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Ocak 2020
Sayı 68
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“Bilimde Parlama Anları, yirminci 

yüzyılın en önemli dönüm 
noktalarını ve bugün dünyamıza 
nasıl etki ettiklerini araştırıyor.”

“Tarihte Parlama Anları, 
yirminci yüzyılın erişilebilir bir 

tarihini sunuyor.”
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Bilindiği gibi son yıllarda gerek kitap-dergilerde gerekse sos-
yal medyada yazıların çoğunluğu fikir yazısı değil. Bilgisizliğin 
yaygınlaştığı ve bunun normal, yeterli hatta makbul sayıldığı 
zamanlara geldik. Hâl böyle olunca ülkemizdeki “sözlü kültür” 
geleneği, elektronik ortam üzerinden “yürüyerek” yepyeni bir 
model ortaya koydu.

“Laf oturtmak, laf koymak” diye tabir edebileceğimiz, ka-
fiyeli ama özü olmayan bu sözler; şiirimsi formatlar eşliğin-
de, bir zamanki “âşıklar atışması”nı andıran ama çok daha 
hınçlı sloganlarla yayılıyor. Araştırma yok, bilgi yok, fikir 
yok, peki ne var? İşte bu kıymeti sosyal medyadan menkul, 
ahir zaman trolleri var. Üstelik sevimli-sempatik de değiler; 
daha ziyade “karşı” oldukları tarafa verdikleri reaksiyonun 
şiddetiyle, şakşakçıların “layk” dokunuşuyla heyecanlanı-
yorlar.

Bilginin peşine düşmek, araştırma yapmak, ilgili konu hak-
kında donanım sahibi olmak ise başka bir dil, hatta diller ge-
rektirir. Türkçe dahi bilmeden; Eski Türkçe, İngilizce, Fran-
sızca, Almanca ve diğer literatür dillerini (Latince, Grekçe, 
Çince, Arapça…) öğrenmeden, hatta bunlardan tek birini dahi 
yüksek seviyeye çıkarmadan, hangi alanda ne yenilik ortaya 
koyacaksınız? Eğitimsiz, öğretmensiz ve dolayısıyla ufuksuz 
bir ortamda; “laf koymak”la sağlanan irili-ufaklı tatminlerle; 
“pratik zeka” denilen Türk usulü canbazlıklarla hangi tarih öğ-
renilebilir, hangi gelecek kurulabilir?

Hiç.
Zira bu işler ancak çalışarak olur. Diğer türlü en iyi ihti-

malle “ağzı laf yapan”, “becerikli”, “uyanık”, “zeki” ve “Tür-
kiye’ye göre iyi” bir yapı ortaya çıkar ki günümüzdeki “avam 
güzellemeleri” ve aydın düşmanlığı da bu ideoloji ile besle-
nir. Bu ideoloji ise tarihimizin en basit ve en etkili ideoloji-
sidir: Tembellik! Ancak konsantrasyon ve metot bilgisi adı 
verilen karma aşıyla bağışıklık kazanabileceğimiz bu hasta-
lık, yine ancak tutkuyla geride bırakılabilir. Dergimizin son 
sayfasında yazan Prof. Dr. İsenbike Togan, doktora yaptığı 
Harvard Üniversitesi’ndeyken yıl 1968’di. Kendisine “Ho-
cam o sırada Harvard, 68 olaylarının merkezindeydi; neler 
gördünüz, neler yaşadınız,” diye sorduğumda şöyle demişti: 
“Evet, dışardan bazı sesler geliyordu”.

Tüm okurlarımıza ve çocuklarına, yeni yılda İsen Hoca’nın 
yolundan yürümelerini; plastik ruhlu atıkların şimdiki zamanı 
sonsuzlaştırdığı bir evrede daha çok çalışmayı ve gelecek için 
umut yetiştirmeyi öneriyorum. Her şey daha güzel olacak!

twitter.com/tarihdergifacebook.com/tarihdergiinfo@tarihdergi.comtarihdergi.com instagram.com/tarihdergi
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Geçmişten geleceğe,
11 yıldır sizlerle birlikte...
Yeni bir yılı karşıladığımız bu zamanlar, geçmişin hangi derslerini bugüne 
taşıyacağımıza, geleceği nasıl şekillendireceğimize dair kararlar almak 
için de ideal... 2009’da çıktığımız bu yolculuğu bizimle birlikte 2020’ye 
ulaştıran tüm okurlarımıza minnettarız.

Gürsel Göncü hislerime ter-
cüman olmuş. İkinci Payla-
şım Savaşı’nı sinema, tiyatro, 
roman ve belgesellerle o ka-
dar anlatırlar ki... Oysa Birinci 
Paylaşım Savaşı’nın yazgısını 
belirleyen Çanakkale Savaş-
ları’nı kimse anlatmaz. Ya da 
anlattırmazlar... Bunu ben, 
emperyalistlerin oradaki ye-
nilgisine bağlıyorum. Unut-
turmak istiyorlar. Türkiye de 
buna alet olmuş hep. İşte Gür-
sel Göncü başyazısında bunu 

ne güzel anlatmış. Eline yüre-
ğine sağlık. 
Dergi dopdolu, hepsini anlat-
maya kalkarsam yazmazlar. 
Ama birini yazmadan geçeme-
yeceğim. Masis Kürkçügil’in 
“Diktatörü, patronu, polisi, 
hepsi gitmeli hepsi”
yazısı belki de yılın mücade-
le özeti gibi... Zaten böyle bir 
tarihî kesiti de ancak bir 68’li 
anlatabilirdi...
Orhan Keskinsoy

Favori dergim bu ay da süper 
cesur.
Çiğdem Erken

#tarih Aralık sayısı bayağı iyi 
olmuş. Enis Batur’dan Ahmet 
Kuyaş’a çok fazla iyi yazı var.
Selim Karlıtekin  

#tarih Aralık kapağı çok iyi. 
İlk 5’e girer!
Ersoy Özdem

Cumhuriyet tarihinin iflah ol-
maz sorunu kapakta. Yine bir 
başyapıt!
Zeynep Şahin

Hatırlatmakta fayda var: “Bi-
zim dinimiz en mâkul ve en 
tabiî bir dindir. Ve ancak bun-
dan dolayıdır ki son din ol-
muştur. Bir dinin tabiî olması 
için akla, fenne, ilme ve man-
tığa uyması lâzımdır. Bizim 
dinimiz bunlara tamamen uy-

gundur”. Mustafa Kemal Ata-
türk (1923) 
Tuğşen Elbasan

1963’ten bu yana değişen bir 
şey yok.
Orhan Haşim

#tarih Ocak 2020
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 › Sf 7 “Eski Aralık’lar” bölümümüzde, 1058 olarak belirtilen İmam 
Gazali’nin vefat yılı, 1111 olmalıydı. Okurlarımızdan özür dileriz. 

 › Sf 15 “Gündemin Tarihi” bölümümüzdeki Masis Kürkçügil imzalı 
“Diktatörü, patronu, polisi, hepsi gitmeli, hepsi!” başlıklı yazıda 
geçen “Mısır başkanı Mursi’nin idam edilmesi” ifadesi yanlıştır. Mursi, 
mahkeme salonunda kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. 
Yazarımızdan ve okurlarımızdan özür dileriz.

 › Sf 23 “Ardından” bölümümüzdeki Ahmet Soysal imzalı “Tarihin içinden 
geçen bir aydın” başlıklı yazı, kısaltılarak yayımlanmıştır. Yazının 
tamamı, dergimizin sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır. Ahmet 
Soysal ve okurlarımızdan özür diler, yazarın yorumunu aşağıda iletmeyi 
borç biliriz: “Yazımın dengesi bozulmuş. Özellikle liberalizm ile ilgili 
savlar çıkarılmış. Giriş bulandırılmış. Kullanmadığım bir sıfat (müstesna) 
yerleştirilmiş. Sizin ricanız ve hatırınız için yazmıştım ama size kırıldım. 
Dergiciliğin kuralları var diyebilirsiniz. Yer sorunu gibi... Ben yazımın 
aldığı hâle bakıyorum ve bu hâlini beğenmedim. Yazara saygı ve 
ciddiyet böyle hafife alınmamalı. Piyasa zihniyetine karşı her zamanki 
kuşkumu sürdürmeyip sizin ricanıza kulak verdiğim için pişmanım”.

 › Sf 96 “Çokbilmiş” bölümümüzdeki bulmacada “Yukarıdan Aşağıya” 
17. sorunun ikinci ve üçüncü kısımları yazılmamıştır. Sedat Yaşayan 
ve okurlarımızdan özür diler, buna rağmen bulmacayı doğru 
tamamlayanları tebrik ederiz. Bulmacayı doğru tamamlayanların 
tamamına kitap hediyesi gönderilecektir.

SAKINAN GÖZE BATANLAR
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Kıbrıs’ı unutmamak

U
zunca bir süredir belli 
aralıklarla #tarih dergisini 

takip eden bir okuyucuyum. Sanal 
dünyanın yarattığı tozun dumanın 
yanında entelektüel derinliği 
hissedilen matbu süreli yayınları 
çok önemsiyorum. Bu konudaki 
ısrarınız için bir okuyucu olarak 
öncelikle size teşekkür etmek 
isterim. Bu sayıyı alırken kapak 
konusu bir hayli ilgimi çekmişti. 
Sunuş yazınızı okuduğumda 
kapağın çok ötesinde bir içerikle 
karşılaşacağımı hissettim. 
Yazınızda paylaştığınız haklı öfkeyi 
paylaştığımı bilmenizi isterim. 
Ardından sunuşta öne çıkarmanız 
vesilesiyle bu sefer sıralı bir okuma 
yapmak yerine doğrudan Serhan 
Bey’in yazısını okumaya başladım. 
İyi ki de öyle yapmışım. 

Serhan Güngör’ün gezi 
yazılarını daha önceki sayılarda da 
keyifle okudum. Gezgin Göz’ün zi-
yaret ettiği tüm mekanlarda derin 
bir tarih bilgisi ile birlikte bir his ya-

ratma becerisi en çok ilgimi çeken 
özelliklerinden biri olmuştur. Kıbrıs 

Barış Harekatı yazısıyla birlikte 
bunu daha çok duyumsadım. Ge-

ziye katılan gazilerimizin duyduğu 
heyecanı yazarın güçlü anlatımı 
sayesinde ben de duydum. M-47 
tankının nişancısı Gürler Erdağı ve 
şoförü Abdülkadir Kurt’un o tank 
ile yeniden buluştuklarında yaşa-

dığı coşkunun yazıdaki fotoğraf 
karesiyle paylaşılmış olması; tarihe 
kara bir leke olarak geçen Cengiz 
Topel’in öyküsü; Yanık Konvoy 
olarak bilinen hadisenin merke-

zindeki komutan ve ölen Yunan 
yarbayın kızını yıllar sonra kendisi 
bulması ve o kızı teselli etmesi ve 
buna benzer daha birçok anlatı.... 
Tüm bu detaylar tarihimize ışık 
tutup aydınlatırken, o yıllarda daha 
doğmamış olan benim o anları 
yaşamama vesile oldu.  

Böyle kıymetli yazarları bir 
araya getirip, bu kadar kıymetli bir 
dergi çıkardığınız için bir okur ola-

rak tekrar teşekkür ederim. #tarih 

dergisini okumaya ve okutmaya 
devam edeceğim. 

Uğur Kayrak
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Roma İmparatoru Julius 
Caesar’ın güneş yılını esas 
alarak hazırladığı Jülyen 
takvim kullanılmaya başlandı. 
Takvimde Temmuz ayı (July) 
Caesar’ın ismini taşıyordu. 
Sezar’dan sonraki hükümdar 
Augustus da Ağustos’a adını 
verecek Şubat ayından bir 
gün alarak Ağustos’un gün 
sayısını 31’e çıkaracaktı. 

Peyami Safa ve Muhsin 
Ertuğrul, “Hamlet 
tartışması” olarak 
adlandırılan polemikleri 
yüzünden mahkemelik 
oldu. “Shakespeare’in 
Hamlet’i son perdede ölür, 
ama Muhsin Ertuğrul bu 
kadar bile dayanamamış” 
diyen Peyami Safa, hakaret 
davasından beraat etti.

New York’ta bulunan Brooklyn Köprüsü’nün 
yapımına başlandı. John Augustus Roebling 
tarafından tasarlanan yapının tamamlanması 13 
yıl sürdü ve 1830 metrelik uzunluğuyla o tarihte 
dünyanın en uzun köprüsü oldu. 
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Mustafa Kemal Atatürk’ün 
annesi Zübeyde Hanım 
hava değişikliği için gittiği 
İzmir’de hayatını kaybetti. 
Mustafa Kemal, definden 
ancak 12 gün sonra 
annesinin kabristanını 
ziyaret edebildi

Refah Partisi, Anayasa 
Mahkemesi tarafından 
kapatıldı. Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Vural Savaş’ın “partinin 
laik cumhuriyet ilkesine 
ters düştüğü” gerekçesiyle 
açtığı dava devam 
ederken, Refah Partisi 28 
Şubat sürecinde iktidardan 
uzaklaştırıldı.

Irak Başkanı Saddam 
Hüseyin’in 2 Ağustos 
1990’da Kuveyt’i işgal 
etmesiyle tetiklenen 
Körfez Savaşı başladı. BM 
Güvenlik Konseyi üyesi 
devletler bölgeye bir 
koalisyon gücü gönderdi 
ve 16 Ocak gecesi Irak’a 
karşı bir hava harekatı 
başlattılar. 

Kostantiniyye’de 
düzenlenen at yarışları 
sırasında Bizans İmparatoru 
1. Justinianus’a karşı 
büyük bir ayaklanma çıktı. 
İstanbul’un neredeyse 
yarısı yandı. Tarihe Nika 
(Zafer) Ayaklanması olarak 
geçen isyanı bastırıldı, 30 
bin kişi idam edildi. 

Gazeteci-yazar Uğur 
Mumcu, aracına 
yerleştirilen bombanın 
patlaması sonucu hayatını 
kaybetti. Başbakan 
Süleyman Demirel ve 
Başbakan Yardımcısı 
Erdal İnönü bu cinayetin 
aydınlatılmasının bir 
“namus borcu” olduğunu 
söylediler. Suikastin failleri 
halen yakalanamadı. 

ABD ve Vietnam 
temsilcileri arasında 
Vietnam Savaşı’nı 
sona erdiren antlaşma 
imzalandı. Paris’te 
imzalanan antlaşma ile 
ABD, Vietnam’da bulunan 
tüm askerlerini geri 
çekmeyi kabul etti.

Birinci Rus Devrimi 
başladı. Çar 2. Nikolai’nin 
birliklerinin çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi 
için yürüyüş yapan işçilere 
ateş açması nedeniyle 
“Kanlı Pazar” olarak 
anılan günde 500 işçinin 
öldürülmüştü.

İstanbul Rasathanesi, 
dönemin şeyhülislâmı 
Kadızade Ahmet Şemsettin 
Efendi’nin gökyüzünü 
incelemenin uğursuzluk 
getireceğini söylemesi 
üzerine yıktırıldı. 
Rasathane, Sokullu 
Mehmet Paşa’nın emriyle 
ünlü astronomi bilgini 
Takiyüddin tarafından 
yaptırılmıştı.

Polonya’da bulunan 
Auschwitz-Birkenau 
toplama kampı Sovyetler 
Birliği’nin Kızıl Ordu birlikleri 
tarafından ele geçirildi. Son 
derece güçsüz ve hasta 
halde geride bırakılan 6 
binin üzerinde tutukludan 
bir kısmı tıbbi yardıma 
rağmen kurtarılamadı. 

Oyuncak dünyasında devrim 
yaratan ilk orijinal lego 
parçasının patenti alındı. 
Godtfred Kirk Christiansen 
tarafından Danimarka’da 
alınan patentin ardından 
seriye binlerce farklı tuğla ve 
parça eklendi. Lego, bugün 
dünyanın en büyük ikinci 
oyuncak üreticisi.

  

15 Ocak 1998 

İş insanı Vehbi Koç’un 
çalınan naaşı, kabrinin 200 
metre ilerisinde bulundu. 
Fidye için naaşı çalan 
beş kişi, Koç ailesinin 
pazarlığa yanaşmaması 
üzerine basın kuruluşlarını 
aramış, ardından İnterstar 
TV kanalının olayı 
duyurmasıyla yakalanmıştı.

Çanakkale’de bulunan 
son İtilaf birlikleri 
Seddülbahir bölgesinden 
ayrıldı. Çanakkale 
muharebelerinde önce 
deniz sonra da kara 
harekatında yenilgiye 
uğrayan İtilaf kuvvetleri, 
sadece geri çekilme 
harekatında başarıya 
ulaştılar, zayiat vermediler.

08 Ocak 1997 
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Çekoslavakya devlet 
başkanlığına Alexander 
Dubcek’in seçilmesiyle 
Prag Baharı olarak 
adlandırılan dönem 
başladı. “İnsani yönü ağır 
basan sosyalizm” SSCB’nin 
tepkisini çekti ve 1969’da 
Çekoslavakya’nın işgal 
edilmesiyle sonlandı.

Sultan 4. Murat döneminde 
ilk defa bir şeyhülislâm 
idam edildi. İdam edilen 
zamanın şeyhülislâmı 
Ahizade Hüseyin Efendi, 
bir ‘kadı’nın idamına 
tepki göstermiş; bu tepki 
Kösem Sultan tarafından 
bir isyan hazırlığı olarak 
yorumlanmıştı. 

Avrupa’nın para birimi 
Euro, 11 ülkede kaydi 
olarak yürürlüğe girdi. 
Amerikan Doları’ndan 
sonra en güçlü ikinci para 
birimi olan Euro, 2019 
itibarıyla 19 AB üyesi 
ülkede, 343 milyon kişi 
tarafından kullanılıyor. 
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Milletler Cemiyeti 
(Cemiyet-i Akvam) 
1. Dünya Savaşı’nın 
ardından İsviçre’de 
kuruldu. Bugünkü 
Birleşmiş Milletler’in 
temelini oluşturan 
cemiyet, 2. Dünya 
Savaşı’nın çıkmasına engel 
olamamıştı.

