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OKUYUCU İLE SOHBET
olacağız.

Değerli NEVZUHUR dostları;
20l3 yılının son saylsl ile huzurlannızdayız. Bir yılı daha böylece kapatırken, nasip olursa 20i4 yılna yedinci yaşımıza adım atmış olarak girmiş

Elinizde bulı.ınaıı 36. sayımıza ANDAÇ'ın güzel bir yazısıyla başlıyoruz. İstanbul'u geznıek ve gezdirnek ile istanbul,u bilinçli olaı-ak gezınek ve
gezdirmek faıklı.Şeylerdir. Yazaımızın, yaz mevsimi içerisinde yapmış olduğu istanbul seyahati bu ikinci guruba girmektedir, YARlİvlASlR soNRA
DOKI_JNABİLDİM başlığını taşüyan yaz.ıyı ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.ALİ DEMİREL ; KALLEŞÇE OLDÜnÜllw rÜnr BAşBUĞLARI adını verdiği yazı setisine, BAşBUĞ MELLK şAH,IN öıaüaürursi aaşıığı
altmda hem Melik Şü'ın *hirlenerek öldiirülüşi.inü heın Öe Tuğrul Bey ve Alpaslan'ın şüpheli ölümlerini, tarihi bilgilerirı ışığırda us ve mııntrkla
irdelemektedir. Yazlyı okuduğuıuzda; bu saygldeğer atalaİIm|z,}kısmen de olsa tanıyacak ve de öliiııleri _ ötdifuülmeteri iıe iıgııl olarak, pek yazılmayan
ve irdelenmeyen hususlarla yiiz yiizegeleceksiniz,
"GOZ GOZ OLDU ruREGIM" diyerek, konu başlığını Recaizade Mahmut Ekrem'in bir mısraından alıntı yapan MUSTAFAAKBABA, göz göz
olan ytireklere bİr penceıe arahyor. Bu arada büyük hataların büyük pişmanlıklar doğurabileceğine de dikkatleri çekmek istiyor. Hele bunun ı.ıcuntifdevlet
zarar görüyorsa. . ..
HILAL CUMUŞ, henüz l6 yaşında, öğetmen lisesi öğrencisi. Kendisine yazı hayatında da başarıtar diliyor S|YAH BEI',1Z I\AIATL,AR adını
taşıyan hik6yesini sayfalarımız arasına alıp okuyucıılanmızın dikkatine sunuyonrz.
HASAN TÜLKAY Hocanırz, eğitimciliğin de verdiği alışkanlıkla GELECEĞİN FATİHLERİNE sesleniyor. Kısacık ama anlıımı <lerin olan bu
yazıyı gençleriınizin dönüp döniip oi«ımalannı tavsiye ediyoruz.
IBRAHIM BERBER; SERZENIŞ , MUSTAFAAYY/ıLI; BUZ K}PARDIM GÜNEŞTğM FATiH trNven ; iı<i r,ıorrı isiınli şiiri ile brı
§aylmrza çeşni katıyorlar.
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www.mustafaakbaba.com adresinden menüdeki NEVZUHUR
Iink'ine tıklayarak bütün arşiv!mize utaşabilirsiniz.

YARIM ASIR SOI{RA
DoKUNAnİı,»İwı

önceki telelbnuııclaki heyecanınr aırlamzıya çalışıyordıım

olacak" deyip noktayı koydu. Oraya gitme düşiincesinin beni
iirki,ittügüııii o'da biliyordu.

duygularım ayaklanmış, karşılamaya hazırlandığım maziyle ytizleşmeye
götiiriilüyordum. Gerçek olabilecek bir niyayı yaşayacaktrın. Gidişiınde,
eski İstanbul tadını yakalıımak gibi beklentiın <le yoktu. Orırda
bırakhklaıımdan geriye ne kaldıysa, anılarımı canlandfabilecek kadarıyla
yetinecektim. Bunlar işin kolay yanıydı. Zor olanı ise; kayıplarımı tekrar

gcrçeğini

kabul lennremden geçiyordu.

İstanbul'u ilk tlefa görecek olan arkadaşımm rehberliğine
soyunmak gibi bir gayem olmadığından, sadece geçmişte yaşadığım
gtizellikleıiııe dokunabildiğim kısımlarıyla oııu tanıştırmak, satırbaşlarıyla
olsa da göreceğirniz tarihsel dokrısrrnu hissettirmek, yetişemediği clevirleri

hatırladığm kadarıyla anlatmıık, bazı ıyakta kalmış tatlarınr tatmaslnr
sağlamak gibi iddiasız düştinceler besliyordum. Soıuçta geriye döıerken
onun da keırdine ait anıları olacağına inanıyordum. Ben de yaşanrıının
büyiik kısmıııı geçirdiğim şelıirde, denetimli serbestlikten yararlanan

göçmen kuşlar gibi şaşkınlık içinde anılarımı aramaya soyunacaktlm. Düne
kadar rehavetiınde yaşayıp,giderken, bir telefonuyla dtizenimi alt-iist eden
arkadaşıın yanıında oturmriş, olayın istediği gibi gittiğinden memnun, bana

bakıp muzipçe güliiınsiiyordu.
Kardeş çocuklan olan Aylin ve lşıl'ı Üniversiteye hazırlandıkları
sırada tanımış, gölge düşmemiş senelerin verdiği sıcak dostluklarımızın
iizerinden yaklaşık l0 sene geçmişti. Sıkı bir Istanbrıl sevdalısı olan Işıl,
Mevlana'nın; "Kiın beni bulrırsa, tanıdığında aşık olrır." sözünü kanıtlamak
isteıçesine kendini İstanbul'a hazıılamış, oldukça heyecanlı görüntiyordu.
Ceçmişte yaptığıınız sohbetterimizde konu ne zaman İstanbul
olsa, anlattıklarımı masal dinter gibi dinleyerek, benimle birIikte o masalın
kahramanlan olurlardı. " o şehri senin gözlerinle görmek, seninle gezmek,

şimdilik hay6l gibi görünse de bir gün rtiyamızı mrıtlaka

gerçekleştireceğiz." diyerek lıasret şarkılarıma eş[ik edip, ilcride
yapılacaklar listesine tıir çentik daha atarlardı. Seneler çalıuk geçmiş, ikisi
de Üniversiteyi bitirerek hayata atılmışlardı. Işıl evlennıiş, Aylin ise
nişanlanarak İstanbul'rın müdavimi olmuş, Bakırköy Osmaniye'deki evinde
evlilik hazırlıklarına başlamıştı.
,,Karaalioğlu parkında
çar'|arınıızı içerken, Işıl'ın bir gün

c'

fazla

Sıkntılı bir sessizlikten

hep

sonra hayır demeye

hazıılandığımı anlayaıak; "boşuna itiraza yeltenme kocanıdan izııi

Uçağa bindiğimizde, ikimiz de heyecanlıydık. Kaımaşık

için savaş yapınak durııınıında olnıamam

ki

bekletmedi. " Hadi lıemen hazırlan, bitetled aldım 4 günlüğüne İstanbul'a
gidiyoruz, Aylin bizi bekliyor. Krırdrığumuz hayölleriıniz artık gerçek

ANDAÇ

kazanmak

NErffj}ffJK

koparmışım seüin hayıf'ınl dinlemem."cilmlesiııi birkaç damla gözyaşıyla
süsleyince, dirennenin boşa olacağını anladııı. IJöyle bir maceraya hazır
olnıadığım lralde Işı1, evet'i garııntiledikten sonıa yanımdzırı ayrılırken,
duygusal gözyaşı oyrıntınun işe yaradığını söyleyerek gülmüş; "likir
Aylin'den çıktı. 'kesin itiraz eder, ağlarsan dayanamaz çöziilür'demişti. Fena
mı, senin gibi bende anılar biriktirip sonra harcayacağıın. scn de belki o
şehirle banşırsın" diyerek uzaklaşnıışh-

İstanbul'a yaklaşırken yoğun sis, beyaz bit karanlık gibi bizi
yutnırı§fu. Işıl; " 4 gün yetııeyecek değil ıni'?" diyerek koıkulaı
biiyütiiyordu. 6ülerek; " inaıı bana ınrıtlrı döneceksin" dedim. İstanbul'ıı
yaşayabilnrek için 7 tepcsiııdeıı, inci kolye gibi dizilmiş kıyılarına.
boğazından adalarına, çafşt pazafina, parklarından t'lorasına. tabiahna,
bilhassa tarihi dokusrına dokrrnmanın bir ömre bcdel olacağını, 4 güne
sığnıasının ııı.ıcize i[e eşdeğer olacağını, okuınava kalkıştığınıız bu
hikAyenin öıısöziiııdeki satırbaşlarıııda gezinebilirsek ne devlet diyemezdinı.
Tekeılekler yere değdiğinde yasaklı şehir. kollırını bize açarak
sorgrılamaya hazırlanırkcn, hiç ııwıııayan İstanbrıl'a ııyandık. Biı,şiirinıde
geçen " Bekle beni Istanbııl sana dönıneyeceğin" ınısraını şehre giriş ücreti
«ılan

Düuliye niyetine ııçağın merdivenine sererek şehrin iizeriııe yürüdiik.
Aylin bizi eve yerleştirdikten stınra, engellilerin yüzme

öğretınenliğini yaptığı spof salonrına döndü. Biz dc vakit geçirmeden, trafik
canavarının üshine binıniş, onun pafçası olııverııiştik. Brı şehirde sevinci,
hiiznü, birinden ötekine geçirip içe kapanışı, renk cümbüşüyle aydınlanışı,
anntşı, yaşamak coşkusunu, peş peşe yalnız bu şehirde duymak olasılığını
arkadaşıma nasıl aktaıabileceğimi bilemiyordum. Onun bu yolcultüta bir
tek avantajı vardı, o'cla ilgisiz ve bilgisiz yığınların, yani zemini yükseklik
sanacak kadıır alçalanların eIiııde, bu kadim şehrin nıakyaj altıntla, ne kadar
bozulduğunu hissetmeden gördiikleriyle mutlı"ı olacakh.
Topkapı'dan suı,içine giıdiğitnizde tşıl'a ; " gerçek İstanbul'a hoş

geldin." dedim. I,Iaseki'cle doğup büyüdiiği.inı nıahallede biraz oyalanıp
lrasret giderdikten ve birbirinıizi sorgulaclıktan soııra Beyırzıt'a tırmaııdık.
İstanbul'un 7 tepesinden lıirinin üzerinde olduğunu söylediğimde işıl,
etrafııra bakarak; "tepc göreıniyonun" diyerek şakamı karşıladığını zannetti.
Beyazıt Camii aıkıısındaki Çınaraltı'na giderkeır, yol boyunca 7 tepeyi
tanıtmayakoyuldıım.
" 7 tepe denince çoğu ki.;niıİ aklına ilk geleıı Çaüıltca Tepesi olur, sonra da

.

CıGül Tepe,

ffi\rdÜHllR
Harman Tepe

gibi derin bilgiterinin()

sunmuştu. Neden soırra Kuru Kahveçi Mehmet Efendi'nin kahve
kuyruğunda, mis gibi kokankahvelerinizi alırken,birparça soluklandık.
İstanbul, eskimeyen tatlarıyla anılan bir şehiı olduğuııdaıı.
hay0lhanemizde lıep canlı tutttığuınuz Galata Köprüsü'ııüı,ı başında
teknelerden (eskiden kayıklarda idi) ekmek arası balık ziyaf'etine ytiıüdilk.
Martısı bol, şahane manzarayı seyrederek, adım adım şehrin parçası
oluyordrık. Köprüyü geçerek Karaköy'deki Güllüoğlu Baklavacı'sına
uğrayıp, arkadaşıını şehrin başka bir Lezzeiiyle tanıştııdım. Müşterilerini
gurme gibi yetiştirmeye devam ediyordıı. Ağzımız tatlanmış, deniz
kıyısıııdaki çay ocağında çaylaıımızr yudumlarken, karşıda görünen
Topkapı Sarayı'nı, Üsküdar'ı seyrediyor, maırzaraya eşlik eden gemileriıı
düdtikleıiııi, nıartılarrıı çığlıklarınr, dalıa cloğrusu şefuin haykırışlarını
dinleyerek, ruhlarımıza nefis bir İstanbıü ziyalbti çektik. Köprü iizerinden
geriye dönüp Haliç'i seyrederkeır, yeni yapılan köpriimsü şeyi görmemeye
çalışarak Siileymaniye'yi, giizel anılarım oiaıı Yawu Selim Tepesilıin
iizerideki Caminin vakur durrışıınu seyrederek,Yeni Caınii arkasından
Sirkeci'ye geldik. Hacı Bekir'e uğrayıp meşhrır Demiı Hindi (Temr-i Hindi)
şunıbunu içerek, arka sokağındaki, giizel taş işçiliği ile dikkat çekici Biiyük
Postahane önünden Aşir Efendi Caddesine sapınadan. Sirkeci Carı'nın
yanından Giilhans'ye yöneldik.
Parkın köşesinde Alay köşkü'nü lşıl'a göstererek; " Burası Topkapı

yansımalarıyla

karşılaşıİ,dİın. Gerçeğinde-7 TJpeler, sur içindeki Nefs-i İstanbul'un gerçek

ev-sahipleri olarak, üzerinde bulunan kıymetli yapılarıyla sessiz

OgtntrleİOl. Vlikseklik sıralarına göre aktarmaya başladım. l-) İlk sırayı 76
Ğtre il. Edi-"kapldaki Aya Yorgi Kilisesi'nin bulunduğu tepe alr ki şimdi
orada Mihrimah Sultan Camii yiikselir. 2-) Şehrin ortasına doğru Havariun,
şimüki Fatih Çamii 60 metre ile ikinci sıradadır.3-) Çarşamba'da (Fatih
Camii arkası) Bonus Yfüseltisi, yani iieerinde Yavuz Selim Camisi bulıınan
§ultan Selim Tepesidiı. 50 metre yükseltisiyle Haliç'e bakar. 4-) Doğu'ya
doğru Forum Tavri yani Beyazıt'ın yiiksektiği 60 metredir. (Beyazıt Tepesi)
5-f Nuruosmaniye- Tepesİ'nde Nuruosmaniye ,Camii, §ultan Mahmut
Tİrbesi, Çemberlitaş ve Biıüirdirek Sarnrcı yer alır, yiiksekliği 50 ınetredir.
6-) En doguda Sarayburnu Yiikseltisi, ( Akropol Tepesi ) 40 metre olup,
Topkapı Sarayı ileAyasofya ve SütanAhmet Camiinin yanı sıra Yerebatan
Saİnıcı ve Gülhane Parkı bu srrtın iizerinde bulunmaktadır. 7-) Davut Paşa
Tepesi. Cenahpaşa Camisinin yakrnında brrlunan Arkadius Aııtinın yer
aldığı yükseknokta 40 metredir. İstanbul'un 7 tepesini hem anlatıyor, hem de
şekildİn şekle girmekten usanmamış Beyazıt Meydanı'nın hiç de hoş
olmayan son halini seyrediyordum.
Çmaraltı'na geldiğiınizde ondan geriye ne kaldıysa bizi karşiladı.
Gördügüm maflzara kaşısında donup kalmışhm. Çınar bile eteklerindeki
mezbeleye şaşkın bakıyordu. Hrrzur dolu havasından eser kalmamıştı.
Sahaflara korkaıak giıdik. Tahminimde yanı|mamış, eski ağır abi
havasından burada da geriye bir şey kalmamıştı. M$mut Paşa esnafı gibi
mtişteri kapmaya çalışan, Üniversite kitapları ağırlıklı bir yer olup çıkmışh.
lşıl, bir şeyden habersiz orada olmaktan mutlrr eşinerek, dane misali aıadığı
kitaplan bulmaya çabalıyordu. Yine de ikimiz brıldrığruııuz birkaç kitapla
sevinerek oradan aynldık.
Sahaflara hemen kapı komşusu olan, üzerinde < El kisibi,i'l
habibullah > yazılmış Kapalıçarşı'nın içinde kalabalıklara karışarak

Sarayı'nın kaybolmayan nadir köşklerinden biridir. Osmanlı, geçit

törenleıini buradan seyıreder, aynı zaınanda saıaya giren haı-em kadınlarını
da buradan izlerlerdi. Fatih'den Abdtilmeçid'e kadar 400 sene böyle devam
etmişti. Arkamızda göninen de eskiden Sadrazanı konağı olan Bab-ıAli'dir."

