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ffiYmjH{JKoKuyucu iıe soHBET
Değerli NEVZUHUR dostları
İlkbaharın yüzünü göstermeye başladığı bu günlerde Antalya'dan hepinize tekrar merhaba diyoruz.
38. sayımızın ilk yazısı; 5-9 Aralık 2013 tarihinde Endülüs'e yapmış olduğu seyahatini sayfalarımıza taşıyan
MUSTAFAAKBABA'nın. Konu baş|ığı ise ENDÜLÜs ıvl«ış NAKIŞ...
Bu yazlyı BENGI lŞll GöKTüRK,ün o NAR 1LMADAN öNce YENI GELENLER1N ŞEHRI ioi... ve DA BASIT BiR
GRANADA HİKAYESİ adını taşıyan yazısı takip ediyor. Konusunda uzmanlaşmış olan turizm rehberi Sayın GÖKTÜRK'ün
edebi bir dille kaleme aldığı bu tarih yazısını hikAye tadında zevkle okuyacaksınız.
ALi DEMiREL; KALLEŞÇE ÖLDÜRÜLEN TÜRK BAŞBUĞLARI üst başlığıyla sürdürdüğü yazı serisinin dördüncü
bölümünde, SIJLTAN ABDÜLAZ.Z HAN'IN KATLED.LMESI başlıklı yazısında; tarihimizin yürek burkan acı bir olayını
okurlarımıza sunmaktadır. Kendisinin 'Türk tarihini, Türk olmayan birilerinin yorumlaması, iyi niyetli bile olsa yanlış olur, Türk
tarihini ancak bir Türk doğru olarak yorumlayabı7ıl' mantığı ile ele aldığı her yazısı gibi bu yazıyı da Türklüğünüzün bilincinde
olarak okuyun!..
.ANDAÇ; her zaman olduğu gibi kendisine has üsl0buyla Karadeniz'e doğru bir yolculuk yapıyor. Karadeniz kökenli
olan yazarımız, konu başlığına PAPU'NUN DİDA'LARI demiş, okuyup bakalım nelerden bahsetmiş...
şiirlere gelince:MUSTAFAAYVAL|; S/R SELMAYlLMAZ; HÜZÜN MAKAMIadlı şiirleriyle bu sayımıza çeşnikattılar.
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
;

www. mustafaakbaba.Gom adresi nden menüd eki N EVZU H U R

link'ine tıklayarak bütün arşivimize u|aşabilirsiniz.

ENDÜLÜS NAK|Ş NAKİŞ
MUSTAFAAKBABA
Aralık 2013 tarihinde Yeşilköy'den havalanan uçağ ım ız
batıya doğru dört saatlik bir uçuşun sonunda Sevilla Hava
Limanı'na iniş yaptı. Bu benim İspanya toprak|arına ikinci defa
ayak basışımdı. Daha önce, Batı Akdeniz'e doğru yaptığım bir
gemi seyahati sırasında Mimar Antoni Gaudi (,t852-1926) nin
uyguladığı sıra dışı mimari" eserler ile özdeşleşen şehir
Barse|ona'yı görmüş idim. İspanya denince aklıma ilk gelen yer
Endülüs Bölgesi olurdu ama burayı görmek daha sonraya
5

kısmetmiş.

Gerçekleşen bu seyahatin teferruatına girmeden önce
Endülüs İsl6m Devleti'nin tarihine kısaca bir göz atmam ızdafayda

olur diye düşünüyorum.

Emevi Halifesi Velid bin Abdülmelik zamanında(705-

715) Kuzey Afrika'nın batı sahillerini fethetmek, Berberi'leri itaat

altına almak için vazifelendirilen Musa bin Nusayr'ın

kumandasına giren Tarık bin Ziyad, İspanya ve Avrupa'nın fethi

için ileride yapılacak sefer hazırlıklarına keşif gayesiyle 710
yazında Güney İspanya (Endülüs) sahiline çıktı. Keşif

tamamlanıp dönünce Endülüs'ün fethiyle vazifelendirildi.
Tarık bin Ziyad, Musa bin Nusayr'dan aldığı 7000 askerle

Kuzey Afrika sahilinden Sebte Boğazı'nı geçip İberik
Yarımadası'na çıkarma yaptı. Sahildeki dağa topladığı
askerlerine geri dönme ümidi bırakmamak için, karşıya geçtiği
gemileriyaktırdı. Boğaza ve bu dağa adı verilerek Cebel-iTarık
denilmiştir.Hemen fetih harekatına girişen Tarık bin Ziyad,
Carter'yi ve Algeziras'ı fethetti.

Tarık bin Ziyad'ın fetihleri Got Kralı Rodrich'i

ffikrc§§§§jk

telaşlandırdı. Rodrich,90000 kişilik ordu topladı.Tarık bin Ziyad,
Musa bin Nusayır'dan yardım istedi. 5000 kişilik yardım
gönderildi.Müslümanlarla Gotlar Janda Bataklığı kıyılarında
Vadii-Lekke(Rio Barbate)'de harp ettiler.Tarık bin Ziyad, sayıca
çok üstün Hıristiyan ordusunu mağlup edip,Got Kra|ı Rodrich'i

bizzat öldürdü.Büyük zafer üzerine Gotların merkezi

Tuleytu|(Toledo) dahil pek çok yer fethedildi. Bölgede Gotların
hakimiyetine son verildi, Got Devleti yıkıldı.
712'den itibaren Musa bin Nusayr'la beraber olup
fetihlerde bulundular. Kuzey İspanya'nın fethine girişip Zaragoza,
Aragon ve Leon şehirleri zaptedildi. İspanya ve Portekiz'in her
tarafı ve Fransa'nın güney tarafları Müslümanların hakimiyetine
geçti.
7,14'te Halife Velid bin Abdülmelik tarafından Şam'a davet

edilen Tarık bin Ziyad, bu tarihten ölümüne kadar Suriye'de

kaldı.720 senesinde Şam'da vefat etti.
Tarık bin Ziyad'ın, Kral Rodrich ile yaptığı savaştan önce
askerlerini cihada teşvik eden tarihi konuşması çok manidar ve
ibret vericidir

Ed-Dahil(Muhacir)lakabıyla bilinen Abdurrahman, Suriye

Emevi Devleti'nin yıkılması üzerine Fırat lrmağı'nı geçerek
Filistin'e kaçtı. Daha sonra, Afrika Valiliği'nin merkezi olan
Kayrevan'a gitti, Burada gereken iltifatı göremeyince bir müddet

de Zenateler yanında misafir kaldı.Suriye Emevi

Devleti'nin

yıkılması ve Abbasi Devleti'nin kurulmasıyla Şam'dan ayrılıp
Endülüs'e yerleşen Emevilerin varlığını haber alanAbdurrahman,

onlara mektup yazarak kendi|erini karşılamalarını ve yardım
etmelerini istedi. Orada bulunan Yemenlilerle de işbirliği
yaptı.Yanında ,1000 kadar Berberi olduğu ha|de Eylül 755

tarihinde Gırnata'nın güneyinde ufak bir liman olan El-Münekkeb
(Almunecar)'e ayak bastı. Endülüs Valisi olan Yusuf El Fihri ile
olan savaşta galip geldi. Abdurrahman bundan sonra Kurtuba'ya
giderek emirliğini ilan etti (756). Bu haberi duyan Emevitaraftarları

ffi
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Sevilla'nın tarihinde iki Dünya Ticaret

akın akın bu ülkeye gelmeye ve onun devlet kurmasında yardımcı
olmaya başladılar.
İşte 756 yılında Endülüs'te kurulan bu İsl6m Devletine

Fuarı(Expo)bulunuyor. Bunlardan ilki 1929, ikincisi Kristof
Kolomb'un Amerikaya çıkışının 500.yılı münasebetiyle 1992
yılında gerçekleşmiş. İlk fuar çok başarılı olamamış ise de bu
amaçla hazırlanan yapılar Sevilla'ya çok şey kazandırmış.

tarihte Endülüs Emevi Devleti denilmektedir. lll. Hişam'la 1031
yılında sona eren bu devlet 275 sene yaşadı.
Parçalanan bu devlet az sonra Cevheriler tarafından tabi
beylik haline getirildi. Hıristiyan Devletler bu beyiikleri kısa
zamanda yıkmakta güçiük çekmediler. Bunlardan yalnız Beni
Ahmar Devleti 1492yılına kadaryaşayabildi. Son kale Gırnata'nın
düşmesi ile sekizyüz yıla yaklaşan birdevir de sona ermiş oldu.

İspanya Meydanı da bunlardan birisi.

İspanya Meydanı

-

SeviIla

Birbirine bitişik binaların oluşturduğu daracık sokaklar ve

bu sokakların buluştukları küçücük meydancıkları ile Musevi
Mahallesi ayrı bir güzellik sergiliyor. Evlerin yaz aylarnda serin,
kış aylarında sıcak olabilmesi için böyle bir mimari uygulanmış.
Bazı sokaklarında iki- üç insan yan yana zor yürüyor. Bu gvlerin

Altın Kule - SeviIla
Akşamın ilk saat|erinde ulaştığımız, eski adı İşbiliyye
olan Sevilla'da gümrük işlemlerimizin ardından gerçekleşen
trasferle otelimize yerleştik. İstirahatle geçen geceden sonra

dış duvarlarını süsleyen çiçek saksıları ise otantik ortama ayrı bir
güzellik katıyor.

İspanyollar için önemli bir eğlence olan boğa güreşleri
maalesef 21.yy İspanyasında h6|A uygu|anmakta. Sevilla'daki 14
000 kişilikArena, Ronda'dakiArenadan sonra en eski olanı.

sabahın erken saatinde 6Aralık gününün programını uygulamak
üzere otelden ayrıldık.
O günün programında önce Sevilla şehir turu vardı.

Sevi|la'yı dolaştıktan sonra Krallık Malikanesi Alcazar'ı
görmeyi seyahatimizin son gününe bırakarak öğleye doğru

İspanya'nın dördüncü büyük şehri olan Sevilla Guadalquivir
Nehri'nin iki tarafına yayılmış.İki yaka birbiriyle köprülerle
bağlanıyor. Nehirde küçümsenmeyecek boyutta bir Iiman

Cordoba'ya hareket ettik

Cordoba(Kurtuba)Sevilla'ya iki saatlik

bulunuyor. Müslümanlar tarafından nehrin kenarına gözetleme
kulesi olarak inşa edilmiş olan Altın Kule halen bekçilik görevini

(140km.)mesafede. O da Guadalquivir Nehri'nin kenarında
kurulmuş. Nehrin üzerinde Roma dönemine ait tarihi bir köprü

sürdürüyor.

bulunuyor.

Muvahhitlerdöneminden kalma eski Ulu Camii'nin yerine
1S.yy'da inşa edilmeye başlayan ve 125 yıl gibi bir sürede
tamamlanan Katedral'in çan kulesinin alt kısmını Fas mimarisi ile
yapılmış olan minare teşkil ediyor.Yani çan ku|esi minarenin
üzerine yapılmış.

2

ffiYnÜ}ü{JKŞehrin Arenası İspanya'nın en eski arenası olup 7B5
,1

yılında yapılmış. Boğa güreşlerinin beşiği olarak görü|üyor.

Arenada izleyicilerin oturduğu bölümün alt kısmı müze yapılmış.

Sergilenen objeler arasında boğalara sap|anan ucu çengelli
mızraklar da bulunuyor. Bizim kurban kesimlerimize dil uzatan
Avrupalı, bugün h616 uygulanan bu vahşet karşısında sesini
çıkartmıyor.

Ronda, 17. ve 18. yy dan kalma evleri, mütevazı

i|e tipik bir Endülüs dağ yerleşimi.
Dünyanın en lüks yat limanının bulunduğu ve dünya jet
sosyetesinin uğrak mekAnı Marbella, Akdeniz'e bağrını açmış

meydanları

güzel bir mekan.