İnsülin ilk defa 14 yaşında 
bir şeker hastası olan 
Leonard Thompson 
üzerinde denendi. 1921’de 
keşfedilen insülinin 
ilk denemesi ciddi yan 
etkilere sebep oldu. 
Tedavinin başarılı olması 
için insülinin saf hale 
getirilmesi gerekecekti. 

Haiti’de merkez üssü 
başkent Port-au-Prince’e 
25 km uzaklıkta bir deprem 
oldu. Haiti hükümeti 7.0 
Richter büyüklüğündeki 
depremde, 316 bin kişinin 
hayatını kaybettiğini 
açıkladı. Ayrıca bir milyon 
Haitili evsiz kaldı. 

2. Dünya Savaşı sırasında 
nüfusun büyük bölümünün 
silah altına alınması sonucu 
un üretiminin düşmesiyle 
Türkiye’de ekmek karnesi 
uygulaması yürürlüğe 
konuldu. Hanedeki insan 
sayısına göre dağıtılan 
karnelerle, kişi başı 375 gr. 
ekmek alınabiliyordu.

Şükufezar dergisi 
“saçı uzun aklı kısa” 
deyimine karşı savaş 
başlattı. Derginin tamamı 
kadınlardan oluşan yazar 
kadrosu ilk defa eşlerinin 
veya babalarının isimleri 
ile değil kendi isimleriyle 
yazıyor, kadınlara çizilen 
sınırlara karşı çıkıyordu. 

Nellie Bly, 72 gün 6 saat 
süren dünya seyahatini 
tamamlayarak New York 
City’e vardı ve bir rekora 
imza attı. Bly, binlerce 
insanın gazeteden takip 
ettiği yolculuğu sırasında, 
Fransa’da kendisine ilham 
veren Jules Verne’le de 
tanışmıştı.

Time dergisinin her yıl 
verdiği “Yılın Adamı” 
ödülüne “kişisel bilgisayar” 
(PC-Personal Computer) 
lâyık görüldü. PC, Ronald 
Reagan, Margaret 
Thatcher, Menachem Begin 
gibi güçlü rakipleri geride 
bıraktı. 

Bugüne kadar bilinen en 
büyük ham elmas olan 
Cullinan Elması, Güney 
Afrika’da bulundu. 3 bin 
106 karatlık, 6.21 kiloluk 
elmas, 7 büyük ve 96 
küçük parçaya bölünerek 
İngiltere’ye getirildi. En 
büyük iki parçası şu anda 
İngiliz kraliyet tacında 
bulunuyor. 

Uluslararası bir festivale 
katılan ilk Türk filmi 
“Leblebici Horhor 
Ağa”nın çekimleri 
tamamlandı. Muhsin 
Ertuğrul’un yönettiği filmin 
senaryosunu Mümtaz 
Osman takma Nâzım 
Hikmet yazmıştı. Film, 2. 
Venedik Film Festivali’nde 
onur belgesi aldı.

Mahatma Gandhi, Yeni 
Delhi’de uğradığı silahlı 
saldırıda öldürüldü. 
Nathuram Godse adlı bir 
Hindu militanın silahından 
çıkan üç kurşunla hayatını 
kaybeden Gandhi, Hindularla 
Müslümanların arasındaki 
düşmanlığa son vermek için 
beş gün boyunca açlık grevi 
yapmıştı.

Sovyetler Birliği’ndeki 
ilk McDonald’s şubesi 
Moskova’da açıldı. 900 
kişilik kapasitesiyle o 
tarihte dünyadaki en büyük 
McDonald’s olan şube, aynı 
zamanda Rus topraklarına 
giren ilk Amerikan 
sermayesiydi. 
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Samuel Morse, telgrafı 
kamuya tanıttı. Morse 
aynı zamanda telgraf 
göndermeyi kolaylaştırmak 
için nokta ve çizgilerden 
oluşan bir kodlama sistemi 
geliştirdi ve bu sisteme 
kendi adını 
verdi. 

Beyaz Kelebekler müzik 
topluluğunun üç üyesi 
(Behzat Kutlubağ, Altan 
Eke ve Rıfat Eke) Adapazarı 
yakınlarında geçirdikleri 
trafik kazasında hayatlarını 
kaybetti. Bir konsere 
gitmekte olan genç 
müzisyenler bulundukları 
araca çarpan kamyonun 
infilak etmişti.

Maraş halkı Fransızlara 
karşı büyük bir direniş 
başlattı. İşgalcilerin Maraş 
Kalesi’ndeki Türk bayrağını 
indirmesi halkın tepkisini 
çekecek, Sütçü İmam’ın 
kurşunuyla başlayan 
direniş Kurtuluş Savaşı’nın 
da sembollerinden biri 
olacaktı. 
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D
aha Balkan Savaşı’nın acıları dinmeden 1. Dünya Savaşı’na giren Osmanlı Devleti, azalan askerî 
kuvvetini manevi güçlerle takviye etmek için gönüllülerden oluşan bir Mevlevî taburunu cephe-

ye göndermeye karar verdi. Kendisi de Mevlevî olan Sultan 5. Mehmet Reşat’ın emriyle Sina-Filistin 
Cephesi’ne gönderilmek üzere kurulan “Mücahidin-i Mevleviyye” taburunun asıl amacı fiilen savaş-

mak değil, ordunun maneviyatını yükseltmekti. 14 Ocak 1915’te Tokat Hatuniye Camii’nin önünden 
önce Konya’ya oradan da Halep’e ve Şam’a uğurlanan dervişler için düzenlenen törenin fotoğrafında, 
arka planda beyaz çarşafları içinde gözü yaşlı anneler görülüyor. Askerlerden kaçının Tokat’a geri 
dönebildiği bilinmiyor. 

14 OCAK 1915

Mevlevîler: 1. Dünya Savaşı’nın
manevi destek taburu!

#tarih Ocak 2020 9
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İnsanlık 
tarihi 

Anadolu’da 
yazıldı

yine

2019 yılı Türkiye’nin 
yine arkeolojik 
değerlerine 
sahip çıktığı ve 
önemli kazıların 
gerçekleştirildiği 

bir yıl oldu. 122’si Türk kazı 
başkanlıklarınca 32’si ise yabancı 
ekipler tarafından, toplam 154 
sistematik bilimsel araştırma 
yapıldı. Antik kentler, höyükler, 
mezarlıklar, kaleler, tümülüsler, 
kurganlar ve mağaralar kazıldı; 
kalıcı değer taşıyan birbirinden 
önemli sivil, dinî ve askerî yapılar 
keşfedildi; buluntular açığa 
çıkarıldı.

2019’DA ÖNE ÇIKAN 10 KAZI VE 
TARİH YAZAN BULUNTULAR...

PROF. DR. 
ŞEVKET DÖNMEZ

ÇATAL HÖYÜK (KONYA) - MÖ 80. YÜZYIL
İNSAN DİŞİNDEN TAKI
Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu başkanlığında 
Konya ili Çumra İlçesi’ndeki Çatal Höyük’te geliştirilen arke-

olojik kazılarda takı olarak kullanılmış 3 insan dişi keşfedildi. 
Türkiye’nin en önemli Neolitik Dönem (MÖ 8000-5500) 
yerleşmelerinden olan Çatal Höyük’teki sözkonusu bulgu-

ların insan kalıntısı olması oldukça şaşırtıcı. Benzeri takıların 
hayvan dişlerinden üretildiği Anadolu öntarih sürecinde böyle 
bir durumla ilk defa karşılaşıldı. Henüz anlamlandırılamayan 
delikli insan dişlerinin ne amaçla takı olarak kullanılmış oldu-

ğu halen tartışılıyor.

KAHİNTEPE (ZONGULDAK) - MÖ 80. YÜZYIL
ÇANAKSIZ VE ÇÖMLEKSİZ...
Kastamonu ili Araç ilçesinde yer alan Kahintepe’de Düzce 
Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlı-
ğında yapılan kazılarda Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk Akeramik 
Neolitik (Çanak-Çömleksiz) yerleşmesi saptandı. Kazılarda 
yuvarlak bir yapı kalıntısının yanısıra, öğütme taşları ve süs 
eşyaları bulundu. Neolitik Dönem’in (MÖ 8000-5500) bugüne 
değin Karadeniz Bölgesi’nde yaşanmamış olduğu düşünü-

lüyordu. Kahintepe kazıları bu hatalı görüşün değişmesi 
noktasında çok önemli kanıtlar sunmaya başladı.

CANKURTARAN (İSTANBUL) - 14. YÜZYIL
ŞAPEL VE FRESKOLAR...
Topkapı Sarayı’nı çevrele-

yen surların (Sur-u Sultani) 
Cankurtaran mevkiinde 
gerçekleştirilen restorasyon 
amaçlı arkeolojik kazılar 
sırasında, Mangana bölgesi 
olarak anılan alanda bir şapel 
kalıntısı keşfedildi. Duvarları 
oldukça yüksek seviyede korunmuş olan şapelin iç meka-

nında çok önemli duvar resimleri (freskolar) açığa çıkarıldı. 
14. yüzyıla tarihlenen şapel ve duvar resimlerinin keşfi ile 
İstanbul Geç Bizans Dönemi’ne tarihlenen  kayıp bir yapı 
arkeoloji dünyasına tanıtılmış oldu.

#tarih Ocak 2020

ARKEOLOJI 2019

10

ARKEO 2019.indd   10 27.12.2019   16:14



ŞAPİNUVA (ÇORUM) - MÖ 15. YÜZYIL
İLK HİTİT KAFATASI...
Çorum’un Ortaköy ilçesi sınırları 
içinde bulunan Hitit başkentlerin-

den Şapinuva’daki kazı çalışma-

larında Orta Hitit Dönemi’ne (MÖ 
1500) tarihlenen insan kafatası ve 
uyluk kemiği bulundu. Hitit Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Aygül Süel 
başkanlığında devam eden kazı 
çalışmalarında keşfedilen kafatası, 
bugüne değin bir Hitit başkentinde 
görülen ilk insan kalıntıları. Bilindiği 
üzere Hitit kralları öldükten sonra 
yakılıyor ve cesetleri yokoluyordu. 
Kafatası üzerinde yapılacak ileri 
antropolojik çalışmalar, Hititlerle 
ilgili bilinmeyen birçok konuya 
açıklık getirecek.

OLUZ HÖYÜK (AMASYA) - MÖ 5. YÜZYIL
PERSLERİN POSTA İSTASYONU
Kent tasarımı, yerleşim dokusu ve karakteri 
ile Persler tarafından Anadolu’da kurulmuş en 
önemli merkez olan Amasya-Oluz Höyük’te, 2019 
dönemi çalışmalarında posta istasyonu (çapar-
hane) olduğu düşünülen ünik bir yapı bulundu. 
Akhaimenid İmparatorluğu’nun (MÖ 550-331) 
krali kentlerinden Susa ile Batı Anadolu’daki 
Sparda Satraplığı’nın merkezi Sardes’i birbirine 
bağlayan ünlü Kral Yolu üzerinde –Herodotos’un 
bize anlattığına göre– her 35-40 kilometrede bir 
çaparhane bulunuyordu; burada çapar adı verilen 
ulaklar, satraplıklar ile imparatorluk merkezi ara-

sındaki haber akışının hızlı şekilde ilerlemesinden 
sorumluydu. Açığa çıkarılan bulgular, yerleşim 
mimarisinin güçlü dinsel arka planının yanında, 
çaparhane yapısının önemli bir iletişim işlevine 
sahip olduğunu da ortaya koydu.

HARRAN (ŞANLIURFA) - 8. YÜZYIL
ANITSAL YAPI KALINTILARI
Adı kutsal kitaplardan bugüne değin değişmeden gelmiş 
az sayıdaki yerleşmeden biri olan Harran’da, Harran 
Üniversitesi’den Prof. Dr. Mehmet Önal başkanlığındaki 
kazıların 2019 dönemi çalışmalarında anıtsal bir yapıya 
ait mimari kalıntılara ulaşıldı. Açığa çıkan bu önemli 
kalıntıların son Emevî halifesi 2. Mervan’ın (744-750) 
10 milyon dirhem harcayarak yaptırdığı saraya mı ait 
olduğu, yoksa yapının Sabiler’in ünlü tapınağıyla mı ilgisi 
bulunduğu gelecek kazı dönemlerinde anlaşılacak.

HAYDARPAŞA (İSTANBUL) - MÖ 5. YÜZYIL
ÖLÜMDEN DERS ALMAK

Haydarpaşa Garı ve 
çevresinde İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri 
tarafından yapılan 
kazılarda MÖ 5. yüzyıl-
dan Osmanlı Dönemi 
sonuna dek uzanan 

tarihsel sürece ait eşsiz arkeolojik bulgulara 
ulaşıldı. Beş ayrı bölgede yürütülen kazı 
çalışmalarında yapı kalıntıları, 5. yüzyıla 
tarihlenen bir kilise ile 8 bini aşkın sikke 
ortaya çıkarıldı. Erken Bizans Dönemi’ne 
tarihlenen kilise kalıntısı içinde bulunan 
toplu iskelet grubu oldukça dikkat çekici. 

KARACAHİSAR KALESİ (ESKİŞEHİR) - 14. YÜZYIL
OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ
Osmanlı İmpa-

ratorluğu’nun 
kuruluş dönemi 
(14. yüzyıl) ile ilgili 
arkeolojik bul-
guları barındıran 
Eskişehir Kara-

cahisar Kalesi’ndeki kazılarda, Erken Osmanlı 
Dönemi’ne ait çok sayıda para, çanak-çömlek 
ve madeni esere ulaşıldı. Anadolu Üniversi-
tesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar 
danışmanlığında devam eden kazıların, bilin-

meyenlerin bilinenlerden fazla olduğu Osmanlı 
kuruluş döneminin arkeolojik kimliklendirilmesi 
noktasında hayati önemi var.

AMİDA HÖYÜK (DİYARBAKIR) - 13. YÜZYIL
KENTİN KALBİNDE
Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Amida Höyük’te ger-
çekleştirilen kazılarda Artuklu hükümdarı Salih 
Nasreddin Mahmud dönemine (1200-1222) ait 
sıradışı ve nadir bir para ele geçti. Amida Höyüğü 
üzerine Artuklu Sarayı’nı inşa ettiren Nasreddin 
Mahmud’un adına darbedilmiş para üzerinde 
yazan “Fidrubi Amed” ibaresi, hükümdarın Diyar-
bakır’da para bastırmış olduğunu kanıtladı.

#tarih Ocak 2020 11

HASTANE HÖYÜĞÜ (MANİSA) - MÖ 14. YÜZYIL
EGE’DE BALKAN İZLERİ
Akhisar’daki  Thyateira antik ken-

tindeki Hastane Höyüğü’nde Do-

kuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Engin Akdeniz başkanlığında 
gerçekleştirilen kazılarda, Son 
Tunç Çağı’ndan Erken Demir Ça-

ğı’na geçişi (MÖ 14-13. yüzyıllar) 
gösteren çanak-çömlek parçaları 
bulundu. Anadolu’ya Balkan-

lar’dan gelen Thraklar ve Frigler’in taşıdığı düşünülen 
sözkonusu çanak-çömleklere ilk defa bu kadar batıda 
ve güneyde 
rastlanıyor. 
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Fransa’da 2019’un son 
ayında, 5 Aralık’ta baş-
layan ve ülkeyi felç eden 

grevler, büyük sokak gösterile-
riyle devam ediyor. Artık tarihin 
tozlu sayfalarına kalktığı sanı-
lan, çalışanların en geleneksel 
eylem biçimlerinden biri ve en 
etkilisi olan “genel grev”, aslın-
da başka dillere çevrilse de esas 

FRANSA’DA ‘SICAK’ NOEL 

Fransa’da akaryakıt zamlarıyla alevlenen “Sarı Yelekliler” hareketi ivme 
kaybederken, emeklilik yaşı ve haklarıyla ilgili yeni düzenlemeler, işçi 
kesiminde büyük reaksiyon yarattı. Uzun zaman sonra neredeyse tüm solu 
ve işçi sendikalarını biraraya getiren genel grev kitlesel ölçekte devam 
ediyor. Bu defa Başkan Macron’un işi zor görünüyor.

“En grève jusqu’à la retraite!” (Emekliliğe kadar grev!)

olarak bir Fransız mamulatıydı. 
19. yüzyıl sonunda Fransa’daki 
sendikacılık çevresinde “dev-
rim” ile eşanlamlı bir sözcük 
olarak kullanılmış, 1906’da CGT 
(Confédération Générale du 
Travail) tarafından başlıca ilke 
olarak kabul edilmişti. 

1905 Sankt Peterburg, 1917 
İspanya, 1920 Kapp darbesi-

ne karşı Almanya, 1926 İngilte-
re, 1936 Fransa (Amsterdam’da 
Yahudilerin tehcirine karşı), 
1968 Fransa, 1975’te eşit haklar 
için kadınların genel grevleri… 
ilk akla gelenler. Fransa için he-
nüz belleklerden silinmemiş ve 
o zamanki başbakan Juppé’nin 
adıyla anılan bir emeklilik planı-
nın ardından patlak veren 1995 
genel grevi, eylemcilerin de hü-
kümetin de gözünde bir zirve.