Eski adı Bitli Kdğıthane olan Giilhane Paı,kı'nın Osman[ı
zanıanında saraya giil yetiştiren yer olmaktan çok uzaklarda kalan, içinde
saçma biı Halwanat Bahçesi olan lıalini ne görmek, ne de göstermek istedim.
Parkın yanından yükselen Soğuk Çeşme Sokağı'na yönetdik. Sokağa adını
veren,3. Scliın dönemiııe ait 1800 tarilrli çeşınc:nin öniinde, ııski Tiirk
evlerinin yenilenıniş yiizlerini beğeni ile seyrettik. Topkapı Sarayı önündeki
3.Ahnıet Çeşmesi'ne çıktığınıızda, Topkapı Sarııyı'niı daha soırra

-

kaybolduk. Bıırası [şıl gibi ilk görenlerin hayran oldrğıı masalımsı bir
ıliinyayıiı. Şaşkınlık içinde dolaşırken, tahmin ettiğim gibi kendini alışverişe' kaptırmıştı. İç bedestende mutluluktan gülifunsemeleri daha da
artnıış, Sandal Bedesteni'nde vitrinlerin çağıran davetlerine hayır demedcn
rüyadaymış gibi bir dükkindan öbüriine kayıyordu. "Burası, Bizanslılar
zamanında Hipodrumdaki atlar için ahır olarak kullanılırdı" dedim. Bana

öyle bir baktı

ki ,

geleceğimizden dolayı Sultan Ahmet Meydanı'na yöneldik. Eski At
Meydanı, Bizanslı'lar zanranında at yarışlaİı yapılan brı yerde, Osmanlılar
cirit ve at oyrınları oynarlardı.

Bayram şenliklerini, saray düğünlerini gömıüş bu yeılerrlen geride,
kalmış olan. meydanın orta yerinde sıralanmış; Alman çeşınesini, Brırnıalı
Sütrın'u, 32 metre yüksekliğincleki 7. Konstantin tarallndan yaptırılan Orme
Dikilitaş'ı, ve M.S. 390 yılında Ron-ııı İmparatoru'l. Theoclosius tarafindan
Mısır'dan getirilen l8.45 metre yüksekliğindeki Dikilitaş'ı gezdik. Ayrıca;

haydtlerinin katili olduğrımu hissettirdi. Şaka

yapmadığımı, olayın gerçek olduğıınu söyleyeınedim.

Kapalıçarşı'dan çıkıp Mahmut Paşa Yokuşunclan sarkarak.
Tahtakale'nin gizemli sokaklaıını,sonra da 359 sene önce yııpılmış,
Mısırçarşr'nın buhur gibi kokan baharatlannm uçuşhığu renkli dünyasını

Yerebataır Sarnıcı'nın yanında bulunan Llizans Imparatorltığu'nda,
Konstaııtinopolis (stanbul) şelrriııe rılaşan tüm antik Roma yollarınııı
başlangıç noktasr ve dünya tizeriııdeki diğer şehirlerin brı şelıre olaıı
uzaklığının hesaplanmrısında kııilanılan sıir noktasını belirleyen Milyoıı

gördiiğiinde, masal diyarında geziniyormuşcasına büyülü ve efsanevi kabul
İttiği yerlerin bir parçası olmaktaıı keyifalıyor, hiç yorguııluk hissetıneden
1Tabiİki alış-ueriştorbalan bendeydi) İstanbul'u doyasıya yaşıyordu.

Taşı'nı da gördükten sonrır, Ayasofya'ııın önündeki
B iraz

soluklanmahydık,

çıy bahçesine otıırduk.

Diikkönların tizerinde yükselen Dua Balkonunu f'ark etmediğini
bildiğimden orayı gösterip; " Esnafher sabah burada bereket duası yaparak

diikkinlarını açarlardı." diyerek şimdi yok olmuş bir gelenekten bahsettim.

Kalktığımızda Srıltan Ahmet Can,ıii'ne doğru giderken, Işıl birden

Ona karşı şiikran hisleri besliyordum, İstanbul'u bana altın bir tepsi içinde
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$ffi\iKEtrffjRgeriye dönüp, çay bahçesine doğru koşmaya başladı. Unuttuğu
çantası
elinde, heyecan içinde döndüğünde gülüyordu. Aklma geleni aİlatmadan
duramazdım. " 360 yılında inşa edilen ilk Ayasofya'ya Dİomikos denirmiş.

biraz ezlk olsa da, balık iınılarınıdaıı kurtulup, ihnral ettiğinı arkadaşlarınıla

ilgilenmeliydim. sırğolsrınlar böyle kaçışlarımda iabırla ddnmemi
bekliyorlardı. Bizi Kızkulçsi'ne götürecek tekne ağır ağır geliyoıdu.
.. . Tkn. yzıklaştığında, 9|duk93 yorguıı görüntüsİi karşısında Aylin.

Manası da koşmaya uygun yer, koşulacak kadar uzun yer manasındİ

kullanılırmış. Şimdi sen o sözün doğruluğunu teyit etmiş olrlun.'' tlediğimde
gülüşerek sultanAhmet camii'nin avlusundan içeri girclik. i* oera gtıicıtıgiı
muhteşemyapınıııöniindebirankalakaldı. Yaıılarığenişavluileçe-vıilmİş,
8 kapılı muhteşenı yapıyı sindirmeye çalışıyorclu. z miııaresiıdeıı ortada
olanlar iki şerefeli, kenarda olanlar iiç şerefeli olduğun<lan bahsettim ve
buraya Mavi Cami de denir" diyerek içeri girdik. İşıl, se<lefli kapısını,
mozaik ve yeşim süslemeli mihrabını, altın yaldızlı çinil'erini ve tıibbeyi
tutan 4 fıl ayağı sütunlarını görünce bu muhteşemlik karşısında susmuştu.
Etrafi hayıanlıkla seyrederken, anrlarının arasın<la müstesna bir yere

hüznümü_ dağılmak adma,

;;;i

koyduğundan emindim.
Cilrlü, yorgun ama mutlu sonlandırarak eve döndfü. Giin boyu
yaşadıklarını Aylin'e anlatırken, Işıl\ srısfurmak mümkün tieğilıii. Bir ara
Aylin,. sokakta bulduğu bir gözü kör, bir ayağı sakat, sahiplelndigi kOpegi

.

Mayki'yi gezdirme bahanesiyle; "hadi sana

Fil Damıhı

hayli eskimiş iekııiyi işaret ederek; ..s"rin

zamanından mı kalmış?'' diye sataşh. tsiz tekneyİ 66'ya bağlarlığımızrlan,
ortada kalmalt adııir daha da gerilcre giderek, tıiıeuıaigim .i, .rü g"o,ii,i;
hikAyesine sığındın.
"Istanbul da ilk mekanik gemi l827 de Swi{i adlı bıüar gemisiytli,
l)ahasonraları-tsrığu- ismini almıştı. l 838 de inal ettiğimiz ilkbuturl
MesiriBahıi'diı,. l845 de Üsktidar- İstanbiı[ sefeılcriııĞaşlamıştır. Bu Ğkne
onun torrı.nlarııdaırdır." cliyeıek sataşmayı savurduın. Ağır ağırkızkulesi'ne
yak-laşırken, anılarrnırn tüa.t vermeyip ardın ardın ,*rğlurikrrkrlesi
gibi
yaklaştıkça büyüyorlardı. Dile kolay insaıı yaşantısında ezel kadar
uzak o-lan
yirım
bir zaınaır diliın.inden bahsediyorduın.
astı sonta ikinci defa ona

dokunac:ıktııı.

1936'larda vebır hastahırnesi ve karantina ınerkezi. tialra sonraları

gtlsteıey;J'

osmanlı da hapishane olarak kullanılan, eski a<lı'Arkala kalesi'olan
Kızkrılesi, 50 sene öncr, bıraktığım gibi değildi. Deııir kaf-eslcr içinde,

dediğinde, Işıl'dan kurtulınanın yolunu bulmuşhık. Osmaniye'deki Fil Öamı
Samıçı 5-6. yiizyllaıda yapıldığı tahınin edilen, Bizans İstanbu|'unrın 4
büyük açık samıçianndan biriydi. Samıç ıiuvarlarnın nişlerle beıaber
kalınlığı 7_metreydi. 7 taş sıra ve 7 sıra tuğla ile kuşak şeklinde örülnıüş 76
m_etreye l 27 metre uzunluğunda yani frıtbol sahası büyüklüğiindeydi. İçinde
Mayki'yi dolaşhrıp, biraz daha sohbet ederek eve rlöndül. Işıİın kİldıgı
yerden anlattıklannı dinledik.
Sabah ezanından önce, beni uyandıran martıların çığtıkları oldu.
Sokak çocukları edasıy[a, çatılarda kol geziyor|ardı. Üçtimtiz eİkenden yola
koyularak, ikisinin de ilk det'a yakından göreceği Kızkulesi'ni fethetmeye
hazırlandık. İstanbut bugiin başka bir İeyri
biz" neleri sunacaktı
görecektik.
Vapurla Üskiidar'a geçerken güne simit ve çay ile kalıvaltı yaparak
başlamak, sonra da oömertçe simitlerimizi martılarla paylaşmıık. İstanbul'un
başka yaşanılması gereken güzelliklerden biriydi ve biz de öyle yapmıştık.
L6kin haya| eüiğimiz gibi olmamış, birkaç nrartının ilgisiz bikışlari altinda
Pjz_im_ siınitler suyun ['zerinde mantarlar gibi yiizerken. hüİran içintle
Usküdar'a yanaştık. Sultan 3. Ahmet Çeşmesi ve arkasındaki İİkete
Mihrimih Sultan Camii. bizi Salacağa doğru yöneltti. Yeni sahil yolunu 20
seneyi aşkın bir zamandan sonra ilk deia görüyordum. Yolun kıyısında,
denize birbuse gibi konclurulmuş olan Mimar Sinan'ın yaptığı
Şemsİ Ahnıet
Paşa Camii, İstanbul'un deniz aşığı birkaç Camisinden birİv<ii. Oenize
kaymakorkusundan dolayı bazı sütunları döner sütun olaıak yapılınış, ilginç
bir öze.lliğe salıipti. kayma olursa sütunların dönmeyeceğinden anıuşiıa-.rgi
için dikkat çekiciydi. Aylin'in; ..suyuıı içinde sayılİr.'' clİOlgiıde; ..'Beniİı
bildiğim, Fas'daki «lüıryanın ikinci büyük Camisl olan 2. Hisan Camii'niıı
hemen hemen tamamı Okyanusa ayağını sokmuş, suyun içinde olan tek cami
o|$uğlıııl.ı hahrlıyoırını."
Betonlaşnıış Salacak Sahili, eski
gi,izelliğinden çok şey kaybetmiş olsa da, İhsaııiye'ııiıı eteklerine kunılmuş
evler_ve yeınyeşil ağaçlaı arasındaki, çocukluğumun hayal beşiğinde beğenİ
ile büyüttiigüm ilk yalısı olan Çüniksulu ( Muharrem Nuri Biİg-i yalısİ aşı
)
rengi
ahşap göninümi,i ile gtizelliğinden bir şey taybeİnıemişti.
_tıoyalı

tombullaşmış haliyle hiç de alımlı görünırıüyoiclu. Halbuki o zanınnıur, birn,
bakııısız olsa da, kuğu gibi ince ve nazenin denizkızı edasında, rruriı,r.,n
kraliçesi gibi salındığı dönemlerrli. IJeyaz yelkenli feknelcr etrafınria ona kur
yagala! dolaşırlardı giiıı boyu. Şiındi o halini arıyordu gözlerim. Şehrin
kalbinde,.sanatı ve kiiltüriiyte ilgili biı sinıge olaiak yuşut,lrbiür"y.ıi, ır,
kadar e skiye özlem dııymazdım. Şinıdi ise; takıp takştirmış kenar
mahalle
dilberi edasıyla görüctiye çıkmış, ilginçtir alıcı da brılmiışru. korkarım
bundan sonra elden ele dolaşıp dı.ıracaktı.

Kızkulesi'ne çıktığımızda, kuleyi bir keııara bırakarak, boğaza
bakan kayalıklarına yöneldinr. Binayı ctöndiiğilnııJcı, nıartılirr biıytlk- bir
siirpriz hazıılal,ıp }ıoşgeJdin'e gelnıişIerdi. Keytinı bir anda yeıine g.ıoı, N"
zanıan Istanbı.ıl hakkında kalemler uçursanr. nraıtılar harıler ınisa'ii diziıip
hece hece olurlar, çığlıklarından güfteler yapiırclını. kayalara onırtluğunıda
boğazdan esen rüzgir, masırllirr yiiklii kıyılılrınelan, toilannıış hırtıra-larınıı
havalandırarak_ bana doğru taşımaya başlaıııştı. söylenen
şaı-kılara nağıne
nağne eşlik ederken, uzun zanıandır ilk defa bahtiyir oldum. kul.tulirria

ll"

saklanmış erguvanlıırıır tıım mevsimi olmasına ,ug*.r.

şiııclilil

oıılar.ı

göremeyecekleriınin Iistesinde tutuyordı"ım. Biraz claha hasreitik giderclikten
sonra, geçınişte içiııde saklıdlğını kızkuIesi'nclçn bir hatıra alma düşüncesi
aklımıı geldiğinde, suyun içinde sanki "beni al" diyeıı taşı sudan
çıiarttııı.
kızkulesi ihtiyacrm oIaııı vermiş, istanbul'la barıştığıııı hissettirnıişti.

#E#ff

dediın.

ffi

Değerli bir pandantif gibi göz zevkini okşuyordu. O zanıanlar claha
Boğaziç.i'nde nice leb-i;derya yalı kıyıları süslediğinden bi haber
olduğumdan, ilk göz ağrısı sayıludı. Soıraki yıllarda sadece bir defa Sait
Hal.im Paşa Yalısını, yakın bir dosfumun nişanı dolayısıyla içiııi göıınüş,
hayran olınuşhım.

Bizi Kızkulesi'ne götürecek yolcu teknesini beklerken, yolun
kıyısındaki çay bahçesine otumuş, dayanılmaz manzaranın kevfini

yaşıyorken, kaçınılmaz olan gerçekleşmiş, açılan zaııan aralığından İıayti
yorgun İstanbul anılarım iİşenınemiş, zihnimin geıilerinilen üzerinıe

üzerime gelmeye başlamıştı. Hatıralanm bıraktığım yJrlerde canlandığında.
mazi iIe h6l amsında sıkışıp kalmış olsam dİ kaİşılamaya hazırla]ıdıın.
Nihayetinde insandık, kanguru|ar gibi sadece öne doğru yürüyeınezdik.

l960'lı yıllara kanatlanan duygularımın peşine

takılarak

çocukluğuma döndüm. Şimdi bulunduğumuz yerdeki Salaİak İskelesi'nin
ilerisinde kazıklar tizerindeki tahtadan yapılmış iskeleye yanaşıp, ilk defa
yaşayacağım lüks bir keyif olan, Kızkulesi'ndç balık hıtma sevd-aınız için,
arkadaşım Lemi ile, bizi oıaya göti.iıecek sanctai bekle<liğimiz aniara
dönmüştiim. Ekimin başlanyclı, hava oldukça erkek olsa da istavritin
bolluğuna giivenimiz tanıdı. Hüsrana da tğraınamıştık. Bir ata olta

değiştirerek,

.