Pablo Picasso'nun doğduğu şehir olan Malaga'da
Katedralin iki kulesinden biri yarım kalmış. Sebebine gelince;
insanlar, bu kulenin tamamlanması için harcanacak parayla şehre
güzel bir cadde açılmasını istemiş|er. Halkın isteği dikkate alınıp
Malaga'ya güzel bir cadde kazandırılmış. Malaga'da Pablo
Picasso adına açılmış bir müze de bulunuyor.

kurtuba Gamii Mihrabı uzerindeki kubbe
Yapımına 785 yılında başlanan ve 9B7 de tamamIanan
Batı İsl5m sanatının en önemli yapılarından biri olan Kurtuba
Camii'ni görmek Endülüs seyahatinin olmazsa olmazlarından.

8 Aralık günü Sevilla'ya 2,5 saat (250km) mesafede olan
Granada (Gırnata)da idik. Granada kelime olarak nar anlamına
geliyor. Aralarında Darro Nehri bulunan ve adları Albayzin ile La
Colina Roja olan iki tepe üzerinde kurulmuş, Elhamra, La Colina

İçerisi adeta kemerli sütunlar ormanı" Mihrap ve üstündeki kubbe
bir şaheser.

Zamanında 22000 kişinin birlikte namaz kılacakları

Roja(Kırmızı Tepe)üzerinde bulunuyor. Beni Ahmar İslöm
Dev|eti'ne başkentlik yapmış Granada'nın bir iç kalesi olan
Elhamra; müstahkem bir kale, saray ve köşklerden müteşekkil.
İbn ül Ahmar ve kendisinden sonra gelen sultanlar tarafından
ilaveler yapılarak Elhamra şaheseri meydana getirilmiş.13.ve
14.yy'da inşa edilmiş olan Elhamra, İslöm sanatının batıdaki

büyüklükte bir cami iken başka katedral yapacak yer yokmuş gibi
Katolik taassubuyla pek çok şahane kemerli sütunun kaldırılarak
caminin ortasına kondurdukları kilise mimari açıdan önemli de
olsa caminin kalbine saplanmış bir hançer gibi duruyor. Çan kulesi
minarenin dış kısmına örülerek yapılmış yani minare kulenin
içerisinde bırakilmış.

Cordoba'daki Musevi Mahallesi de Sevilla'daki Musevi

şaheseri. Duvar, kemerve kubbe işçilikleritarifi mümkün olmayan
güzellikte. Nakışların arasına yerleştirilen Ayet hatları bu güzelliğe
ayrı bir değer katıyor. Elhamra 1923'de ciddi bir restorasyon
geçirmiş.Tarihi döneminde bostan olarak kullanılan araziler şimdi

Mahallesinin özelliklerini taşıyor.
,

***

7Aralık gününün programında Ronda, Marbella ve

1

9.yyAvrupası na göre şekiilenmiş bahçeler haline getirilmiş.

Malaga vardı.

Tajo Nehri'nin üzerinde 150m. yükseklikte kayalığa

tutunmuş olan Ronda Şehri İspanya'nın en eski ve en aristokratik
yerleşim yerlerinden biri. 700yıl boyunca Müslümanlar tarafından
yönetilen eski şehir ile modern yeni şehir Roma döneminden
kalma Puento Nuevo Köprüsü ile birbirine bağlanıyor

Elhamra Sarayı'nda Arslanlı Avlu
Puento Nuevo Köprüsü - Ronda

3
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Aralık Endülüs seyahatimizin son günüydü. Türkiye'ye

hareket edeceğimiz akşam saatine kadar Sevilla'da serbest
zamanımızvardı. O günün bir bölümünü Arap,Gotik ve Rönesans

tarzı yapıların yan yana yükseldiği Krallık Malikanesi Alcazar'ı
gezerek değerlendirdik. Bu külliye içerisinde Müslümanlar

tarafından yapılmış olan binalar Elhamra'da olduğu gibi yine göz
kamaştırıyordu. Burayı'Küçük Elhamra' olarak nitelendirirsek her
halde hata etmiş olmayız. Endülüs gezilerinde mutlaka görülmesi
gereken biryer.

5-9Aralık 2013 tarihinde gerçekleşen bu Endülüs gezisi

ile hamd ve şükürler olsun merak ettiğim bir yeri daha görmüş

oldum. Seyahatimiz güzel

ve istifadeli oldu. Bu

konuda,

grubumuza rehberlik hizmeti veren Bengi lşıi Göktürk Hanım'ın
hakkın ı teslim etmemiz gerekir.

E]hamra Sarayı'nda Bir Duvar Süslemesi
Castile'li İsabella l (İsabel) ile Aragon'lu Ferdinand ll
(Fernando)nun 1496 yılında evlenmeleriyle oluşan Katolik

Endülüs İslam Dev|eti'nin tarih sahnesinden çekilmesi
seneyi
aşkın bir zaman olsa da gerek İspanyolcaya karışmış
500
kökenli ke|ime ile gerek Araplar tarafından bu
4000
Arapça
olan
getirilen
bu gün cadde, park ve bahçeleri süsleyen
topraklara
gerekse İslöm Mimarisinin günümüzde inşa
ile
ve
turunç ağaçları
yapılara
yansıması
ile ayrıca Araplar tarafından bu
edilen bazı
İspanyollar tarafından
sonradan
taşınan
topraklara
çiniciliğin
geliştirilerek devam etmesiyle Endülüs İsl6m Devleti bu günkü

Monarşi İspanya tarihinin önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Koyu
Katolik taassubunun verdiği ihtiras|a ; "Granada düşünceye kadar
iç çamaşırlarımı değiştirmeyeceğim" diyen İsabel, ölünce
Elhamra Ulu Camii'nin yerine yapılmış olan San Francisco
Manastı rı'na defned iliyor. Kral iyet Şapel'i yap ld ktan sonra oraya
naklediliyor, Şapel, Katedral'in yanına inşa edilerek bünyesine
dahil edilmiş. Kral Philip,Kraliçe Joan, İsabelve Ferdinand burada
ı

ı

İspanya'da h6len hükmünü sürdürüyor.

yatıyorlar.

O NAR OLMADAİİ ÖİİİCe YENİ
GELENLERİN şEHRİ ioİ... YA DA BASİT

BlR GRANADA HixAyesi
BENGİ İŞİL GÖKTURK

Nüfusu 500.0O0'e çıkmıştı. Batı Avrupa İslam

topraklarının son kalesiydi, öncesinde bir bir düşen her şehrin
sakini kaçıp oraya sığınmaktaydı. Bir tarafında neredeyse tüm
cihanı besleyecek kadar geniş ve bereketli bir ova, bir tarafında
ise kısa bir zaman sonra yüksek bir tepesinde gerçekleşecek, bir

daha hiç görülmeyecek sevgiliye ünlü son bakışın ve tarihi
konuşmanın şahidi Sierra Nevada, nam-| diğer "Karlı
Sıradağlar"... Birbirinden Darro Nehri ile ayrılan iki tepe üzerinde
kurulmuştu bu görkemli kent;Albayzin ve La Colina Roja(Kırmızı
Tepe).

Bundan önce çok daha önemli şehirler bir bir Hristiyan

yeniden fethine boyun eğmişlerdi. Birbiri ardına Cordoba
(Kurtuba), Sevilla (İşbiliyye), Murcia (Mursiyya) anahtarlarını

Alcazar'dan
Kesitler

teslim etmişlerdi Hristiyan yöneticilere, Ancak o dönemlerde adil

davranmıştı Hristiyan yöneticiler de Müslümanlara. Birlik ve
beraber|ik içinde yaşayıp gitmişlerdi tıpkı daha önce yüzyıl|arca
Müslüman yöneticilerin hakimiyeti altında yaşadıkları gibi. Ancak
şimdi durum farklı idi, artık devir lsabel ve Fernando'nun koyu
Katolik inancı çevresinde birleşmiş, Hristiyan İspanya'nın devri idi.

Artık on|ardan olmayanlara yer yoktu. lsabel ve Fernando
onlardan olmayanlara dünyayı dar etme konusunda hemfikirlerdi

4

ffiYKJhffiJKMedina ve bostan şeklinde düzen|enmiş bahçelerden oluşurdu.
Yı|lar sonra balayında buralara gelip çok beğenen, lsabel ve

ve bu kararlarını evlilik yoluyla mühüı:lemişlerdi. Ronda ve Malaga

da düşmüştü son yıllarda, artık kaçacak tek bir yer kalmıştı...:

Fernando'nun torunu Şar|ken bir

"Garnatha", nam-ı diğer; yeni gelenlerin tepesi...
Bu şehir Hristiyanlarca Granada ve "nar" yapılmadan
çoook önce Garnatha ve yeni gelenlerin şehri olmuştu. Önceleri
sadece Albayzin tepesinde kurulu idi, bir tarafında saray halkı bir
tarafında yerel halk yaşar idi... Ne zaman ki geldiler Nasriler ve
gördüleı, ki Albayzin bir hayli gelişmiş, o zaman karşıdaki Kızıl
Tepeye yerleşmeye karar verdiler... Kızıl Tepe ise üzerine daha
sonra bu hanedan tarafından kondurulan Kızıl Saray (Al-hamra)

ek Saray

yapılmasını

emredecekti. Nasri Saraylarına bitişik inşa edilecekti o saray da...

Görkemli, kocaman, kudretli... Oysa diğeri gelenleri korkudan
titretmek için değil, içinde huzurla yaşamak için inşa edilmişti.
Gerek mimarisiyle olsun, gerek insanda yarattığı hissiyatla olsun
bambaşkaydı bu iki saray.
Avlular etrafında inşa edilmişti. Bu avluları çevreleyen odaların

bazılarının ne amaçla kullanıldığı kesin bilindi, bazıları ise
efsanelerle anlatıldı. Bir zamanlar tüm saray parlak renklerle
boyalı imiş; kırmızı, mavi, yeşil ve altın rengi... Halılarla,
yastıklarla, duvarlarda asılı kumaşlarla göz alıcı biçimde
döşeliymiş. Sarayla ilgili en önemli bilgileri 1362'de yapılan
şenlikleri coşkuyla kaleme almış Vezir İnnu-l Hatib'in
yazdıklarından biliyoruz.., Kimbilir ne kadarı doğru, ne kadarı
dalkavukluk amaçlıydı yazdıklarının... Binlerce defa Nasri
sultan|arının veciz sözü tekrarlanıyordu stucco duvarlarda "La

'ın anlamına uyarlanarak bu şeki|de söylenegelmişti... Oysa

başka bir adı vardı bu tepenin çoook öncelerde; "Sabıka", nam-|
diğer; geçmiş bulunan şey; yani bir anlamda "başı sonu belli
olmayan"...

KırmızıoğuIlarıydı onlar...1238'de Granada'ya son
Müslüman Hanedan olarak yerleştiler. Liderleri Yusuf ibn Nasr Al
Ahmar idi, Hz. Muhammed'in yakın arkadaşı Saad ibn Ubad'ın
torunlarındandı. Aile adları olan Ahmar (Kırmızı) daha sonra
yaptırdıkları Elhamra Sarayında yaşadı, onlar Nasr'dan
(muzaffer) türeme Nasri|er olarak bilindiler yıllar yılı... Yine bu
aileden Yusuf ve V.Muhammed idi 14.yy ortalarında bu görkemli
sarayı yaptıran... Ve Dünya tarihini değiştiren o yüce yıla kadar

galibe ill'allah", "Allah'tan başka galip yoktur"....
Şimdi bir bu "Allah'tan başka galip yoktur" yazısına, bir de

Şarlken döneminde eklenmiş ve imparatorun mottosu olmuş
"Plus Ultra" yazısına bakıyorum. Bir zamanlar kilise zoruyla her

yerde İspanya topraklarından öte "No plus ultra" yani "ötesinde bir
şey yok" diye Latince "fetvalar" veriIirken, işte dünyayı değiştiren o
yıl sonrasında bakılıyor ki ötesinde çok şey var; o zaman o "no"
düşüyor ve motto tam tersi bir anlam kazanıyor. Tezata iyice
bakıyorum ve sadece gülümsüyorum...

yönettiler bu şehri...
"Kırmızı Saray" dediler adına, kimse yazmadı söylemedi
bu kızıllığın gerçek nedenini uzunca süre... Güneşin son ışıkları
buraya vurur, tuğlasındaki kızıl toprak iyice kızıllaşır dediler.
Hayatın her evresinde, klişeleri daha çok sevdi sıradan insan...
Gerçek ve yalın olan, efsanelerin yarattığı aynı çarpıcı etkiyi
yaratamadı hiçbir evresinde hayatın ... Oysa bu kırmızılık çoook

Mersinli Avlunun ortaşındaki havuzda comares
Sarayının ünlü yansımasını görüyorum. Bir zamanlar kökleri

aşağı alınmış ağaç|arın üstünden bağdaş kurmuş halde meyve
topladıklarıcennetbahçesitasvirinidüşünüyorum. C u a r t o
Dorado'ya giriyorum ve gözüm orada iki kapının arasına

önce, Kırmızıoğullarıyla başlamıştı... Ben-i Ahmarlarla... Ama
yazmadılar onlar, bırakmadılar ciddi belgeler. Yalın olan unutuldu,

hikayesi efsanelerle harmanlanarak anlatıldı ve Binbir Gece
Masallarından fırlama bir rol kesildi bu özünde mütevazı inşa

yerleştirilmiş tahtında oturan hükümdara takılıyor, Orada halktan
insanları dinliyor... Onun burada oturduğuna hiç şüphe yok çünkü
d uvara kazı nm ış Ayetelkürsi herşeyi belirtiyor:

edilmiş saraya.

"Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O,
göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri

koruyup gözetmek ona güç gelmez.O, yücedir, büyüktür."
Aynen bunun gibi Elçiler Salonun da bu amaçla kul|anıldığından

hiç şüphe yok. Hemen girişin karşısındaki o pencereli oyuntu,
şüphe yok ki tahtın yerleştirildiği yerdir. Kafamı kaldırıp tavana
bakıyorum ve marküteri işçiliğinin en güzel örneklerinden biriyle
karşılaşıyorum... Tam 8000 sedir ağacı parçası kullanılarak
yapılmış enfes tavan işçiliği ile... Ve kubbe altında yazan Mülk
Suresi;

1)Mutlak Hükümdarlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve

O'nun herşeye gücü yeter. 2)O ki, hanginizin daha güzel
davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır, O,

mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. 3)O ki, birbiri ile ahenktar yedi
söğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında bir
uygunsuzluk göremezsin, Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk
görebiliyor musun? 4)Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz

Elhamra Sarayı'nın Genel Görüntüsü

(aradığı bozukluğu bulmaktan) aciz ve bitkin halde sana
dönecektir. S)And olsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü
kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve

Nasrilerden önce askeri-politik merkez idi, sonradan

geliştirildi ve genişletildi. 1 3Hektarl k arazi uzerinde kurulmuştu.
2km'den fazla sur sistemi içinde barındırdığı 2000 kişiyi dışardan
ı

onlara alevli ateş azabını hazırladık.

Alevli ateş azabı.., Ancak bu azabı tam da bu odada
yaşayan, son Nasri Sultanı Ebu Abdullah Xll. Muhammed, nam-ı

gelecek tehlikelere karşı korurdu. Bu surlar üzerinde rasgele

yerleştirilmiş 3Okule bulunurdu ki bunlardan en yücesinde daha

sonra Dünya Tarihini değiştirecek olan

o

yılda

diğer Boabdil olmalıydı. Tam da burada dünya tarihini değiştiren o
yılda hasmı Fernando karşısında Hristiyan yeniden fethini
(reconquista) tamamlayan antlaşman n şartları n ı kabul etmişti. .

Hristiyan
Sancakları asılmıştı. Askeri bölüm Alc azaba,Sultan n ve ailesinin
ı

yaşadığı Saray bölümü, tüm üretimin yapıldığı İslami şehir

ı
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Basiretsiz bir yöneticiydi Boabdil, olduğu yere araya annesini de
koyarak binbir türlü saray entrikası, alavare dalavere ile gelmişti.

Girit'te olaylar tezg6hlayıp, adadaki Türk

-

Müslümanlara karşı

katliamlar yaptırıyorlar; dönüp, Osmanlı İmparatorluğu
yetkililerine "Girit konusunun en uygun çözüm yolu adayı

Annesi üzerine Hristiyan bir kadın koklayan babasını

affedememişti, oğlunu galeyana getirmiş ve birlikte babayıtahttan
indirmişlerdi. Dizlerine kapanmak istemişti Fernando'nun, şehrin
anahtarlarını teslim ederken... İşte orada Katolik Kraliçe lsabel,
muzaffer bir tebessümle durmaktaydı. Dirseklerinden tutup ayağa
kaldırdı hasmını Fernando; ve gitmesine izin verdi Boabdil'in.
Yanına annesini de alıp karşı kıyılara Fas diyarına doğru yola çıktı
Boabdil ve Kadı Sıradağların artık şehrin görühmez olduğu bir
tepesinden son kez baktı sevgili Granada'sına ve derin ve acı bir iç

Yunanistan'a bı rakmaktı r" diyorlard ı. Bir başka girişimleri ; S ırpları
kışkırtıp isyan ettiriyorlar, Osmanlı isyanı bastırmak istediğinde

ise hemen arabulucu rolünü üstleniyorlardı.

Böylesi

arabuluculuklarda her defasında Türk devleti zararlı çıkıyordu...
Daha çok meseleye ve ayrıntıiara girmeye gerek yok. Osmanlı
İmparatorluğu dış politikada, Şeytani güçlerin evire çevire
hırpalayıp küçülttükleri bir devlet durumuna düşürü|müştü...

İmparatorluğun mali durumu: Devlet sürekli

çekti... Gözlerinden ince, sicim gibi gözyaşları süzüldü.

borçlanmaktaydı. Özellikle Abdülmecit devrinde devlet adeta
tefecilerin eline geçmiş gibiydi. Asıl acı olanı ise alınan borçların
hemen hepsinin, şaşaaya, debdebeye harcanmasıydı. Devletin
yıllık gelirleri, zorunlu gider|eri bile karşılamıyordu...
İmparatorluğun askeri durumu: Ordu her yönden çok
zayıf, yetersizhalla savaşamaz ha|deydi. Askerlerin silahları hem
yetersiz hem de külüstür durumdaydı. Donanma ise yok olmuş
sayılabilirdi. Abdülaziz Han devletin başına geçtiğinde elde; 4
tane eskimiş (hurda sayılabiIecek) gemi,3-5 kadar ahşap
fırkateyn ve korvet ilebazı küçük (deniz savaşı için pek de önemli
olmayan) denizaraçlarından ibaretti...
İmparatorIuğun ad|i durumu; O zamanda devletin adli

Hiddetlendi annesi, sertçe çıkıştı oğluna; "Sus" diye haykırdı...
"Sus ağlama kadın gibi, erkek gibi müdafaa edemediğin şehrin

arkasından"...

rarih 2 Ocak 1492 idi. Çok yakında tüm dünya tarihi

değişecekti...

SULTAN ABDU LAZİZ HAN,İN
KATLEDİLMESİ

durumu kelimenin tam anlamıyla Arapsaçı durumundaydı.
Gülhane Hattı Hümayunu ve lslahat Fermanı ile fitne tohumları

ALı DEMlREL

ekilmişti. Bazıları (TürkTöresine ve İsiam'a uygun olmayan) haçlı

Osman|ı İmparatorluğu'nun 32 nci Başbuğu, İslam
Alemi'nin 111 nci halifesidir. 28 Haziran 1861 tarihinde devleti
yönetmek üzere görev aldı, 4 Haziran ,1876 tarihinde henüz 46
yaşında iken, görevinin en verimli zamanında Şeytani güçlerin
uşakları tarafından katledildi. O, iri yapılı, pehlivan, avcı, spor

yasaları

n

ı

n İmparatorlukta

uygulanması

n ı

dahi ister olmuşlard

ı.

.

.

İmparatorluktaki eğitim ve öğrenim durumu: Çok çok
önemIi olan bu konuda ne yazık ki; başıboşluk, keşmekeşliğin
ötesinde yıkıcı ve yok edici bir şeytan kuyusuna düşülmüş glbiydi.
Türk Töresine ve İslam'a uygun çağdaş bir eğitim ve öğretim yok
gibiydi. Asıl teh|ikeli durum ise Şeytani güçlerin ve onların

yapmaktan hoşlanan, zamanının her türlü silahını kullanabilen bir
kişiliğe sahipti. Devlet yönetimindeki eksik ve aksaklıkları çok iyi
bilen bir Osmanlı Şehzadesi idi. Ancak Veliaht iken devlet

uşakları

Şöyle

yönetimine pek müdahalesi olmazdı çünkü devletin başında
Ağabeyi Abdülmecit Han bqlunmaktaydı. Abdülmecit'in ölümü
üzerine; içte, saraydaki zevk ve sefa düşkünleri dışta ise bütün

ı n
mparatorluk toprakları içindeki korkunç faaliyetleriydi.
Tanzimat ferman ı ile e|de ettikleri tavizler sonucu, şeytani

n

ki :

İ

güçler ülkenin hemen heryerinde okullaraçtılar. Devletin yönetimi

altındaki Rumlar, Ermeniler, Sırplar başta olmak üzere bütün

Hıristiyan azınlık|arı devlete karşı kışkırtmak amaçlarına yönelik

şeytani güçler, Şehzade Murat'ı devletin başına geçirmek
istiyorlardı. Şehzade Murat, içkive alem adamıydı saraydakizevk

-.-;
eğitim
ve öğretim için pek çok misyoner okuliarı açmışlardı.
Sadece Harput yöresinde 62 misyoner okulu ve de 25 kilise
açılmıştı. Bu şer yuvalarının merkezi durumda olanları ise;

düşkünü zevat onu istiyordu, Şeytani güçler ise; Şehzade Murat'ı
istedikleri gibi yönlendirebileceklerini biliyorlardı. Hatta zaten
yönlendiriyorlardı, onu mason locasına üye bile yapmışlardı. Ama
her çabaya karşın Töre baskın geldi, tahtın meşru varisi Şehzade
Abdülaziz devletin başına geçti.
Abdülaziz Han'ın katledilmesini (başta İngiltere olmak
üzere) önde gelen Avrupa ülkelerinde çöreklenmiş olan Şeytani
unsurların planlayıp uyguladıkları kesin olarak bilinmektedir.
Hemen her defasında olduğu gibi;Abdülaziz Han'ın yaptıkları ve

Gaziantep'teki Antep, Merzifon'daki Anadolu ve İstanbul'daki
Robert Kolejleridir. Söz konusu okullarda Hıristiyan öğrenciler
okutuluyordu, hocaları ve okul müdürleri ise Misyoner papazlardı.

Söz konusu okullarda yetiştirilenler devlete düşman haline
getirilerek, başlatı|acak isyanları n elebaşları olarak görev almaları
hedeflenmiştir. Ne yazık kiaynen öy|e olmuş, İmparatorluğa isyan
eden azınlıkların yönetim kadrolarının hemen hepsi bu okullarda
yetişmiştir...

de tahmin edilen yapacaklarının, kendi emelleri için ne kadar
tehlikeli olduğunu anladılar, bundan ötürü katledilmesine karar

Abdülaziz Han devletin başına geçtiğinde durum, özet
olarak bu haldeydi.

verdiler.

Türk halkı Abdülaziz Han'ı çok sevmekteydi. O, daha
şehzade iken halkın arasına karışır, onlarla dertleşirdi. Devasa

Abdülaziz Han'ın, düşman|arı ürkütecek neler yaptığını

hemen sıralayabilirim ancak, yazacaklarımın tam olarak
anlaşılması için (çünkü bizim insanlarımızın pek çoğu okumazlar
dolayısıyla bilmezler) Osmanlı İmparatorluğunun o zamanki,
durumuna (heryönden)çok kısa da olsa bakmak gerekiyor.

gövdesi ve azametli görünüşüne karşın Mülayim bir insandı. Halk
onu kendilerinden biri o|arak kabul ederdi, ona karşı hep saygılı
davranırlardı. Saygı onun makamına idi, sevgi ise kişiliğineydi.
Abdülaziz ile halk arasında saygı ve sevgiye dayanan bir
samimiyet vardı, İşte bu samimiyetten ötürü halk ona bir lakap

Osmanlı İmparatortuğu'nun dış siyaset bakımından

durumu: Devlet etkisiz, hemen her şeyi kabui eden ya da sessiz
kalmayı yeğleyen tepkisiz bir duruma düşmüştü. Batılı|ar, çeşitli
vesilelerle Türk dev|etinin topraklarının elden çıkarılması için
çalışmaktaydılar. O kadar ki; kendilerinin kışkırtması sonucu

takmıştı ve ondan bahsederken hep şöyle derlerdi; "SULTAN
Aziz",..
, Sultan Aziz devletin başına geçtiğinde, durum hiç de iç
açıĞı değildi, iç k6raıtlcı idi. Şeytana hizmet edenler; ellerini
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geçirilmiştir, Müzecilik, itfaiye teşkilatı, ilk kez posta pulu kullanımı
gibi pek çok yenilik, Sultan Aziz zamanında başlatılmıştır,
başarılmıştır.