Macron geliyor 
Macron başkan olurken emekli-
lik sistemini değiştireceğini be-
lirtmişti. Seçmenin % 25 oyu ile 
iktidar olan Macron, aşırı sağcı 
Marine Le Pen karşısında ço-
ğunluğun “defi bela” kabilinden 
oy vermesiyle kazanmıştı. Önü-
müzdeki dönemde de en büyük 
güvencesi, iki turlu seçimden 
ikinci çıksa bile birinciliği sağ-
lama alacağı inancı. Macron iki 
sene önce -60’lardan bu yana 
ülkeyi yöneten Cumhuriyetçi 
Parti (de Gaulle’cü) ile Sosya-
list Parti’nin çöküşünün üzerine 
iktidara gelince- güçlü devlet ve 
neoliberal ekonomik politikalar 
için önceki hükümetlerin bece-

Sarı Yelekliler bitti
genel grev başladı…

Noel ruhu
sokaklarda

Hükümet 15 Aralık’tan 
sonra, yaklaşan 

Noel tatili vesilesiyle 
eylemlerin hız 

keseceğini tahmin 
ediyordu, ama 
sendikalararası 

toplantıda yeni bir 
ulusal eylem günü 
saptamadan yerel 

eylemlere devam kararı 
alındı. 
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Kuğuların grevi
Macron’un emeklilik planına 
karşı başlatılan greve 
Paris Operası da katıldı. 
Garnier Sarayı önünde Paris 
Senfoni Orkestrası eşliğinde 
Kuğu Gölü’nden bir sahne 
sergileyen balerinler, 
64 yaşına kadar işlerini 
sürdürmelerinin imkansız 
olduğunu söyledi.

#tarih Ocak 2020 13

remediği bir işe girişti: Çalışan-
ların kazanımlarını tırpanlamak 
için Thatcher’vari reformlar 
yapmak! Bunun için Thatcher 
nasıl madenciler sendikasını çö-
kerttiyse, Macron da demiryol-
larını hedef aldı.

İktidara gelir gelmez sendi-
kaların tepkisine yol açmadan 
iş kanununda bazı değişiklikler 
yaptı. 2018’in ilk aylarında ise 
SNCF’in (demiryolları) statü-
sünü değiştirdi. Birçok anonim 
şirkete dönüştürülen işletme-
de binlerce kilometre yol iptal 
edildi ve hatlar rekabete açıldı. 
Demiryolcuların neredeyse bir 
asırlık statüsü, 1 Ocak 2020 iti-
barıyla artık değişmiş durumda. 
İş garantisinin yanısıra mesle-
ğin zorluğundan ötürü emeklilik 
hakkını hareket halinde olanlar 
için 52, yerleşikler için 57 yaş 
olarak belirleyen eski düzenle-
me artık kaldırılıyor. 

Fransa’daki Sarı Yelekliler 
hareketi, her ne kadar akaryakı-
ta yapılan zamlara karşı ortaya 
çıkmışsa da, kısa zamanda sa-
tın alma gücünün artırılmasına, 
asgari ücretin yükseltilmesine, 
özetle zenginler için zenginlerce 
yönetilen topluma karşı halk sı-
nıflarının sesini duyurabileceği 
bir demokrasi talebini yükseltti. 
Macron hükümeti 80’li yıllar-

dan bu yana sürdürülen kemer 
sıkma politikalarındaki kritik 
eşik denebilecek emeklilik tasa-
rısını gündeme getirince, bu de-
fa sendikalar nihayet kış uyku-
sundan uyandılar.

Fransa’da Macron’un bu sal-
dırısına karşı, Sarı Yelekliler 
hareketinin dışında liselilerden 
demiryolları çalışanlarına kadar 
bir dizi kısmi ve kendiliğinden 
direniş oldu. Hastahanelerin acil 
servislerinde çalışanlar sendi-
kaların da desteği ile bir ulusal 
eşgüdüm komitesi kurdular ve 
dokuz ay süren bir direniş yürüt-
tüler (halkın % 88’i bu hareketi 
destekliyordu). 13 Eylül’de Pa-
ris’te toplu ulaşımda 1 günlük de 
olsa çok yaygın bir greve gidildi.

Hedefteki paralar:
Emeklilik fonları 
Oldukça karmaşık olan emekli-
lik sistemi, 42 meslek grubun-
daki ayrı sistemleri tek bir sis-
teme bağlamayı hedeflerken, 
mesleki zorluklar gözardı edile-
cek ve 62 yaş limiti kaldırılacak. 
Hükümetin emeklilik reform 
tasarısını reddeden beş sendika, 
20 Eylül’de yaptıkları bir top-
lantı ile 5 Aralık’ta harekete ge-
çeceklerini ilan etmişlerdi.  Re-
form kelimesi eskiden işçilerin 
birtakım kazanımları için kul-

lanılırken, birkaç on yıldır iş ka-
nunundan emekliliğe, sağlıktan 
ulaşıma, işçi haklarındaki “geri-
lemeler” anlamına geliyor!

İki ay önceden hem sektö-
rel hem de süresiz olarak ilan 
edilen grev, emeklilikten başla-
yarak Macron yönetiminin si-
yasetine toptan karşı çıkmayı 
hedefliyordu. 5 Aralık 2019 Ulu-
sal Eylem Günü’nde, özellikle 
kamu sektöründe, toplu ulaşım 
ve demiryollarında, Paris başta 
olmak üzere tüm Fransa felç ol-
du. Macron’un emeklilik siste-
mindeki değişime çok da karşı 
çıkmayan en büyük işçi konfe-
derasyonu CFDT’den de greve 
katılımların olması, Macron’un 
zaten tartışmalı olan meşruiye-
tini daha da zedeledi. 

Güvenlik güçlerinin verdiği 
800 bin sayısına karşılık, sendi-
kalar ilk gün 1.5 milyon insanın 
greve katıldığını belirtiyor. So-
kak gösterileri ise ülkenin iri-
li-ufaklı kentlerinde yoğun bir 
katılımla sürdü.

SNCF’de grev kitleseldi. Gre-
ve katılım, kondüktörler arasın-
da % 87, kontrolcüler arasın-
da % 80 gibi yüksek bir oranda 
gerçekleşti. Paris’teki 14 metro 
hattının 10’u o gün ve sonraki 
günlerde çalışmadı. Üniversite-
ler ve liseler de kapandı. Bu sıra-
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Fransa’nın 
her köşesinde
Protestolar yalnızca başkent 
Paris’te değil Marsilya, 
Bordeaux, Rennes, Lille 
ve Lyon gibi kentlerde 
de devam ediyor. Joker, 
tüm dünyada olduğu gibi 
Marsilya’daki gösterilerde 
de sembol... 
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da sendika yönetimleri ile Sarı 
Yelekliler arasındaki görüşmeler 
karşılıklı bir güvensizlik içinde 
cereyan etti. Marsilya, Nantes, 
Bordeaux gibi kentlerde Sarı 
Yelekliler gösterilere katıldılar; 
yolları kestiler; paralı geçişleri 
ücretsiz kıldılar. İlginç toplantı-
lardan biri de yalnızca kadınla-
rın katıldığı (feminist militan-
lar, tarihçiler, ekonomistler ve 
sendikacılar) 9 Aralık’taki bir 
toplantıydı. Emeklilik tasarısı-
nın kadınların durumunu hükü-
metin dediğinin aksine daha da 
ağırlaştıracağı vurgulandı; “Bu 
tasarı erkekler tarafından erkek-
ler için tasarlanmış”.

Başbakanın hamlesi 
Başbakan Edouard Philippe’in 
11 Aralık’ta yaptığı açıklama, 
Fransızların % 61’i tarafından 
ikna edici bulunmadı. Aynı araş-
tırma halkın % 68’inin de grev-
cileri haklı bulduğunu gösterdi. 
En düşük emekli gelirinin 1000 
euro olması ise iyi karşılandı. 
Hükümet 15 Aralık’tan sonra, 
yaklaşan Noel tatili vesilesiyle 
hareketin sönümlenmesini bek-
lemekteydi. SNCF’in başındaki 
Jean-Pierre Farandou, bayram 
dönemlerinin ailelerin buluşma-
sı için önemli bir an olduğunu 
söyleyerek grevlere ara verilme-
si çağrısında bulunurken, kimi 
sendikalar buna sıcak bakmadı.

Başbakan  görüşmeye hazır 
olduğunu, elini uzattığını belir-
terek özellikle CFDT yönetimi-
ninden bir işaret bekliyor. İsti-
fayı düşündüğünü söyleyerek 
tereddüt eden ve ardından istifa 
eden projenin mimarı hükümet 
üyesi Jean-Paul Delevoye’un 
emekliliğin 1963 doğumlulardan 
itibaren başlatılmasını önerdiği 
tasarı, başbakan tarafından şim-
diden 1975 doğumlulara çekil-
miş vaziyette!

Solu birleştiren Macron!
17 Aralık’ta hükümetin “refor-
muna” hepten karşı olan ve ta-

sarının geri çekilmesini talep 
eden sendikalar (CGT, FO, FSU, 
Solidaires ve dört gençlik örgü-
tü) ve Sosyalist Parti’den başla-
yarak, popülistlere, Komünist 
Parti ve Troçkistlere kadar geniş 
bir yelpazenin katıldığı bir top-
lantıda seferberlik ilan edildi. 
Yeni Anti-Kapitalist Parti söz-
cüsü Olivier Besancenot ironi 
yaparak “harekete yeni bir ne-
fes verdiği için” Başkan Edou-
ard Philippe’e teşekkür etmeyi 
ihmal etmedi. Ne de olsa mer-
kezin solundaki siyasal partiler 
23 yıl sonra ilk kez biraraya ge-
liyorlardı! 

Özellikle başlıca sınai faali-
yetlerin büyük kısmının mekan 
değiştirmesi; emeklilik, iş kanu-
nu gibi ulusal ölçekteki uygula-
malar ve işten çıkarmalar; kamu 
kesiminin çözülmesi gibi sek-
törel alandaki gerilemeler yü-
zünden, sendikalar toplumdaki 
nüfuzlarını önemli ölçüde kay-
betmişlerdi. Sarı Yelekliler ha-
reketinin giderek zayıflamasıy-
la, sendikalar emeklilik tasarısı 
etrafında bir meşruiyet oluştu-
rarak yeniden hayat bulma im-

kanı yakaladılar. 
CGT 17 Aralık’ta katılımın 

1.8 milyon olduğunu belirtti. 
Sendikalararası toplantıda ye-
rel eylemlerle ve Noel’de kesinti 
yapmadan ama yeni bir ulusal 
eylem günü de saptamadan ha-
rekete devam kararı alındı. 18 
Aralık sabahı toplantılar başla-
madan birkaç saat önce Mac-
ron, özellikle emeklilik yaşı ko-
nusunda bir “iyileştirme”nin 
mümkün olabileceğinden söze-
derek hiç değilse bayram süre-
since eylemlere bir ara verilme-
sini sağlamaya çalıştı. 

Merakla beklenen ise, hükü-
mete yakın ve kırmızı çizgisi 64 
yaş olan  CFDT Genel Sekreteri 
Laurent Berger’nin tavrıydı. Gö-
rüşmeler sonucunda sendikacı-
lar hükümetin kararlığını anla-
dıklarını belirttiler ancak ken-
dilerinin de kararlı olduklarını 
açıkladılar. Uzlaşma olmamıştı. 
Laurent Berger ise bugün-yarın 
bir ilerlemenin kaydedilebilece-
ğine inanmadığını, ancak baş-
bakanın bu konuda adım atması 
gerektiğini belirtti. 

Fransa hâlâ ayakta...
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Fransız Yeni Dalga akımının en büyük yönetmenlerinden Jean-Luc Godard’ın 
meşhur filmleri, adeta ona yazılmış birer aşk mektubu... Yine de oyuncu, şarkıcı, 
yönetmen ve yazar Anna Karina’yı bir dehanın arkasındaki ilham perisi, kameranın 
sevdiği güzel bir yüz, içi boş, cansız bir ikon olarak görmek haksızlık olur. 

ANNA KARINA (1940-2019)

Bir ilham perisinden
çok daha fazlasıydı

DENİZ KAYNAK Kendisi “Godard’ın ilham 
perisi” olarak anılmak-
tan gurur duyduğunu 

söylese de oyunculuğuyla olduğu 
kadar, şarkıcılığı, yönetmenliği 
ve yazarlığıyla da Yeni Dalga’nın 
merkezinde yer alıyordu Anna 
Karina. Danimarka’da çocuk-
luğunun dört yılını koruyucu 
ailelerle birlikte geçirmiş, 17 ya-
şında otostopla Paris’e gelmiş-
ti. Filmler onun kurtuluşu oldu. 
Fransızcayı kendi kendine film-
lerden öğrendi; kilisenin rahibi-

ne kalacak bir yer için yalvardı-
ğı günlerden 60’ların en meşhur 
yüzlerinden biri haline gelmesi 
filmler sayesindeydi; yaptığı dört 
evliliğe rağmen hayatının aşkı 
olarak kalan Godard’la onu film-
ler tanıştırdı; mutsuz çocukluğu-
nun, kalp kırıklıklarının ardın-
dan kendi sesini yine filmlerde 
buldu. 

Godard’ın 1960 yapımı ilk 
filmi “A Bout de Souffle”da (Ser-
seri Âşıklar) küçük bir rolü (an-
latılanlara göre çıplak olması ge-
rektiği için) reddetmiş, aynı yıl 
içinde çekilen fakat yasaklandığı 
için 1963’e kadar gösterime gir-
meyen “Le Petit Soldat”da (Kü-
çük Asker) oynadığı başrolle Go-
dard’la ortaklığı başlamıştı. “Le 
Petit Soldat” yasaklandığı için 
seyircinin onu ilk defa beyazper-
dede görmesi ise 1961’de “Une 
femme est une femme”da (Ka-
dın Kadındır) oynadığı çocuk 
isteyen, fakat sevgilisi tarafın-
dan reddedilince onun en yakın 
arkadaşına giden striptizci ro-
lüyle olacaktı. Gerçek hayatta da 
Godard’la dört yıl süren evliliği 
(1961-1965) hamile olduğu için 
başlayacak; fakat bebeği daha 
doğmadan kaybedecekti. 

Godard’la evliliğini bir ka-
bus olarak tanımlıyor Karina. 

Godard’ın sigara almaya diye 
çıkıp, İsveç’te Bergman’la ya da 
ABD’de Faulkner’la buluşma-
ya gittiği; Karina’yı evde yalnız 
ve beş parasız halde bıraktığı bir 
evlilik... Bir süre akıl hastanesin-
de kalmasına yol açsa da hayatı-
nı kurtaranın da yine Godard’ın 
yönettiği “Bande à Part”da (Çe-
te) oynadığı rol olduğunu söylü-
yor ünlü aktris. 

Evlilikleriyle birlikte sanat-
sal ortaklıkları da 1965’te “Pier-
rot le Fou” (Çılgın Pierrot) ile 
son buluyor. Karina ise Godard 
sonrası Jacques Rivette, Luchi-
no Visconti, Volker Schlöndorff 
ve Rainer Werner Fassbinder gi-
bi yönetmenlerle çalışarak oyun-
culuk kariyerini ustalıkla inşa 
etmeye devam ediyor. Serge Ga-
insbourg’la “Sous le Soleil Exac-
tement” ve “Roller Girl” gibi hit 
parçalara imza atıyor. 1973’te 
yazdığı, yönettiği, yapımcılığını 
ve başrolünü üstlendiği “Vivre 
Ensemble” ile kendi sınırlarını 
test ediyor. Artık ilgisini çeken 
rollerle karşılaşmadığı dönemde 
ise dört kitap yazıyor. 

14 Aralık 2019’da Paris’te 79 
yaşındayken kansere yenik dü-
şen Anna Karina, sanatın hemen 
her dalıyla dokunduğu binlerce 
hayatta yaşamaya devam ediyor. 

Yeni Dalga’nın  
en sıcak ortaklığı 
Jean-Luc Godard’ın 1962 
yapımı “Vivre sa vie” 
(Hayatını Yaşamak) 
filmi, Anna Karina’nın 
yakın çekim sahneleriyle 
yönetmenin oyuncusuna 
olan tutkusunu da seyirciye 
geçiriyordu.
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MUZAFFER 
ALBAYRAK

Osmanlı Mebusan Mec-
lisi ilk defa 1876’da ilan 
edilen Meşrutiyet ile 

toplandı. 100 yıl önce, 12 Ocak 
1920’de ise sonun başlangı-
cı yaşanmış, Meclis-i Mebusan 
İstanbul’da açılmıştı. “Son Os-
manlı Mebusan Meclisi” olarak 
tarihe geçecek olan bu açılışa 
giden süreçte Mustafa Kemal li-
derliğinde Anadolu’da başlayan 
Millî Mücadele’nin etkisi şüp-
hesiz büyüktür. 

Mustafa Kemal ve arkadaş-
larının Samsun’dan Ankara’ya 
kadar olan süre zarfında Amas-

ya Genelgesi’nden başlayarak 
Erzurum ve Sivas Kongresi’nde 
seçimlerin yapılması ve milletin 
haklarını korumak, sesini dün-
yaya duyurmak üzere Meclis-i 
Mebusan’ın açılması talebi sık-
lıkla tekrarlanmıştı. 