Arkadaşlannın yanına dönçrek kulesine çıkhk. Manzarayı

seyrederek bol bol resinı çektik. Daha sonra Eıııinönii\ıe dönerek Aylin'i
işine yolladıktan sonıa, başka bir güzelliği Işıl'a tanıtnak için,
şehri ahiı,prıı
gibi sarmış trafiğinin 1Trvirsı tılan bıı yerclen, kollanntjan birine bineiek
Eyüp'e yollandık.

ilk

sarıkanadı yakaladığınıdaki sevinci hatırladığınıda
gülümsedinı, Lüfer olmasına birkaç santim kalmışh. Lakin cı rnrtİulngu
erişememiş, tıer oltacı gibi yaka|adığım arkaclaşın boyunu birkaç santi-m

Eyiip'iin mistik havası İstan[ıı.ıl'ıın tleğişnıeyen yüzlerindendir.
Geçmişte dar, çanıuru bol ve brızuk yolların<ia, ııriiç'in koktısu üzerinıize
sinnriş olarak, gemi yapınıı ile ıığraşan yapıların arasından Eyiip'e
ulaşırdık.
şinıdi yenilennıiş yolların rahatiığıyla, eski srınıtierden tainıiş, çtıriiı< aış

abartarak lüt'er yaka|adığınıa kendimi inandırnııştını. Evet o ltiferdi. sonu
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misali bazı köhne yapıları seyredgek Eyüp,e geldik. Eski uhrevi havasından
lrlİUl, ş.v kaybjtmemişti.-Caıİi ziyaretini yaptıktan sonra, karşıdaki
otttaniaroan sadece birinde olan ve çok kimsenin farkında olınadığı beyaz
halkayı (eski kandil simidi) alarak, Piyer Loti'nin yoluıututtuk, Çay bahçesi,
m.ra.ırkı.r,n içinde servi dibi gibi huzurlu ve değişmeyen manzalası

sayesinde dinlendiriciycli. Kahvemizi içerken, pipomun dumanları
aJsından doyulmaz manzarayı, bakışlarımızı indirerek seyre dald*,
Kulesiyle birİkte taçlanmış Galata,yı, Kasımpaşa,yı, Sultan Alımet,iıı taa
içlerini kadar manzafay, seyrettik. Gatata ve Unkapanı köprülerine, Haliç,in^
ile-bakarken, bu giizel manzaıaya .uymlüT: Thlf
Üyılarına beğeni
-kOprüye
benzeyen yapıyı buradan da gördtiğümüzdc
gOrllr,;1rn1ti,
onlara yer .açtığımızda yaşantınııza
Yenilikler
fabullenememiştik,
girebilirdi. Lİkin ona yer açamamrştım, lşıl,ın; "İstanbul,u görnrek. bir ömi.ir

ikimizde
!eçecek kadar zamani gerektirdiğine şimdi inanıyorum."dediğinde
sarayları alaıak, evin yolunu
ğlİümstlyordul<. Ertesi giiniin progiamtrıa
tufup, giinü noktaladık.
ıstanbul'un tarihsel dokusunun önemli duraklarından biri olan
Topkapı Sarayı'ntn Babıhiimayun kapısından içeri girdiğimizde, lşıl'a saray
ıatt,nou kısaca bilgi verdiın "l478 de yaptırılan, eski adı sarayı cedid
devrinden Abdiilmecid'e kadar
§eni saray) olan Ğpkapı Sarayı. Fatihyapı
olarak Edirne Sarayı,nın bir
ösmanh piıtişahlarınin o-turduğu saıaydı.
kopyasıydı. iİincte, kasııtaı köşkler, devlet daireleti,camiler, kiitiiphaneler

,.'İu.uv halkına ait koğuşlarla, birde mutfak vardı, Geçmişteki birçok

köşkten sadece ikisi bozulmarlan günümüze kadar gelmiştiı. Bunlardan ilki
diin büsettigim Gülhane,deki Alay köşktiydü, diğeıi de içeride göreceğimiz
kapısına ge [miştik,
Çinili Köşk'İir."dediğimde, çift kııleti Babüsselim
Mutf'ak ve çini böliimü kapah olduğundan, içindeki nefis parçalan
görememiş olmanın üzüntiistinii yaşayamadan, _nrücevherat böliimüne
lşıl,ın diti tuttıtd!
ğirolt. cor,ıtıtlerini hayranlık|a hazmetmeye çalışan
İesem yeriydi. Mücev-herat bölümiinün yan.l{a\i .terastan Istanbııl,tı
."vİ"ttirİin,. Boğazı, Kızkulesi,ni, arkasındabiri1ctirdiği, Üsküdar, Salacak,
Harem, Hayııarp-aşa ve kadıköy,ün nefis mıınzarası karşrsında biraz kendine
gelebilii. don.i Krtrrı Emanetler Böliimüne geldiğimizde. içeri girmeden
ve
6nce buranın tarilısel gelişimindcn kısaca bahsettiın. "Burada tari,lı, din
giizel sanatlar oyle ahinkii kaynaşmıştır ki, buraya gelen her ziyaretçi ulvi
6ir heyecanla ürperir. Göreceğimiz mukaddes emanetlerin bir kısmı Mekke
yavuz Sultan Seliın,e
şeritj, bir kısmı da Abbasi Halifesi tarat,ından
geçmiştir.
Son halifc 2.
osmanlı,ya
dc
lıalifelik
zamanda
Aynı
verilmiştir.

Saraya yöneldiğinrizde, deniz tarafinria 2'l metre yüksekliğinde
Dolmaba|ıçe §aai Kuıesi, NcoBarok ve Anıpir iislııpla siisltınıniş oldrıkça
dikkat çekİciydi. Saray Miıııarı Nikogos Balyan'ıır kardeşi Seıgis Anrira
Balyan'a Sultan 2. Abdiillıamit taratınclan 1 890 yılında yaptırılnrış ve yapımı
+ yiı stırmtişttir. Deniz ve kara tarafindaki yiizlerinde bulrınan padişahın
oiınanlı Arnrasını gösterere k, biilgenin taiihçesi .hakkında bilgi ı,ernrcyc:
devam ettim. "Bizans döneııinde brı yerler, koy biçiııinde içeriye doğıu gezi
yeri olarak kurulmuştu. Osmanlı zamanıncla birçtık pııdişah bu bölgede köşk,
ve saraylar yapmışlardır. I.ııtih,in donanmalarıııdın bir kısmı drı brı koyda
oemiıcaigi-ıııiinir. Ayrıca stı|tanlara ait §ırndal_ı }{iimayun Kayıkhancsi de
burada bulunurclu. SuItan I. Alınıet zanıanıncla Kaptan_ı Derya I,Ialil Paşa bu
koyu dolilurarıü HüııkAr Bahçesi yapmıştır" cledim.
Sarayın bahçesiıre gircliğinıizcle, dilzenli, bol ve k,rliteli florasıyla
göriilıneye degerdi. HünkArlarııı balıçeleıi de aııcak lıiiyle tıluı, dcdirtiyordrı.
lmtı-i.io,ii, 1842_1853 yılları arasıııda nıiıııar Garabet Balyan ile oğlu
Nikogos Balyan,iı yaptır<lığı Dolnrabahçe sarayı aşın süslemeleriyle dikkat
yerleşmişlerdir,
çekicİydi. Oİmanlİ ğaııedİnı saray bittikten sonra buraya
Ab,l1irri, b., ."rayda talrtaıı indirildi; ilk Meçlis_i Mebusaı,ı burada toplandı.
(19 Mart ü877 ) Mitlrat Paşa ve arkaclaşları burıda hıtıülu kalclı, Krallaı
iınparatorlıır, yubor., devlet büyiikleri burarlı misalfu edilirlerdi. Biriııci
(
Tüİk Tarih Koııgresi (2 Teıırıuz |932 \ ile Birinci (1932 ) ve ikinci 1934 )
Tüırk Dıt klırultayları burada toplanınıştır. Biraz sonta içeride göreceğimiz,
Atatiiİk,ün l0 Kasıın l938,de b,,,o.uy,n 7l ntunarıılı s:rlonııncla gözlerini
ytımduğu odayı göreceğiz." diyerek ansikiopedik bilgiyi yeterli görüp,

Abdülmecid,i kadar osııanlı padişahları halifelik sıfaiyla anılınışlardır.

Sultan Reşat'a kaclar muhtelif hükümdarlar mukatldes emarretlere ilaveler
yapmışlardır. Bunlardan eıı önemlileri Sancak_ı Şerif ve Hırka_i Şeriftir.
b,i*au ısız den halifeliğin kaldırıldığı 1924 Martına kadar taın 407 yıl bir
tek dakika ara verilmeden Kur'anı Kerim okunınuştur." diyerek içeri girip,

saygıyla sarılmış heyecanh bakışlatla, ukevi birdünyaya açılclık,
Hırka-i Saadet Dairesi'nin dış kapısının önündeki kapakh mermer
" içeıisi temizleııdiğinde çrkln tozlar, ayak altrnda
göstererek;
kuyuyu
kaİmaınaiı için bıuaya koııurdu. içeniniıı tenizliği için her yı1 Ramazan
Aylnın 12. gİlnti paOİş:ü cta gü1 suyu, amber, misk kokularıyla bu temizliğe
penceresinin sol tarafinda, padişahların
ı<atıııroı,, didim. Sonra H6cet
cenazeleriııi yıkaınak için kullaııılan, zcmini tamamen mermer mozaik
döşeli, hınç çeşmenin öniinde biraz derinlere daldı, Işı1, gözü ve göıılii
n*lro*rş olarak dışarı çıkhktan sonra sünnet odasını geznıiş, Bağdat
Köşkü,nü tefaslna ğıkarak Sultan ibrahim Kameriyesi\rden Haliç,in ve
İstanbul'un başka bir sihirli güzelliğiııi seyrederck kendine gelınişti,
Harİnı Dairesi'nJ giderek Osnranlının başka bir Alemine kapı
açtık. 250 odası, hamamlar vJ avlulardan kurulu, köşkler, padişah daireleri,
hltiiphun., yemek odaiarı gibi iç süslem:1.1ivl.:_ ayrı bir dünyaydı,
Osmanlının fazla özeIine girıneden ziyaretimizi bitirdik,
İstanbul ,oo"..r,o,rrn son durağı Kabataş'h, Bölgenin adı
geçınişte kıyıda duran kaba bir taştan geliyordu, Taşı yontfuran Kara Bali
o_larak anılmıştı. yolrımuz.ın
ğeiebiinin arazisi bu taş yüzünden Kabataş

kendimizi rehberin elleriııe bıraktık.
Işıl ve Aylin rei,ıberin anlattıklarını diıılerken başka biı diiııyada
dolaşır gibiyclil... Ğö.üp «luydrıklarını lıazmetrneye çalışıyorlardı. l7 salon,
200 odi, kullanılan malzeınenin zenginliği kristal, kaymaktaşı. ınerıTıer,
porfir, kakırıa işleri ile göz alıcı seyıimiz, büyiik bir beğeni ile devam

ltalyan saıratçılarının yağlı boya resiınlcri,
Ayvazovski,nin Sabah ve Akşaıı] tablolarl, Abdiilaziz,,in derlecliği eserleı
cleğeıti biblola1 ınobilyalar göz ahcıydı. İngiliz Kraliçesi Viktoria,nın

*aiyo.0ı.,, Ftansız .,e

arİagan ettiği 4,5 ton ağırlığındaki avizenin stislediği 36

iizerindeki l853 dc yaptirılan Dolmabahçe Camii, ( Bezmidlem Valide
Sultan Caınii ) yivli vi ince nıinareteriyle dikkat çekici ve diğer camilerden
ayrı tir yapıya sahipti. Osmanlı Padişahlan Cuma namazlarını burada

gOrdtikle*ri muİteşemlik karşısında " doyduk " denıekzonında kalmışlardı,

tiıa.ıara,. üitrap ve minrberi kırmızı somakiden o1an yapıyı ziyaret ettikten
sonra, cami ile Dolmatıaııçe sarayı arasındaki geniş ve denize bitişik
mevılana geldiğinıizde, gözİerimize ziyat'et çekerek boğazı, karşı salıilleri
seyrederkJn, isianbul,un-başka bir ytiziinü yaşadık..Bulundrrğumrız yerden
*
balısetmcm gerekiyordu. Burası, işgal kuwetlerinin 2 Ekim l923,de Tiirk
Bayrağını silanılayarak İstanbul'u terk ettikleri yerdir. "diyerek manevi
havasını

da

ıııetre

lıayallerimizin sınırlarını zorluyl,ırdu,
yıiks;kliğindeki
Dolmabal-ıçe. ziyaretiırıizin sonrında Işıl ve Aylin'i ; alııran t'azla
oksijen gibi çarpnış olsa gerek sarayıfl çay balıçesine tıhırduğumuzdır,
taht salonrı

ğizi aızrııarınıız vönlendirirdi. Lakin bu sef,er arkadaşların-ı, nrinnettar
katcıığını bir incelik gösteıerek, körelttiğinı tiııygrılarııa yörı vereıı
olmuğlar, geçnrişe rzak Jrıruşlatümı etkileyen, edebi olınasa da ebedi kalacak
unutJlmai güzel anıları tekrar yaşanranıa sebeb olnıuşlardı. Döndiiğiinde,

hatıralarınıı]ı tozunu alııış, fbzlaclaıı yasaklı şehri, hayal şelırine çevirerek,
yanımda getir<liğiın geçnıiş yaşanııışlıkların simgesi yaptığını taş'ı, toz
tutaçak oİsa da köşeme yerleştirip, günliik rehavetime kaldığını yerden
devaın ettinı.

hissetmelerini istedim.
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"Biz §clçuki kul|ar öylc bir §Iillctiz ki, daima devlete,
Makarnı Mukaddes-i Nübüwetin halifelerine itaat eıien ve bu makama
boyun büken ve taraftır olan kimseleriz...'' Anlaşılacağı gibi Tuğrul
Bey, gerçek İslffıniyet'i ve l{alife el-Kaim Slemİlllahİ İurtarm"aya
gelecekti... Tuğrul Bey ünlü baş veziri Amid iil-N{ülk'ü de yanına alarak
Türk ordusuyla,25 Ramazaıı,147 (Miladi 1055) de Bağdacl'ın tsab eş
Şemmasiye mevkiiıe geldilcr.-. Halife Tuğnıl Bey'i haraıetle karşıladı;
Abbasi saraylaı,ında hiç olınayaıı şeyler oluyordu: Hılif'e, daha önce
hazrlattığı ve hemen yıınını ktıydı.ırduğu ikinci bir tahta Tıığrıı1 Bey'i
oturttu, Yedi kat kıymetli hilatlar giydirdi. Halife keıdi eliyle; mücevherlerle
bezenıııiş Acem Tacını Tı.ığrul Bey'in başına koydıı, ayrıca Arab'ın
başlıyordu:

KALLEşçE öLDüRürpN
rünr geşguĞLARI _ 2
naşnuĞ wrnı,irşAH,IN örnünüııvrgsi
ALİ DEMİnpr

Imanesini cle Tuğrul Bey'in başına taktı... Biitün bıı merasiınlerirı anliımr;
artık Islam'ın korunması ve kollanması Tiirkleıe tevdi ectilmişti. Halitb
Tuğrul Bey'e bir de isim (takap) taktı: "Sultariiş-şarkive'l garb'' Yani
doğunuıı ve batıııııı padişahı. .
Bu arada Tiirkler ile halif'e arasıncla bir akrabalık da oluştu. Tuğrul
Bey, çok sevdiği Peygaınberin siilAlesi ile irkraba olmayı sai. - tertemiz
inancının gereği olarak istiyordı-ı. Halife de Tüık I)evletinin koruması altında
kendisini siirekli emin ellerde görmek için akrabalık peşindcydi- Arada
vezirler işi pişirdi ve Tuğrul Bey'in yeğeni, kardeşi Çağrı Bey'in kızı
(Alpaslan'ın kız kardeşi) Aslan Hatun Halife el-Kainr Biemrillah ile
evlendirildi. Vezirlerin asıllata vekilet otmc]siyle" Muharrcm 445 (Miladi
1056) nik6h kıyıldı. O sırada Meıv'de bulı.ınaır Aslan Hafun ancak Şaban
ayında Bağdad'a doğu yola çıkh. . .
.

iniii
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SELÇUKLU TAMGASİ
Bu böliimde; Selçuklıı İmparatorltığu'nun üılti başbuğlarından
Melikşah'ın zehirlenerek öldıinilmesi ele alınacak. Ancak, bıından önce, çok
değerli iki Tiirk Selçuklrı başbuğunun şüpheli ölümlerine değinmeden
geçilmesi eksiklik cılur. Buikişüpheli ölümden birisi:

gaşsuĞ snı-çur nnViiN şüprınıi öı-üvıü
Bilindiği gibi Selçuk Bey, Selçuklu İmparatorluğunrın kurucu,
ilteriş başbuğudur. Kurduğu devletc, atalarıırdaıı Dukak'ııı oğlu Selcuk'ıın
(Selçik) adını verıniştir. Askeri dehasının yant sıra, o çağıı siyasi
gelişmeleriıri çok iyi bilmekte olan Tuğrul Bey, gerek kardeşlerini ve
emmilerinin çocuklarını gerekse Kınık boyunun diğer ileri gelenlerini çok
iyi idare etmiş ve oııları büyiik bir imparatorluğun esaslarına göre
yönlendirıniştiı Dedeleri Selçü zanrarunda ve onun yönlendirmesiyle
toptan Müslüınan olan, Oğuzların Iinık boyu; Cent yöresinden ayrılarak
daha giineye göç etmeye ve yerleşmeye başlamışlardı. Heniiz devlet
kurmadan, yöredeki diğer Türk Devletleri ile hep çekişme içinde oldular.