Onlar Sultan Aziz'i istemiyorlardı ama İmparatorluğun başına o
geçti. Başlangıçta hemen ve kati tavır almayışları hatta Sultan
Azizile yakınlaşma çabaları, onun yapacaklarını ve emel ufkunu
tahmin edememelerindendi...
İşte Sultan Aziz'in yaptıkları
Dış siyasette yaptıkları: Kesin ve net tavırlar koyarak

Askeri alanda yapılanlar:
Sultan Aziz'in, ordu ve donanma ile ilgili çalışmaları

sonunda ortaya çıkan başarılar, adeta Osmanlı İmparatorluğunun
eski dünya devleti konumuna yükse|mesi anlamında silkinişi

:

gibiydi. Önce asker sayısını arttırdı, 700 - 8O0 bin askerden
oluşan büyük bir ordu oluşturuldu. Askerlerin eğitiminin yanı sıra
silahlarının da yenilenmesi gerekiyordu. Silahlar konusunda
dünyadaki bütün yenilikleri sürekli takip etmekte olan Sultan Aziz,
Amerika'dan 1000 (sadece bin) adet Martini Henry tüfeği satın
aldırdı ve hemen İstanbul'a getirtti. O zamanda dünyanın en iyi
hafif ateşli silahı olan bu tüfekierin, üstün özelliklerinden en

düşmanların oyunlarını bozma yollarını aramış ve pek çok konuda
başarılı olmuştur. Karadağ ve Hersek isyanlarını bastırmak için
askeri güç sevk etti. Ordu komutanlarından Ali Paşa'yı Girit'e
gönderdi, o an için adada asayiş sağlandı. Batılıların sürekli
olarak Mısır'ı İmparatorluktan koparma faaiiyetlerine bir son
vermek üzerebizzat Mısır'ıziyaret etti. Bu ziyaret|e Mısır'ı yöneten
Hidiv (Osmanlının Mısır Valisi) İsmail paşa ve Mısır halkına,

önemlisi menzili idi. Bütün dünyada kullanılan tüfeklerin menzilieri
200 metre iken Martini Henry'|erin menzili 500 metre idi. Hemen
Tophanede bir tüfek imalathanesi kuruldu. İmalathanede, tüfek
usta|arını toplayan Sultan Aziz; 'gerekirse bin tüfeği de sökün

Osmanlı İmparatorluğu'nun bir vilayeti olduklarını, dolayısıyla
Osmanlının ağırlığını hissettirmiş oldu. Ziyarette; Veliaht Murat,
Şehzade Abdüihamit ve Şehzade Reşat efendileri de yanına
alarak hanedanın ağırlığını da hissettirmiştir. Sultan Aziz'in
Avrupa seyahati de vakar içinde ve Osmanlının ağırlığı sayg nl ığ ı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Aksi davran ışlara karşı,
bazen dipiomasinin de kuralları aşılarak sert tepkiler verilmiştir.

inceleyin ama mut|aka aynı silahları imal edin; bunu kısa
zamanda yapın ve hemen seri üretime geçin,' emrini verdi. O
tüfeğin aynısının yapılması ve de seri üretimi sırasında Su|tan

ı

Aziz sık sık imalathaneye gelerek denetleme|erde bulunmuştur. O
kadar ilgilenmiştir ki; zaman zaman geceleri, yatak giysileriyle bile
imalathaneye geldiği olmuştur. Ve amaç gerçekleşmiş, seri
üretime geçilmiştir. Bu üretim sanıldığından çok daha önemlidir,
şöyle ki: Daha sonraları Plevne müdafaası bu tüfekler sayesinde
olmuştur. Rusların 200 metre menzillitüfeklerine karşı 500 metre
menzile sahip tüfeklerimiz çok önem|i bir üstünlük sağlamıştır...

Mesela Girit konusunda çok sert bir tavır sergilemiş olan Sultan

Aziz, İngiliz Kraliyet ailesinden bir kız ile Veliaht Murat'ın

evlendirilme girişimine de sert birtavırla karşı çıkmıştır.

Mali konuIarda yaptıkları: Sarayda şatafata harcanan
giderleri
bütün
kesmiştir. Çok maaş alan üst düzey memurlardan
bir kısmının işine son vermiş kalanların maaşlarını da
düşürmüştür. Sarayda altın gümüş gibi kıymetli madenlerden
eşya alınmasını ve kullanılmasını yasaklamıştır. Hassa denilen,
kendisine özel olarak tahsis edilen bütçenin üçte birini kesti ve
hazineye iade etti. Rüşvetçileri sıkı bir takip altına aldırdı. Benzeri
uygulamalarla hem israfı önledi hem de geliri arttırdı. Bu alınan
önlemler

ve yeni

Donanma alanında yaptıkları ise başlı başına, başarılmış bir
dünya gücü olma çalışmasıdır. Çalışmaların başlangıcında,
özellikle Avrupa üike|erinin elinde bulunan savaş gemilerini

inceletmiş, planlarını çıkarttırmıştır, Kendisi dahi bu çalışmalara
katılmış, gemi resim ve krokilerini bizzat kendiside çizmiştir. Köğıt
üzerindeki çalışmalar devam ederken Haliç'teki tersane
büyütülmüş ve çağdaşlarından daha üstün teknik özelliklerle
donatılmıştır. Haliç tersanesinin büyütülerek modern hale
getirilişinin nasıl bir durum olduğunu anlamak için şu örnek yeterli

uygulamalar sonucu devlet bütçesi hızla

düzelme yoluna girdi.

Adli konuda yaptıkları
Bu konuda ivedilikle yapılması gereken şey yeni bir
:

sanırım: Fransız donanmasının büyük gemileri Haliç

hukuk düzenlenmesiydi. Zamanın en aydın ve bilge kişilerinden

olan Ahmet Cevdet Paşa'yı yepyeni bir yasa yapması için
görevlendirdi. Yasa çalışmalarına bizzat kendisi de katıldı. Titiz
çalışmalar sonucu; "Mecelleyi Ahk6mı Adliye" adlı kanun

tersanesinde bakım ve onarıma alınmıştır. Bakım ve onarımları
Türk ustalar tarafından yapılan büyük savaş gemileri Fransa'ya
götürülmüştür. Yapılan işten çok memnun olan Fransızlar Sultan
Aziz'e teşekkür mektubu yollamışlardır. Çok seri çalışmalar

meydana getirildi. Ayrıca; Divan-ı Muhasebat (Sayıştay), Şurayı
Devlet (Danıştay), Divan-ı AhkömıAdliye (Yargıtay), bu üç önemli

sonunda, kısa zamanda Haliç tersanesinde

Eğitim ve öğretimde yaptıkIarı:
İmparatorluğun hemen her yerinde faaliyete geçen
misyoner okullarının kapatılması (daha önce yapılan anlaşmalar
gereği) mümkün değildi, Hem bu şeryuvalarının etkisini azaltmak,
en azından bilgiliTürk gençleri yetiştirmek hem de İmparatorluğun
her yönden kalkınabilmesi için eğitim ve öğretimde, devrim

Osmanlı İmparatorluğu donanması

o

zamanda, İngiliz

donanmasından sonra dünyanın ikinci büyük gücü o|muştur.
İkinci husus; İngiliz donanması, Endonezya'yı bombalayarak

ezmek ve de kendine itaat eder hale getirmek için Kızıldeniz'den
geçip gitmek istemişti. Osmanlı İmparatorlukdonanması da İngiliz
donanmasının önünü kesmişti. Türk donanması ile savaşı göze
alamayan İngiliz donanması geri dönmek zorunda kalmıştır...
Sultan Aziz'in çok kısa zaman diliminde yaptıklarına
bakılınca; Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden dünya gücü haline
gelmekte olduğu, Türklerin silkinip ayağa kalkmakta oldukları
açıkça anlaşılmaktadır. Bu, beklenmedik durum, Şeytani güçler
ve ortakları olan Haçlıların hiç hoşuna gitmedi. Onlarca hatta
yüzlerce yıldır, Türk imparatorluğunu önce Avrupa'dan atmak,

niteliğinde hamleler yapmak gerekiyordu. Sultan Azizbu konuda

da müthiş atılımlar ortaya koydu. Daruşşafaka lisesi kuru|du.
Askeri rüştiyeler ve bahriye mektepleri kuruldu. MahreciAklam
yani katip mektepleriaçıldı. Eğitim ve öğretimde düzeni sağlamak
üzere Maarifi Umumiye Nizamnamesi hazrlanarak uygulandı.
Dar ul MuallimaI(kızlara mahsus öğretmen okulları) açıldı. Dar ul

ve kısa

Osmanlı

İmparatorluğu donanması için; 25 adedi zırhlı olmak üzere ,180
adet yüzer savaş aracı yapılıp teslim edilmiştir. Bunun nasıl bir
güç olduğunu anlamak için iki hususu bilmekte fayda var: Birincisi,

kurum oluşturulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.

Fünun (üniversite) kurulmuş

-

kazandırılm,ış. Rumeli Şimendifer Hattı yapılıp faaliyete

ovuşturarak Osmanlı imparatorluğunun parçalanıp yok edilmesi

sürecini hem yönetiyor hem de zevkleniyorlardı. Kısa
sayılabilecek bir zamanda emellerine ulaşmayı umuyorlardı.

zamanda faaliyete

geçirilmiştir. Ayrıca; çeşitli teknik eğitim okulları açılmış.
Türkistan'da Türkçe eğitim yapan okullar açılmasını sağlamıştır.
Bunların öişihdai,t000 Knl deniiryblu' yapiiarak ekonomiye

sonra da tamamen ortadan kaldırmak için yaptıkları
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sadece bir tercüman), diğeri ise Hayrullah Efendi (din adamı -

çalışmalar boşa gitmek üzereydi. Onca yıldır verdikleri emekleri
ve harcadıkları paralar heba olacaktı. Daha da önemlisi Tek Tanrı

şeyhülislam ve de üçkağıtçı - fırıldak!). Bu dört kişi; öğrencileri ve
halktan bazı güruhu toplayıp büyük bir kalabalık halinde Sultan

inancını temel alan Türk Töresinin bütün Avrupa'yı, sonra da
bütün dünyayı hükmü altına almasını nasıl engelleyebilirlerdi?

Aziz aleyhine

nümayişler yaptırıyorlar hatta saraya doğru
yürüyüşe bile geçiriyorlardı. Bütün bu talebe ve halk hareketlerinin
yapılması, nümayişe katılanların bilinçli olarak, inandıkları bir
mesele için değildi, bu işte çok büyük paralar dönmekteydi.
Paraların kaynağı olarak Hıristaki adında bir kuyumcu tüccarı
görünüyordu. Ama çok da zengin olmayan sıradan bir tüccar bu
kadar parayı neden versin? Hem, harcamalar dikkate alındığında
o kadar parası bile olamaz. Ama paraları, bol keseden o veriyordu

Onlara göre, durumun o kadar vahim hale gelmesini önlemek için
acilen bir şeyler yapmak gerekiyordu. Oysa çok işler başarmışlar,

Türk imparatorluğunu her yönden iyice zayıflatmış|ar, yakın
zamanda parçalanıp ortadan kaldırılacak bir duruma
getirmişlerdi. Bu gidiş kim tarafından tersyüz edildi? Elbette
Sultan Aziz larafından! Öyleyse hemen, en' kısa zamanda
öldürülmeliydi...