Sivas Kongresi sonra-
sı Mustafa Kemal Paşa’nın 
başkanlığında oluşturulan 
Heyet-i Temsiliye, Meclis’in 
açılması için İstanbul’da-
ki hükümete baskı yapmaya 
çalışıyordu. Ancak o sırada 
hükümetin başında bulunan 
Sadrazam Damat Ferid Pa-

şa seçimlerin yapılmasına ve 
Meclis’in açılmasına sıcak 
bakmıyordu. Damat Ferid hü-
kümetinin başarısız icraatları 
sebebiyle 1 Ekim 1919’da istifa 
etmesi üzerine hükümeti ku-
ran Ali Rıza Paşa, Anadolu’da-
ki hareketin sözcüsü konu-
mundaki Heyet-i Temsiliye 
ile daha ılımlı ilişki içindeydi. 
Milletin temsilcisi konumun-
da bulunan Heyet-i Temsili-
ye ile görüşmelerde bulunmak 
üzere hükümeti oluşturan Ba-
kanlardan Bahriye Nazırı Sa-
lih Paşa’nın görevlendirilme-

Meclisin önünde 
İngiliz gemileri

İşgal yılları... İngiliz 
donanmasına ait gemiler 
son Osmanlı Mebusan 
Meclisi’nin toplandığı 
Fındıklı’daki Çifte 
Saraylar’ın önünde.
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Ulusal egemenlikte
İstanbul’un sonu
Ankara’nın başlangıcı
1920’nin Ocak ayında Tophane semtindeki Meclis-i Mebusan binasında 
toplanan son Osmanlı meclisi, 16 Mart’ta İstanbul’un işgal edilmesinden 
sonra 11 Nisan’da padişah Vahideddin tarafından feshedilecekti. Üç ay 
zarfında yaşanan gelişmelerde Mustafa Kemal’in tutumu ve Millî Mücadele 
sürecindeki kritik aşamalar belirleyici olacak, milletin temsil merkezi 
İstanbul’dan Ankara’ya geçecekti.
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si, Ali Rıza Paşa hükümetinin 
uyuşmacı tavrının gösterge-
siydi.

İstanbul mu
Ankara mı?
“Amasya Mülakatı” diye bilinen 
bu görüşmelerde üzerinde duru-
lan en önemli hususlardan biri 
seçimler, diğeri Meclis’in açıl-
masıydı. Her iki konu üzerinde 
mutabakat sağlandı ancak Mec-
lis’in nerede açılması gerektiği 
noktasında farklı görüşler vardı. 
Mustafa Kemal Paşa Meclis’in 
Anadolu’da toplanmasını arzu 
ederken, hükümet İstanbul’da 
toplanmasında diretiyordu. 
Mustafa Kemal Paşa’nın baş-
kanlığındaki Heyet-i Temsiliye, 
düşman silahlarının gölgesinde 
toplanacak bir Meclis’in tam bir 
serbestlik ve güven içinde çalı-
şamayacağını söyleyerek, hükü-
metin uygun göreceği, Anado-
lu’da başka bir yerde toplanma-
sını uygun görmekteydi. Ancak 
Ali Rıza Paşa kabinesi Meclis’in 
İstanbul’da toplanmasında ısrar 
etmişti. Öte yandan İstanbul’da 
Millî Mücadele taraftarı olan-
lardan da bu görüşe destek ve-

renler vardı. Bu görüşte olanla-
rın temel gerekçesi, Anadolu’da 
toplanacak bir Meclis’in padi-
şahı dışlayan, karşı bir hareket 
olarak algılanacağı endişesiydi. 

28 Kasım’da Anadolu’daki 
kolordu kumandanlarıyla Si-
vas’ta yapılan toplantıda Mec-
lis’in nerede toplanacağı tartışıl-
dı. “Kumandanlar Müzakeresi” 
olarak bilinen bu toplantı neti-
cesinde başta Kâzım Karabekir 
Paşa olmak üzere kumandanla-
rın çoğunluğu da Meclis’in İs-
tanbul’da toplanması görüşün-
de olunca, görülen mahzurlara 
rağmen mecburen İstanbul’da 
karar kılındı.

Mustafa Kemal’in
iki talebi vardı
Sultan Vahideddin, Meclis’in 
açılması hususunda oldukça 
gönülsüz davranmıştır. Yapılan 
seçimlerde Anadolu’dan genel-
likle Müdafaa-yı Hukuk taraf-
tarı adaylar mebus seçilmişti. 
Bu kişilerin İttihatçı olduğuna 
inanıldığından, padişahın gö-
nülsüzlüğü kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. Meclis-i Mebu-
san’ın toplanma gayesinin barış 

antlaşmasını onaylamak oldu-
ğu; ondan sonra varlık sebebi-
nin ortadan kalkacağı; kanunen 
meclisi feshetme hakkının pa-
dişahta bulunması gibi gerekçe-
lerle, Sultan Vahideddin kerhen 
de olsa Meclis’in açılışına rıza 
göstermişti. 

Seçimler yapılıp meclisin 
açılma günü yaklaştıkça, Mus-
tafa Kemal ve Heyet-i Temsili-
ye Sivas’tan Ankara’ya nakil için 
harekete geçmiş ve 27 Aralık 
1919 tarihinde Ankara’ya gelin-
mişti. Meclis’in Anadolu’da top-
lanmasını sağlayamayan Mus-
tafa Kemal, İstanbul’a gidecek 
mebuslarla Ankara’da görüş-
müş, iki talepte bulunmuştu: 1. 
Meclis’te “Müdafaa-yı Hukuk” 
adı altında bir grup kurun; 2. İs-
tanbul’a gidemeyecek olursam 
beni meclis başkanı seçin. Böy-
lelikle, eğer Meclis bir müdahale 
veya saldırıya uğrarsa, Mustafa 
Kemal’in meclis başkanı sıfatıy-
la mebusları Ankara’da toplan-
maya davet için hak ve yetkisi 
olacaktı (Mustafa Turan, “Ata-
türk’ün Ankara’ya Gelişi”, Gazi 
Akademik Bakış Dergisi, cilt 5, 
sayı 10, Yaz 2012).

İşgal yıllarının
gözetleme kulesi
İşgal yıllarında İngilizler, 
İstanbul’u Galata 
Kulesi’nden gözlemliyordu. 
Ellerinde dürbünlerle 
kulenin tepesinde iki İngiliz 
askeri...
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12 Ocak 1920’de açılan Mec-
lis-i Mebusan’da, Mustafa Ke-
mal’in taleplerinden, kendisinin 
meclis başkanı seçilmesi husu-
su gerçekleşmedi. Müdafaa-yı 
Hukuk grubu talebi ise değişik 
bir isim altında bir grup oluş-
turularak kısmen gerçekleşti. 
Ankara’da bu gruba katılma sö-
zü veren mebuslardan birçoğu; 
padişahın tehdit olarak gördüğü 
İttihatçıları ve İngilizlerin tepki 
gösterdiği Anadolu hareketini 
çağrıştırması sebebiyle “Müda-
faa-yı Hukuk” isminden kaçın-
mışlardı. Neticede, kurulmasına 
çalışılan gruba Sultan Vahided-
din’in açılış nutkunda geçecek 
“felâh-ı vatan” (vatanın kurtu-
luşu) sözünden ilham alınarak 
“Felâh-ı Vatan” adı verildi. Fe-
lah-ı Vatan Grubu’nun gayretiy-
le, ana hatları Erzurum Kongresi 
ve Sivas Kongresi'nde biçim-
lenen Mîsâk-ı Millî, 28 Ocak 
1920’de son Osmanlı Mebusan 
Meclisi’nde görüşülüp oybirliği 
ile kabul edildi, 17 Şubat 1920’de 
kamuoyuna açıklandı.

Osmanlı Devleti’nin son 
meclisi, 12 Ocak 1920 tarihinde 
72 mebusun katılımıyla açıldı. 
Padişah Vahideddin hastalığı se-
bebiyle açılışa katılmadı. Hatta 
açılış merasiminde bulunacak-
ları gazetelerde ilan edilen salta-
nat veliahdı Abdülmecid Efendi 
ile Osmanlı hanedanına mensup 
şehzadeler de davetli olmalarına 
rağmen açılışa katılmamıştır. 

Padişahı temsilen Sadrazam 
Ali Rıza Paşa’nın hazır bulun-
duğu açılışta, Dahiliye Nazı-
rı Damat Şerif Paşa, padişahın 
açılış nutkunu okudu. Nutukta 
padişah, devletin haklarının ve 
çıkarlarının korunmasında millî 
birlik içinde çalışılması gerekti-
ğini; ancak bu şekilde şerefli bir 
barışın sağlanabileceğini; bun-
dan dolayı her türlü ayrılıktan ve 
bölünmekten kaçınarak bütün 
millî istek ve arzuların “felâh-ı 
vatan” noktasında birleştirilme-

si gerektiğini söylemiştir. 
Meclis’te hazır bulunan me-

busların yemin töreninden son-
raki ilk toplantı, Meclis-i Mebu-
san dahili nizamnamesinin ikin-
ci maddesi gereğince, en yaşlı 
üye olan Hacı İlyas Efendi'nin 
başkanlığı altında yapıldı. Vata-
nın istiklalinin tehlikede bulun-
duğu bu anda açılan Meclis’ten 
çok şey bekleniyordu. Meclis-i 
Mebusan’ın açılışı gazetelerde 
“tarihî bir gün” olarak görülüyor, 
mebuslardan milletin hukukunu 

koruyup, sesini dünyaya duyura-
rak tarihî bir vazifeyi yerine ge-
tirmeleri bekleniyordu. 

Erzurum Mebusu
Mustafa Kemal Paşa
Mustafa Kemal Paşa, milletin 
sesi olacak bir meclisin açılma-
sını çok önemsiyordu. Mebus 
seçimleri başlayınca Erzurum 
merkez sancağından aday göste-
rilmiş ve 268 oy alarak seçilmiş-
ti. Seçilmiş mebusların İstan-
bul’da açılacak meclise gitme 

B
ugün öğleden 
sonra saat ikide 

Meclis-i Millîmiz 
merasim-i mahsusa 
ile açılıyor. Zat-ı Haz-
ret-i Padişahî sağlığı 
yerinde olmadığın-
dan bugün Meclis-i 
Millî padişah adına 
sadrazam tarafın-
dan açılacaktır. 
Şimdiye kadar 140 
mebus seçilmiştir 
ve bunların yaklaşık 
doksanı şehrimiz-
dedir. Bugünümüz 
tarihî bir gün sayıla-
bilir. Yaralı kalple-

rimizden fışkıran çığlıklara 
tercüman olmak üzere milletin 
vekilleri Meclis-i Mebusan’da 
toplanıyorlar. Bu tarihî meclisten 
vazifesini hakkıyla idrak etmesini 
ve memleketin hukukunu, ma-
zisine layık bir tarzda müdafaa 
edecek bir hükümete yardımcı 
olmasını temenni, temenni değil 
talep ederiz.

Açılış Nutku [Konuşması] Bu-
gün öğleden sonra saat ikide açıla-
cak olan Meclis-i Millî’de açılış 
konuşması, Mabeyn-i Hümâyûn 
Başkatibi Fuad Bey tarafından 
mutad olan merasim ile okuna-

caktır. Açılış konuşmasının içeriği 
hakkında güvenilir kaynaklardan 
edinebildiğimiz malumata göre; 
Mütareke’nin fazlasıyla uzamış 
olmasından ileri gelen vaziyetten 
ve harp senelerinin hazineye 
yüklediği fevkalade masraflardan 
dolayı hükümetin çok büyük 
borç içine düşmüş olduğu beyan 
olunarak, hükümetin bütçenin 
oluşturulması ve giderlerin kabulü 
sırasında iktisada fevkalade riayet 
etmeleri tavsiye edilmiş ve millet 
menfaatlerine faydalı kanun 
çıkarılmasından bahsederek böyle 
tarihî bir anda milletin vekaletini 
üzerine almış olan mebuslara, 
denetleme vazifelerinde başarılar 
temenni edilmiştir. Açılış konuş-
masından Türkçe ve Fransızca 
olmak üzere 200 nüsha dün gece 
bastırılmış ve bugün ilgililere 
dağıtılması kararlaştırılmıştır.

Açılış Merasimi Teşrifat 
Genel Müdürlüğü’nden dün bütün 
vekillere ve tarafsız devletlerin 
sefirlerine ve yabancıların ileri 
gelenlerine ve hükümet üyeleri 
ile teşrifata dahil kişilere bugün 
saat birde açılış merasiminde 
hazır bulunmak üzere davetiyeler 
gönderilmiştir. Şehzadeler ile 
hanedan-ı saltanata da davetiye 
yazıları gönderilmiştir.

İKDAM GAZETESİ: 12 OCAK 1920

‘Son Osmanlı meclisi bugün açılıyor!..’
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M
eclis-i Millî-yi 
Osmanî dün öğ-

leden sonra merasim-i 
mahsusa ile küşâd 
edilmiştir. Meclis-i 
Millî dün öğleden son-
ra ikiye beş kala mu-
tad olan merasim ile 
açıldı. Zat-ı Hazret-i 
Padişahî’nin rahat-
sızlıklarından dolayı 
açılış merasimini 
bizzat icra buyura-
mayacakları tebliğ-i 
resmî ile gazeteler-
de ilan olunduğu 
halde halk Meclis 
binasının haricinde 

toplanmıştı. Öğleden sonra saat 
birden itibaren davetliler, rical-i 
devlet gelmeye başlamış ve 
müteakiben Hahambaşı efendi ile 
Keldanî ve Süryanî patrikleri, İran 
sefiri, tarafsız devletler sefirleri, 
Amiral Bristol cenapları ve İtilaf 
Devletleri’ne mensup kumandan 
ve subaylar ile diplomatlardan 
birçok zevat Meclis’e gelmiş ve 
teşrifat memurları tarafından 
karşılanarak kendilerine tahsis 
olunan locaya alınmışlardır. 
Meclis-i Millî binasının içinde ve 
dışında pek çok askerî müfrezeler 
ile meclis muhafazasına memur 

kıtaat ve polis memurları saygı 
duruşunda idiler. 

Saray-ı hümâyûndan hare-
ket Zat-ı Hazret-i Şehriyârî’nin 
rahatsızlıkları münasebetiyle 
padişah adına olarak Serkâtib-i 
Hazret-i Padişahî Ali Fuad Bey 
ile yâverândan Hafız İbrahim 
Paşa resmî kıyafetlerini giyinmiş 
oldukları halde saat bir buçukta 
Mebusan Dairesi’ne gelmişler ve 
Heyet-i Vükelâ (Bakanlar Kurulu) 
tarafından karşılanmışlardır. En 
başta Sadrazam [Ali Rıza] Paşa 
olduğu halde bir müddet sonra 
Heyet-i Vükelâ gelmiş ve İstanbul 
Muhafızı Said Paşa ile Polis Müdü-
rü Nureddin Bey inzibat işlerine 
nezaret etmişlerdir. Mebusân, 
davetliler, rical-i devlet kendi-
lerine ayrılan yerlere geçerek 
heyet-i vükelânın salona girişini 
beklemeye başladılar. 

Açılış nutkunun okunması 
Saat ikiye beş kala önde sadra-
zam paşa olduğu halde salona 
gelen heyet-i vükela arasında 
Meclis-i Vükela’ya memur Ayan 
Reisi Tevfik Paşa hazretleri de 
bulunmakta idi. Hanedan-ı salta-
nat locasında kimse olmadığı gibi 
veliaht hazretleri de bulunmuyor-
du. Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtibi 
Ali Fuad Bey hatt-ı hümâyûnu 

sadrazam paşaya vermiş, o da 
öptükten sonra Dahiliye Nazırı 
Damad Şerif Paşa’ya vermişti. 
Şerif Paşa kürsüye gelerek bir 
sureti yukarıda verilmiş olan açılış 
nutkunu okumuş, hazır  bulunan-
lar ayakta dinlemiştir. Daha sonra 
Nakibüleşraf Efendi tarafından 
etkili bir dua okunmuştur.

Mebusların yemini Müte-
akiben Sadrazam Paşa Hazret-
leri: “Kanun-ı Esasî’nin kırkıncı 
maddesi gereği mebusânın yemin 
töreni icra olunacaktır” dedikten 
sonra Mebusân Kâtib-i Umumisi 
Asım Bey tarafından aşağıda 
isimleri verilen mebusların isim-
leri okunarak kendileri tek tek 
yemin etmişlerdir... İsmi okunan 
mebuslar Sadrazam Paşa’nın 
elindeki kağıdı alarak yüksek 
sesle okumak suretiyle yemin 
etmekteydiler.

Yemin metni “Zat-ı Hazret-i 
Padişahî’ye ve vatana sadakat 
ve Kanun-ı Esasî ahkamına ve 
uhdeme tevdi olunan vazifeye 
riayetle hilafından mücanebet 
eyleyeceğime, Vallahi” [Padişah 
hazretlerine ve vatana sadakat 
ve Anayasa’nın hükümlerine ve 
üzerime düşecek vazifelere riayet 
ederek aksine hareketten kaçına-
cağıma, Vallahi”].

İKDAM GAZETESİ: 13 OCAK 1920

‘Padişah hazretlerine ve vatana sadakat, vallahi’

zamanı geldiğinde İstanbul’da 
bulunan arkadaşları ve Harbiye 
Nazırı Cemal Paşa ile görüşme-
ler yapılmış; İngilizler tarafın-
dan tutuklanma ihtimali bu-
lunduğu gerekçesiyle Mustafa 
Kemal’in İstanbul’a gitmesinin 
riskli olduğu değerlendirilmiş; 
açılışa gitmemesi yönünde karar 
alınmıştı.

Böylece Mustafa Kemal Pa-
şa, Erzurum’dan mebus seçilmiş 
olmasına rağmen Meclis’in açı-
lışında bulunmadı. Meclis top-

lantılarına mazeretsiz katılma-
mış durumuna düşmemek için 
böbrek iltihabı sebebiyle tedavi 
edilmekte olduğunu bildiren bir 
sağlık raporu göndererek maze-
ret beyan etmişti. Meclis’e fiilen 
gitmemiş olmasına rağmen Er-
zurum seçim komisyonu üye-
lerinin imzalarıyla hazırlanan 
seçim mazbatası ve diğer evrakı 
meclis başkanlığına gönderil-
miş; incelenen seçim evrakının 
uygunluğu görüldükten sonra 
meclisin 9 Şubat 1920 Pazartesi 

günü yapılan toplantısında me-
busluğu oylanmış; mebusların 
“kabul” sadaları arasında Mus-
tafa Kemal Paşa’nın Erzurum 
Mebusluğu tasdik olunmuştu.