Ama hemen her setbrinde Selçuk Bey'in askerleri galip geldi. O zamanııı en
büyük devleti olan (bir başka Ttirk İinpaıatorluğu) Gazneliler ile btiyiik bir
savaşa tutuşan Selçuklular, TvI.S, l040 yılında Gazne Hükümdarı Mesud'un
ordusunu, çok daha az askerle Dandanakan'da yendiler. Brı savaş vc sonucu
bütün bölge iilkelerinde yankılandı... O zaınanlarda İslaın Halit'esinin
oturduğu Bağdad'da çok sıkıntılı günler yaşanmaktaydı, şöyle ki: Abbasi
halifeliği başlangıçta bir Arap imparatorluğu gibiydi ama zamanla gücünti
kaybetti. Arap - Acem çatışmasünın yanı srra. gerçek İslam'ın (KuCan ve

Anlaşı lacağı gibi Selçuklu Inrparatorluğııntın Tıığıtıl I}ey zamanında
olan olayların pek çtığuııu, lıiç anıııadan gcçilııırtım. sadoce konuınrızuıı

an[aşılnasıııa fiıydası o1acakları özetl iyoı,um.
Bütiin bu hengöıne içinde'l-ıığı,ııl Bey'in htinıııı Altun Can Hatun
ölmüşti,i (Zilkade 452 - ivtiltdi l060). Koca başbuğ yetmiş yaşına gelııesine
karşın çok sağlıklıydı. hild savaşlarda at iistiinde ordrrya konırila ediyor ve
savaşıyordu hatta flrsat buldukça ava çıkıvordu. V'e, evleıımek isti5zordu.
Ama o sadece sıradan bir eı.lilik peşinde dc.ğildi, Peyganıberimizin halifesi
ile ikinci bir akrabalık diişiinüyordrı. İşte bıı aınaçla HaIifenin kızı Seyyide
F6tınıa el-Behil ile evlenınek için harekete geçti. Oıırııf brı fikrini, başta
Vezir'i Azaın Anıid iil-Ivlülk olnıak iizere bütriır devlet erkiinı benimsedi. . .
Tugnıl Bey, Kadı Ebu Saad'ı Halitbye gönrlereı,ck resmen kızıyla evlenmek
istediğini bildiıdi. Runrın iizerine Rağdad'da Halit'enin sarayında kıyamct

Peygaııberiınizin Siinnetine göre) dışında olan sapık gunıplar Hilafet
Makamını adeta oyıncak haline getimıişlerdi. Bunlar Bııveyhler, Şiiler,
Fatimilcr hatta Karmetiler Halifeyi kendilerine göre yönlendiriyorlardı.
Halifenin onlara karşı gelebilecek giicii yoktu, sadece kendi konrması
dunımunda olan, daha öııce ortalıkAsya'dan getirilen bir avrıç Tiiık kökenli
askeri vardı. Her yönden sıkıştırılan Halife, Tuğnıl Bey'in başarılarını
duyunca heınen yardım istedi. Trığrul Bey, Hicri 429 (milad:i 1037) da
I-Iorasan'da Padişah ilan edilnıişti; Ilalife bu durumu hemen onayladı. Artık
Padişah olan Tugrul Bey; Ebu İshak Fuka'i adın<iaki (bilgili ve iyi ktınuşan
biri) kişi ile Halife el_Kaim Biemrillah'a mektup gönderdi. lv{ektıp şöyle

koptu! Acenrlerden ve din dışı sapık grıruplardan, en önenıtisi de
Fatinıilerden, Ttirkler sayesinde kıırtrılan Araplır\ıı, Arap ırkçılığı
depreşnıişti. Halifeyi de etkileri altına almışlardı. Ve bu evliliğe kesin
karşıydılar. Bu Arap ırkçısı zimıenin başında ise I{alii-eye çolt yakın olan
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Ebü Ttrib b. El_Esiri gelrnekteydi. Ayrıca Halifenin Ermeni asıllı anası
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Katrun_Nedi,da bu izdivaca şiddetle karşı çıkıyordu. .. Halife, çevıesindeki

yetkili ve de etkili Arapları kaşısına alamazdı ve almadı. Adamlanndan Ebu
Temimi'ye şöyle bir eııir verdi: "Tuğrul Bey'i ikna yoluylı bu evlenme
işinden caydrr, bunu başaramazsan, ödeycmeyecekleri, mesela
üçyüzbin dinar mehriye ve Selçuklu'ya bağlı bütün ülkelerin gelirlerini
isĞ." Halifeniı,ı adamı Selçuklu İmparatorluğu'nuı başkenti Rey'e geldi,
Amid ül-Mütk ile görüştü ve tekliiini söyledi. Ulu vezir çok kzdı, ona sert
bir şekilde şöyle konuştıİ: "Sultanın bu talebini red etmck Halit'e için hiç
münasip OeğlOlr. Sultan bu işe aşırı derecede ehemmiyet veriyor, Bu
mevzu İistünde rsrırla duruyor. Para ve mal istemek balısine geliııce,
böyle şeyleri ileri sürmek gayet münasebetsiz bir durum olur, Çünkü

boyunca, çok kıymetli herliyelerle gelinin yanına giden clamat ırynı olumsuz
tavırlarla karşılırşh, bir tiirlü emeline ulaşamamıştı. Bu arada Halit'enin eşi
Aslan Hatun, emmisine karşı takıııılan bu tavırlardıın hiç hoşlanınanııştı.
Tuğrul Bey'le de koıruşarak hep birlikte Bağdacl'ı terk etmeye karar verdiler.
Ttiİk tarairun bu kararı Arapları yiııe telaşlandırdı. Halifeııiıı bütüıı
harcaınalarını Tiirk devleti karşıhyordu, clirek para olarırk ödenek şeklinde
verilenleıiıı dlşıı.ıda pek çok selçuklu yönetiınindeki ülkelerin gelirleri
doğruclan Halif'eye talrsis edilmişti. Bu gelirler olınıızsa Halif'elik ıyakta
kaİamazclı. Dahası Türklerin koruması olmasa, Şiiler. acemler, Fatimiler ,
karmetiler vb. hepsi halifeliğin başına çullanmak için fırsat kolluyorlardı,
Kısacasr Tiirklere karşı olııak akıl k6ıı deği|di. Araplar toplaırdılar.
konuştular ve sonunda; Halifb el-Kaiın Bieıruillalı'ın kızı Seyyicle Fitıma clBetiiiiin, kocası Tuğrul Bey iie Rey,e dönmesine razı oldülarını açıkladıl.ır.
Arap ileri gelenleri ile konuşunca kıznı Tuğrul lJey'le evlendirmekten
cayan, Tlirk heyeti ile göriişiince de tekrar bu izdivacı onaylayan Halifeye

İr;ıife;i istediği bu miktarın birkaç misüni bile Tuğrul Bcy'den
alacaktır. Ancak bunu peşin olarak bir şarta bağlamak doğru olamaz"'

Halifenin elçisi, Tiirk Başveziriıı hiddetiııi göriince hemcn değişti ve şöyle
..sen
nasll ınünasip göriirsen öyle yap." Arap elçinin bu cevabı iizerine
ııeü:
vezir, Tuğrul Bey'e giderek "Halife isteğinizi kabul etmiştir" dedi", Tuğrul
Bey, Halİfenin hİnımı olan yeğeni Aslan Hatun'? yuzbin nakit altın dinar ve
yiızbin dınarlit da mücevher ğöndcrerek n§an işinin İıalledi|mesini istedi.
iara, miicevherve ıliğerhe<iiyeler, BaşvezirAınid ül_Miilk başkaıılığında bir
heyeİ tarafindan gOtllrllldtl. bu sırada Aslan Hatun Bağdad'da sarayda idi,
Halife, digerRrağarın kışkırtmasıyla, bağırdı, çağırdı, bu nişan olamayacak
dedi ve İürk heyetini saraydan kovdu. Oysa Türklerin siyasi ve ınaddi
desteği otınadan Halifelik bir hiçti. Bu dırrumu çok iyi değerlendiıen,
tecrüğeli der,let adamı Vezir Amid ül_Mülk, hemen Bağdad,ın dışına (heyet
halinde _. koruma askerleri dahil) çlktı ve Nehruvan mevkiinde çadırlar
l«rrdurarak oraya yerleşti. ve ııütiin Türk heyeti, veziıin emri üzerine siyah
Abbasi sarığıni ve elbisesini çıkanp beyaz Türk sarık ve elbisesini giydiler.
Bunun maİası apaçık, Bağdadln yanıbaşında Abbasi sırltanatına karşı
gelmekti. Brı dunıın Arapları telaşlandırdı. Baş kadı ve Şeyh Ebu Man,sur
ftırklerin yanına gelerekarabulrıctıltü< yaptılar. Ama onların bıı ziyaretleri
pek işe yaramatlığı gibi tlurunıun keırdileri için ne kadar vahinı olduğ"ınu
gOrt".*İş olciu. Halİfenin veziri İbn-i Derflset, Amid ül-Mülk'ün gönliinü

karşı güven kalınamıştı. Tiirk taıafl heıııen lrazırlandı; heniiz gerdeğe

girmemiş daınatla gelinin de içinde butunduğu kaiile Başkent Rey'e doğru
yola çıktı.

Ve... Yarı yoldaTrığıııl Bey hastalandı. Zit-afRey'de oiacaktı, Daha
yoldayken Tuğrul Bey iyice bitkin diiştü. Hiçbir lıastalık beliıtisi olıırayan.
.upr*"glu,o, savaş ve aı, peşinde at dizginleyen koca Başbuğ bir anda
biİmişti... Rey'c vardıklarında ölmek iizeıeydi ve öldti!.. (8 Raııazan455

Miladi l063)

Bazıları sıcağa dayanamadı ötdti diye yazırıış. Şaka gibi, bazılırı da

soğuğa cliıyirnamadı öldii diye yırzmış tarihlerinde! Bençe Ulu
Ra-şbıİglarımızdan Alpercn Ttığrul Rcy, zchirlenerek öldüıiilıniiş olına
ihtinıaii çok yüksektir. Başka göriiş veya iddiası olan var nıı,l.. Diişnıanları:

Fatimiler, Karmetiler, Acenrler ve benzerleri ve eIbette lslam'ııı
konıyuculıığunun Türklerin eline geçmesini bir tiirlii hazmedenreyerı,

gerçek İslam yerine Arap ırkçı[ığını din cdinen bazı Araplar... Sizcc katil
hangi grırup? Yoksa işbirliği nıi yaptılar'l..
§tınuç <ılarak beııin,ı kişice kanaııtim, Trığrııl Be,y Atamızııı öliin-ıü
bir öliimdiir. . .
kesinlikle şüpheli
'
Ruhu Şad olsrın, dedeleri f)ukak ve Sclçukla biılikte [Jçn,ıağ'da

ilmak için evinde bir ziyafet verdi. Ziyafete büttin Türk heyeti davet edildi.

olsun..

Tam ziyafet sırasında l.I;lifeden Türk vezirine bir n,ıektup getirdiler! Halit,e

mektubunda Amirl ül-Mülk'e "Biz bu işi sana bırakıyoruz, Seniıı
Jİyun.İlr. ve emarretiıre de güvenimiz vardır"' ", işte böyle

.

Şiipheli ölümlerden ikincisi ise:

sö}lenmesine karşın yine nişan işini sürüncemeye bırakmaları Ttirk vezirini
kzdırdı. I.Ieyet göiürdükıeri parayı da yan|arına alarak geri döndü. Bu sırada
Tuğnıl Bey'HĞedan,da buiunuyordu, oraya gittiler. ve durumu anlattılar.
ruğrul Seİ çok kızdı. Bağdad Kadil Kuzat'ına ( Bağdar baş kadısı) ve Şeyh

BAŞBtrĞ ALPASLAN,IN ÖLDÜRÜLüIIISİ
Emmisi Tuğrul Bey'iır ölünıünden sonra, hanecian ariısındiı kısa bir

Ma]ısur,a *.ktop yrruruk; keııdisine haksızlık edildiğini, verilen sözleriı,ı
yerine getirilmealğlni UilOi.Ol. Duruma çok sinirlenen Tuğrul Bey, ,sadece
hektuf,yazmaklaletinmedi, Amirl ül-Mülk'e ve Reisü'l lrakayn'a da emir

betirsizlik clöneıni yişaırsa cla hiçbir aksaklığa meydan vcrnıeyecek l<ııdar
kısa bir süre içinde, Alpaslan devletin başına geçnıiştir, Dah;ı çocukluktaıı
itibaren özellikle gençliğiııcle; Selçuklu İınparatorIugunuı-ı claha kuruluş

,*r"..t;- Halifenin tahsisahnın kesilmesini, ikta arazilerinin gelirlerinin
verilınemesini, hatta halifeye ııakit para dalri verilmcmesiııi buyurdu.

«lönemincle, savaş ve nrücaclelelerin içinde yetişmiştir. Babası ünlü komrıtaıı
ve devlet aclamı ve de Tuğrul Bey'iıı kardeşi Çağrı l3ey'iıı oğlııdur, Babası
öldükten soııra Horasaıı valiliğine ataı,ıdı. keııdi arkadaşları ile özel olarıık
olıışturcluğu askeri birlikle, Dandanakan savaşıııda göstetdiği başan, oırrrn

Halifenin ikta arazilerinin gelirleriııdeır mahrum edilmesi demek yaklaşık
500 bin dinar (yaklaşık 250 Milyar lira) gelirden makum kalması oluyordu,
Ayrıca Türk devleti,nin hazinesinden Hiiifet makamına tahsis edilmekte
oün yıllık ödenek paraları da kesilecekti. Liiks ve isı,af içinde yüzen Halife
sarayİ,ırn bu gelirlJr olnıadan ayakta kalması mümkiilı değildi, Tuğrul Bey,
ayrrca yegen'i Aslan Hatun,a cla haber salarak, Halifenin sarayını terk
istedi.. .
ğönderecegi askerlerin muhafazasında Rey,e dönmesini
henıen
"imesini,
halife
anlayan
Bunrı
olınuşfu.
belli
kopacağı
hadiie
bir
büfıü<
Artık
yine fitir aegiştirıli. Muharrem 454 (Miledİ l062) halifenin bu izdivaca rza
gösterıTıesiyie; Amiı! til_Mülk nikah için vekölet gönderdi. Kadil_Kıızat ve
İbn-i Y,rr,,fun şahit olııaları kararlaştırıldı. Ebu Ganöiın ve lbn-i elMahleban nik6lı_ evraklarını yanlarına alarak. o sırada Tcbriz,do brılrrnan
Tuğrul Bey'e göttir«tiiler. Şaban 454 (Mihdi 1062) nikalı merasimi
tariamlanctı... Nikahto, sonra bir süre Azerbaycan,da kalan Trığrul Bey,

tir lİomutan okluğunu ortaya koymuştu. Dini iııancı çok kuvvetliydi,
i}Jlecekle ilgili öııgörüieri ve tasarıları vardı. furadolu ele geçirilmeliydi. Bu
aınacttla yöİıelik olarak Oğlu Melikşah'ı da yaıiırra alarak Doğu Anadolıı
yörelerinİ f,etheıneye girişii. Giiı-cistırn! ve Doğu Roma İmparatorlıığrı.nun
brh,nor rrice beldeleri ele geçirdi. Halilb Kıim bi_Emrillah bu i,etihler
.,Ebu _ Feth" (Fetihleriır babası) lmvanlnl ı,errli (Milddi
"ıin,l.
sonucu Alpaslaıı,a
Bağdad,da tJaşbuğ Alpaslaıı adıı-ıa lıutbe okuıımasını da
FIatifc
l064). Ayrıca
-Birçok
hediye ve hilatlar hazırlataıak, Nakib Tarıiv ez-Zeynebi
emreİti.
Alpaslan'clan bi'at alııtrk ve hilat[arı törenle giydirnıek üzere Başbuğ
Alpaslan'a yolladı. Halifenin Naibi geldiğinde [}aşbuğ Na!.civan'daydı,
*Ytırt ve
Alpastan, O.trl,k A.yo tarafina kısa bir scfer diizenlcyerek Ust
Mangşlak yörelerini ve o yörenin halkı olan Kıpçaklaı,ı yiinetimi içine aldı
(Miledİ 10-65) Bu arada Cent kentine de giderek dedesi Selçuk Bey'in
nl.rufln, ziyaret etti. ortallk Asya,dan döntişiinde; Kirınan yöresinin Valisi
otan kaıdeşi Kavurt, söz dinlememeye, bir çeşit isyaııa yönelmişti onunla
uğaşh (Miledi l066 - l067). Başbıığ Alpaslan ortalık Asya Ve Kinııın
yurdrı
ta"rafinda olsa cla, Küçiik Asya olarak da bilinenl5 bin yıllık Tiirk
fctih
Aslında
siirınekteydi.
geçiıme
miicadolcsi
yeniden
ele
Anadolıı'nun
hareketleri Tiğnıt Bey tarafından başlatılmıştı. Alpaslan taratindaıı hız
verildi. Emiı Atiin lrllaai 1067'de, Kayseri dalril, o yöreleri ele geçirdi.
Sonra Malatya ve Konya'ya hücıın-ı edildi. BaşbuğAlpaslan tekrar GiirüJistan
tarafina yöneldi ve Tif'lis'i cle geçirdi. Oradan IIalep tarafına harekete geçti,
Mısır Fatimiteri iyice korkmrış]ar adeta kabuklaı,ına çekitmişlerdi, Bu arada
Melik Atsız, Er-Remte'yi ve Kudtis'ü Fatinrilerin elinden aldı. lı{ekke Şerifi
yigİt