çünkü para onun değildi. Pekiyi, Sultan Aziz aleyhine yapılan
faalıyetlere harcanan onca para nereden geliyordu? Haydi bunu
da siz bilin!.. Yapılan gösteriler, yürüyüşler, etrafa yalan yanlış
dedikodu yayılmaları kamu düzenine zarar verir hale gelmeye
başladı. Bu işin arkasında o dört kişinin olduğu, devlet dahil
hemen herkesçe biliniyordu. Sultan Aziz'in en büyük endişesi;
yapmakta olduğu bütün çalışmaların, iç kargaşa ile akamete
uğratı|ma olasılığı idi. Bunu önlemek için şöyle bir strateji
uyguladı; dört haine devletin en üst kademelerinde görev vererek,
kalkınmaya onları da ortak etmek suretiyle muzır faaliyetlerinin
önüne geçmek istedi. Bence, keşke dördünün de kellesinialsaydı!
Ama o bunu yapmadı. Mithat Paşayı Nazır ve Şurayı Devlet

başkanı, Hüseyin Avni Paşayı Serasker (Savunma Bakanı

-

Genel Kurmay Başkanı), Mütercim Rüştü Paşayı Sadrazam ve
HayrulIah Efendiyi Şeyhülislam mevkilerine atadı.

Hiç de hak etmedikleri üstün makamlara yerleşen dört
elebaşı; Devletin kalkınması ve halkın refahı için asla çaba sarf
etmiyor|ardı. Sahiplerinden ald ıkları talimatlar doğrultusunda hain

planlar yapıyorlardı. Çoğu kez, özellikle geceleri birinin evinde

toplanıp planlarının ayrıntılarını konuşuyorlardı... Sonunda

Abdülaziz Han

hazırlıklarını tamamladılar. Hareket tarihi olarak 31 Mayıs 1876

karalaştırıldı... Hüseyin Avni paşa tarafından 'hocalar ihtilal

Şeytani güçlerin ve ortakları olan Haçlıların, Türk
dev|etleri içinde sürek|i kendilerine hizmet edecek kişiler
bulundurduk|arı malüm. Osmanlı İmparatorluğu içinde de
(aslında sanılandan çok) ı-ışakları olduğu kesindi. Düşman,
kendisine uşaklık yapacakların özellikle üst düzey yöneticiler

yapmak için ayaklandılar. Sultanımız Dolmabahçe Sarayı'ndadır,

Onu korumak için saray kuşatılmıştıl şeklinde bir

bildiri

yayınlandı. Bütün ordu birliklerinin teyakkuz içinde bulunmaları,
Savunma Bakanlığından emir gelmeden hiçbir faaliyette
bulunmamaları, kışlalarında beklemeleri emredildi. Bu arada
dört|ü elebaşı; İngiliz Sefiri Sir Alyont'la temasa geçerek, her
ihtimale karşı - aksi bir durumda kendilerini alıp İngiltere'ye

olmasını yeğliyordu. Sonradan ortaya çıktığına göre; o zamanda
Osmanlı imparatorluğundaki en üst düzey adamlarının Mithat

Paşa olduğu anlaşılmıştır. Sırası gelmişken hemen uyarmak
istiyorum: Osmanlıda 'Paşa' unvanı sadece askere verilmez,

götürmek üzere bir geminin boğaz girişinde hazır

bulundurulmasını istediler. İngiliz Sefiri SirAlyont onlara; daha da
güvenli olur diye, Dolmabahçe sarayının önünde bir geminin hazır
bulunacağını bildirmiştir. Dolmabahçe Sarayı kuşatma altına
alındı. İlginçtir (belki de ilginç değil beklenendir) Sultan Aziz'i
kuşatma altına alan askeri birlikte hiç Türk kökenli asker yoktur!
Ordu kandırılmış, emir verilerek kışlalarında adeta hapsedilmiş,

hemen her kademedeki devlet görevlisine hatta bir doktora bile
paşa unvanıverilmektedir. Bu konuda bilgisiolmayan ve de yanlış
bilgilendirilen insanlarımız,'Paşa' unvanlı Osmanlı devlet
adamlarını, (özel|ikle de kötü ve hain o|anlarını) şerefli Türk
subayları imiş gibi görmektedirler, çünkü kasıtlı olarak, üstü örtülü
ifadelerle öyle gösterilmeye çalışılmaktadır. İşte bu Mithat Paşa
da sivil bir devler adamıdır. Onun devlet kademlerinde başarılar
kazanması sahipleri tarafından sağlanmış, devamlı yüksek
mevkilerde görev almasının yolları açılmıştır, Mithat Paşa'nın sık
sık Avrupa'ya özellikle de İngi|tere'ye gittiği bilinmektedir. Her
gittiğinde haftalarca bazen aylarca sahiplerinin yanında kaldığı
olmuştur... Bir diğer uşak ise Hüseyin Avni Paşa'dır. Babasının
mesleğinden dolayı halk arasında 'eşekçinin oğlu'diye bilinen bu
paşa, Kırım savaşında İngilizlerle birlikte olmuştur. Mevki ve para
hırsı çok yüksek olan bu kişinin inat ve kindar oluşunun yanı sıra
edepsiz olduğu da kesin olarak bilinmektedir. İngilizlerle dost
olduktan sonra, her nedense! Hep yüksek makamlara getirilmiş,
defalarca azledilse de yeniden görev alabilmiştir!.. Bu iki zat baş
başa vererek yanlarına iki kişi daha aldılar (nasıl aldılarsa?!).
Bunlardan biri Mütercim Rüşdü Paşa (paşa unvanına bakmayın,

halk aldatılmıştır. Sultan Aziz'in tahttan indirilmesi ile ilgili
yaptıkları şu açıklamaya bakın: "Bütün Hıristiyan ve
Müslümanların ittifakıyla bu ihtilal yapılmıştır," Hıristiyan kısmı
doğru, aslında kimlerle işbirliği içinde olduklarının bir itirafıdır bu

açıklama. İşin içine Müslümanları katmaları ise tamamen
kasıtlıdır.,. Sultan Aziz'i tahttan indirdiler yerine; korkak,
yönlendirilmeye hazır hatta akıl sağlığı bozuk ve de mason
locasına kayıtlı Veliaht Murat'ı, 5. Murat Han unvanıyla tahta
çıkardılar... Şeytani güçler ve ortakları olan Haçlılar için bu kadarı
yeterli değildi. Ya bir şekilde Sultan Aziz tekrar devletin başına

geçerse! Böyle bir riski göze alamazlardı, Sultan Aziz
öldürülmeliydi.

Sultan MizFeriye sarayına sevk edildi. Bir odada yalnız
yaşaması için gerekli önlemler alındı. Ve tasarlandığı şekilde,
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(HAin + MAnkurt + Güdük Akıllılar) kullanılarak Sultan Aziz Şehit
edilmeseydi ; Osmanl ı mparatorluğu yeniden güçlenebilirdi. Türk

Yozgatlı Mehmetve Cezayirli Mustafa)son emirveri|di. Bu üç kişi,

İ

-

kuwetli pehlivan kişilerdi. Sultan Aziz'i güç bel6 zapt
edebilmişler, mücadele sırasında bileklerinden keserek, kan
kaybından ölümüne sebep olmuşlardır. Kısa sürede Feriye
güçlü

tarihi, Avrupa tarihi hatta dünya tarihi değişebilirdi. Dünya bu
günkü dünya olmayabilirdi... Bu cinayet sonucunda, düşmanlar
sevinmiştir. Biz Türkler için ve de İslöm alemi hatta bütün insanlık
için bir anlık kayıp olmuş, olumlu hamle kırılmıştır. Ama ne gam!
Aynı yıllarda yani 1881 yılında yeni ve muhteşem bir Türk YıIdızı

sarayına gelen Hüseyin Avni Paşa; rapor hazırlamak üzere gelen
doktorlardan bazılarının cesedi incelemek istemesine şiddetle
karşı çıkmış: 'Bu Ahmet ağanın, Mehmet ağanın cesedi değildir.
Cihan Sultanı bir Padişahın cesedidir. Cesedin her tarafını size
gösteremem" diyerek, sıradan bir ceset için yaPılması gereken
incelemelere bile engel olmuştur. Ve hemen her tarafa haber
yollanarak, Sultan Aziz'in bileklerini keserek intihar ettiği haberi
yayılmıştır. Sonra da bu intiharyalanI resmen açıklanmıştır...

insanlık ufkuna doğmuştur bile.,.
Adı gibi Miz olan Başbuğ Aziz Ata, rahat uyu, Uçmağ'da
nur içinde ol...

PAPu,NUN DıDA,LARI

Biliyorum, bu konuda yeterli bilgisi olmayanlar, katillerin
sonunun ne olduğunu merak etmişlerdir. Kısaca yazayım,. Askeri
yönden ve sivil kurumlar açısından gerekli önlemleri almış olan
dörtlü çete, artık kendilerini güvende hissetmektedirler. Yine de
sorun olabilecek ufak tefek hususlarda da önlemler almayı ihmal
etmiyorlardı. İşte buniardan biri; Sultan Aziz'in kayın biraderi

ANDAÇ
Çarşıda, pasaj içindeki, baba ve oğlunun birlikte

işlettikleri terzi dükkönına ne zaman uğrasam, kendimi keyifli

(Neşerek Kadınefendi'nin kardeşi) Yüzbaşı Hasan, Şehzade
Yusuf İzzettin Efendinin yaveri idi. Eniştesinin hunharca
öldürülmesini içine sindiremeyen Yüzbaşı Hasan, öç alma

içinde buluyorum. Zaman zaman lerzi
arkadaşımın hanımı da bu sohbetlere katılır, köyünün günlük
yaşantılarını, uğraşlarını anlatarak sohbeti daha da keyifli kılıp,
esnaf sohbetleri

girişiminde bulunursa (öyle bir kişiliğivardı) halk arasında kargaşa

katkıda bulunur. Rize'nin Ardeşen'inden olan Karadeniz'li

olur diye onu, merkezi Bağdat'ta olan 6. Orduya tayin ettiler.
Yüzbaşı Hasan tayin emrini dinlemedi. Tutuklayıp hapse attılar.
Açıktan meydan okumanın işe yaramayacağını anlayan Yüzbaşı
Hasan; tayin edildiği görevine gideceğini söyleyerek tutuklu
kalmaktan kurtulmuştur.,. Bakanlar kurulu üyeleri, sözde çeşitli
devlet işlerini görüşmek üzere Mithat Paşa'nın Beyazıt'taki
konağında 15 Haziran gecesi toplandılar. Bunu haber alan
Yüzbaşı Hasan; üniformasının içine sakladığı silahlar ve
cephaneleri ve de kaması ile oraya gitti. Konağın kapısındaki

hemşehrilerim aynı zamanda dergimizin sıkı takipçilerindendiler.
Sohbetlerin birinde; köklerinin Güney Kafkasya'dan göç eden 4
boydan biri olan Megril ( Mingreliler ) olduklarını söylemişlerdi.
Memleket ağırlıklı o sohbetin sonunda, gerçek köklerini merak

bu meraklarının bir isteğe
bürünmesi kaçınılmaz olmuştu. Lazistan hakkında derleyeceğim
bilgilerin dergimizde yer bulmasını arzu ettiklerini anlamı}tım.
Bölgenin tarihsel dokusunu araştırarak, bulguiarımı kısa başlık|ar
halinde olsa da, onlarla paylaşma isteğiniduydum.
ettiklerinden dolayı olsa gerek,

askerler, yüzbaşının içeri girmesinden hiç şüphelenmediler. İçeri
girdiğinde; bakanlar kurulunun zilzurna sarhoş olduklarını gördü.
Ve silahına davranarak iik hedefi olan Hüseyin Avni Paşa'ya ateş

Lazlar (Mingreliler), Gürcüler, Çeçenler,

etti, birkaç mermi yiyen paşa yere yığıldı. Diğerlerine de ateş
etmeye başladı. Bir ara Hüseyin Avni Paşanın kıpırdamakta
olduğunu gördü, 'sen h6l6 öimedin rni?' Diyerek kamasını çıkardı
ve onu parçaladı. Bu arada dışarıdaki askerler olaya müdahaleye

n ı kabullenmek, bazılarımızı n hep kolayı na gelmiştir.
Kökler konu olunca, tarihi gerilere doğru taşıdığımızda, Güney
Kafkasya, Orta ve Doğu Karadeniz Saka-İskitler'in at oynatıp
hüküm sürdükleri yerler olduğunu biliriz. Zamanın başlangıcına
gidersek; Lazlar, Gürcü (İber) kavminin bir kolu'dur. Bu açıdan her

yuttu rmaları

ama Mithat paşa ve diğerleri kurtulmuştur. Şaşırtıcı olmayan ama
bize bir şeyleri tekrar anlatan bir şey oldu: Olanları öğrenen İngiliz
elçisi aynen şöyle der; "Mithat Paşa'ya bir şey oldu mu!?!?!?"...
Bütün bu olaylar sırasında, iyice akıl sağlığı bozulan yeni padişah
5. Murat'ın tahttan indirilmesi Devlet erkanınca kararlaştırılır.
Sadece 93 gün tahtta kalan 5. Murat'ın yerine, VeliahtAbdülhamit
efendi2.Abdülhamit Han unvanıyla Başbuğ ve de Halife olmuştur,

ikisi de Nuh Peygamber'in oğ|u Yafes'den gelen, Yafetik ırktandır.