Meclis-i Mebusan İstan-
bul’da açıldığında Ankara’da bu-
lunan Mustafa Kemal Paşa ge-
lişmeleri yakından takip etmiş; 
hatta hastalığı sebebiyle açılışa 
katılamayan padişaha Anado-
lu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk 
Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi 
namına bir telgrafla geçmiş ol-
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sun mesajı göndermişti. Sultan 
Vahideddin de Mustafa Ke-
mal’in Heyet-i Temsiliye namı-
na çektiği bu geçmiş olsun me-
sajına Sadrazam Ali Rıza Paşa 
üzerinden yine bir telgrafla ce-

vap vermiş ve 
iyi dileklerinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti iletmişti.

Padişah ile Mustafa Kemal 
arasında cereyan eden bu telg-
raf trafiği önemlidir. Zira Mus-

MUSTAFA KEMAL’DEN SULTAN VAHİDEDDİN’E

SARAY’DAN MUSTAFA KEMAL’E

Mustafa Kemal Paşa ile
Sultan Vahideddin arasında
‘geçmiş olsun’ trafiği

8 
Temmuz 1919’da görevinden ve 
askerlikten uzaklaştırılan; 29 Temmuz 

1919’da hakkında yakalama emri çıkarılan; 
9 Ağustos 1919’da ise askerlik mesleğinden 
çıkarılarak taşıdığı nişanlar kendisinden 
alınan Mustafa Kemal, 14 Ocak 1920’de 
padişaha geçmiş olsun telgrafı yollamıştı. 
Sultan Vahideddin de buna karşılık Mustafa 

Kemal’e teşekkür eden bir telgraf çekmişti.
Hastalığı dolayısıyla Meclis-i Mebusan’ın 

açılışına katılamayan Padişah Vahideddin’e 
geçmiş olsun dileklerinde bulunan Mustafa 
Kemal’in Ankara’dan çektiği telgraf metni ve 
geçmiş olsun mesajından dolayı padişahın 
memnuniyetini ileten, sadrazam tarafından 
gönderilen cevabi telgraf metni.

Allah mübarek vücudunuzu her türlü beladan korusun

“Yüce Halifelik Makamına, 
Meclis-i Millî’yi gelerek teşrifinizden 
mahrum bırakan rahatsızlık bütün 
tebaanızla birlikte heyet-i temsili-
yemizi de pek ziyade üzdü. Gerçek 
koruyucu olan Allah mübarek vücu-
dunuzu yerden ve gökten gelecek 
her türlü beladan korusun, amin.

14 Ocak 1920
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı 

Hukuk Cemiyeti 
Heyet-i Temsiliyesi namına 
Mustafa Kemal”
(BOA, A.VRK, 843/102-2)

Padişah hazretleri memnun ve 
hoşnut kalmıştır
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti 
Heyet-i Temsiliyesi’ne

Padişah hazretlerinin rahatsızlığı münasebe-
tiyle üzüntülerinizi içeren çektiğiniz telgrafınızdan 
kendilerinin memnun ve hoşnut kaldığı bildirilir.

18 Ocak 1920”
(BOA, A.VRK, 843/102-4)

tafa Kemal Paşa yine aynı pa-
dişahın imzasıyla 8 Temmuz 
1919’da görevinden ve askerlik-
ten uzaklaştırılmıştı. Hatta bu-
nunla da yetinilmemiş, 29 Tem-
muz 1919’da Mustafa Kemal ve 
Rauf Bey’in “Hükümetin karar 
ve emirlerine aykırı harekette 
bulunarak kışkırtmalara devam 
etmeleri sebebiyle yakalana-
rak İstanbul’a gönderilmeleri-
ne” dair Bakanlar Kurulu kararı 
çıkarılmıştı. 9 Ağustos 1919’da 
ise Harbiye Nazırı Nazım, Sad-
razam Damad Ferid ve Padişah 
Vahideddin imzalı irade ile “3. 
Ordu Müfettişliği görevinden 
alınıp askerlikten istifa etmiş 
bulunan Mustafa Kemal Bey, 
askerlik mesleğinden çıkarıla-
rak taşıdığı nişanlar kendisin-
den alınmış, üzerinde bulunan 
fahri yaverlik rütbesi kaldırıl-
mıştır” denilerek, Mustafa Ke-
mal neredeyse tamamen yok 
sayılmıştı.

Bütün bu gelişmelere rağ-
men Halife Padişah Vahided-
din’e karşı bir tavır içinde gö-
rünmekten özenle kaçınan 
Mustafa Kemal, padişaha geç-
miş olsun mesajı göndermiş-
tir. Sultan Vahideddin de bizzat 
kendi imzasıyla askerlikten çı-
karılan, rütbe ve nişanları alı-
nan Mustafa Kemal’in “geçmiş 
olsun” mesajını görmezden gel-
memiş, memnuniyet ifade eden 
cevabi telgrafını sadrazam üze-
rinden göndermiştir. 

Son toplantı ve
meclisin feshi 
16 Mart 1920’de İstanbul’un 
işgali ve meclisin baskına uğ-
rayarak başta Rauf Bey olmak 
üzere bazı mebusların İngilizler 
tarafından tutuklanması, Mus-
tafa Kemal’in baştan beri dile 
getirdiği meclisin İstanbul’da 
güvende olmayacağı tezini hak-
lı çıkarmıştı. İngilizler İstan-
bul’un işgali ve meclise saldırıda 
bulunarak, bir bakıma Anka-
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ra’da toplanacak Büyük Millet 
Meclisi’ne giden yolu da açmış 
oldular.

16 Mart’ta İstanbul'un işgal 
edilmesinden sonra Meclis-i 
Mebusan’daki ilk toplantı 18 
Mart 1920’de yapıldı. Bazı me-
buslar tarafından, İstanbul’un 
silahlı olarak işgal edilip hiçbir 
gerekçe yokken meclisin işgal 
kuvvetleri tarafından saldırıya 
uğraması ve mebusların zorla 
tutuklanmasına tepki olarak gö-
rüşmelere ara verilmesi teklifi 
yapıldı. Meclis Başkan Vekili 
Hüseyin Kâzım Bey tarafından 
oylanan teklif oybirliği ile kabul 

edildi. Damat Ferit Paşa kabine-
sinin iktidara gelmesi ile birlikte 
Meclis-i Mebusan’ın feshedil-
mesi yönünde hızlı bir çalışma 
başlatılmıştı. Sonuçta Meclis-i 
Mebusan, padişahın 11 Nisan’da 
yayınladığı irade-i seniye ile fes-
hedildi.

Mustafa Kemal, İstanbul’da-
ki saldırı üzerine derhal hareket 
geçerek meclisin Ankara’da top-
lanması için çalışmalara başla-
mıştı. Yeni seçimler yapılarak 
sancaklardan mebuslar seçil-
mesi için duyuruda bulunuldu. 
Meclisin İstanbul’dan ve halife 
padişahtan ayrı, onlara rağmen 

oluşturulmuş bir hareket ol-
madığını hissettirmek için, son 
Osmanlı Mebusan Meclisi’nde 
mebus olanlardan Ankara’ya ge-
lebilecek olanların tabii meclis 
üyesi sayılacakları da duyurul-
du. Bu şekilde, Ankara’da topla-
nan meclisin İstanbul’da işgal 
edilen ve çalışmasına izin veril-
meyen meclisin devamı niteli-
ğinde olduğuna vurgu yapılmış-
tır. Hatta İstanbul’da görüşülüp 
meclis kapandığı için karara 
bağlanamayan Ağnam Resmî 
Kanunu, Ankara’da toplanan 
meclisin görüşüp çıkardığı 1 
Numaralı Kanun olmuştur.

M. KEMAL İÇİN YAZILAN SAĞLIK RAPORU

“1919 senesinde yapılan seçim-
lerde 3. Ordu sabık Müfettişi 
Mustafa Kemal Paşa’nın 268 
rey alarak Erzurum 
mebusluğuna 
seçildiği teftiş 
heyetinin 
hazırladığı 
mazbatadan 
anlaşıldığın-
dan Erzurum 
valisi, kadı, 
defterdar ve 
diğer azalar ta-
rafından tasdik 
olunmuştur”.

6 Ocak 1920
Meclis-i Mebusan’ın iç tüzüğü 

gereği seçilen mebusların seçim 
belgelerinin 
Meclis’te oluş-
turulan Birinci 
Şube tarafın-
dan incelen-
mesi usulüne 
binaen, Erzu-
rum Mebusu 
Mustafa Ke-
mal Paşa’nın 
mazbata ve 

sair seçim evrakı ilgili 
kurulca incelenerek mebusluğu-

na engel bir durum 
ve şikayet olmadığı 
anlaşılarak Genel 
Kurul’a havale edil-
diği ve 9 Şubat 1920 
tarihinde Meclis 
Genel Kurulu’nda 
kabul edildiğini gös-
teren mazbata.

(İhsan Ezherli, TBMM ve 

Osmanlı Meclis-i Mebusanı, 
TBMM Yay. Ankara 

1987 - TBMM Arşivi, 
Dosya No: 662, Mustafa 
Kemal Paşa’nın Osmanlı 
Meclis-i Mebusanı özlük 

dosyasından)

Erzurum Mebusu Mus-
tafa Kemal Paşa’nın, sol 
böbreğindeki havuzcuk 
(pelvis) iltihabı sebebiyle 
tedavi edilmekte oldu-
ğundan, yolculuk yapma-
sının uygun olmadığını 
bildiren Doktor İbrahim 
Şahap tarafından yazılan 
sağlık raporu: 
15 Şubat 1920

Hastalığım yüzünden
hareketime imkan 
yoktur

Mustafa Kemal Paşa’nın kendi 
elyazısı ile yazdığı 17 Şubat 1920 
tarihli dilekçesi.

“Meclis-i Mebusan Riyaset-i 
Celilesine

Hastalığıma mebni, bugünlerde 
hareketime imkan yoktur. Mezun 

addedilmekliğimi istirham eylerim. 
Heyet-i Umumiye’ce mezuniyeti 
kabul olunur.

Erzurum Mebusu 
Mustafa Kemal”
23 Şubat 1920

 
(İhsan Ezherli, TBMM ve Osmanlı Meclis-i Mebusanı, 
TBMM Yay. Ankara 1987 - TBMM Arşivi, Dosya 

No: 662, Mustafa Kemal Paşa’nın Osmanlı Meclis-i 
Mebusanı özlük dosyasından)

Mustafa Kemal’in Erzurum mebusluğu ve mazbatası

Böbrek iltihabı nedeniyle yolculuğa müsait değildir

#tarih Ocak 2020 21

MECLISI MEBUSAN.indd   21 27.12.2019   17:13



Sarayın ihaneti 
ve millî hakimiyet
ilkesinin yok sayılması

ÜÇÜNCÜ MEŞRUTİYET
Millî Mücadele’nin aynı zamanda millî hakimiyet için de yapılan bir iç 
mücadele olduğu, yakın tarihimizde es geçilen bir noktadır. 7 Ekim 1919’da 
başlayan 11 Nisan 1920’de sona eren dönemi “3. Meşrutiyet” olarak 
adlandırmak gerekir. Cumhuriyet rejimine kadar ilerleyen süreçte Saray’ın 
asıl ihaneti dış politikaya ilişkin değil, millî hakimiyet ilkesi üzerine kurulu 
olan anayasal sisteme son vermesidir.

Bu ay, yaşamı çok kısa olan 
ama daha sonra Misâk-ı 
Millî olarak bilinen Ahd-ı 

Millî adlı bildiriyi önce kabul (28 
Ocak), sonra da ilân etmesi (17 
Şubat) nedeniyle yakın tarihi-
mizde çok şerefli bir yeri olan 
son Osmanlı Meclisi’nin açılışı-
nın 100. yılındayız. 

12 Ocak 1920’de açılan bu 
meclisin, genel geçer tarih anla-
tılarımızda 2. Meşrutiyet’in son 
meclisi olduğu söylenir. Zama-

nında da o gün başlayan döneme 
“Dördüncü devre-i intihâbiy-
ye”, yani “dördüncü seçim dö-
nemi” denmiş ve son Meclis-i 
Mebûsân, 2. Meşrutiyet’in 1908, 
1912 ve 1914 seçimleriyle sür-
müş olan tarihine eklenmiştir 
Ancak bu, anayasa hukuku açı-
sından yanlış olduğu gibi tarih 
çözümlemesi açısından da kabul 
edilebilir bir şey değildir. Evet; 
o dönemi iyi anlayabilmek için 
Meclis-i Mebûsân tutanaklarını 

okumaya gittiğimizde kütüpha-
necilerin bize verdikleri o 100 
yıllık cildin üzerinde “Dördün-
cü devre-i intihâbiyye” yazıyor. 
Ama bu, tarihsel aktörlerin o 
günkü siyasal tercihleri nedeniy-
le kullandıkları bir adlandırma. 
Değişik bir biçimde söyleyecek 
olursak, tarihin öznellik boyutu-
nu gösteren güzel bir örnek. Do-
layısıyla, bugün yaptığımız tarih 
çözümlemesini bağlamaması ge-
rekir. Tarihsel aktörlerin öznel-

AHMET KUYAŞ

Galata Köprüsüne yanaşmış 
İngiliz HMS M1 denizaltısı.
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liklerini aşamayacaksak neden 
tarih çalışıyoruz ki?.

Eğer aklı başında bir Millî 
Mücadele tarihi yazmak istiyor-
sak, işe Sultan 6. Mehmet Va-
hideddin ve Ahmet Tevfik Paşa 
Hükümeti’nin 2. Meşrutiyet’e 
son verdiklerini söyleyerek baş-
lamamız gerekir. Bilindiği gibi 
sultan, 21 Aralık 1918’de, Ma-
yıs 1914’te açılmış olan Mec-
lis-i Mebûsan’ı dağıtmıştı. Bu, 
anayasal olduğu gibi meşru da 
olan bir karardı; zira bu Mec-
lis’te ülkeyi savaşa sokmak ya-
ni savaş sonunda ortaya çıkmış 
olan feci duruma neden olmak; 
bir de savaş sırasında Ermeni-
leri katletmek, İngiliz esirlerine 
kötü muamele etmek gibi ağır 
suçlamalarla karşı karşıya olan 
İttihat ve Terakkî Cemiyeti ço-
ğunluktaydı. Üstelik söz konusu 
cemiyet Kasım ayı başında yap-
tığı son kongresinde kendi ken-
dini feshetmiş, önderlerinden 
bir grup da yurtdışına kaçmıştı. 
Bu durumda, dağıtma kararını 
eleştirebilmek mümkün değildir. 
Ayrıca sözkonusu karar Anaya-
sa’nın 7.  Maddesi’ne gönderme 
yapıyor, yani yeni bir meclisin 
dört ay içerisinde yapılacak bir 
seçimle oluşacağı haberini de 
vermiş oluyordu.

4 Ocak 1919’da Osman-
lı Devleti’nin resmî gazetesi 
Takvîm-i vekâyî’nin dördüncü 
sayfasında küçük bir duyuru 
yayımlandı. “Genel maddeler” 
başlığı altında, imzasız, “resmî 
tebliğ” bile denmemiş, dolayı-
sıyla da hangi yetkeden kay-
naklandığı belli olmayan du-
yuru, seçimlerin barış antlaş-
ması sonrasına ertelendiğini 
bildiriyordu. Bu ertelemenin 
bahanesi de, Osmanlı toprak-
larının bir bölümünün işgal 
altında olması ve seferberlik 
durumunun sürüyor olmasıy-
dı. Seçimler barışın imzalan-
masını izleyen dört ay içinde 
hemen yapılacaktı: 

1919 başında ülke çapında 
bir seferberlikten sözedilemez. 
Anı kitaplarına meraklı okur-
larımız biliyorlardır ki, birçok 
yedeksubayımız daha Kasım ve 
Aralık aylarında terhis olup evle-
rine dönmüşlerdi. İşgalin seçime 
engel olması fikri ise tümüyle 
yanlıştır. Tam tersine, işgal al-
tındaki yerlere de seçim sandığı 
yerleştirmek, Osmanlı Devle-
ti’nin buralardan vazgeçmemek-
te kararlı olduğunu göstermesi 
bakımından çok da iyi olurdu. 
Ancak biliyoruz ki, o günkü hü-
kümette Maarif Nazırı olan kişi, 
memleketi Erzurum’a tayin edil-
mek isteyen Cevat Dursunoğ-
lu’nun isteğini geri çevirirken, 
Erzurum’un elimizde kalıp kal-
mayacağının henüz bilinmediği 
gerekçesini göstermiştir. Yani, 
İtilâf Devletleri’nin bazı yöre-
lerde seçim yapılmasına karşı 
çıkmaları halinde Tevfik Paşa 
Kabinesi’nin hiç de ısrarcı olma-
yacağı sonucuna varmamız en 
doğrusu olur.