Muharreın455(Miledi1063)Bağdad'ageldi.VeziriAzaıııAınidül-Mülk'ü'

gelini alılı gideceğini bildir{nesi için Halifeye gön_derdi, Ama Halife yine yan
alf,ka kurmak
Şizdil Şöyİe diyoİ<luı "Tiığrul Bey, Hanedanı Nübüwetle
istemıitır. Bu isteğine de nail olmuştur, artık gelini götürmesine gerck
,biz
yoktur...,, Arap tirafının bu cvliliğe bu kadar karşı olmalarının sebebiı

peygamberin amcası Abbas\n stilalesindeniz, biz iistiiniiz, lıizinr kızımız
anci't uiz giui tistiin bir kabileye gelin gidebilir.. ., diyorlardı. Hani üstünlük
takvadaydİl Tuğnıl Bey'in Aİlaha ve Peygambere olan inanç ve sevgisi
tartışılamaz bit;... He; neyse. yapılan baskılar sonucu gclinle daınadın
göriİşmeleri kararlaştırıldı. Tıığrul Bey Bağdad'da saray gibi bir eve
gelin o eı,e
İerleşmi$i (bazılarına göre büyük bir Tiirk çadırı tıtağ),
getiriİOi.-Ne var ki, gİlin Tuğrul Bey yanına geldiğinde ayağa bile
falkmıyordu, Tuğnıl Bey de onun peçesini bile açmıyordu, I}ir hafta

-
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Muhammed b. Ebi H6şim, Mekke'de hutbenin Abbasi Halifesi ve Selçuklu
Sultanı adına okunduğunu bildirdi.
Türklerin Anadolıı'yu yavaş yavaş ama siirekli bir şekilde yöre yöre
ele geçinnelerinden çok tedirgin olaıı Doğu Roma Imparatoru hemen savaş
hazırlıklanna başlamışh. Kendi ordusunun yant sıra Makedon, Bulgar,
Maldaı,, Macar, Avusturya, Norman ve l'rank askerini de ordusuna kattı.
Buıılardan başka, Ermcni, Peçeıek, Kıpçak ve Abhazalaıı da yanına aIarak o
zamanrn en büyfü ordusrınu oluşturdu. Doğu Roma ordusunu; Zubdet iitTevarih ve Ravdat us-Safıı müellifleri üçyiiebin olarak, İbıı-ir-Raveırdi ise

Başbrığ Alpaslan 465 (lı{ilndi l072)'de ordusunu topladı ve Ortalık
Asya'ya doğru harekete gcçti. Amacı, irili ufaklı bütün Türk devletlerinj ve
boylanııı Selçuklu bayrağı altında toplamaktı. Gidiş yolu üzerinde Karir
Kasabasında, Selçuklu Imparatorluğuna bağlı bir kale vıirdı. Kale yıkık

dökük durumdaydı; tamir ve onarımı için Yusuf Harezmi adında biri

görevleııdirilmiş, geıekendeıı fazla da para verilmişti. Ordu söz konusu
kaleye yaklaştığında, Yusııf Haraznıi'nin isyan ettiği lıaberi gelcli! Akıl alır

bir durum değildi, bu adam, kaledeki biı avuç askerle koca Selçuklu
Ordusunı ne yapabilidi. Bu densizin haddi bitdirilneliydi, Kale hemen

yediyiiabin olarak yazmıŞtır. Bence asker sayısr, Ibn-i Esiı'in yazdığı

altııa alıııdı. Anra o da ne ! Yusuf Hatezıni teslim bayrağını çekti...
Başbuğ'ıuı huzııruııa getirileı,ı Yusuf Hareznıi henıen, aıri bir hareketle, deri
çizmesiııe sakladığı hançeri çıkarıp saldırdı. Ne yazık ki daha ilk hamlede
Başbuğ'un göğsiinde ölümciil yarayı açmış oldıı! O anda hain, askerier
tarafından parçalaııdı. Neye Yarar ki, daha işiıı başıırda olaıı aına bi.iti.in
düııyayı İslaıni bir düzene sokııak isteyen Ulu Başbuğlarımızdan Alpaslan

'ikiyiizbinden biraz fazla' tesbiti doğnı olandır.
Hazırlıklarıııı Taııamlayırn Doğtı Roma Iınparatoru Romen Diojeıı
önce Ahlat'a geldi oradan da Malazgi* ovasına yöneldi. Ovaya geldiğinde
ordugihını orada kurdu, Başbuğ Alpaslan ise bu sırada Halep'te idi. Doğu
roma İmparatoru'nun büytik bir oıdu ile Malazgirt ovası{ıa kadar geldiğini
öğrenince heınen, Azerbaycan'ın Hoy Kenti'ne gitmek iizere yola çıktı.
Oraya vardığında durumun ne kadar vahim olduğu daha iyi anlaşıldı. Henıen
bir şeyler yapılması gerekiyordu. Türk ordusunun tamamtnün toplanması
zaman gerektiriyordu, buııu beklemek ise çok riskliydi. Ne yapılacaksa

kuşatma

42 yaşında

heınen karar verilıneliydi. Başbuğ Alpaslan hiç telaşa kapıln-ıadaıı
gerekenleri yapmaya başladı. Önce Harem hatıınlannı, şehzıdeleri ve
çocukları, Başvezir Nizam ül-Miilk nezaretinde Tebriz'e (bazı tarihçilere

Selçuklrı lııpaıatorluğuna bağlı bir kale vardı. Kale yıkık dökük
dunımdaydı; tanıir ve onarımı için Yrısuf Haıezmi adında biri

göıevlendirilnıiş, gerekeııden fazla da para verilı-ııişti. C)rdrı söz konusu
kaleye yaklaştığında, Yusuf Harazrııi'nin isyan ettiği haberi geldil Akıl alır
bir durum değildi, btı adam, kaledeki bir ar,.uç askerle koca Selçuklu
Ordusrına ne yapabilirdi. Brı densizin haddi bildirilmcliydi. Kale hcmcn
kuşatnıa altına alındı. Anıa o da nt! Yustıfl,Iarezıni teslim bayrağını çekti...

. . Durum çok tehlikeliydi, düşmanın asker sayısı
çok çok fazlaydı dolayısıyla Başbuğ olacak savaşı bir öliim - kalıı-ı meselesi
olarak görmekteydi. Korkııyor muydu'? Asla!.. Yaklaşık kırkbin (tinlii tarihçi
Mevdrıdi'ye görc sadece onbcşbin) askcriyle 4 Zilk:Ade 463 (Mitedi 107l)
Ahlat tarafina hızla harekçte geçti. Malazgirt Ovasına geldiğinde, diişmana
iki i'ersah mesafede (yaklaşık 12 Km) ordugAhını kurdıı. Töre gereği

göre Hemadan'a) gönderdi.

Başbrığ'un huzrrruna getiilen }iısufHareznıi lıenren, ani bir hareketle, deri
çizmesine sakladığı hançeri çıkarıp saldırdı. Ne ytrzık ki daha ilk hamlede
Başbtığ'un göğsiinde ölümciil yarayı açınış oldu! O anda hain, askerler
taraflndan parçalaııdı. Neye Yarar ki, daha işin başında olan ama biitiin
dünyayı İslami bir düzene sokmıık isteyen Ulu Başbuğlarımızdan Alpaslan
42 yaşında öldii. . . (25 Kasını 1 072)
Gelin şinıdi brı cinayeti irdeleyeliın: Yusuf Harezıııi'nin kalede
hiçbir taınir ve onarın yaptırınadığı görüldü. Kendisinin, terör ve cinayet

Kayser'e habeı gönderip barış teklitlnde brılıındrı. Dtığu Roma
İmparatorunun cevabı ve Türk Başbuğu'nun karşı ceı,abı herkesçe
bilinmekte. . . Tiirk ordusu, 26 Ağrıstos 1 071 Cunıa giinü savaş diieeni aldı.
yaptı: "Ey Müslünranlar!
Paşbuğ Alpaslan askerleriı{e şöyle bir konuşma

Önümüzdeki bu savaş, İslanr'ın mukadderatını tayin edecek bir
§avaştır.., Kim şehitlik saıdetine erişmek istiyorsa, bizinıle gelsin. Kim
ki, bunu istemiyorsa çıkıp gidetıilir. Bu gün artık ne padişah, ne sultan

ne de subeyler var... Hep Müslüman kardeşleriz... Hep kıhca
sarılacağrz... Bu savaş diğer savaşlara benzemez, Allah yardııncıınrz

örgütü Batinilerin nıensubıı oltlıığu, kale tiımir ve onarlmt içiır verileıı
paraların cinayet örgütrine ırlttarıldığı kanaati pekişti, Etatini katilleri. '
cinayetlerini hançer veya zelrir kullanarak işlerleı. Cinayeti işleyen öıgiit
mensubu (ünlii gezgin Makro Polo'nun ııçıkça yazdığı gibi) görevini
yaptıktan sonra cenıete gideceği lıususrında yüzcle yüz bir iııanç sııplantısı
içindedir. Dolayısıyla verilen eınri yerine getirdikten sonra kendisinin de
ölıncsini zatçn arzu etınektedir.. . Yusuf Harczır,ı?, o yıkık dökük kalcdeki bir

ol§un." Savaş başlamadan hemen öncc; Doğu Roına ordusundaki (henüz
Müslüman olmamış) Peçenek ve Uz askerleri kendi aralarında bir cluruın
değerlentlirmesi yaptıktan sonra, altın karşılığıncla kardeşlerimizle
savaşmamahyız kararı aldılar. Başlarında bulunan Tamış Beg. Başbuğ
Alpaslaıı'a bir haberci göııderdi ve hepsi birlikte Türk oıdusuı,ıuı,ı sıiflarına
katıldılar.

.

.

Savaşın nıısıl olduğuve sonucu ınalum.

öldii... (25 Kasıın 1072)

Başbuğ Alpaslan 465 (Mil6di l072)'de ordusı.ınu top|adı ve Ortalık Asya'ya
doğnı harekete geçti. Aınacı. irili ufaklı bütün Tilrk devlet|crini ve boylarını
Selçuklu bayrağı alhııda toplan,ıaktı. Gidiş yolu üzerinde Karir Kasabtısında,

Selçülu ordusuna isyaıı etnıeliydi, çünkü: İsyancı da olsı
yenilen veya teslim cılan kişi mutlaka Başbuğ'uır huzuruna çıkarılırdı, yani
Başbuğ ile ynzynze gelınenin en kestirme yoluydu bu!.. Batini cinayct
şebekesinin (8. yy'dan beri) Hır.istiyırnlarla dost ve işbirliği içinde
olduklarını. saııırım bilıneyen yoktuı,. Hıristiyaııların, özellikle Doğu Roma
avuç askerle koca

. ,

İmp;rratoru ve ordusunu perişaır ettikten sonra Buşbtığ Alpaslan'ı
öldiirmenin yollarııı aradrklarııiı diişünnıek içiıı çok akıllı falan olnraya
gerek yoktur sanırtm... Şinıdi biitüın bunların trızrına- biberine bİr bakalım:
Yabancı tarihçiler ve özellikle Türk cliişmanı olaıılar, yazdıkları her konuda
oldıığtı gibi Başbuğ Alpaslan konı,ısunda da yalan yazma ve iflira atmalarını
sürdürdüler. Avırıpah olsun olmasün bütiin Hüıistiyaır tarihçiler, yazdıkları
kitaplarda Başbuğ Alpaslaır'ı süıekli kötülcrler, hakaret edcrler lratta
kütiederler. Daha da ilginç olan; Yusrıf Harezmi'yi bir kaluaman gibi
gösterirlerl Ne acırlır ki biziırı sözde tarilıçilerimiz de, birer Hıristiyan
militanı olan bı"ı tarihçileri kaynak olarak alırlar, I)aha beterini bilmek
istersiniz sanınıTı; bazı kunıluşlar, tck derdi Tiirk vc İslaıı düşınanlığı olan
birinin kitaplarını Tiirkçeye çevirip. kültiir f'aaliyeti iıniş gibi, okunıaları için
insanlıınmıza dağıtmaktadlr! Yazdığı kitapIarda. çoğunlukla doğnıları
yazaq araü kendi yorumunu da katar ama... Yaztlıklarının arasına öyle söz,
sözcük ve cilnıleler sıkıştırrt ki, yenilir yuhıIrır gibi değildir ve bu araya
sıkıştırnralurtla kesinlikle yalan yazar, kiııiııi kusır. lşte o araya sıkıştırdıklan
ol«ıyuculaıın belleğine bir pislik olarak yapışıp kalır, Bu lürk ve İslam
diişmanı da diğerleri gibi Başbıığ Alpaslan'a ifiiralar atar, hakarctler ııder.
Ytısııf I,{arezmi'yi ise kahranıanlaştırır. . .
Brınca irdelemeden sonrıı ne dersiniz'l.. sizi bilıneıı ama ben
diyeceğimi diycırum: Başbıığ Alpaslan'n öldiiriilmesi, sanıldığlndan t-arkh
şiŞheleri içernıektedir, stfadan bir olay değildiı. T}rı cinayet; ıılrrslar arası ve
dinler arası hatta rıygar[ıklar arası bir tezgAlıın sonırcudırr.
Adı gibiAlp olan, Aslan gibi giiçlü ve asil olan ulu atamız! Ruhun

şatlolsun...
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cariye almayacak, de<li, Halit'e bu şartı ktüul edince Satbr 474 (Miladi 1082)
de evlitik gerçekleşti. Ama, Tiirkan Sultan, kızını, yaşı küçük olnıırsından
dolayı beş yıl Bağdat'a yollaınadı. Nihayet Muharren-ı 480 (Miladi l087) de
geliıı Bağdat'a gönderildi... Gelinin çeyizleri; l30 cleve, 74 katır ve 30

Başbuğ Melik Şalı\n zehir|enerek öldürülmesinin nedenlerini ve

beygire yüklenmişti. Altın paradan kıymetli mücevherlere, ipekli

katillerin kimler oldıığunu anlayabilmek için; Baştıuğ'ruı neler yaptığına ve

kumaşlardan ınücevher işlemeli eşyalara kadar ço[< zengin bir çeyiz
hazırlanmıştı, Gelin alayıııın başıııda, Tüı,kan Sultanın çok güvendiği Emir
Porsü bulunmaktaydı. Kafile Bağclat'a vırdığında bi,iyiik bir coşku ile

neler yapmayı tasarladığına da bakmak gerekir.

Başbuğ Alpaslan'ın öldürülmesinden sonra, Yönetimde boşluğa
yer vermemek için, zaten önceden Veliaht ilan edilnıiş olan Melik Şah
Başbuğ ilan edildi. Başta UluVezirNizamül-Miilk olmaküzerebütiin devlet
erk6nı ve askeri kesim yeni Başbuğ'a biat ettiler. Başbuğ Melik Şah hiç
zaman kaybetmeden ortalık Asya tarafina sefer diizenledi. Bundan amacı o
tarafi emnİyete alıp sonra Ortadoğu ve batıya yönelmek istiyordıı. Ortalık
Asya ziyaretini kısa zanıarıda tamamladı ve oraları yönetmek iizere kardeşi
Ayaz'ı yörenin valisi olarak görevlendirdi. Sonraları o bölgede bazı hadiseler
çıksa da durum diizeltildi... Bu arada Hilafet makamından saltıınat beraatı
alınmak iizere Saad üd-Devle Gevher Ayiıı Bağdad'a özel elçi olarak
gönderildi. Saf'er 466 (Miladi 1073) de llalif'e taraiından yeııi Başbuğ'a
saltanatberaatı verildi. . .
İmparatorlukta bazı isyan hareketlerinin baş göstermesi. bun|arın
bertaraf edilınesi hatta Ortadoğu'da yeni fetihlerin yapılması (bilhassa
Atsız\n başarılarını) gibi konuları y,dzmaya hiç gerek görınüyorunı. Asıl
konumuz olan cinayet ile ilgili veya ilgili olabilecekkonuları irdeleyeceğiz.
Doğu Roma İmparatorluğuna karşı, hiç durmayan akınlar

karşılandı.