Atalarımız bir ve aynıdır. Köklerdeki temel taşlarını Türkler
örmüşlerdir.
Lazların tarih içindeki adlarına, Hıristiyanlığın

2. Abdülhamit Han, Emmisi Sultan Aziz'in ölümünü araştırmak
üzere soruşturma başlattı. 1 Nisan 1881 de başlayan soruşturma
sonunda: Suçluların çoğu itiraf ettiler. Deliller de dikkate alınarak,
Sultan Aziz'in intihar etmeyip hunharca şehit edildiği anlaşıldı. 29

i|k yüzüncü
yı|larından itibaren rastlandığını söyleyebiliriz. Nüfuzlarının ve
etki leri n n yaşad kla rı Kolçi (colch is) ü kesi ne, Lazika ad ı veri lecek
kadar bu bölgelerde çoğalmışlardır. Zaman içinde Trabzon'un
doğu sahillerine yayıldıklarını görürüz. Trabzon'un Çepni
Dağlarında da oturdukları bilinir. Hopa'ya kadar bölgeye yayılmış (
2.y.y ) Lazların bilinen 15 beyliklerinin adından da bahsetmek
gerekirse;Athina (Pazar), Bulep, Artaşin (Ardeşen), Viçe, Kapiste,
Arhavi, Kisse, Hopa, Hemşin, Makria (Makriali),Gonia (Günye),
Batum, Maradit, Perlevan ve Çat'tır. Tabii ki yerli Türk halkı da
tarihin çok eski devirlerinden beri bu bölgelerde yaşıyorlardı. Ya
i

Haziran 1881 Çarşamba günü; içlerinde Mithat Paşanın da
bulunduğu 10 kişi idama, diğer suçlular ise çeşitli hapis cezalarına
2.

Abdülhamit idam cezasına çarptırılanların cezalarını sürgüne
çevirdi. Sürgün yeri olarak Hicaz Eyaletindeki Taif kenti kalesi
seçildi... Sanırım Mithat Paşayı merak ettiniz; o, kale muhafızı
askerler taraf ndan boğazlanarak öld ü rü m üştü r...
Şeytani güçler ile ortakları Haçlı|artarafından, hamagalar
ı

Çerkezler

kullanılarak < Ça 'ni > demelerinin, Rumca < Tzannoi >
kelimesiyle ilgili olduğu sanılır. Eski Yunan kaynaklarında da
onlardan söz edilmiyordu. Malüm, hep yabancı kaynaklardan
faydalanmak kolaycı|ığına kaçtığımızdan olsa gerek; yabancı
kaynak|arın binlerce yalanı, dolanı, zoraki bir doğruya sarıp

başladılar. Mithat Paşa, bir fırsatını bulup aşağı kata inen
merdivenlerin altına saklanmıştı. Yüzbaşı Hasan'ın bu intikam
saldırısında başta Hüseyin Avni Paşa olmak üzere beş kişi öldü

çarptırıldılar. Temyiz sonucu cezalar onandı. Başbuğ

ve

gibi Güney Kafkasya boylarındandı. Diğer Kafkasya halk|arı gibi,
Lazların menşei konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktaydı.
Gürcü|erin öteden beri Lazlara, Samsun Sancağı'nın eski adı

l
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tutmayı başardığım anlar gelmişti gözlerimin önüne.
Yomra, Arsin, Arakl ı, Sürmene, Of derken Rize'ye varm ış;
Çayeli(Mapavri), Pazaı:'dan sonra Ardeşen'de inmiştim. Lazların

diye kayıtlara geçmişlerdir. 6.y.y'dan
Bizans'a bağlanm ışlar, Kafkasya'nın
Lazlar,
sonra H ıristiyanlaşan
göçlerine
karşı koruyarak, bulundukları
geçitlerini,
kuzey
bazı
toprakları sahiplenmişlerdir.
unutulmuşlar,ya

1461 yılında Fatih Sultan Mehmed Trabzon'u alınca
Lazlar, İsl6mı en geç seçenler olmuşlar, şafi mezhebini
kabullenmiş|erdi. 16 Mart 1921 tarihli Türk-Rus antlaşması

sonunda da Türkleşmişlerdir.
1519 da Lazistan Sancağı ilk önce merkezi Batum olmak
üzere irabzon'a bağlandı; Batum Rusların eline geçince de
(1878) sancak merkezi Rize oldu. Pazar, Ardbşen, Arhavi, Hopa,
Gonia (Günye) Lazistan Sancaklarının bulunduğu yerlerdi.
17.y.y.'ın ortalarına doğru, Athina (Pazar), Sumala, Viçe(Biça),

Arhavi kazalarını kapsayan Lazistan Sancağı'nın merkezi Gonia
(Günye) olmuştur. Şimdilerde gerçek Lazlar sadece Pazar ve
Hopa ilçelerinde yaşarlar.

Dergiye yazmadan önce terzi ,arkadaşlarımla,
satırbaşlarıyla da olsa bu bilgileri paiylaştığımda, arzularının
yerine gelmesine sevinmişler, mutlulukları gözlerinden
okunuyordu."Eğer yolun Ardeşen'e düşerse, köyümüz

Manganez'e (Noğojeni) muhakkak uğramal ısın, ben haber veririm

seni ağırlarlar, oradan nice hiköyeler çıkartırsın."dediklerinde

'

yoğunlukta olduğu, konuşmaların değişmesinden
anlaşılabiliyordu. Lakin aralarında konuştuklarının hiç birini

anlayamıyordum. Lazca sözlüğü olan bir dildi. Lazuri- Albanı
olarak adlandırılan alfabenin dili, yakın zamana kadar yazılı
durumda değildi. Ancak 1920'li yıllardan itibaren lazcayı yazılı bir
dil ha|ine getirme çabaları görülmeye başladı. Şimdilerde bu dil
az kullanılır olmuş, çevrede Türkçe konuşuluyordu. Şive
farkından dolayı zorlanmaya başlamıştım. Yine de ne zaman o
tatlı konuşmaları duysam, şiir dinler gibi zevkle dinlerim. Köyler
arası yolcu ve yük taşıyan kamyona bindiğimde, yeşillikler
arasında Manganez Köyüne doğru yola koyuldum. İçerilere doğru
ilerlerken kamyon, hıçkırığa tutulmuş gibi hoplayarak kavis|er
çizip yükselmeye başlamıştı. Kıyıdan uzaklaştıkça bina
kirliliğinden kurtulmuş, tabiatın kucağında beliren tek tük evler
yeşillikler arasından mantarlar gibi görünmeye başlamıştı.
Mevsim döndüğü için hava hep kapalı, güneş sadece
çöllerde kalmış gibi ortalıkta görünmüyordu. Banyo küvetinde
galoş giyecek kadar çekingen olan duruşumdan faydalanarak,
birlikte yola çıktığım bölge insanının ortak dürtüleri kabarmış, beni
yeteri kadar süzdükten sonra küçük fakat sık suallerle meraklarını
gidermeye soyunmuşlardı. Onlarla konuşurken asbesti bile yakıp

niye

olmasın diye düşündüm. İçimdeki gezgini Lazistan'a
yollayabilirdim. Beni, yıldırım hızıyla Karadeniz bölgesine
fırlatacak olan sohbetin sonucunda kendimi yine yollarda

kavuracak bakışları üzerimde hissediyordum. Kaçamak
cümlelerden oluşan aynı konserve cevap|arla savunma
durumuna geçmiştim, İkiye ayrılan yolun sapağında indiğimde,
ellerinden kurtulmuş, oyuncakları alınmış çocuklar gibi kala

bulmuştum.

kalmışlardı.

Yokuş yukarı patika yoldan ilerlemeye başladığımda,

yağmura yakalanacağ m ı anlam ıştı m. Rüzgör, h iperaktif çocuklar
gibi, bıkmadan bulutlarla oynayıp, onları türlü hallere sokuyordu.
Gökyüzü siyah ve gri tonlarıyla avını kollayan şahin gibi tepemde
birikmeye başladı ve fazla bekletmedi. Şahin, avını yakalamanın
keyfiyle, şimşekler eşliğinde geldi. Gittiğim yol, fakir çocuğun
kumbarası kadar boş ve görüş alanım, yağmurun şiddetiyle birkaç
ı

metreyle sınırlanmıştı. Geleceğin habercisi olan alacakaranlık

yerini sanki geceye bırakmıştı. Ellerim ve ayaklarım hissizleşmiş,
çay bahçeleri arasında zor|ukla ilerliyordum ki, ilerideki görünen
ev kurtarıcım oldu.
Bahçe kenarlarındaki çitler, yaşlı ağız|ardaki dişler gibi
sıralanmayı unutalı bir hayli zaman geçtiğini belli ediyordu. Eve
yaklaşırken yolun kıyısında, biraz yüksekçe bir yerinde mezarı
görünce irkildim. Burada ne işi vardı, bir mana verememiştim.
Ruhunun bekleyeceği Fatiha'yı okuyarak eve doğru yürüdüm.

Trabzon'dan öteye ilk defa geçiyordum. KAh sakin, k6h
efkArlı sularıyla Karadeniz, rüzg6rın esmesiyle yüzünü
buruşturmuş, suyu dalgalar haline çevirememiş, l6kin fırsat
kolladığı da belli oluyordu. Yöre, dağların eteklerindeki yerleşim
yerleriyle, yol boyunca iç içe oldukça ilginç görüntüler sergileyerek

Beklendiğimi umut ederek, iki katlı k6rgir evin kapısını çald ım.
Adının İbrahim olduğunu öğrendiğim ev sahibi belirgin bir

neşeyle; "hemen ateşin başına geçelim, papu( dede) da sizi

merakla bekliyordu."dedi. İçeri girdiğimde sahanlıktaki el tezg6hı
dikkatimi çekti. İlk fırsatta denemeyi kafama koymuştum. Ne de

akıp gidiyordu, Ne zaman Karadeniz'i görsem; denize karşı
duyduğum romantik bağın, en azından başlangıcının pek de iyi

olsa ilk mesleğim dokumacılıktı. İbrahim; "daha sonra

el

maharetlerimizi yakından görürsün" diyerek oturdukları odaya

başlamamış olduğunu hatırlarım. Akçakoca'daki yazlık tatilimde,
gezmek için sandalla denize yeni açılmıştık. Misafir kaldığım evin
sahibi Muhittin Ağabey; "en kolay yüzme böyle öğrenilir" diyerek
beni suya itmiş, dünyamı karartmıştı. Karadeniz'i yutarak, beni

götürdü.