İşin aslı o ki, ne Padişah ne 
de hükümet seçim istiyordu. Zi-
ra biliyorlardı ki, seçim yapıldığı 
takdirde mecliste, artık partile-
ri olmasa da, önemli önderleri 

yurtdışına kaçmış olsa da, İttihat 
ve Terakkî’nin savunduğu de-
ğerlere bağlı bir çoğunluk oluşa-
caktı. Bu değerlerin başında ise 
“hakimiyet-i milliyye”, yani ulu-
sal egemenlik ilkesi, yani meclis 
üstünlüğü ilkesi geliyordu. Sul-
tan 6. Mehmet Vahideddin’in de, 
Tevfik Paşa’nın da yıllardır ka-
bullenemediği en önemli yenili-
ği buydu 2. Meşrutiyet’in. Şimdi 
ise ellerine iyi bir fırsat geçmişti 
ulusal egemenliğe son verebil-
mek için. Karşısında çok zayıf 
kaldıklarını bildikleri İttihat ve 
Terakkî’yi İtilâf Devletleri savaş 
suçları nedeniyle cezalandıra-
cak, bu sayede de sultanın iste-
diği gibi hüküm sürebileceği ve-
ya meclis karşısında daha güçlü 
olacağı bir anayasal düzene ge-
çebileceklerdi. Ancak bu konuda 
epey acele ettikleri görülüyor. 
Hatta acele ettiklerinin kendile-
ri de farkındaydı ki, duyuru bir 
irâde-i seniyye (padişah emri) 
veya bir Bakanlar Kurulu kararı 
olarak yayımlanmadı. Adlarını 
duyurunun başına ya da sonuna 
ekleme cesareti gösterememiş-
lerdi; zira bu yaptıkları anaya-
sa ihlalinin de ötesine geçiyor, 
anayasal düzene basbayağı son 

Meclis-i Mebûsân toplantı 
halinde. Meclisin toplandığı 
Çifte Saraylar bugün Mimar 
Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi olarak 
kullanılıyor.
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veriyordu.
Bütün bunlardan çıkarıla-

cak ilk sonuç, 2. Meşrutiyet’in 
4 Ocak 1919’da sona erdiğidir. 
Yalnız, sonrasında olanlara bak-
madan önce, bu gelişmeyle gerek 
Sultan Vahideddin’in gerekse 
de Ahmet Tevfik Paşa ve başka 
birçoklarının mutlaka meşruti-
yet karşıtı oldukları sonucuna 
varmamak gerekir. Yukarıda da 
söylendiği gibi, Sultan Vahided-
din’in padişahın meclis karşı-
sında daha üstün bir konumda 
olacağı bir meşrûtî sistem istedi-
ğini düşünmek daha doğru olur. 
Nitekim sözkonusu ettiğimiz 
duyurunun yayımlanmasını izle-
yen günlerde Hürriyet ve İtilâf 
Fırkası’nın yeniden örgütlendi-
ğini biliyoruz. Bu örgütlenmede 
başı çekenler arasında partinin 
ilk kurucularından olan “Damat” 
Ferit Paşa’nın olduğunu da bi-
liyoruz. Öte yandan bu kişinin 
Sultan Vahideddin’e siyasal ola-
rak da çok yakın olduğu ve kısa 
süre sonra sadrazam atanacağı 
da bildiklerimiz arasında. Dola-
yısıyla, sultanın mutlakiyet iste-
mesi halinde ne parlamentoya 
ne de siyasal partilere gerek ka-
lacağından, Hürriyet ve İtilâf’ın 

yeniden harekete geçmesini 
meclis üstünlüğü olmayan bir 
meşrutiyete gitmek istendiğinin 
kanıtı olarak kabul etmemiz ge-
rekir. Tabii evdeki hesap çarşıya 
uymayacak ve ülke aylarca mut-
lakiyet rejiminde yaşayacaktır.

Bu noktada ise “Millî Müca-
dele” adını verdiğimiz sürecin 
tarihçiliğimizin bugüne kadar 
çok ihmal ettiği iç siyaset boyu-
tunu görüyoruz. Kabul etmek 
gerekir ki, “Kurtuluş Savaşı” adı 
verilen sürecin gayet “saçma” 
bir biçimde hemen 19 Mayıs 
1919’dan itibaren başlatılma-
sı; 1908’den beri devam etmekte 
olan devrim sürecinin, yani millî 
hakimiyet ilkesini savunanlarla 
bu ilkeye karşı olanlar arasında-
ki mücadelenin üstünü örtecek 
biçimde kullanılmış, “Millî Mü-
cadele”nin aynı zamanda millî 

hakimiyet için de yapılan bir iç 
mücadele olduğunu toplumun 
iyi anlamasına engel olmuştur. 
Bunun sonucunda da birçok va-
tandaşımız, ülkemizde cumhuri-
yetin Saray’ın ihaneti sonucun-
da ortaya çıktığını düşünürken, 
sözkonusu ihanetin dış politika-
ya ilişkin olduğunu sanır. Halbu-
ki cumhuriyete kadar gidilme-
sine neden olan asıl ihanet, yu-
karıda da gördüğümüz gibi millî 
hakimiyet ilkesi üzerine kurulu 
olan anayasal sisteme son veril-
mesidir.

Bu yanılsamaya millî haki-
miyet yanlılarının 1919 seçimle-
rine kadar, hatta seçimler bitip 
Meclis-i Mebûsân açıldıktan 
sonra bile kullandıkları söyle-
min de katkıda bulunduğunu 
görmeliyiz. Nitekim ister Erzu-
rum Kongresi sırasında olsun, 
ister Sivas Kongresi sırasında 
olsun, millî hakimiyet yanlıla-
rı Sultan Vahideddin’i doğrudan 
doğruya hiç suçlamamışlardır. 
Aylarca seçim yapılmamasına 
gönderme yaparlarken bile padi-
şahtan sözetmemişler, durumu 
İstanbul’daki “Damat” Ferit Paşa 
Hükümeti’nin bir tasarrufu gi-
bi göstermişlerdir. Meşrutiyet’e 

Yanda görülen duyuru ‘Mevadd-ı umûmiyye’ (genel 
maddeler) başlığıyla yazılmış ve herhangi bir imza 
taşımıyor.

Anayasa’nın değiştirilmiş 7. 
maddesinin ilgili fıkrası gereğince 
Mebuslar Meclisi’nin feshi Padişah’ın 
haklarından olması nedeniyle adı 
geçen Meclis 21 Aralık 1918’de fesh 
edilmiştir. Aynı Fıkra gereğince dört 
ay içinde yeniden seçim yapılarak 
Meclis’in toplanması gerekiyorsa da, 
herkesin bildiği gibi Osmanlı toprakla-
rının bir kısmının işgal altında olması 
ve seferberlik durumunun henüz sona 

ermemiş olması nedeniyle şimdi giri-
şilecek bir seçim sürecinin kanunlara 
uygunluğunun mümkün olamayacağı 
açık olduğundan, öte yandan da 
seçimlerin yapılabileceği durumun 
mutlaka sağlanması gerektiğinden 
Allah’ın lütfuyla barış antlaşmasının 
imzalanmasıyla birlikte kanunun ön-
gördüğüne uygun olarak hemen dört 
ay içerisinde seçime girişileceğinin 
kararlaştırıldığı ilan olunur.

GAZETE KÖŞESİNDE KALAN...

Seçimleri erteleyen imzasız ve resmî olmayan duyuru!

İstanbul’da çıkan Orient 
News gazetesinin 17 Mart 
1920 tarihli nüshasının baş 
sayfası: “Şehir işgal edildi: 
Milliyetçi düzenbazlar 
tutuklandı”.
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son verildiğinden hiç sözetme-
miş, seçimlerin bir türlü yapıl-
mamasından şikâyetçi olmuşlar-
dır. Nitekim Sivas Kongresi’nin 
Sultan 6. Mehmet Vahideddin’e 
14 Eylül 1919 tarihinde çektiği 
telgrafta, neredeyse komik diye-
ceğimiz bir özellik vardır. Sulta-
na hitap eden metinde Sadra-
zam Ferit Paşa aylardır seçim 
çağrısı yapmadığı için şikâyet 
edilir; sanki Anayasa, seçim çağ-
rısı yapma selâhiyet ve görevini 
sultana değil de başbakana tanı-
yormuş gibi! Tabii o metnin asıl 
muhatabı padişah değil, metni 
Sivas’ta hemen yayımlayacak 
olan İrade-i milliyye gazetesinin 
okurları, yani Anadolu insanıydı. 
Böylece topluma “biz padişaha 
karşı değiliz; hükümete karşıyız” 
mesajı verilmiş olacaktı.

Ancak Sultan Vahideddin, bu 
makalenin konusu dışında ka-
lan nedenlerden dolayı yelken-
leri suya indirmek zorunda ka-
lıp Ekim başında seçim çağrısı 
yapınca, ortaya garip bir durum 
çıktı. Anayasal düzene son ve-
ren padişah, yeniden anayasal 
düzene dönüyordu! Millî haki-
miyet yanlıları bu durumda ne 
yapacaklardı? İşgal altındaki İs-
tanbul’da Sultan Vahideddin’den 
neden Meşrutiyet’e son verdi-
ğinin hesabı mı sorulacaktı? 
Yoksa, yapılması gereken onca 
önemli iş varken, 1909’da yaptık-
ları gibi padişahı hal edip yerine 
yenisini mi geçireceklerdi? Veya 
eski sadrazamlar Ahmet Tevfik 
ve “Damat” Ferit Paşalar’ı ay-
larca seçim çağrısı yapmadıkla-
rı için mahkemeye mi verecek-
lerdi? 

Bunların hiçbiri Boğaz’da de-
mirli İtilâf savaş gemilerinin top 
namluları neredeyse Meclis-i 
Mebûsan binasının pencerele-
rinden içeri girecek bir durum-
dayken yapılacak iş değildi tabii. 
Yapılmayacak bir iş de, girilen 
yeni dönemin yeni bir meşruti-
yet olduğunu söylemek olurdu. 

Bu bakımdan yeni döneme 3. 
Meşrutiyet’in birinci seçim dö-
nemi denmedi. Yani 2. Meşruti-
yet sanki hiç bitmemiş gibi ya-
pılarak yeni döneme “dördüncü 
seçim dönemi” dendi.

Çoğunluğu elde etmiş olan 
Müdafaa-i Hukuk mensubu 
milletvekilleri, Heyet-i Temsi-
liyye Başkanı Mustafa Kemal 
Paşa’nın isteği doğrultusunda 
hareket etmediler ve meclis-
te kurdukları gruba “Müdafaa-i 
Hukuk Grubu” adını vermedi-
ler. İtilâf Devletleri’yle boğuş-
maya hazırlanan bir mecliste bu 
grup adı kuşkusuz daha yakışıklı 
olurdu. Ama onlar iç politikada 
barışın sağlanmış olduğunu gös-
termek için padişaha bir cemile 
yapıp, açılış konuşmasını yaptır-
maya bile gelmeyen Sultan Vahi-
deddin’in (Damat Şerif Paşa’nın) 
okuduğu konuşmasında geçen 
“felâh-ı vatan” (vatanın kurtu-
luşu) deyimini kendilerine grup 
adı olarak aldılar. İki ay sonra, 16 
Mart 1920’de yaşananlar, kome-
dinin de sonu oldu tabii. Mustafa 
Kemal Paşa, ertesi Eylül ayında 
Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı 
bir konuşmada Sultan Vahided-
din hakkında “hain” sıfatını kul-
lanacaktı.

Daha önce yaptığımız yayın-
larda, 7 Ekim 1919’daki seçim 
çağrısıyla başlayan dönemden 
sözederken “3. Meşrutiyet” ad-
landırmasını kullandık. Benim 
gibi düşünen başka tarihçileri-
miz de var. Ancak onlar bu ad-
landırmayı kullanmıyor, Sina 
Akşin’in de yaptığı gibi “Son 
Meşrutiyet” diyorlar. Nedeni 
ise Üçüncü Meşrutiyet başlık-
lı bir kitabın varlığı. Bu kitap, 
hukuk ve tarih alanlarında-
ki ulusal performansımızın ne 
kadar üzüntü verici boyutlarda 
olduğunu gösteren bir “eser”. İs-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi mezunu olup üç dönem 
de milletvekilliği yapmış olma-
sına rağmen yazarı Mahmut 

Goloğlu’nun anayasa hukukun-
dan pek bir şey anlamadığını 
gösteren bu Üçüncü Meşrutiyet, 
23 Nisan 1920 ile 20 Ocak 1921 
(Teşkilât-ı Esâsiyye Kanunu) 
arasındaki dönemdir! Yani 
yazar, Osmanlı anayasal 
sisteminin tümüyle dışında 
kalan Büyük Millet Mecli-
si’ni yalnızca bir Osmanlı 
Devleti kurumu yapmakla 
kalmamış; Ankara’da, ya-
ni başkent dışında, Âyân 
Meclisi olmadan ve tümüy-
le padişahın iradesine karşı 
kurulmuş, o yüzden de kuru-
cu ve katılımcılarının birçoğu 
İstanbul’da ölüm cezasına çarp-
tırılmış bir meclisi “meşrûtî”-
leştirmiştir. Bazılarımız, 
“Bir Demokrat Parti 
milletvekili, dev-
rimden bu kadar 
anlar işte” deyip 
geçebilirler ta-
bii; bazılarımız 
için ise bu bir 
doktora tezine 
başlama nedeni 
olabilir. Ancak 
şurası muhak-
kak ki, şimdi-
lerde Tür-
kiye İş 
Bankası 
Kültür 
Yayın-
ları’nın 
yeniden 
bastığı bu 
kitabın adı, 
“3. Meşru-
tiyet” adının 
kullanılmasını 
çok zorlaştırıyor. 
Ne var ki doğru 
kelimeleri yan-
lış kullananların 
elinden almak ge-
rek. Şair ne demiş: 
“Türkçede Üçün-
cü Meşrutiyet’e 
Üçüncü Meşrûti-
yet denir!”

Mustafa Kemal Amasya’da.
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12.03.2016 – Mark Eliyahu
Ali Güler

07.02.2018 – King Krule
Onur Doğman

23.03.2019 – Nekropsi
Onur Doğman

14.12.2019 – Kalben
Onur Doğman

21.01.2010 – Ubor Metenga
Ozan Eicher

11.02.2011 – Ólafur Arnalds
Ali Güler

21.02.2012 – St. Vincent
Ali Güler

07.04.2013 – Swans
Ali Güler

10.10.2014 – Future Islands
Ali Güler

03.11.2015 – Rhye
Ali Güler
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Açıldığı günden itibaren 
iyi ve kaliteli müziğin 
buluşma noktalarından 
olan Salon, 2020 yılında 
10’uncu yaşını kutluyor. 
Her sezon ortalama 180 
etkinliğe ev sahipliği 
yapıyor ve açıldığından 
beri 375.000’i aşkın 
müzikseveri ağırladı. 
Bu on senede Marcus 
Miller, Mammal Hands, 
Gogo Penguin, Yussef 
Dayes, Makaya McCraven, 
Comet is Coming, Kamaal 
Williams gibi caz müziğin 
efsaneleriyle Altın Gün, 
King Gizzard & The Lizard, 
Wizard, Khruangbin, Agar 
Agar, Rhye, Unknown 
Mortal Orchestra, Future 
Islands, Midlake, Notwist 
gibi güncel müziğinin 
önemli isimleri Salon’un 
konuğu oldu. Türkiye 
müzik dünyasından ise 
Büyük Ev  Ablukada, Gaye 
Su Akyol, Jakuzi, Nekropsi, 
Baba Zula, Islandman, 
Arif  Sağ, Erkan Oğur da 
hayranlarıyla Salon’da 
buluşan sanatçılar 
arasındaydı. İşte 
fotoğraflarla 10 yıl Salon 
İKSV için böyle geçti...
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10.09.2017 - Kiasmos (Live)
Onur Doğman

05.08.2018 – Wolf Alice
Emre Durmuş

30.06.2019 – Birlikte Güzel: Gezgin Salon Agar Agar

Onur Doğman

30.06.2019 – Birlikte Güzel: Gezgin Salon Agar Agar

Poyraz Tütüncü

30.11.2019 – Birlikte Güzel: Gezgin Salon: Mac DeMarco

Poyraz Tütüncü

30.11.2019 – Birlikte Güzel: Gezgin Salon: Mac DeMarco

Poyraz Tütüncü

10.09.2017 - Kiasmos (Live)
Onur Doğman

05.08.2018 – Amyl & The Sniffers
Fatih Küçük

05.08.2018 – King Gizzard And The Lizard Wizard

Emre Durmuş
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2500 YILLIK KALINTILARLA  
KADIKÖY’ÜN HİKAYESİ YENİDEN YAZILIYOR

Üzerinden tren geçen tarih:
HAYDARPAŞA KAZILARI
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Yoğun kentleşme nedeniyle bugüne kadar arkeolojik 
kimliklendirilmesi yapılamayan Kadıköy’ün tarihi ilk defa 
günışığıyla buluştu. Kazı çalışmalarında yapı kalıntıları, 
5. yüzyıla tarihlenen bir kilise ile sayısı 8 bini aşan sikke 
bulundu. MÖ 5. yüzyıldan Osmanlı Dönemi sonuna dek 

uzanan eşsiz arkeolojik buluntular, Metropol İstanbul’unun 
tarihine çok önemli katkılar yapacak.

Gizemli iskelet
Kazı alanında bulunan 1000 yaşındaki iskelet üzerinde 

bir sır taşıyor: Boynundaki koku kolyesi. Vücut 
bütünlüğü bozulmadan bugüne kadar ulaşmayı 

başaran bu iskeletin neden kolyesiyle gömüldüğü şu 
an için bir muamma. Arkeologlar bunun dönemi için 

istisnai bir durum olduğunu söylüyor.

MANUEL ÇITAK DENİZ KAYNAK
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Metropol İstanbul’u-
nun genellikle Tarihî 
Yarımada ile birlikte 

anılan uzun tarihinin diğer bir 
öyküsü karşı kıyıda, bugünkü 
Kadıköy’de yazıldı. Asya ile Av-
rupa arasındaki karayolunun 
ve Akdeniz ile Karadeniz ara-
sındaki denizyolunun üzerin-
de yer alan Kadıköy’ün geniş 
toprakları; göç, ticaret, kültürel 
alışveriş gibi her türlü etkileşi-
min buluştuğu bölgede yer alı-
yordu. Kuzeyde Üsküdar, batı 
ve güneyde ise Marmara Deni-
zi ile çevrilen Kadıköy, doğuya 
giden yolların da başlangıcıydı. 