Halifenin oğlu oidı.ı veya Başbuğ Melik Şah'ın toırınrı oldu, Adını

Ebu'lFadl Cafer koydular. Evlilik, ıneyvesini vermişti ama pek de

.iyi

yiiıümtiıyordu. Halife ile Melike arasında huztırsuzltıklar baş gösterdi, bu
durum Selçuklu yönetimi ile Halifelik ıırıısrna da sıçradı. Sonunıla Mel.ike
kocasını babasıııa şikAyet etti. Başbuğ Melik Şah da kızııı kendi evine
çağııdı. Mel.ike baba ocağına döııdükteıı iiç-beş ay sonra öldii! Melike'nin
ölmesi iizerine, iki tara{'arasındaki, dondurulnruş sorunlaı açığa çıkrnaya
başladı. Özellikle Arap tarali (Arap tarafi diye yazıyorum çünkü nifak,

Halifenin çevresindeki fanatik Arap ırkçılarından çıkıyoıdu) Türkler
aleyhinde, dcdikodu, kötüleme hatta Ttirk ı.e dc Islanr diişman|arıyla ilişki
kum-ıa gibi hoş olnııryan t-aaliyetler içine ginnişlerdi. Bu nif-ak tohumlannıiı
ekilmesinde en etkin kişi Halifenin Baş Veziri Ebu Şuca idi. Başbuğ Melik

Şah HaIifeye haber göndererek Ebrı Şuca'nın bütiin

görevlerden

azledilınesini istedi. Halifie bunrı asla kabul etn,ıeyeceğini, Ebu Şrıca'nın
görevinde kalaoağını bildirdi. Bu kez Başbuğ Melik Şah. Bağdat tarafina
ava geleceği haberini Halif'eye gönderdi. Araplar Türkleri ve yöneticiIerini
iyi tanımışlardı, ava gelmenin ne demek oldrığunu çok iyi biIiyorlardı. Halife
alelacele bir elçi yolladı. Elçi Başbuğ Melik Şah'a Ebrı Şrıca'nın biihin
görevlerinden azledildiğini söyledi, brınunla ilgili Halil'enin eınirname
evrakını da elinde getirmişti... Başbuğ Melik Şalı, Anadolu'nrın tamamını,
belki de l)oğu Roına'yı ele geçirmek istiyordt. Aına öncclikle hal]etnıçsi
gereken iki şey vardı. Batıya savaş açtığında Inıpaıatorluğun arkası

başlatıldı. Daha Alpaslan zamanıııda Aııadolu'yu fethe başlayaıı;

Kutalmışoğulları, Süleyman Şah, Alp İlig vb. Selçuklu Uç Beyleri, Başbuğ
Melik Şah'tan aldıkları emirler iizeıine fetihlere hız verdiler. Sonradırn bu
akınlara Emir porsuk ve Bozan da katıldı, Bu akın ve fetihler sonucu
Selçıülu İmparatorluğu'nun sınırları Doğu Roma İmparatorltğunun hemeıı
yanl başına (İznik) kadar dayandı. İmparatorluğın Kirınaıı bölüınü bizzat
Melik Şah tarallndan güven altına alındı. Kirman'dan sonra Türk Karahanlı
Devletinin batı ve doğu bö|iimleri de İmparatorluğun içine alındı. Diğer
taraftan Arabistan'ın pek çok yeri, özellikle Hicaz yöresi İınparatorluğa
bağımlı lıale getirildi. Yemen taın olarak denetim altına alındıktan sonıa
Hind Denizi'ne bakan kıyıda bir askeri iist oluştııruldu. Böylece Selçuklu

güvencede olnralıydı. Brınun

için Mısır'ın Fatinıilerdeıı

tamamen

kurtanlnıası gerekiyordu. Ancırk Mısır'a setbr düzenlenreclen önce Halifelik
ınakamının uann vadeli bir giivenccye hlınınası şaıttı. İştc brı anıaçliı
l-Ialif'eye elçi göndererek; I,Ialif'enin oğlu ve de kendisinin torunu olan EbulFadl Cai'eri, kendisinden sonra Halit'e tılmırsı için şimdiden veliaht ilan
etmesini istedi. Halife El Mukteda, veliahtlığın eski karısınrlıın olan büyiilİ

İimpaıatorluğu'nun sınırları;Kaşgar'dan, İstanbul'a, Akdeniz'den Ka{kaslar'a
hatta Yemen ve Umınan Denizi'ne kadar (10.000,000 Kın2) genişlemişti.
Ülke içinde adalet ve güvenlik, hiç görülmemiş derecede sağlaın teııellere
oturtuldu. Yepyeni bir takvim kullanılmaya başlandı. Büttin bu başanlar
elbette bir kişiye yani Melik Şah'a bağlanamaz ama baş, baş olmazsa ko|lar
yetenekli olsa ne olur, ancak çekişirlcr ve dağılırlardı. Başbuğ Melik Şalı'ın
kardeşleri, Selçuklu emirleri, beyleri ve komı,üanlannın her biri birer
Bozkurt idi, işte bunlarrlan bazı[arı: Emir Savtekin, Emir Bozan, Enrir
Aksungur, Emir İsabörü, Emit Arnıki, Emir Çabak, Eınir Yağı Elasan, Emir
Çökermiş, EnıirAyaz, EmirTekiş,EmirBöıibars, EnıirTrüırş, en-ıiıArtsız...
Ve daha niceleri... Btınlar o çağda Selçuklıı lmparatorluğunun muhteşem
insanlarıydı. Anlaşıtacağı ğibi o çağda SelçukluTürk İmparatrırluğuna karşı
gelebilecek hiçbir güç yoktu. İmparatorluk, bütiin dünyaya nizam vernıe
yolunda ilerliyordu. Bu duruın; başta Ilıristiyaıılar olınak iizere, Fatiınileri
(Mısır'da) ve onların cinayet şebekesi Haşhaşileri (Batini terör ve cinayet
örgütii) ve de t'anatik ırkçı Arapları çok rahatsız etmekteydi. Selçuklu
İmparatorluğuna ve tabii ki Me|ik Şah'a karşı besledikleri düşınanlıkları
delilik derecesindeydi ama ellerinden bir şey gelmiyordu. . .
Selçuklu İmparatorluğu'nun bu evrensel çabaları sürerken başka
birgelişme de şöyleydi: Şewal 474 (Mil6di l081) de O zamanın Halifesi El
Mukted6, Fahr üd-Devle Ebu Nasr ibn-i Cehiyr'i Başbrığ Melik Şalı'a

oğluElMustazhir Billah'ınhakkıoldıığunuileri sürerekbuteklifiıetetti.Bu

cevaba hiddetlenen Başbıığ Melik Şah, bu kez daha seıt bir şekilde haber
göndererek, Bağdat taratıniı hemen :ıvıı çıkacağı hııberini yolladı ve de
Bağdat tarafina hareket etti. Ve,,. Yolda ervlanılan irvlardan biriııin eti
Başbuğ Me lik Şah'ı ikraın edildi. Zehirlendi vc ölclü. . .
Cinayetin zelıiıle işlendiği belli. zehiri ete veya kiirtlaııa hangi
hainin koycluğunun aslıncla pek öneıni yok. Asıl kalleş kıtiller kiınler'.) İşte
size zanlı listesi: Hıristiyanlar, Fatiıniler ve onların teröristleri Haşhaşiler ve
de Fanatik Arap ırkçıları... Buııl,ardan hangisi yı dır hangileri? Belki de
hepsi! Çiinkü hepsiııiıı özellikleri, iı-ıanç ve tııtrınıları Yerlik'in uşakları
olduklarını açıkça göstermektedir,
Ne yazık ki düşmanların istediği olmuş, İnıparatorlııkta taht
çekişmesi başlamıştır. Koca Sclçuklu İmparatorlıığu, o, diinya giicii olduğu
lıeybetli giiıılerine geri dönemeıniştir.

tsiitiinTiirk Milleti, lıeps.i Ultı Başbuğlarınıızın tortınlarıclır.
Melik Şah Ata! Toruırların seni saygıyla anmaktadır. Erlik'in
uşakları yeryüzüınde hAlA varlar. Ama Biz de vaı,ız!
Ruhun Şad olstın...

gönderdi. IIalif'e; Selçuklu İınparatorluğunun eteklerine claha iyi

" Göz eöz oLDU vünnĞiM
MUSTAFAAKBABA

yapışabilmek için yeni bir akrabalık tesis etme peşin<leycli. Bu amaçla
Başbuğ Melik Şah'ın kızı ile evlenmek istiyordu. Bu arada hemen belirtmem
gereken bir şey daha var: Selçııklu İmparatorluğuırun üst diizey kişilerini
sayarken çok önenıli iki kişiyi zikretnıemiştim. Buıılıırdaıı biri Ulu Vezir
Nizam Ül-Mütk diğeri ise Başbuğ Melik Şah'ın kansı Tiirkan Sultan'tlır.
Tiirkan Sultan çok önemliydi, o kadar ki, devletin bazı işlerini o yiirütiirdü,
alınan btitiln kararlardaıı haberi olurdu katkısı da olurdu hatta bazı
komutanlar oııdıın emir alınaktaydı. Tiirkaıı Sultan'rn koyrı bir Tiirkçü
olduğu da bilinmektedir.. . Halifenin düniircü olarak yolladığı elçisi ile önce
Nizam Ül-Mülk görüştii. Konu anlaşılınca TiLkan sultana gidildi. Tiirkan
Sultan kızını Halifeye vermek isteıniyordu. Pek çok ricacı- aracı uğraştı ama
Tiirkan Sultan'ı iloıa edenıqdiler. Halifenin adamları en son çare olarak, eski

"

Yazımızın baştığı, Tiirk San'at Miısıkisi sevenlerc ve oırunla
ilgilenenlere yabanc ı geln,ıeyecektir.
et ıe oltır halime ey gonce deheır
Cöz göz oldtı ytireğim gözlcriniır derdiııdeıı "

"Bir nigih

halifenin eşi olan Aslah Hatun'u devreye soktular. Aslan Hatun;
İmparatotluğun gücüniin artması ve Müslümanlar iizerinde ınutlak

mısralarıyla baş[ayıp;

hikimiyet kurulabilmesi için böyle bir evliliğin siyasi çıkarların icabı olduğu

Niye baktını, niyc gördünı, niye sevdiın scni ben
Göz göz olduyiireğinı gözleı,inin derdinden "

"

konusuııda Türkan Sultan'ı ikna etti. Ttlrkan sultan bu evliliğe razı oldu
ancak şu şartı da ileri sürdü: Halife kendi hanımından başkrı hanın veya
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Her ne kadar sevenlerin yiireği aşk ateşiyle yanıp göz göz tıluyor
ise de göğsümüzdeki bu et palçasının sadece aşk yüztinden değil, bazı
yapılan hatalar sonrıcurıda duyulan büyiik pişmanlıklaı,yüzünden de yaırıp,
tutuşup göz göz ııçıldığını görüyoruz.
Koyu menekşe gözler için o güzel Gözlerin şiirini yazan şairimiz
maalesef 31 Mart Vak'asının tertipleyicileriırdendir. Ancak, Rıza Tevfik
yapmış oldrığıı bu hataya soırradan çok pişmanlık duynıuşfur. Bu ızhrabla
yiireği tuttışup göz göz açılmış olmah ki, vicdaırıııı rahatlatabilnıek ve tarihe
doğru bir bilgi aktarabilmek için;

diye devam eden, güftesi Recaizade Mahmut Ekrem'e, bestesi Şekerci Hafiz

Cİmil Bey'e ait olan, Hicaz

makamındaki

o güzelim şarkıyı

hemen

hahrlayacaklar, hatta mırıldanmaya başlayacaklardır.
Edebiyatımızda ve onun tabii bir uzantısı olan sözlii müsıkimizde
'Göz'iiı,erineyazılmış ve söylenmiş olan eserlerbir akademisyen tarafından
bir araya getirilecek olsa heıhalde meslek hayatının sonuna kadar araştırma
yapması gerekir, sonrıcunda da ciltler dolusu bir eser meydaua getirirdi.
§rıca eserlerinıiz içeıisinde 'GÖZ' den tiiretilıniş olan cleyim ve
terkipler de ayrı bir aıaştırma konusu olabilecek kadar zenginliğe sahip olup
onlardan da geniş hacimli eserler meydana getirilebilir,

Nerdesin, şevketli Srıltan Hamid Han
Feryddıın vanr ını bArigAhına 'l
Öliim rıykusundan bir l6hza uyan

"

akan pınarlar kadar berrak, saf
Göz... Gözler,
gözl,er... El6 gözler,,, Yalian, söyletcn,
"ar;;e
aşklar... Kara gözler... Zeytin
yazdıran gözler.

Şu

kıtasıy[ır başlayan Sultaıı Haınid'iıı Rühdniyetinden İstimdat aı[ını tırşıyırn
şiirini yaznıış, bu itirafla hasıl olan huzur ınerlıemini yüreğinde göz göz
açılmış olan yaralarına sürerek bir nebze olsun şiiiı bıılmaya çalışmıştır,
3l Mart Vak'ası ve sonucunda Sultan 2. Abdülhamid'in tahklan
indirilnıesi, Osınaıılılıııı fi iliyatta dcğilse biIe sonu olnırıştur.
Sultaıı Abdülhaınid Han, keskin zekff ı,e çok giiçlü bir siyasi
iradeyle Devletin sıkıntılı ve zor günlerini ince bir çizgi üzerincle clengede
futabiliyordrı. Hal'indel sonra bu denge Osmanlı aleyhiııe bozulmuş, Balkın
Harbi patlak vermiş ve İmparatorlrık malüm sona lıızla siirüklenmiştir.
Feylesof likabıyla anılaıı ve hezarlan bir adaın olan fuza Tevfik,
sonıaki yıllarda. 150'tikler Listesi'ne alndığı için 1922 de vatandan ayrılmak
zorunda kahr. Önıriinün 21 yılını vatan hasretiniır sızlınışları içinde Mekke
vc Amman glbi yerlerde geçirir. Af kaırıınundan istifede ederçk l943 dc
kendi ifadesiyle; "Hesaplaşınak için değil, vedalaşmak için" yurda döırer. 3 1
Aralık i 949'da vefat eder ve ZincirlikuyuAsri Mezarhğına de{nedilir.
Rıza Tevfik Böliikbaşı'nın yurt dışında yaşailıaya mecbur kaidığı
zamanlaıda yazdığı, yukarıda ilk döftli.lğii zikredilen şiirin hangi gaye ile
yazıldığını tahkik için Avukat Abdurrahııan Şeref Liç, ıırahkeme kararıyla
l949 yılında hastal-ıanede yatan Rıza Tevfik'i hakim refakatinde sorgrıya
çekmeye gittiğinde, biiyük bir heyecan içinde yatağından doğrulan hasta
adam şunları söyler:

. .

Dünyaıiaki her ışığı sevgilinin göziinden yayıldığını sanan Tevfik

Fikret;

" Felektc nür gönirsem senin gözündendir" derken, bir başka şair;

"Gözünün rengini sordum, kara sevdA dediler" diye,rek sevgilinin
kara gözleri yüzünden kara sevdilara düştiiğünü anlatmaya çalışır.
Bir başka şairimiz de;

" Gözlerim gözlerinin üstiine

gözlerine siirekli bakıp

o

düşsün yansın" deyip, sevgilinin

aşkla alev alevyanmayı arzular.

Bazıları neş'eyi sevgilinin gözlerinde bulup;

" Gözlerinden içti gönliim neş'eyi" derken, bazıları da

" Gözlerinin içine başka hay6l girmesin" diyerek sevdiğine sıkı
sıkıya tembihte brılunrır.

Çapkın Karacaoğlan'ımız bile

'Ala gözlii' sevgililer

nankörmilletin bak günahına! "

yüzünden

defalarca yanmış yakılmış, her birine ayrı ayrı koşnıalaı tcrtib etmiştir.

Üınit Yaşar Oğuzcan da sevgilisinin gözlerindeki nıasrımiyeti
Gözlerim Gözlerinde unvanlı şiirinde;
" Hep böyle çocrıksu mu bakar senin gözlerin
Hep böyte içinde bir uzak ışık mı yanar" diye tasvir eder.

FarukNafiz üstadımız ise EriyenAdam şiirinde;
" Gözlerim gözleiinde dinlenirken eriyor"
derken, sevdiğinin gözlerinin ne kadar stcak, yakıcı olduğunu mısralarına

|'...Ben bu şiiri Tiirk Milletine hıkaret kasdıyle değil,
tamamiyle aksi olarak, Türk Millctini ölüme götüren bir ziimreyi tcşhir
ve Abdülhamid Hfln'a edilen iftiraları tesbit gayesiyle yazdıın. 3l Mart
Vak'asrnı tertiplediği isnadı altında tıhtından ılaşağı edi|en tıüyült
Hükümdar, bu isnadla, sadece iftirıların dcği| tertiplcrin de en hainine
hedef tutulmuştur. 3l §lart'ı terti;ıleyen ittihatçılar ve bu işe meınur
edileırler arasında bizzat beıı varım! 3l Mart'ı lıışkırtma ve körükleme
işini Selim Sırrı Tarcan ile Rıza Tevfik idare etti. Flasta yıtırğımdan
*
söyltıdiğim iıu sözlere tırih kulağını kabırtsın!.,."

döker.

Teması'Göz'iizerine kurulmuş bir şiir daha vardır ki bu konuda
yazılmlş olan en gtizel eserlerdeıı birisidiı Rıza Tevtjk Bölükbaşı'nın
Ğözlerin adını taşıyan şiirini buyurun beraberce okuyalım:

GözLERiN
Ruhumda gizli bir emel mi arar
Gözlcrime bakıp dalan gözlerin
Aklıma gelmedik bilınece sorar,
Beni hülyalara salan gözlerin.