Kendini adadığı yolun sonlarına yaklaşmış olan dede,
ayağa dikilmek için zorlu bir caba sarfettikten sonra, feleğin
sillesini yemiş, geriye hiçbir hayali kalmamış biri gibi beni ayakta
karşıladı Dede de gördüğüm; evin sıradan büyüğü gibi değil de

yutmasına mani olmak isterken ağırlaşmış, çırpınışlar içinde

gözlerim faltaşı gibi açılmıştı. Ayaklarım yere değdiğinde kıyıdan
henüz uzaklaşmamış olduğumu ancak o zaman anlamış, yapılan
şakayı ıskalamıştım. Ölümden dönüş denilen klasik bir
hafifsemeyle çakılların üzerinde serili kaldığımda, içimden

yetkili kimselere zamanla sinen o tarifi imkdnsız otoriter havası
vardı. Sarıya çalan ak saçları kısacık kesilmiş başı öne eğik, sırtı
kamburlaşmış, çıkık e|macık kemikleri, olağanüstü koyu, ifadesiz
kara gözleri, kırmızı yüzünün yıpranmış kalıntıları arasından

Muhittin Ağabey'e hazırladığım gün görmemiş sözlerimi saklı
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uyanık bir şekilde parlıyordu. Paslı çivi gibi dimdik durdu.

-

Osmanlının Cumhuriyete mevdu'larıdır (emanet). Ama bu

Yüzündeki her kıvrımda yaşanmışlıkların izlerini görebiliyordum.
Dünyadan bıkmış bir ifadesi vardı. Başka bir şey için değil de sırf
merakını tatmin için bir an beni süzdü ve yerine geçerek

mevdulardan biri olan Osmanlıca'yı hapten silmeleri iyi olmadı ya
neyse.. Mithat Paşa Anayasanın 2. Maddesi Türkçe'nin resmi dil
olmasını reddetmiştir. 2.Abdülhamid engel olmuş, Anayasaya

yazdırmıştır." diyerek sahiplendiği değerleri paylaşmanın

bastonunun ucuyla oturacak yerimi belirledi.

Yer değiştirmenin kaçınılmazlığını kabullenmiş haliyle,

gururunu yaşıyordu. Tarihe olan ilgisi dikkat çekiciydi. Duyulmadık

ödünç alınmış vakitlerin hesabına oturduğu köşesine; Osmanlının
uç beyi misali, Türk Bayrağını asmış, yanında bir hayli eski asker
resmi, yıpranmış kalpak ve dipçiği hayli hırpalanmış, dumanlı tabir
edilen tek atımlı dolma tüfeği ile sınırlarını çizmişti. Bastonunu
sallayarak hane halkı içinde Başat rolünü üstlenerek, tiyatral bir

hikAyeleri toplamama gerek kalmamıştı. Hik6ye canlanmış, içine
benide alarak nefes almaya başlamıştı.
Mehmet dede, mutluydu ama yorgun düşmüş, tefekküre

sığınmıştı. Dinlenmeliydi. Konuyu değiştirerek el tezgAhının
yanına gitmek istedim. TezgAhın başına geldiğimde, sıradan bir iş

şekilde ev halkına komutları peş peşe sıralayıverdi. "Ocağın

gibi, mekiği yuvasına koyarak, içlik için hazırlanmış kumaşı
dokumaya başladım, Suleri dedikleri kendir ipiyle dokunan

yanına döşek serin, pıtpıt (kaba eltezgAhı yünlüsü) getirin, sofrayı
hazırlayın, ocağa odun atın"diyerek ünlendi, Misafire hürmetin

ilgiden dolayı tedirğinliğim bir anda kaybolmuştu.

kumaşlar, daha sonraları Feretiko dedikleri kasarla beyazlatılırdı.
Bilirdim; bezler dokunurken, dokuyanın sitemlerini, özlemlerini,
ağıt|arını renkli iplikler arasına gizlerlerdi. Kullanıldıklarında ise;
solan kumaşın desenleri arasından o ağıtları dillendirirlerdi. Bu

gevşemiştim. Mehmet dede, kısaca açıkladığım yolculuğum

şaşkınlıkla beni izliyordu. Gücüler'den geçen iplik sıralarını, ayak

sınırlarını zorladığını söyleyebilirdim. Ev külfeti bir anda çil
yavrusu gibi dağıldılar. Misafir olmanın önemini hissetmiş, sıcak

Yanan odun ateşi canlanmış, karşısında hemen

hakkında anlattıklarımı dinledi.

"

yani sılacısın"

anlattıklarım

el

tezgAhının geleneklerindendi.

Ev

sahibi

basışlarını değiştirerek başka desenler çıkartılabileceğini
anlattım, lakin kulak asmadılar, bildikleri biçimde devam
edeceklerini an|ıyordum. Geleneklerine bağlıydı|ar. Özlemimi

diyerek

gülümsedi. Aslında gösterilen ilgi, ateşten de daha sıcaktı
diyebilirim. Çarçabuk kurulan sofra tahmin ettiğim gibi buram

buram Karadeniz kokuyordu. Önceden hazırlanmış laz böreğinin
yanında, olmazsa olmaz hamsi koli (hamsili ekmek), karalahana
sarması, Kvari-Kaçapür dedikleri bazlamaya benzeyen mısır
ekmeği, fasulye turşusu başköşeyi almış, ocak üzerinde hemen
yapılan muhlama (mıh|ama) ile mükellef bir ziyafete kuruldum.
Hem de "ekmeğin tadı , açlığımızın derecesine bağlıdır" sözünü
hatırlayarak.. Anadolu insanının kadim misafirperverliğinin güzel
bir örneğini sergilediklerinden, mükrim (ağırlayıcı,konuksever) bir
aile olduklarını hissedebiliyordum. Sıkı yemek faslından sonra,
çayla birlikte elma, erik, incir, ahlat ve fındıkla yeme-içmeye

giderdikten sonra,köşede çay sepeti

(

tikina) yaptıkları yere gitti,k.

Boş zamanlarında çeşitli boylarda sepet yapıyorlardı. Armut,

üzüm, dut'dan Pestil ve şıra yapılan ayrı biryerleri daha vardı.

kadar

işi nasıl fırsat

"

Bu

bulup da yapabiliyorsunuz.?" diye

oldukları her hallerinden belii o|an iki hanım içeri girdi.
Gülümseyerek; "hoş geldin" dediler. Hoş bir daha da

sorduğumda, duraksamadan; "iş yapılırken kudret verilir." diye
cevapladı. El uğraşları bitti sanıyorken, İbrahim beni yandaki bir
odaya soktu. Gözlerim faltaşı gibi acılmıştı. Oda silah yapım
atölyesiydi. Ağır|ıklı Baretta ve Astra silahlarını yapıyorlarmış.
Yaşadıkları evi el sanatları sanayisinin şubesi gibi kullanıyorlardı.
Silah konusu artık İbrahim'in alanına girmişti. Anlattıklarını iigiyle
dinledim. Bir ara; "köylü geleceğini biliyordu, hadi geldiğini haber
verelim." diyerek elime silahı tutuşturup kapıya çıktık. Havaya
sıktığım şarjör bitmişti ki uzaklardan gelen silah sesleriduyulmaya
başladı. "Hoşgeldin" sesleriyle karşılanmış oldum. Ocağın başına
geçerek mısırlarımızı yerken, günlük yaşantılarından anlatılanları
ilgiyle dinledim. Eskiden tütün, fındık yetiştirdiklerinden,

konuşuyorlardı. Dede; "Dida'lar (aile büyüğü hanımlar)

olduk|arından bahsettiler. Güzel ve ilginç konuşmalar eşliğinde

devam edilirken, yeni sohbetin kapısı aralandı. Mehmet dede; "ula
uşağum de pakayum neden celdun." diyerek sıygaya (sorgulama)

çekti beni. Geliş sebebimi öğrenmek istiyordu.

Dilimin
döndüğünce anlatırken; açılan kapıdan, dedenin yaşlarında, ikiz

şimdilerde çayın daha ağırlıklı olduğundan

konuştuklarını hiç duymadım. Lö|.olmuş diileri yerine, gözleriyle

kardeşlerimdir." diyerek tanıştırdı. Mehmet dede'ye duvardaki
resmin kime ait olduğunu sorarak i|gi odağı olmaktan kuıtuldum.
Sorum, onun alanına girdiğinden olsa gerek; birden canlandı ve
sözü alıp, ders verircesine anlatmaya başladı.
Dedenin gözleri, anlatırken başka bir çağ'a bakmaya
başlamıştı. "Bu resimdeki babamdır. Yolun başındaki mezar da
babama aittir ve hep yanı başımızdadır. O bir Osmanlı askeriydi.
Paşanın muhafızlarındandı. Biz de Osmanlının devamıyızdır."
diyerek heyecanlanmış, dinleyeni bulduktan sonra, anlatacağı
çok şeyi o|duğundan konuya yavaş yavaş ısınarak yak|aştı.
Babasının zamanını, kendi askerliğini uzun uzun anlatarak sanki
yeniden o günleri yaşıyordu. Eskinin yoksulluk yıllarından
bahsetti. Daha önceden de duyduğum mısır ekmeği sıkıntısını
anlattı. ' o kadar aç ve çaresiz kalmıştık ki neredeyse boğda

ve

memnun

geceyi noktaladık.

Erkenden uyanmıştım. Gece kapalı göz|erini açmış, gün

aydınlanıyordu. Dışarı çıktığımda yağmur dinmiş, yeşilin
tonlarıyla bezenmiş tepele1 deniz çayırını andırırken sabahı
karşıladım. Evin yan tarafında karalahanalar dikkat çekiyordu.
Arka tarafdaki heybetli kestane ağacının üzerindeki karakovan
dikkatimi çekti, Evin hemen karşısındaki Nayla (serender)
dedikleri yiyecek deposunun catısı arasında da bal petekleri
görünüyordu. İbrahimle, çevreyi dolanmaya başladık. Köyün
çı kişına yaklaştığl m ızda, buiunduğumuz y.erden bir kartpostal n
canlanmış haliyle karşı kaı,şıya geldim. Dağlardan gelen
ı

akarsuyun hemen kıyısında, ağaçtan yapılma eski bir değirmen

(buğday) ekmeği yiyecektik.' diyerek mısır ekmeğine olan
tutkularının sağlamlığını belirtti. Daha sonra ilginçtir; tarih bilgisi,
tarih sıralamasıyla anlatımı dikkat çekiciydi. " 2.Meşrutiyet (1908-

dikkat çekiyordu. İbrahim; " köyde bulunan diğer üç değirmen gibi
bu görünen de h6|6 hizmet verir." dedi. Manzara o kadar gönül
açıçıydı ki bir an nerede olduğumu unutmuştum. Değirmenin
etrafında kestane, çam, Gürgen, lhlamur, kızılağaçlar ve yöreye
özgü kumar ağaçları manzaraya ayrı bir güzellik katıyorlardı.

yıldız haline getirilerek kesin şeklini aldı. Bunların

Kumar ağaçları sadece bu bölgede bulunur. Tepelerin
aşağılarında ve yukarılarında bulunmaz." diyerek köyünün ayrı bir

1910), Çanakkale (1915-1916), İstiklal Savaşı (1921),
Cumhuriyet (1923) ve bu bayrak, 3. Selim zamanında kırmızı
oldu, yıldızı 8 köşeliydi. Abdülmecid döneminde şimdiki 5 köşeli

İbrahim devamla, "bu kumar ağaçlarının çiçekleri sayesinde
Rize'nin meşhur balı elde edilir ve de balımız çok faydalıdır.

hepsi,
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değerinden bahsetti.

Kahvaltı için geriye döndüğümüzde Dida'lar

el

ele

tutuşmuşlar evin yanındaki yüksekçe bir yere çıktıklarını gördüm.

,r.rİ'İ;"^-

biri diğerinin başındaki çemberini

açarak
yapamadan
dikkat
yorum
Bir
başladı.
saçlarını özenle taramaya
yapılmış,
iki
örgü
sonra
tarandıktan
kesilmiş izliyordum. Saçlar
uçlarına küçük kurdele bağlanmıştı. Diğeride aynı işlemi öbürüne
yaparak, örülü saçları çemberlerinin altına gizlediler ve aşağıdan
geçen yolu gözlemeye başladılar. Gördüklerim çok hoşuma
gitmişti. Bu sahne, günün bir başka ilginç unsuiu olarak zihnime
yerleşmişti. Kahvaltının hazır olduğunu bildiren İbrahim, onları
seyrettiğimi görünce gülümsemiş, yüzünde saygı dolu bir ifadeyle
Dida'lara bakarak; "onlar, uzun senelerdir her gün hep aynı şeyleri

Oturduklarında,

Şu karşı tepelerden gün doğar mı bir daha?
Hazan değmiş tenime ne dal ne dalda yaprak.
Gün kasvet, gece hicran, sise gömülü ufkum.