Kadıköy’ün ilk yerleşimi, 
bugünkü Fikirtepe’nin yoğun 
yapılaşmasının altında kay-
bolup gitmiştir. MÖ 5000’lere 
kadar uzanan Fikirtepe yer-
leşmesinden sonra Tunç Çağ-
ları’ndaki (MÖ 3500-1200) 
iskânlar da hızlı kentleşme 
nedeniyle farkedilemeden yo-
kolmuştur. Kalamış Koyu’nda 
deniz tabanında bulunan ça-
nak-çömlekler, Tunç Çağı’nın 
Kadıköy’deki en önemli arkeo-

lojik kanıtları...
Kadıköy topraklarının 

kentleşme süreci eski Yunan 
kolonizasyonu ile başlamış. Ta-
rihsel kayıtlara göre Orta Yu-
nanistan’dan gelen Megaralılar, 
MÖ 685’te bugünkü Haydar-
paşa ile Moda Koyu arasında 
yani İstanbul Boğazı’nın Mar-
mara ağzında kurmuşlar Kalk-
hedon’u (Kadıköy’ün bilinen 
ilk adı). Herodotos tarafından 
“Körler Ülkesi” olarak anılan 
Kalkhedon isminin arkasında, 
hemen karşısındaki Saraybur-
nu’nda yer alan Byzantion’un 
17 yıl sonra (MÖ 668) kurul-
muş olması var. Bu iki ken-
tin kuruluşundan yaklaşık 150 
yıl sonra Pers (Akhaimenid) 
komutanı Megabazos, Kalk-
hedon’un Byzantion’dan önce 
kurulduğunu öğrenince, Kalk-
hedon halkının, yerleşmeye 
uygun iki yer arasından daha 
elverişsiz olanını seçmesinde-
ki anlamsızlığı belirtmek için 
burayı “Körler Ülkesi” olarak 
tanımlamış. 

İstanbul erken dönem tari-

hinin belki de en ilginç tanım-
lamasına neden olan Megaba-
zos’un bu sözlerinin temelinde 
çok büyük olasılıkla askerî ve 
ticari gözlemler vardı. Oysa ki 
Kalkhedonlular öncelikle tarı-
mı düşünmüşlerdi. Bugün Fe-
nerbahçe Stadı’nın bulunduğu 
Papaz’ın Çayırı ve yakın çevre-
si, Kurbağalıdere’nin (Kalkhe-
don Çayı) sağladığı su sayesin-
de çok önemli bir tarım havza-
sı haline gelmişti. Bu bağlamda 
bu iki kentin tarihsel gelişimi-
ne bakıldığında, Kalkhedon’u 
kuranların yer seçimini tü-
müyle bilinçli olarak yaptık-
ları anlaşılıyor. Tarım yapma 
amacıyla yer bakan Kalkhedon 
kolonistleri, Sarayburnu’na 
göre daha verimli topraklara 
sahip olan Kadıköy bölgesini 
tercih etmişlerdi. Buna karşın 
Kalkhedon, tarım nedeniyle ti-
careti geri plana atmamış; do-
ğal liman olan Haydarpaşa ve 
Moda koylarını kent ticaretiyle 
ulaşımının parçası haline ge-
tirmişti. 

Kalkhedon’un batı limanı-

Anadolu’yu İstanbul’a 
bağlayan yol

Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde İstanbul’u Anadolu’ya 

bağlayan ana yolun başlangıç 
noktası Haydarpaşa Koyu’ydu. 
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nı oluşturan bir koyun kena-
rındaki Haydarpaşa mevkii ise 
İstanbul için Anadolu ve As-
ya’ya uzanan yolların başlangıç 
noktasıydı. Özellikle Bizans ve 
Osmanlı İmparatorluğu döne-
minde İstanbul’u Anadolu’ya 
bağlayan, ticari öneme sahip 
bu anayolun başlangıç noktası, 
deniz yolu ile ulaşılabilen Hay-
darpaşa Koyu’ydu. Buradan 
başlayıp Kalkhedon içinden 
Ayrılık Çeşmesi mevkiine ula-
şan yol, Moda (Promotu), Kala-
mış (Kalmation) ve Hiera (Fe-
nerbahçe) güzergahını izleye-
rek doğuya doğru uzanıyordu. 
Osmanlı döneminde de İstan-
bul’un Anadolu-Asya yolunun 
başlangıcı olan Haydarpaşa’da 
Pendik hattının ana garı olarak 
1872’de inşa edilen ilk istasyon 
binasının yetersiz kalması ne-
deniyle yeni bir projeye karar 
verilmiş; bugünkü gar binası 
1908’de tamamlanmıştı.

Haydarpaşa Garı, peronla-
rı ve demiryolları arasındaki 
bölgede İstanbul 5 Numaralı 
Kültür Varlıkları Koruma Böl-
ge Müdürlüğü’nün kararı ile 
Mayıs 2018’de arkeolojik kazı-
lar başladı. İstanbul Arkeolo-

ji Müzeleri başkanlığında yü-
rütülen kazılar, MÖ 5. yüzyıl-
dan Osmanlı Dönemi sonuna 
dek uzanan tarihsel sürece ait 
eşsiz arkeolojik bulguların or-
taya çıkmasını sağlıyor. Yoğun 
kentleşme nedeniyle bugüne 
dek arkeolojik kimliklendiril-
mesi tam olarak yapılamayan 
Kalkhedon’un batı limanı ve 
hinterland’ı ile ilgili çok önemli 
buluntu ve kalıntılar açığa çık-
maya başladı. Beş ayrı bölgede 
yürütülen kazı çalışmaları so-
nucunda çeşitli dönemlere ait 

yapı kalıntıları, MS 5. yüzyıla 
tarihlenen bir kilise ile sayısı 8 
bini aşan sikke bulundu.

Kazı alanındaki en erken 
bulgular MÖ 5. yüzyıla tarihle-
nen Kalkhedon kent sikkeleri... 
Bunlar Kalkhedon’un, kurulu-
şundan hemen sonraki dönem-
de ekonomik olarak oldukça 
güçlü olduğuna işaret ediyor. 
Sonraki dönemin en önemli 
kalıntısı MÖ 4. yüzyıla tarih-
lenen ve bir platformu olduğu 
gözlenen Hellenistik bir yapı 
parçası. Peron 2’de saptanan 
ve Erken Bizans Dönemi’ne 
tarihlenen bir kilise kalıntı-
sı ise içinde bulunan toplu is-
kelet grubu ile dikkati çekiyor. 
Bunların kilise mahzeninde 
özel bir odada açıkta durduğu 
anlaşılıyor. Hıristiyan inan-
cında ölümden ders ve ibret 
almak amacıyla cesetlerin özel 
mekânlarda teşhir edildiği bili-
niyor. Bu geleneğin Bizans dö-
nemindeki varlığının açığa çı-
karılmış olması din arkeolojisi 
açısından çok önemli bir geliş-
me... Gara biraz daha uzak kazı 
alanlarından biri olan “İbrahim 
Ağa” bölgesinde saptanan ve 
MS 4-5. yüzyıllara tarihlenen 
“T” biçimli bir yapı kalıntısının 
ise bir anıtmezar olduğu düşü-
nülüyor.

Adile Sultan’ın
balonlu düğünü
Haydarpaşa çayırı, 
19. yüzyılda içinden 
demiryolu geçirilinceye 
kadar İstanbul’un başlıca 
mesire yerlerinden biriydi. 
İtalyan baloncu Comaschi, 
ilk uçuş denemelerini 
burada yapmıştı. 1845’te 
Adile Sultan’la Mehmet 
Ali Paşa’nın Haydarpaşa 
Çayırı’ndaki düğününün baş 
eğlencelerinden biri de bu 
balon gösterisiydi.  

Arkeoloji neferleri
Toplamda 300 bin metrekareye yayılan 
alanda arkeoloğu, restorasyon uzmanı, 
arşivcisi, işçisiyle neredeyse 400 kişi 
çalışıyor. Körler Şehri’nin 1500 yıllık 
kalıntıları arasında öğle tatilindeki işçiler...
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Bu kazılar Haydarpaşa’da 
MÖ 5. yüzyıldan MS 7. yüzyıla 
uzanan uzun bir döneme tarih-
lenen taşınır ya da taşınamaz 
nitelikte çok önemli arkeolojik 
bulguları ortaya koydu. Arke-
olojik bulguların MS 7. yüzyıl 
başlarından itibaren kesintiye 
uğramış olması (post terminus 
quem) tarihsel arkeoloji açısın-
dan değerlendirilmeye muh-
taç bir konu. İstanbul tarihin-
de 1453 öncesi süreçte pek çok 
kuşatma olmuş. Bunlar içinde 
en zorlularından biri 626 yılın-
da yaşanmıştı. Bu kuşatmanın 
baş aktörleri, Avarlar ile Sa-
saniler (İranlılar)... 7. yüzyılın 
başlarında terkedildiği anlaşı-
lan kazı alanının ıssızlaşması-
nın, sözkonusu tarihte Üskü-
dar ile Kadıköy arasındaki bir 
bölgede ordugah kurmuş Sasa-
nilerle ilgisi olabilir.

610’da Bizans imparatoru 

olan Herakleios (MS 575-641) 
batıda Avarlar, doğuda ise Sa-
sanilerle zorlu bir mücadeleye 
girişmiş. İslâm Peygamberi Hz. 
Muhammed ile aynı dönemde 
yaşamış olan Herakleios’un Sa-
sanilerle mücadelesi Kur’an-ı 
Kerim’in Rum Suresi’nde iz-
lenebilir. Kur’an’ın 30. suresi 
olan ve 60 ayetten oluşan Rum 
Suresi’nde Herakleios’un Şe-
hinşah 2. Hüsrev (590-628) ile 
yaptığı savaşlardan bahsedi-
liyor: “Rumlar yakın bir yerde 
yenilgiye uğradılar. Fakat onlar 
bu yenilgilerinden sonra birkaç 
yıl içinde galip gelecekler. Ön-
ce olduğu gibi sonra da Allah’ın 
dediği olur. O gün müminler 
Allah’ın yardımı sebebiyle se-
vinecekler. O dilediğini muzaf-
fer kılar. O çok güçlüdür, engin 
merhamet sahibidir” (Rum Su-
resi, 2. - 5. ayetler).

Surede Rum kelimesi ile 

Romalılara atıf yapılırken, Hz. 
Muhammed dönemindeki Bi-
zanslılar (İstanbul) kastedili-
yor. Surenin ilk ayeti Bizans 
ordusunun 614 baharında Sa-
saniler karşısında Şam yakın-
larında aldığı yenilgiden bahse-
diyor. Bu durum erken dönem 
Müslümanları için önemli bir 
dinsel ve sosyolojik sorun teş-
kil etmiş. Zira yenilgiye uğra-
yanlar tektanrı inancına sahip 
(Ehl-i Kitap) Bizanslılar iken, 
zafer kazananlar Zerdüşt di-
nine mensup düalist inançta-
ki Persler... Sure bir anlamıyla 
da bu zaferin çoktanrılı inan-
cın tektanrılı inanç karşısın-
da üstünlüğünü kanıtladığına 
inanan, Müslüman olmayan 
Mekke halkına bir cevap nite-
liğinde. Üçüncü ve dördüncü 
ayetlerde Bizans’ın bu yenil-
giyi birkaç sene içinde zafere 
dönüştüreceği Müslümanlara 

Mezar hediyesi olarak 
gömülen minyatür koku 

şişesi, Hellenistik Dönem.

Artemis figürini,  
Geç Arkaik-Erken Klasik 

Dönem.

YENI SABLON.indd   32 27.12.2019   17:31



#tarih Ocak 2020 33

müjdeleniyor. Yani “Ehl-i Ki-
tap” kabul edilen Bizanslılar, 
Allah tarafından destekleniyor.

626’da Avarlar, Avrupa’dan 
Byzantion’un karşısında-
ki Galata bölgesine; Sasani-
ler ise Anadolu’dan çok büyük 
olasılıkla bugünkü Haydar-
paşa mevkiine gelerek Kos-
tantiniyye’yi ittifak halinde 
kuşatma hazırlıklarına başla-
dılar. Sasanilerin başında 2. 
Hüsrev’in en ünlü komutanı 
Şahvaraz bulunuyordu. Or-
dusunda süvari birlikleri ve 
savaş arabaları bulunan Sa-
saniler, çok büyük olasılıkla 
Kalkhedon’u yakıp yıkmışlar 
ve yağma hareketlerine giriş-
mişlerdi. Kentte bulunmayan 
Herakleios, Kostantiniyye’yi 
dışarıdan desteklemişti. Şehri 
düşürmeyi hedefleyen kuşat-
ma ve saldırıyı, kente daha ya-
kın konumda bulunan Avarlar 

gerçekleştirmişti. Sasanilerin 
İstanbul Boğazı’nı geçip Kos-
tantiniyye kuşatmasına bilfiil 
katılmış olduklarına dair her-
hangi bir kayıt bilinmiyor. 626 
yazında gerçekleşen bu kuşat-
ma başarısızlıkla sonuçlanmış 
ve Avarlar Avrupa’ya çekilmek 
zorunda kalmışlardı.

Sasanilerin 626 kuşatması-
na katılmak amacıyla Kalkhe-
don’a kadar gelip ordugah kur-
muş olmaları; Rum Suresi’nde 
anlatılan ve uzun yıllar Anado-
lu, Suriye ve Mezopotamya’da 
sürmüş olan Bizans-Pers mü-
cadelesinin en batıdaki cephe-
sine işaret ediyor. Haydarpaşa 
kazı alanlarındaki yerleşimin 
7. yüzyıl başlarında kesintiye 
uğraması, yukarıda dediğimiz 
gibi Pers ordusunun bölgeye 
gelmesiyle ilgili olmalı. Alanda 
kısa bir süre kalıp, ordugah için 
çadırlar kuran Pers ordusunun 

hem bölgeyi tahrip ettiği hem 
de bir yerleşme kurmadığı için 
geride kendilerine ait fazla bir 
şey bırakmadıkları anlaşılıyor. 

Rum Suresi’nin 2.-5. ayet-
lerinde bahsedilen mücadele-
deki Bizans üstünlüğü hususu, 
Kostantiniyye kuşatmasında 
başarılı olamayan Sasani or-
dusunun bölgeyi terketmesi 
ve İran’a dönmesi ile gerçek-
leşmiş. Haydarpaşa arkeolojik 
kazıları, Kur’an’da Bizans-İran 
savaşlarına sahne olan İstan-
bul ve Anadolu coğrafyalarının 
anılmış olduğunu kanıtlamak-
la birlikte, din arkeolojisi çalış-
malarının da ne denli önemli 
olduğuna işaret ediyor. Yak-
laşık 1.5 yıldır devam eden ve 
daha da sürecek gibi görünen 
Haydarpaşa kazılarının Met-
ropol İstanbul’unun arkeolo-
jik tarihine çok önemli katkılar 
yapacağı kesin.

Ordugah alanında 
bulunan İznik seramiği, 

16. yüzyıl.

Kemik oyun taşı,  
6-7 yüzyıl.
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Denize nazır
imparatorluk 
sarayı
MS 4.-6. yüzyılda 
yapılan ve Bizans 
İmparatorluğu’nun yazlık 
sarayı olduğu düşünülen 
yapı kompleksinin içinde 
ilk göze çarpanlar oval bir 
havuz, tuvaletler ve ısıtma 
sistemi… İnşa edildiği 
dönemde yapı denize 
sıfırmış; zaman içinde bu 
mesafe artmış.

MÖ 5. YY’DAN ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNE

Her katmanında 
ayrı bir tarih yatıyor
350 bin metrekarelik devasa bir alanın beş ayrı bölgesinde 
Mayıs 2018’den beri sürdürülen Haydarpaşa kazılarında 
toprağın her katmanından ayrı bir döneme ait eserler 
çıkıyor. Klasik, Hellenistik, Erken Bizans, Osmanlı ve Erken 
Cumhuriyet dönemlerinden en önemli bulgular ve perde 
arkasındaki kahramanlar...
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HELLENISTIK VE ERKEN BIZANS DÖNEMLERI

Peronun altından
BİZans sarayı çıktı

Gar önü, Peron 1, Peron 
2, Menfez ve İbrahi-
mağa olmak üzere beş 

ayrı bölgede yürütülen ka-
zı çalışmalarından çıkarılan 
buluntuların en dikkat çekici 
olan, Peron 1 bölgesindeki yapı 
kompleksi. Hellenistik dönem-
den başlayarak 1960’ların beto-
narme ve taş yapılarına kadar 
yapılan eklerle genişletilen ve 
değiştirilen yapı grubunun ge-
nel mimarisi 4.-6. yüzyıllara ta-
rihlenen Erken Bizans Döne-
mi’ne ait. 

Yaklaşık olarak 3000 met-

rekarelik alanı kapsayan yapı 
kompleksinde, farklı dönem-
lere yayılan çok sayıda mekan 
var. Aralarından geçen ve 5. 
yüzyıla tarihlenen Roma yo-
luyla iki gruba ayrılan yapı 
kompleksinin içinde ilk göze 
çarpanlar oval bir havuz, tuva-
letler ve ısıtma sistemi... Ya-
pının doğusundaki iki sütun-
lu girişin zemininde bulunan 
Opus sectile tarzı mozaik, bu-
güne kadar gelmeyi başarmış. 
Onun haricindeki odalar, farklı 
dönemlerde aralarına örülen 
duvarlarla değiştirilmiş. Örne-
ğin önce 10x3 metrelik tek bir 
mekan olarak tasarlanan oda, 

daha sonraki dönemde ihtiyaç-
lar değiştikçe araya inşa edilen 
bölmeler yardımıyla dört oda-
ya çevrilmiş ya da duvarların 
yeri değiştirilerek büyütülmüş. 
Bu eklentilerden yapının Geç 
Bizans ve Osmanlı dönemle-
rinde de kullanıldığı anlaşılı-
yor. Mekanların çoğunun du-
var kaplamalarının mermer 
olması, lüks bir yapıyla karşı 
karşıya olma ihtimalimizi güç-
lendiriyor.