* Hillni YÜCEBAŞ /

Şiirleri

/
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FiLoZoF R]ZA TEVFİK

Hayatl

-

Hatıraları

-

SİYAH BEYAZ HAYATLAR

Nigihın gönlüıne ey peripeyker

Hirar cüııaüş

Leyali hasretin hiiznünü döker
Karanlıklar gibi yığılır çöker

İçimde yer edip kalan gözlerin.

"Yeni Kurbaır"

Hrızurunda bazan bcnliğim erir
Tavrrın hulüsrundan şüplre gösterif
Baean da ne olmaz iimitler verir
SaÜrü kararımı alan gözlerin.

Drıvardaki antika saat, saıriyenin her ilerleyişinde siııir boztıcu
tıkırtı[ar çıkartıyordu. İçerisi sıcaktı, koyu meşe masaya dökülmüş şekerin
iizerindeki iki sinek PınarAkyiiz'tiı dikliatini duğıtmaya yetiyordu,
Yeni öğretmen Pırrar Haırım, okul müdiirü Özcan Bey'in odasında oturmuş,
bilgisayar başında yeni ders progıamını düzeııleyen adaının işiniıı bitınesini
bekliyordu. Soğıımaya ytiz tutmuş çayırdaıı bir yudtun daha aldı. Şekeri
fazlaolmuştu.
"Tek boşta olan sınıfimız 12lB. Ne yazık ki brı sınıfin yeni sınıf
öğretmcni oldrığunuzu söylemek bcnin-ı görevim." Özcan Bey deri,
gösterişli koltuğunda geriye yaslandı. Elleriııi bira göbeğiııin iistünde
birleştirip parmaklarıru çıtlatmaya başladı. Içerideki boğucu havaırın belki
de son oksijen moleküliinü içine çekti ve yavaşça verdi.
"Neden ne yazık ki dcdiğinizi anIayanradım."
Müdüı sanki bir şey diyecekıniş gibi ağzını açtı. Fakat dalıa sonra

Galnzende z6hiç ey ömrümün varı
Füsün-u hüsnünün büttin esrarı
Neşreder 6leme rengi baharı
Kolnı menekşeye çalan gözlerin.

Sihirdir şüphesiz bütün bu şeyler
Bakışın zihnimi perişan eyler
Bana aşk ilinden efsdne söyler
Aşka inanmayan yalan gözleriır.

vazgeçmiş olacak

ki

dudaklarını birleştirip giiliimsedi. "Zamanla

anlayacağınızı ilınit ediyonım,"
Birkaç dakika daha süren hoşbeşten sonra yılın ilk öğrenci zilinin
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çalmasıyla Pınar Hanım çantasını da alarak ayağa kalktı. Alçak topuklu
ayakkabıları üzerinde yürüyerek kapıya yöneldi. Eli kapı kolundayken
arkasındaıı Müdür Bey'iıı sesi yükseldi.
"Yeni ders yılı hepimize hayırlı olsuır, Pınar l"Ianım."

kaldırdı.
Tüm öğrenciler tiz horoz sesi yüzünden yüzlerini buruşturarak
birbirleıine bakıyorlardı. Sonra birer ikişer herkes ycıleı,ine oturdu. Son
öğrenci de sırasına geçiııce hoıoz sesini kapattı, Bilgisayardan cla destek
alarak ıekar yere indi.
"Günaydın çocuklar!"
tekrar havaya

Pınaröğretmen omzunun üstiinden paragöz olduğu her halinden belli olan
adama şöyle bir baktı ve gülümseyerek başıyla onayladı. Sonra da kapı
kolunu çevirerek, yeni yıla yelkeır açmrş oldu.

Sınrftan hiç ses çrkrnadı.

'Nasılsınız bakalım?"

Yine kimse cevap vermedi.
"Ben de iyiyim, teşekkiirler," dedi, coşkuyla.
Birkaç kıkırdaşma dışında yiııe sessizlikhakimdi sınıfa.
"Ben PıııarAkyüz, Yeni eclebiyııt öğretıneni, aynı zaınanda sizin de
yeni sınıföğretmeninizim, Burası ilk görev yerim. BenAnkara'lıyııı.
Derin bir nefes alan Pınar öğretmeniıı, işi zor olacağa benziyordu,
Gençlerin yüzündeıı hayöl kırıklığı, korku ve sorı,ı işaretleri okunııyordu,
Daha önce kinısenin onlara bu denli yakın davrandığıu sanınıyordu.
"Pekal6. Biraz da sizden bahsedelinr. Sizlerle tırnışmak isteriırr."
Eliyle en ön sırada oturan iki kızdan birini işaret etti. Küçiik gözleıi ve tavşan
dudaklarıyla sevimli göriiniiyordu.
"Seninle baş|ayalım istersen."
Ders boyunca otrız sekiz öğrencinin kendisini tanlhTıasınl

öğretmenler oclası da .]r-J ,mtl, odası kadaı boğucu ve
havasızdı, fakat daha genişti. Pınar Hanım'ın içeri girdiğini gören birkaç
bayan arkadş ona usulca gülümsedi. O da onlara aynı şekilde karşılık verip
dolabmın yanına gitti, eline son sııuf edebiyat öğretmen lıılavuzunu aldı.
"Siz yeni öğretmön olmalısınız," dedi ince bir ses. Pınar öğretmen,

elinde olmadan irkildi. Ses daha çok boğazı sıkılan bir tavı,ığun
gıdaklamasnı andırıyordıı. Ve sesin salıibi de bir tavukla benzerlik

gösteriyordu. Asla insanlarla alay edip, dış görünüşleri yiiziinden ön yargıh
davranan birisi olmamıştı ama gerçekten de kadını bir tavuğa benzetti.
Muhtemelen bu, üzerindeki ilk gün stresinden kaynaklanıyordıı.
"Evet. O beniın."Kadına gülümsedi. Saçlan san ve iönlü olan

kadının iizerinde şık görünümlü bir takıın vardı. Kendi üstiindeki ucuz
kumaş pantolonu ve açık pembe gömleği düşündü. Kadının boyu ayağındaki
topukluayakkabılarla bile kendinden bir kafa kadarkısaydı.
"Hangi sınıf| Durun tahmin cdeyim; |2lB mi?" Odadaki ınasada
bir şeyler içmekte olan öğretmenlerden bazılan, sanki ortada kendisinin
anlayamadığı bir espri varmış gibi kıkırdaşhlar. Pınar öğretmen bakışlarını
tekrar muhatap olduğu bayan öğretmene çevirdi.

dinlemek sıkıcı olabilirdi ama yine de sıkılmaınıştı. I)aha sonra da

hoşlandıkları işlerden ve yeteneklerinden balısettiler. Buse isiınli gtizel bir
kz iyijinınastikçiydi, Oğuz ise çok iyi basketbol oynayabildiğinden söz etti.
Fatmanur şişmandı, yüzii ergenlikten kalma sivilcelı.rle doluydu ama her
şeye rağmen kendisiyle barışıktı ve söylediği kıiçük bir paı,ça tiirkiiden
anlaşı[dığı gibi sesi gerçekten dikkate değer bir tınıya sahipti.

Anladığı kadarıyla bu sınıf diiştik gelirli, çtıcuklarıyla

"Evet, doğnı bildiniz."
"Ah, o sınıftan az mı çekiyor öğretmenlerimiz. Neyse ki o sınıfın
sınıf öğretmeni falan değiliz. Yoksa diğer öğetmenlerimiz gibi biz de çoktan
başka bir okula tayin isteıniştik."
"Bağışlayın, neden herkesin bu sınıftan bu şekilde bahsettiğini
anlayamıyorum."
Kadınboş verder gibi elini salladı. "Nasılsa anlarsın. Bu arada ben
Aysel. Aysel Kaplan. Coğraff a öğretmeniyim."
"Ben de Pınar Akyüz." diyerek kadının uzattığı ince, kemikli eli
sağlam bir tutuşla sıktı. Öğretmen ders zilinin çalmasıyla da izin isteyip
öğretmenler odasından çıktı. Hala tüm öğretmenlerin göziinün, kendi
iizerinde o1duğunu hissedebiliyordu.

ilgi|enmekten daha önemli işleri olan(!) ıilelere sahip öğrencilerden
oluşuyordu. Bunrıyadırganııyordıı, asla da yadırgayamazdı çünkiikendisi de

bir zamanlaı lırı yol|ardan geçnıişti. Ailesi. içkici balıasının eve getirdiği üç
beş kuruşla geçinirdi. Ailenin en büyük çocuğu olduğuııdan, hasta annesine
bakmak ve iki küçük erkek kardeşiyle ilgilenmek onun omuzlırn iistündeydi.
Anıa nasılsa, okuyabilnıiş, bugünlere kadar.gelııeyi başarınıştı,

Tiiın öğretmenler bu sınıfl köttiltlyor, belki de brı sını{a ders
vermeye çekiniyordu. Ama bilmedikleri şey, sınıtiaki her bir öğrenciniıı
içinde ayrı bir cevher yattığıydı. Pınar öğretmen, onlıırın gözlerinde yanari
pırıltıyı görebiliyor, adeta onların hissettiklerini hisscdebiliyorclu. Kırk
dakikada heınen öğrencileri sevmiş, onlarla kayııaşmıştı. Öğrencilerin
hevesli konuşmalarııra bakılırsa onlar da Pınar öğretmeni sevmişli.
Gün iyiye gitmeye başlıyordu.

'Unutulmuş §ınrP'

"Krrık Kalpler Kutıısu"

Son kat koridorunıın en rıçunda bulrınan sınıfın yaptığı gürültii
tiim kata yayılıyordu. O sınıf l2lŞ'ydi. Sınıfın konrımırnun en tist katta ve
koridorun en ucunda olması dikkatinden kaçmadı. Uzaktan bakılınca orası
terk edilmiş, unufulmuş bir ara sokak havası veriyoıdu insana. Sınıin aralık
kapısına yaklaşıp bir an dıırdu. Içeride sanki Uçüncü f)iinya Savaşı çıkmıştı;
o kadar fazla gürültii ve ses vardı ki, içerideki kinısenin kendi sesini

Buğiin ukulun ikinci güniiydii. Pınur Öğretnıen.

duyamadığından emindi.
Ttim cesaretini toplayıp kapıyı iterek açtı. Kesinlikle hayalindeki
sınıfdeğildi. Halbuki bu okul öğrenci başarılarında, duyduğtı ve araştırdığı
kadarıyla gayet iyiydi.

Kimse ona dikkat etmedi. Aslında sıraların üstünde

elinde

kırtasiyelerden temin ettiği yepyeni sınıf araç gereçlcırini taşıyordıı. Yeni
sınıt'ında, eski bir Türkiye lıaritası ve kızların ekranına bakarak süslendiği
çalışmayaıı bir bilgisayar dışında hiçbir nıateryal yoktıı.
Okulun ilk günü sandığından daha iyi geçnıişti. Bunu takip eden
günlerin de aynı şekilde geçmesi için dua ederek 12lB sınıi'ına yürüyordu ki,

sınıftan gelen sesleri duydrı. Sınıftakiler btiyük bir coşkııyla tcınpo
tutuyordı,ı. Adımlarını hızIandırıp sınıf'a girdiğinde öğrencilerinin claire
ııluşturup. kavga eclen iki öğrenciyi izlemekte olduğuıru görtlü. Onları
ayırmak yerine giilüşiiyor, onların adlarını haykırıyor|ardı.
Pınar öğretnıcn lremen koştıp olanlara mildahale etti. gençleri
yeriııe oturttu. Kavga eden iki erkek öğreı,ıciyi tahttrnın öniine çıkardı.
Dağılan saçları, morarınış tenleri ve birbirlerine attıkları ölteli bakışlara
bakılırsa aralarında gerçekten de büyük bir anlaşmazlık vardı,
"Ne oldu? Neden kavga ettiniz?"
İki öğrenci de aynı aırdıı yüksek sesle konuşınaya başlayıı-ıca oııları
susturdu. "Pekala. şöyle yapacağız. Mustal'a, sen dışarıda bekie," Esnıer
oğlan hiç itiraz etmeden dönüp sııuftan çıktı. Diğer oğlaııııı adı Emre'ydi.
Kumral saçlı. iri yeşil göz|üydü.
"Anlat bakalım, Emre . Nasıl gerçekleşti bu kavga?"

tepinen,

tahtaya kötü espriler karalayan ve ortalıkta güieşen öğrencilerin kendisini
gördüğüııdeıı bile emin değildi. Bir süre kapıda dikilip belki bir öğretmen
olduğumu hatırlarlar, umuduyla bekledi ama kimsenin rımursadığı yoktu.
Sonra dayanamayıp, sınıfta uçuşan tozlar yüziinden aksırarak öğretmen
masasına gitti. Çevresine bakınıp işine yarar bir şeyler aradı. Aradıklarını
bulunca kendi kendine gülğnsedi.
Biiytik resim k6ğıdının iizeriııe tahta kalemle, kocaınan harflerle

MERHABA! yazdı. Sonra örtüsüz öğetmen masasıntn iizerine çıkıp

elindeki kartonu tiirn sınıfın görebileceği bir açıyla havaya kaldrdı.
Ancak birkaç kişi dışında kimsenin dikkatiııi çekememişti. Oıılar da
kendisine lıastahane kaçkın gibi bakıyorlardı zaten, sonra cla önlerine
döndüler.
Pekala, diye diişilndü. Öfkelenmeye başlamıştı. Cebinden eski
tetefonunu çıkardı. Üzerirıde bir parmak toz tabakası oluşmuş bilgisayarıı
hoparlörlerini sınıfa doğru çevirdi. Ses ayarını en yiikseğe çftafiıp, hoparlör
kablosunu telefonuna bağladı. Sonra da §abahları uyaııma§na yardım edeıı
horoz sesini açtı.
Sınıf duvarlarında yankılanan horoz ötmesi, herkcsin irkilmesine
sebep olup kendisine baknıalarını sağlamıştı. Pınar öğretmen en gösterişli
gülümsemelerinden biriyle öğrencilerine baktı ve elindeki resim kağıdını

'

Emre'nin anlııttıklarınır bakılıısa, kavgayıı

ilk

Mustaf'a sebep

olmuşfuı. Emre ve arkadaşları diin yaptıkları maçta Mustafa'nın neden
oynamadığıııı tartışırlarkeıı Mustafa gelnıiş ve Emre'ye vurmrıştu. Sonra da
lıer şey sarpa sarmıştı.
Pınar öğretmen Eınre'yi dikkatlice dinledikten s<ınrtr bu sel'er
Emre'ye, dışan çıkınasını, Mustafa'yı da içeri gönderınesini söyledi. Mustafa
sfüliim piikliim içeri gelmiş, ayırı olayı biraz daha farklı anlatnııştı. Onı.rn
söylediğine göre de Eınre onunla diin ııaçta oynamadığı için dalga geçmiş,
ona omuz atmlştı.

,t0

NE]ffi{lfffiJR_Derin bir nefes çekip Emre'yi de sınıfa çağırdı. İki öğıenciye de
yerlerine oturmalannı söyledikten sonıa kollarını göğsiinde birleştirdi.

kuwetli olduğunu görmek hayret vgriciydi. Onu küçiirnsediğinden değil,

sorsanız, herkes karıştığı bir olayda masum olanın kendisi, suçlununsa karşı
ki, suçluyu işaret ederken
kullandığımız elimizin tek parmağı karşımızdakini gösterirken diğer üç
parmak kendimizi göstermektediı,. "
Sınıftaki tiim gençler eskiden yaşadıklarııı hahrlamrş olacak ki
başlarını yere eğdi. Pınar öğetrnen devam etti. "Her zaman masum olan
kaşımızdaki olmayabilir. Biz de başka bir insanın karşısındaki masum
olabiliriz. Ama durup düşünnıeliyiz, doğru nedir, yanlış nedir diye. Sizin
yaşlannızda sakin di§üniin demek, bir fıle yüarı zıpla demek kadar
anlamsız elbette, Onun için farklı bir şey yapacağım."
Öğrencilerin şaşlon bakışları arasrnda sınıftan çıktı. bir dakika
sonra elinde geniş karton bir kutuyla geri döndü. Kutunun iizerinde Kırık
Kalpler yazıyordu.
"Şimdi sizden birer kağıt çıkarmanızı ve bu kağıda karıştığınız bir
olayda kalbini kı rdığını zı düşündüğüniiz arkadaşınıza zamaıında di lemek
istediğiniz ama gurrrrunuz c1 vermediği için yapamadığınız özür cümlelerini
sıralamanızı istiyorum. İsminizi yazmanıza gerek yok. Sanının mesaj, ilgili
kişiye gidecektir."
On dakika sonra kutunun içi farklı boyutlardaki özür kağıtlarıyla
dolmuşfu. Pınar Öğretmen her gün bu kağıtlardan birini dersin başında
okııyacağını belirtip ilk kağıdı çekti.
Kağıda bozıık biı el yazsıyla şunlaı karalanmıştı.

karanlıktan ve uınutsuzluktan oluştıyordu. Kaşlarını kaldırıp, tebessüm
ederek son yıudığ şiiri -muhtemolen merdivenlerdeyken yazdığı- Umut'u

sadeçe onun gibi sessiz birisinden,böylesine hayran bırakan ifadeler ve
tasvirler beklemiyordu. Şiirlerinin tçması ağırlıklı olarak siyah beyazdaıı,

"İşte insanlann en büyii{< sorunu da bu. Dik başlılık. Kime

taraf olduğunu söyler, Ama bilmeyiz

okudu:

Koşmuş muydunhiç hayallerinin peşinden,
Bir giinliik ömülerini düşiinerek?
Düşündiin mü tutamayacağını bilerek,
Gökkuşağını beline sarnıayı?
Hiç boyadın mı pembeye bir yılduı,
Ulaşamayacağını bilmene rağmen?
Ama giineşin bile batacağını bildiğinden,
Hiç vazgeçmemelisin kendinden. .
.