-

Titreyen şu ruhuma yorgan olurken toprak,
Kader sapağındayım git git bitmez çölde kum.

Dağ başı yalnızlığı, bu son bakış güneşe.
Bel bağladığım dünya düşlerimde yalandır.
İnkisarım kendime, değildir dosta, eşe
Açmazda korkularım boynumda bir urgandır.

yaparlar."dedi. Kahvaltıdan sonra, İbrahim'le ormana odun

yapmaya gittik. Yapraklarını döküp de eleğe dönen ağaçları pek

yoktur Karadeniz'in. Ormandaki bazı ağaçların üzerine
yerleştirdiği karakovanları göstererek; "bizim balımız çok

Yo|un sonu göründü kopuyor sırdan iplik.

değerlidir, bilirmisin Dünyada bozulmayan bir altın vardır, bir de
bal diyerek, bilgi dağarcığıma göndermede bulundu. Bir yandan

Masmavi denizlere sis çöktü, kan bulaştı.

Bir perdelik oyun bu, nihayet bu bir replik.
Erken bitti sözümüz sük0t arz'a ulaştı.

günü değerlendirirken, bir tarafdan da Dida'ları düşünmeden
ödemiyordum. Yaşamlarının derinliklerindeki umuda

sarılmışlardı. Halbuki umut, kötülüklerin en kötüsü de sayılabilir,
Çünkü işkenceyi uzatır. Yaşamlarının bir niçin'i vardı, nasılına da
tahammül gösterecek güce sahip olduklarını anlıyordum. Akşam
dönüşte Dida'lar, h6lö orada oturuyorlar, kimbilir belki de hiç

Katilim sinsizaman, gaflet kordan şarapnel.

Yöneldim sancılara bir ses beni çağırır.
Tezahürüdür ömrün vakitsiz sallanan el.
Ulvi bir seferdir bu, yol ki; sır içinde sır.

gelmeyecek olanı bekliyorlard ı.
Ertesi sabah yoIa koyulacaktım. O akşam da yine ilgilerini

esirgememişler, renkli sohbetlerle güzel bir gece daha
yaşamıştık.

Sabah toparlanıp kahvaltıya indiğimde, Dida'lar yine
yoktu, yeı,lerini çoktan aldıklarını tahmin ediyordum. Mehmet
Dede, kapıya kadar gelerek beni uğurladı. İbrahim, kamyonun

HÜZÜN MAKAMİ

geçeceği yola kadar gelecekti. Dida'lar uzaktan el sallayarak beni
uğurladılar. Yolda giderken; " köyümüze araba 1974 de geldi,
daha önceleri aşağıdaki bir saate yakın mesafadeki Namazlık
tepeye erkenden gider, orada bulunan düz bir taşın üzerinde
sabah namazını kılıp, gelen arabaya binerekArdaşen'e giderdik,"

SELMAYlLMAZ
Hüzünlü bir çift göz gördüm
Kıvrılmış kirpikte bir toprak ıslaklığı
cami avlusunda bir kundak vardı
İçinde küçük bir can varlığı
Karabasan gecelerde yapraklar savruldu
Bir dilenci çocuğun gözyaşları
Yağmurun sesine karıştı
Kederli şiir|er diziliydi her kapalı kepengin önünde
Ağızlarında tüttürürlerdi mısraları...
Sandık kokusuna bürünmüş esvaplar ası|ıydı
Her gecekondunun önünde
Fakir bir yüz sallanıyordu her kapı eşiğinde
Kömürün yanık ve rutubetli kokusu
Buram buramdı
Yamalı dumanlar tütüyordu her kırık bacadan
Tuğlanın içindeki isler ağlamaklıydı
Açlığın çığlığı sinmiştisanki her kaldırıma
Her çamurlu ka|dırım
Biraz mahzu n,biraz kırılgand ı
Güvercinler bile uğramaz olmuştu bu sokağa

diyerek eskinin meşakkatli günlerini andı. Kamyon geldiğinde tam
binecekken; belki meraktandı, belki de hata yapıyordum o anda
değerlendirme yapmadan birden soruverdim. "Dida'lar her gün
kimi bekliyorlar?" İbrahim gülümseyerek; "uğurlar olsun, yolun
düşerse yine gel." dedi. Cevapsız kalan sualle kamyonun
üzerinde Ardeşen'e dönerken, mantıklı bir sebep bulmak için

düşünüşlerim, bir bitkinin kökleri gibi zihnimi sarıyordu. Arkada
bırakabileceklerimizin ve kendimize katabileceklerimizin sınırı

yoktu. Hiç gelmeyeceğini bilerek bek|emek, boş ümitleri
kucaklarında büyütmek nasıl bir cefa çekme örneğiydi

anlayamıyordum. Sırların çözülmek gibi garip huyları vardır, Lakin

bana bu sefer kısmet olmamıştı. Düşünsel çitler aşılamamış,

yorum, bana veya size kalmıştı.

NOT 37. Sayıda iç arka kapakta yeralan YAZ(AMA)MAK
başlıklı yazının son satırı, basım esnasında oluşan bir hatadan
dolayı eksik kalmıştır. O yazının son paragrafını buraya tekrar
alıyoruz.

Gökyüzü çırılçıplaktı
Gülmeyi bile unutmuştu insanlar burada
Bu sokakta her mevsirn sonbahardı
Burası yoksul insanların
Garip şairlerin hüzün makamıydı..!

"Hedefe ulaşabilmek için, şayet Cenab,ı Allah'ın verdiği

bir cevher varsa bunu iyi işlemek gerekir. Toprak altındaki elmas,

yakut, zümrüt ancak işlendikten sonra sarraf vitrinlerini
süsleyebilir."
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KAş( Antiphellos)

n

Tabiatı ve tarihi ile bir bütünlük sağlayan; Antalya Körfezi'nin batısında, Teke yarımadası'nın güneyinde
küÇük bir koyun kıyısında kurulan Kaş İlçesi'nin kuzeydoğusunda Elmalı, doğusunda Finike ilçeleri, batı ve
kuzeyinde Muğla, güneyinde de Akdeniz bulunmaktadır. İlçe Antaly a'ya221km uzaklıktad ır.
Teke Yarımadası'nın güney kesiminde yer alan Batı Toroslarının uzantıları olan Akdağ, Kaş ile Muğla'nın
doğal sınırını oluşturur. Kaş, kıyı şeridi'dar olup, Batıda Eşen ovası, doğuda da Demre Ovasında genişier. Bölge
Muğla ile doğal sınırı çizen Eşen Çayı'nın taşıdığı alüvyonlarla bir deltaya dönüşmüştür. İlçe kıyılarının dışında başta
Kekova, İÇada, Heybeliada ve Çatalada|ar ismiyle bilinen Sıçan ve Yılan adaları bulunmaktadır. Saydığımız bu
adalara maalesef bir ada daha ilöve etmemiz gerekir ki o da bizim kızımız olan sonraları maalesef iigisizliğimizden
karŞı komŞuya kaçan, şimdilerde ise camdan seyrettiğimiz komşunun gelini misali, Kaş'ın tam karşısında,
burnumuzun ucundaki sivilce gibi duran Meis Adası'dır.Bölge göller bakımından zengin değildir. Yine de Fırnaz,
Ovagelemiş, Karagöl, Kartalgölü, Yeşi|göl ve Çayboğazı Barğ Gö|ünü sayabiliriz. Ayrıca bölgede Kıbrıs Deresi
Kanyonu ve Tocak Kanyonu bulunur. Kanyon çevresi " Saklı Kent Milli Parkı" içinde kalmaktadır. Kaş, merkez ilçe
belediyeleriyie birlikte 6 belediyesivardır. Bu belediyelere bağlı48 köy bulunmaktadır.
Son yıllarda Kaş, dünyanın önemli turizm amaçlı sualtı dalış (scuba diving) merkezlerinden biri olmuştur.
Ayrıca yamaç paraşütü sporları da bölgenin ilgi odaklarındandır. Bölgedeki Akdağ, mağaraları, suyun battığı
düdenleri ile adı gibi ürkütücü bir kayalar ormanıdır. Kaş civarında bu|unan antik kentler ve ören yerleri dışında,
Patara Kumsalı (Ovagelemiş), 1B km uzunluğunda nefis birtabiat harikasıolup, Kaş-Fethiye yolu üzerinde bulunur.

Kaşİ|çesi'ninekonomisitarımveilçeyebağlıbeldelerdeçeşitlituriztikamaçlıhizmetverenyerlere

dayalıdır,

Bölgede yetişen belli başlı ürünler portakal, elma, buğday, arpa, zeytin, turunçgiller, çiğit ve pamuktur. Ayrıca kıyı
kesiminde yaygın biçimde seracılık yapılır. Kızı|çam, sedir, ardıç ve karaçamdan oluşan, dağlık kesimde ormancılık
ön plandadır. Kaş ve çevresinde giyim, el sanatları ve halk oyunları bakımından hAlA gelenekler devam etmektedir.
Yörenin ünlü'Barak Kilimi'Yayla Kılıçlı ve Yeşilbarak köylerinde dokunmaktadır.
Kaş'ın tarihsel yapıs|na bakacak olursak;Arkeolojik buluntularla kanıtlanan Habesos, antik kentin en eski
adıdır. Daha sonraları Kaş'ın tarihdeki adı 'Antiphellos olmuştur. Karia ve Lykia bölgeleri arasındaki bağlantıyı

sağlayan yolların kesişme noktasında olan Antiphellos, aynı zamanda bir tıcaret limanıydı, Limanı hAl6

çalışmaktadır. Antik Likya bölgesinin önemli kentleri Kaş'ın çevresinde yer almaktadır. Ksanthos, Patara, ve Marya
bunların başı nda gelmektedir.
Makedonya Kralı Büyük İskender'in, Anadolu seferi sırasında, krallığının eğemenliği altına girmiş,
İskender'in genç yaşta ölümünden sonra bölge, Seleukoslar'la Ptolemaiosiar arasında el değiştirmiştir. Antik kent,

Roma Dönemi'nde önem kazanmış ve Bizans Dönemi'nde Piskoposluk merkezi olmuştur. Bu dönemde Arap
akınlarına uğramış daha sonra Anadolu Selcuklu topraklarına katılarak Andifli adını almıştır. Anadolu Selcuklu
Devleti'nin yıkılmasını takiben Tekeoğulları Beyliği yönetimiele geçirmiş ve Osmanlı Devleti ilçeyiYıldırım Bayazıt

zamanı nda topraklarına katmıştır.
Kaş'taAntik kentten günümüze ulaşan eserlerin başında, şehrin kuzeyinde kayalara oyulmuş mezarlar
ile dört bir tarafa serpilmiş Likya Lahitleri gelir. Bunların en görkemlisi, Kral Mezarı olarak adlandırılan Likya
Yazıtlı Anıt Mezardır.(M.Ö.4.y.y.)Buna ilaveten KaşAntik Tiyatrosu'nu sayabiliriz. Patara (Ovagelmiş): Kaş'a 4,1
km. mesafededir. Patara'ya girilirken yol üzerinde Likya tipi Roma Devri MezarAnıtları görülür. ÜçGözlüZafer
Takı, Üç Nefli Liman Kilisesi, Hurmalık Hamamları kalıntıları vardır. Bizans Kalesi'nin doğusunda Korint Tapınağı
ve Bizans Kilisesi, PataraTiyatrosu bulunur. Xanthos: Likya Birliği'nin başkentidir. Mezaranıtları, NereidlerAnıtı,
HarpylerAnıtı, Payave Lahdi, Aslanlı Mezar, British Museum'a kaçırılmıştır. Bunlara ilave olarak Felen
Yaylası'nda( Phellos), Belenli( İsinda), Bezirgan( Pirha), Sütleğen'de( Nisa) çeşitliAntik döneme ait eserler
bulunur,Tarihi dokusu ve Tabiat güzellikleriyle Kaş, yerlive yabancı ziyarete gelenlerini ağırlarken, bir taraftan da
gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.
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