"Yeni Bir Hayat"

Yıl sonunda l2lB sııııfi tiim öğretmeıı r,e öğrencileri şaşırtarak
yazılılar ve deneme sınavlannda en yfüsek ortalıımaya sahip sınıf oldu.

Bununla da kalmadılar, il genelinde diizenlenen yetenek yarışmalarında
çoğu öğrenci gtizel dereceler elde etti. Ünivetsite sınavı sonuçlarrysa
mfüemmele yakrııdı. Henren hepsi güzel iiniversitelere gitmiş. giizel

"O gün, saçının kesim tanı bana hoş görünmediğinden sana
'Gargamel kılıklı' dediğinı için özür dilerim. Biraz geç olsa da bunu
duyduğun için mııtluyum."
Sınıttan yiikselen gülüşmeler, bu anıyı herkesin hahrladığını
gösteriyordrı. Kağüta yazanlar Pınar öğretmenin yüzünde de kiiçtik bir

böliimlere yerleşmişti.
Onları ilk gördüğü giinü hatırladı Pınar Öğretmen. Hepsi kendisini
belk.i de umutsuz bir vaka olarak görüyordu. Aileleri ve çevreleri onlara işe
yaramaz olduklarrn, ne yaparsayapsınlar ayııı kalacaklarını söylemişti belki
de. Ama onların her genç gibi bir ışık kaynağı araclığını biliyordu. Karanhkta
kaybolmuşlardı onlar; yollarını bulamıyoE nereye gideceklerini, ne
yapacaklarını bilmiyorlardı. Umutları yokhı ve korkuyorlardı. Geçınişten,
şiındiden ve gelecekten korkuyorlardı. Çünkii umutların kaybolınaya yiiz
tuttuğu yerde, korkunun tohumlan filizlenmeye başlar. O filiz büyür ve
dallanylasizi kuşatır, ta ki bir bahçıvan gelip o dalları brıdayıncaya kadaı.
Öğrencileri Pınar Öğretıneni hiç unutmamıştı. Her öğretmenler
gtini,inde anyoı kendi tabirleriyle "o eşsiz öSetmenin" öğretmenler güniinti

tebessüm oluştıırnıuşhı.

"Umutlar"
Teneffiis ziliııin çalmasıyla onuncu srnrfların dersinden ç*h.

Öğretmenler odasıııa doğrtı yüriimeye başlamıştı ki, merdivenlerde ohumuş,
deftere bir şeyler yazmakta olan öğrenciye gözü takıldı. Kga yaklaşıp
eğilerek yüziine bakınca onırn l 2/B'den Elvan olduğunu göıdü.

kutluyorlardı. Ona yeni hayatlannı kurmalannda yardımcı olduğu için

teşekkiir ediyorlar, kııık kalpler kutusunu hatırlatıp, o kııtunun gerçekten de
çok akıllıca biryöntem olduğundan bahsediyorlardı.

"Merhaba Elvaq. Ne yapıyorsun?" Krz olduğu yerde irkildi.

Arkasını dönüp masmaİi gözlerini kupıştırarak öğetmenine

baktı,

Universiteden sonra, Elvan şiirleriyle çok sevilen bir yazar
oluvermişti; Elvan Demir. Oğuz üniversitede de basketbol oynamayl
siirdiirmüş, sonra da basketbol antrenörliiğüne başlaınıştı. Kilolu ama
kendisiyle banşık bir kız olan Fatmanur, iiniversitede konseıvafuara gitniş,
şiındilerdeyse mesleğinde başanlı bir miizik öğretmeni olnıuştu. Jimnastikçi
Buse kendisini bu dalda geliştirmiş, lisanslı bir sporcu olmayı başarmıştı.
Sadeceonlardadeğil, 12lBsınıfındaki hemenherkeseğitinıinitaınaınlamış,

Üzerindeki eşolman takımna bakrlıısadersleri beden eğitimiydi.
"Hiç. Hiçbir şey yapmıyorum," Elindeki deri kaplı defteri kapatıp

saklamaya çalışması dikkatinden kaçmamıştı. Temkinli adrmlarla kıza

yaklaşıp, merdiven basaııağına, Elvan'ın yanına otufdu.
"Bana bir şey yapıyonnuşsun gibi geldi?" Elvan, öğretmeninin
yiizüne bakıp usulca gülümsedi,
"Şey, aslında evet." Az önce saklaınaya çalıştığı defteri dizlerinin
üzerine koydu. "Şiir yazıyordunı."
Pınar öğretmeı buna çok şaşırmış, bir o kadar da sevinmişti. Elvan
l2lB'nin betki de en sessiz öğrencisiydi. Etliye sütlüye kanşmaz, derslerde
çok konuşmazdı. Lakin yazılı notları gayet giizeldi. Ciim|eleri düşündürücü
ve usta bir yazann elinden çıkmışçasına özenliydi.

"Gerçekten mi?

Bu çok giizel. Mahsuru yoksa

yeni hayatlarına başanlarla devam ediyordu.
Pınar Akyiiz mti'.) Pınar Hanım, Prnar Öğretnren?

O h.il6 bir

ışık tutınaya,
yollarındaki engelleri kaldırmaya devam ediyor...
edebiyat öğretmeni. Yeni öğrencilerinin hayatlarına

GELECE ĞİN rarİrrr,nnİxE...

şiirlerini

inceleyebiliı nıiyim?"
Elvan endişe dolu gözlerini deftere çevirdi. Pınar öğretmen onun
sonryu reddedeceğinden korkmaya başlamışh ki kız delleri öğetmenine
uzattt. Ortadan bir sayfa açıp gözüne çarpan kısa bir şiiri okudu, Gerçekten

HASAN TÜLKAY
Biliyor ııusun Fatih; Fatih f'etheden clemektir. Bu fetih, sadece
cephede savaşı kazanmak, bir ülkeyi, bir beldeyi küt}örın işgalinden

etkilenmişti. Gillen gözlerle Elvan'a baktr.
"Bu işte bu kadar tıaşarılı olduğunu bilmiyordum. Mesela bıı şiir
gayet giizel." Elvan kızarıp, ona teşekkiirlerini mınldandıktan sonra başka
bir soru sordu. "Neden hiçbir öğetmenin senden haberi yok? Yani, şiirlerini
hiçbir öğretmenin bilmiyoJ mu?" Elvan başını öne eğip, kafasını iki yana
salladı.
"Ben l2lB'deyim. Bu yüzden kimse bana dikkat etmez. Dikkat
etsinler demiyorum zaten, ben halimden memnunum."

kurtarmaktan ibaret değil.. .
Gerçek Fatihler, gönülleri fethedenler. ,.

Gerçek FatihIer; ııefisiııe ga!ip gelenler, "Biiyük Cihad'l

kazananlar...
Gerçek Fatihleı hayatın en zor ve sıkıntılı sahnelerinde oynamaya
mahkumken bile kaderine küsmeyen, pes etmeyerr, uınudunu, direncini

"Kendini saklarsan yeteneğini de saklamış olursun. Ve sen
kesinlikle gün ışığına çıkarıIması gereken biröğrencisin."
Elvan en gi,izel gülümsemelerinden biriyle öğretmenini
ödüllendirip ayağa kalktı. Bir ceylan misali sekerek merdivenlerden indi ve
gözden kayboldu. Pıırar öğretmen Elvan'ın defteri kendisinde bıraktığını

yitirmeyenler...

Allü'ın kitabı Kur'andaki

en muhteşem surelerden birinin de

FETİH suresi olması elbette tesadüfdeğil... Darda, zorda kalınca, dilek
kapılarmızın açılması için miiracaat ettiğimiz müteşeın Allah kel6mı
FETİH suresi. ..

fark edince güliimsedi.

Milenyum çağına göre de düşiinürsek; Gerçek Fatihler, bilimin
gücüyle donanmış, teknoloji kııllanımında zirvede, yeni icatlar peşinde

O gün evine gittiğinde çalışma ma§a§ına oturdu ve bir bardak
kahve eşliğinde Elvanluı şiir defterine bir göz attı. Kaleminin bu kadar

koşan insarrlar...
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O güzel isminin kuşattığı anlam dairesinde düşüıımeye çalışır,
"Ben ne kadar l'atih olabildiın'?,." diye sorarak, hayata yeni bir başlangıç
yapabilirseı,ı; öııiiııdeyepyeıi, giizel rıfukIaraçıldığıııı göreccksin...
Seıri seveıılerin, seı-ıi gerçekten çok sevenleriıı güvenlerine lAyık
olnıııya çalışırsan.

Başarının temel şırrtının disiplinli, dtizenli çalışmak olduğuııu

uİıutmazsan.

.

Bız.,
İki kalen-ıdil< düş l«ıı,;ın
Üçüıncii_ve lı iç vııranıiryaıı

..

Kaybedilen iirsatlırııı ve zamanın gcri gelnıeyeceğiııi, liıkat
zaraırıı neresinden diinerseıı o kadar kir edeceğini iiırk edersen. . ,
Arkadaşın insanı vezir de edeceğinin, rezil de ecleceğinin
biliııcinde olaıak, ırkadaş seçiıırindc çok hassas vc dikkatli davrantt,san.

l]itkin bir ışii içinde.
İki ntıktııydılt..

I(avtışıınıynn

. .

Hatı yapııanın da biz insanlarır ınahsrıs olclıığınu, iııkat
hatirlarımrzı i'ark eılip yırnlışlan clörunenin de en biiyillt ertlemlerden
sayıldtğını bilirsen...
İırsaı-ı[aıın kurallar içiıı dcğil aııına; kurallatıır iı-ısaıılaı içiır, diizen
ve başarı için gerekliliğini kabulleneıek yaşarsan. .

Biz..
tl(ü kltlelrıdı}..
;\şlra rl;ıir
Ilayata daiı,

.

İşle o zıınun gerçek biı, l-ATİH olacuksın.

.

Bizc dıir
[,ler ciiı,ııleııiıı ırrl ırıı
İki nokıa koyın..
ö1,1c giivcnirdik söziiıniize
Vurduırıdı-ıyıırızdık
u ıııursınıiızd ık
Anlaı,ııazdık
[Jsıtlik.. aşk kıdaı, küstıılııık
Lirik şiiı,Icr için.lc

.

fiıtih olırıak; düştiiğiin yerden kalkınak" yiğitçe doğrtılıııak aynı
zamanda..,

"Silylcınesi kolay, yapınası zor" diyc itiraz etme sakın.. - Gcı,çek

Fatih : zoırı başariın, engellı.ri aşırn deınek.

. .

Sana gcıçek Fatilı olabilııek için nefsani açıdaıı en zor bir
noktadan başlaırıanı tavsi.ve edeı,iırı: Sigarayı bırakarak işe başla...
Göreceksin ki, kentline güvenin 5,üzde binlerce aıtacak, sabır ve irade ne
muazzam bir kuı,vetnıiş diyeceksin. . . Brirırda kcndi şal-ısi tecriibcnıc
dayanaıak, bu ağır tavsiyeyi hatirlatmaytı hakkım olduğı"ıntr dilşiinliyorıını:
Senin yaşından daha ıızuır yıllar, hcıı de gtinde iiç-dört paket sigaı,a içen.
it]öh olnıız zannedilen bir ağır tiryakiytliıı... "Attıı" deıliıı ve attnn, bir
ında bıraktıın... Gcl. sadeçe bıı ı-ıtılttaıla "Hasan lıoça eırrnri"ni örnek a[;
yeniden doğnırış ğibi yepyçni biı hayata başla, Fati

h ol

Cörcnıctlil<.. ilı iı»izdc
yı drı korktuk belki de
İ-lçLıncü ııoktanııı giz kokaıı arılındınl

!

(ienç|erin öğiit almaktan, tavsiye diırleııekten hiç

Oysa ser,ıııişlik

htışlannıadıklarını bildiğiıırlen sözii kısa kestim. Maksiırlııır da ders
vernrekten ziyırtle, konrışan bir tecrübetlen, heın de kenrlinclen ders
alnıandır...
Biitiin Fatihlerinıizilı gözltırinden öper, hayıt yolunda tıaşarıIır
dilerim...

I)irı:nın işl ik
lıcp yi:niIıııişıik
O gtırtır ıııblostıııdiııı

Akan hiığtıIıı sınııa..

Birieşt:nıeycıı

SERZENİŞ

İki nokıayclık biz
ör lc ıızıl<tık ıs|ıncla
r c ii1,1c [ıi

ignaHiN4 BERBER
Ciizcliın, gönliiniin. hendc işi

trşvnn

FAHİH

. .

()y

ı,ırıtlı

sı

Yı lek

nokta olııralıydık
Yı dıı iiç ııokla,.

nc'|

Yı yalnız kalııralıyıiık lıcr ciiıııleırin

Bakıpta gittersin, her akşaın iistii.
Bir ırvcı ıııisCli. beni peşiııe.
Tıltıpta gidcı,si n. lıcı, akşanı iisrii.

artiınrla

Ya da sonstızlı-ığa varmılı,vdık
Btı ışk{ı..

Sırrı, hakikıiti. ı.lüşü giil gibi
(iöğsünde ebetli taşı giil gibi
lsparta'daıı gelırre ırşı gül gibi

BUZ KOPARDIM GUNEŞTEN

l(okupta gidcrsin, heı akşam üstü.
Dünyada ne ıııiiırrkiiıı, bulınak eşini
Onsckiz ıııi dcrsin. sursıü]r !,aşını
I)olunay çehı,cne, hiliıl kaşını
Yıkıpta gidcrsiıı. lıcr ıkşanı üsrü.

MUSTAFA AYVALI
Sevtltnın eşi!intJr, günith ıııısı lıediı e,
J)cğişııcın scvabıma gül başka. gııncıı bışltn.
lıgaladıın giikleıi yiirc ırnıağın ıliyr,,

üstüıı<le, o ne, jale mi?
Saçındiıki ışık, yoksa hile nıi']
Beııimlc beraber. biitiin alcnıi,

Alnının

Bıız kopardım güııeşte düşliiııı çaresiz aşka.

Yakıpta gidersin, lıcr akşaıı-ı üstii.

)i,L,ıluslın

lıflyitıa alıp bcnİ tic göıiiı,,

Ciitiir. cbedi ışka ot,Lıclıın, ittarıın ol.
Sinı:ndc çırılçıplık tepedcn tıınığa hiiı.

Aşıklar alsınlaı, 116liııxİen ibret
Tiikendin,ı. içiınde. kalnıadı gayret

Cök1.,iizi.irıde kınadı rn yalıiıt i ntiLıarı nı ol,

Ruhuma clbnı]er. kallıin-ıe hasrct
Ekipte gidcrsin, heı akşaıı iistü.

Yiircğiıııin s*rçesi giin gelir

ycıI ıla [ıitcr.

Nur saçan gözleıinde kır ııreçl,ıule dtimeni.

ınsanın tıcr iinı, lıir olınız ancuk
Suçınuduı,cezbeııe açmışsarr kucak ?
Ofkeyle, kınıırdan, sanki bir bıçak
Çekipte gidersin, lıcr tıkşırrn üstii.

Bırık

ınosaliJ tksin

l\,lave ı,adan

a

lındıki çizgilcr,

iitcyc stınsrrza uçrır

Lre

rıi.

ı,iıti.
I Jnı iü ]cr sı l k ıııı söğüt hcl<lcrlrcn s!,,ı(lşJı
l'[er gece ınelıtirbııııcla piir lıeyecai1. piir ne şü.
Avtlııılığı çıI<ıırıın uliııi ohşiı5
]

ııık.
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