Henüz bir yazıt çıkmadığı 
için kimin tarafından yaptırıl-
dığı kesin olarak söylenemeyen 
yapı kompleksinin bir yazlık 
saray olma ihtimali üzerinde 

Her katmanında 
ayrı bir tarih yatıyor
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duruluyor. Avrupalı seyyahla-
rın yazılarında bu bölgede Bi-
zans İmparatorluğu’nun yaz-
lık sarayının bulunduğundan 
bahsediliyor. Örneğin 12. yüz-
yılda yaşamış olan ve 4. Haçlı 
Seferleri’ne katılarak tanıklı-
ğını kaleme alan tarihçi Geof-
froy de Villehardouin burada-
ki ihtişamlı sarayı ayrıntılarıy-
la anlatmış. Bu belgelerde sözü 
geçen yapı, 17 yaşında impara-
tor olan Arcadius’un (395–408) 
nazır ve hocası Rufin’e ait. Ru-
fin, 397’de öldürüldükten sonra 
ise bu muhteşem yapı impara-
torlar tarafından merasim ve 
sayfiye sarayı olarak kullanıl-
maya başlanmış. İmparator-
lar, Bizans ordusunun Anado-
lu’ya gidiş-gelişlerinde yapılan 
merasimleri bu saraydan takip 
etmişler. Saray, ayrıca 13. yüz-
yılda bir dönem Venedik’ten 
Kudüs’e doğru yola çıkan Haç-
lı şövalyeleri tarafından iş-
gal edilmiş. Bu sahil sarayının 
önünde Romalılar zamanından 
kalma bir de liman olduğunu 
yazıyor tarihî belgeler. Haydar-
paşa kazılarında bulunan yapı 
kompleksinin önünde de küçük 
liman kalıntıları bulundu. Şim-
diki dalgakıran, büyük ihtimalle 

o devirde yapılan dalgakıranın 
bakiyesi üzerine inşa edilmiş. 

Isıtma sistemi de yapının 
kimliğine dair bir başka ipu-
cu sunuyor. Burada büyük bir 
hamam kompleksi yok; ısıtma 
sisteminin yapıya göre küçük 
olması genellikle yazlık saray-
larda görülen bir durum. 

Yapı kompleksinin en bü-
yük mekanı, 26mx15 m ölçüle-
rindeki bölüm. Kuzey ve güney 
duvarlarında üçer adet paye ile 

yapılmış girişlerin olması ve 
burada bulunan mermer, renk-
li mozaik taşı ve renkli cam 
parçalar, bu bölümün impara-
torların kabul salonu olduğunu 
düşündürüyor. Yine de belge-
lerde geçen yapıyla, Haydarpa-
şa’da ortaya çıkarılan bulun-
tuların, aynı yapı grubu olup 
olmadığı şu anda kesin olarak 
söylenemiyor. 

Yapının 7. yy başına kadar 
kullanıldığı, sonra terkedildiği 
anlaşılıyor. Herakleios zama-
nındaki Sasani saldırısı (602-
628) sırasında, Kalkhedon ya-
kılıp yıkılıyor. Bu yapılar da 
yıkımdan sonra kullanılmı-
yor; Orta Bizans Dönemi’ne 
kadar atıl bir şekilde kalıyor. 
Daha sonraysa ancak tekil 
yerleşmeler oluyor. Osman-
lı Dönemi’nde bölge bostan ve 
ordugah olarak kullanılıyor. 
1872’de Bağdat Demiryolu’nun 
ilk istasyonunun yapılmasına 
kadar durum böyle sürüyor. 

Peronun iki tarafındaki ya-
pıların birbirleriyle bağlantı-
lı olduğu görülebiliyor. Peron 
kaldırıldığında kazı devam et-
tirilerek bu bağlantılar ortaya 
çıkartılacak. 

Taşların dilini
tercüme edenler
Arkeolog Nuray Özbilir, yapı kompleksinin 
güneyindeki mendirekte çalışıyor. Antik 
kaynaklar, Bizans yazlık sarayının önünde Roma 
zamanından kalma bir liman olduğunu yazıyor. 
Burada da küçük liman kalıntılarına rastlanması, 
yapının İmparator Arcadius dönemindeki saray 
olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.  

O eski halinden
eser yok şimdi
Yapı kompleksinin doğusundaki iki sütunlu girişin 
zemininde bulunan Opus sectile tarzı mozaik. Alanda 
çalışan arkeolog Emel Yıldırım, mermer, renkli mozaik taşı 
ve renkli cam parçalar gibi buluntuların vaktiyle burada 
yükselen lüks bir mekana işaret ettiğini söylüyor.
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Alanın en yaşlısı

Taşlara fısıldayan adamlar
K

azı alanında çalışan 
400 kişinin gözü bu dört 

adamda: Rahmi Asal, Mehmet 
Ali Polat, Hüseyin Yıldırım 
ve Yusuf Tokgöz. Bir buçuk 
yıldır yürütülen, Haydarpaşa 
kazılarının yapıldığı alan, Bizans 
döneminden beri sayısız insana 
olduğu gibi onlara da yuva 
olmuş. Bütün zamanlarını geçir-
dikleri alanda çalışan herkesin 
kendisini evinde hissetmesi için 
ellerinden geleni yapıyorlar. 

Alan sorumlusu arkeo-

log Mehmet Ali Polat, kazı 
alanının arkasına, ofislerinin 
bulunduğu  yere kendi elleriyle 
meyve ağaçları dikmiş. Taze 
boyanmış çitleriyle bir şantiye 
alanından çok, şirin bir köyde 
olduğunuzu düşündürüyor bu 
alan. Polat, içeri  girdiği anda, 
işçisinden arkeologuna her-
kesin ona soracağı bir sorusu, 
göstereceği yeni bir buluntusu, 
en azından vereceği bir selamı 

var. Tarihle ilgili her detayın 
yarattığı heyecan, gözlerinden 
fışkırıyor. Yalnızca binlerce 
yıllık tarih de değil üstelik, 
demiryolu çalışanlarının futbol 
turnuvasının kupasını da, va-

gonlardan bulduğu meşrubat 
kutularını da aynı heyecan 

ve tutkuyla kucaklıyor. Belli 
ki, onunla çalışan herkese de 
geçiyor bu heyecan...

Haydarpaşa kazılarının 
kaptanı ise İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri Müdürü Rahmi Asal. 
İki şapkası var Rahmi Bey’in: Bir 
taraftan idari işlerle ilgileniyor, 

bir taraftan toprakla ilişkisini 
hiç kaybetmemiş bir arkeolog 
olarak tarihi yorumluyor. Kazıy-

la ilgili izinlerin düzenlenmesi, 
araştırmalar için sonuçların der-
lenmesi gibi sayısız bürokratik 
mesele onun sorumluluğunda... 
Bir ayağı bugünün dünyasında, 
diğeri binlerce yıl öncesinde 
olan Asal, kazıdan bahsederken 
gözlerimizin önünde daha da 
gençleşiyor: “Burada her arke-

ologun hayallerini süsleyen bir 
iş yapıyoruz. Kadıköy’ün  antik 
kaynaklardan bilinen tarihini 
ilk defa arkeolojik buluntulara 
dayandırıyoruz” diye anlatıyor 
bu özel alanı. 

Hüseyin Yıldırım ise 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin 
görevlilerinden... Alanda, Yusuf 
Tokgöz’le birlikte genel koordi-
nasyonu sağlamaktan sorumlu. 
İş güvenliğinden ortaya çıkar-
tılan buluntuların kaydına, bu 
koca alan onlara emanet. 

K
azı alanında Kalkhedon’dan 
kalma en eski yapı, Hellenis-

tik döneme, yani büyük ihtimalle 
MÖ 4. yüzyıla ait bir platform. 
Arkeologlar yapının dönemini, 
platformun yanındaki siyah 
keramiklerden tahmin ettiklerini 
belirtiyorlar. Hellenistik döneme 
tarihlenen düzgün kesme taş 
bloklardan yapılmış, üstündeki 
metal kenetlerle birbirine bağla-

nan platformun diğer mimari 
buluntulardan farklı olduğu ilk 
bakışta anlaşılıyor. Bu platformun 
bir tapınağa ya da büyük bir sivil 
yapıya ait olma ihtimali üzerinde 
duruluyor. Şu anda antik dönem 

platformunun sadece 2 metrelik 
uç kısmı ortaya çıkarıldı. Kalan 
kısım peronun altında kalıyor. 
Peronun altına doğru devam 
eden yapının ne olduğu peronun 
kaldırılmasının ardından anlaşıla-

cak. Platformun altında Erken 
Bizans Dönemi’ne ait bir sütun 
başlığı da toprağın içinde duruyor. 

En erken yapı kalıntısı
Hellenistik Dönem’den

Arkeolog Didem Toy, alanda keşfedilen en 
eski yapı kalıntısının Hellenistik döneme 

tarihlenen bu platform olduğunu söylüyor. 
Kesme taş bloklardan yapılan platformun 

ne olduğu üzerine inşa edilen peronun 
kaldırılmasının ardından anlaşılacak. 

Kazı alanı onlardan soruluyor Yusuf Tokgöz, Rahmi Asal, Mehmet 
Ali Polat (soldan sağa) ve Hüseyin Yıldırım (önde) daha uzun yıllar sürecek 
kazılar süresince herkesin rahat ve güvenli çalışması, kalıntıların zarar görmeden 
çıkarılması, belgelenmesi ve korunması için ekibe liderlik ediyor.
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Kazıların başlamasından 
6 ay kadar sonra yazlık 
saray olduğu düşünülen 

kompleksin kuzey bölümün-
de yeni bir yapının apsis kısmı 
belirmeye başlamış. Arkeolog-
lar, ilk anda ne olduğunu anla-
yamamışlar. Kazılar derinleş-
tikçe, üzeri tuğla döküntüleri, 
devşirme mermer parçalarıyla 
kaplı yapının altında 3,5mx2m 
boyutlarında bir toplu mezar 
bulunmuş. Bir seneyi aşkın sü-
redir, kelimenin tam manasıyla 
iğneyle kuyu kazar gibi çalışılan 
mezarda, 26 insanın kafatası 
ve çok daha fazla sayıda insana 
ait uzuv kemiği var. Peki bu ya-
pı ne, bu insanlar kim ve neden 
burada gömülmüşler?

ERKEN BIZANS DÖNEMI

Kİlİse mahzenİnde 
bİr toplu mezar

Alandaki her bölümde ol-
duğu gibi burada da henüz bir 
yazıt bulunmadığı için hep bir 
yanılma payı bırakarak yorum 
yapıyor arkeologlar. Elimizde 
antik kaynaklarla yapılan kar-
şılaştırmalar, akıl yürütmeler 
ve kemiklerin bize anlattığı hi-
kayeler var... Raymond Janin, 
Les Eglises et les Monastères des 
Grands Centres Byzantins (Bü-
yük Bizans Merkezlerinin Kilise 
ve Manastırları) adlı kitabın-
da uzun yıllardır nerede oldu-
ğu merak edilen Sainte-Basse 
Kilisesi’nin tam olarak burada 
bulunduğunu haritalarla gös-
termiş. 5. yüzyılın ilk yarısında 
inşa edildiği bilinen Sainte-Bas-
se Kilisesi, Hıristiyanlık tarihi 
açısından da çok önemli. 6. yüz-
yılda buraya bir manastır eklen-
diği de biliniyor. Müze Müdürü 
Rahmi Asal, buldukları yapının 
Janin’in kitabında geçen kilise 
olması ihtimalinin çok yüksek 
olduğunu söylüyor. Günümüze 

ulaşan parçası çok küçük; çün-
kü yapı bir tarafından rıhtımla, 
öbür taraftan ise kanal çalışma-
sıyla kesilmiş ve tahrip olmuş. 

“Apsis kısmının hemen al-
tındaki gömüde bulunan ke-
mikler çok büyük ihtimalle 
dinsel anlamda önemli kişilere 
ait” diyor Rahmi Asal. İskeletler 
üzerinde çalışan arkeologlar-
dan Didem Toy ve Erdal Altın-
tel, bazı kemiklerde görülen ya-
nık izlerinin salgın hastalıklara 
karşı önlem olarak uygulanan 
dağlama yöntemini akla getir-
diğini anlatıyor. Toplu mezarın 
en üstünde bulunan kemikler 
çok daha az deforme oldukları 
için büyük ihtimalle daha yakın 
bir tarihte buraya atılmış. Bura-
da bulunan 10. yüzyıl sikkesine 
bakılarak, en genç iskeletin 10. 
yüzyıldan olduğunu söyleyebi-
liriz, fakat kesin sebepler ve ta-
rihler kemiklerin laboratuvarda 
incelenmesinden sonra ortaya 
çıkacak.  

Kemiklerin
şifre kırıcıları
Bir kemik parçasından 
binlerce yıl öncesine dair 
kaç hikayeye ulaşabilirsiniz? 
Bu bölümde çalışan 
arkeologlardan Didem 
Toy ve Erdal Altıntel’e 
göre, çok fazla. Yanıklar 
salgın hastalıklara; 
çürümenin düzeyi mezarın 
hangi dönem aralığında 
kullanıldığına dair paha 
biçilmez bilgiler sağlıyor.

En az 26 kişi
burada gömülü

Sainte Basse Kilisesi 
olduğu düşünülen 

kalıntılarda bulunan 
toplu mezarda 26 

kafatasına ulaşıldı; fakat 
uzuv kemikleri çok daha 

fazla kişinin buraya 
gömüldüğüne işaret 

ediyor.
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Kazı alanının kuzeydo-
ğusunda, trenlerin ma-
nevra yaptığı bölgede 

yapılan sondaj çalışmalarında 
kuzeydoğu-güneybatı yönün-
de uzanan 12mx7m ölçülerin-
de bir yapı ortaya çıktı. Duvar-
ları beş sıra taş, beş sıra tuğla 
örülü bu bina, T harfine benze-
yen planı ve ebatlarıyla bugü-
ne kadar Bizans mimarisinde 
örneğine rastlanmamış olan bir 
yapı. İçinde simetrik bir şekilde 
yerleştirilmiş kemerlerle örtülü 
dört de niş var. Bu bölgede deniz 
seviyesinin altına inen kazılar, 
çamur ve balçıkla sıkı bir müca-
dele gerektiriyor. Alanda çalışan 
arkeologlardan Murat Kabataş 
ve Serhan Mutlu, henüz tabanı-
na ulaşamadıkları için yapının 
ne olduğundan emin değil, fakat 
duvar örgüsündeki taşların di-
ziliş sisteminden 4.-5. yüzyıla 
ait olduğunu söylüyorlar. Yani 
peron bölgesindeki podyumun 
ardından Haydarpaşa kazı ala-

ERKEN BIZANS DÖNEMI

Roma mİmarİsİnde 
örneğİ olmayan T yapı

nında ortaya çıkartılan en eski 
yapı. Kazılarla eşzamanlı ola-
rak arşiv taramaları da sürüyor. 
Tahminler 1872’de gar binası-
nın açılmasına kadar bu yapı-
nın burada olduğu, sonra yıkıl-
dığı yönünde.

Toprağın altına doğru uza-
nan yüksek bir yapı olması ve 

diğer yapılardan bağımsız bir 
noktaya konumlandırılması ne-
deniyle bir anıtmezar olabile-
ceği düşünülüyor. Bir diğer ih-
timal ise yapının gözetleme ku-
lesi olarak kullanılmış olması... 
Şu anda denize 600-700 metre 
uzaklıkta; fakat daha önceki de-
niz sınırını oluşturan mendire-
ğe mesafesi 400 metre kadar-
mış. “Belki de burası daha yük-
sek bir binaydı ama 1800’lerde 
üzeri kapatılırken törpülendi” 
diyor arkeolog Hüseyin Yıldı-
rım; “ayrıca duvarları çok kalın: 
130 cm. Bu kadar kalın duvar-
lar genellikle yüksek binalarda 
kullanılır”. 

Bir diğer ilginç detay şu ana 
kadar yapının kapısına rast-
lanmamış olması. Belki kapısı 
yoktu, içeri girilmesi planlan-
mamıştı; belki de üstten giriş-
liydi veya ahşap merdivenlerle 
çıkarak ulaşılan bir kapısı vardı 
ve henüz ulaşılamadı. İlerleyen 
günlerde ortaya çıkacak. 

Bir kat yerin altında
bir o kadar da yerin üstünde
Manevra alanında bulunan T planlı yapının 

kazılarında şimdiye dek 2 metre kadar derine 
inilebildi, ama henüz tabana ulaşılamadı. 

Yapının kalın duvarlarından yüksek bir bina 
olarak tasarlandığı düşünülüyor. 

Çamurun içinde 
zorlu mücadele
T planlı yapıdan sorumlu 
arkeologlar Murat Kabataş 
ve Serhan Mutlu, yapının 
planı ve ebatlarının daha 
önce rastlanmamış bir tip 
olduğunu anlatıyor. Binanın 
ne amaçla kullanıldığı 
zemine ulaşıldıktan sonra 
kesinleşecek, fakat çamur 
ve balçık onları zorluyor. 
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Kazılara başlamadan önce 
büyük umutlardan biri, 
Hıristiyanlık tarihinin 

en önemli eşik noktalarından 
biri olan ve Katoliklikle Orto-
doksluğun ayrıldığı 4. Kadıköy 
Konsili’nin 451’de toplandığı 
Sainte-Euphemeia Kilisesi’nin 
kalıntılarının garın hemen arka-
sındaki İbrahimağa Çayırı’ndan 
çıkacağına dairdi. Alman arke-
ologlar Hıristiyanlar için kutsal 
bir ziyaret yeri olan bu büyük 
bazilika için ya bu bölgeye ya da 
Yeldeğirmeni’ne işaret ediyor-
lardı. Dolayısıyla kazı alanının 
doğusunda 4. yüzyıla tarihlenen 
yapı kalıntılarına rastlanması 
büyük heyecan yarattı. Eğer bu 
kalıntılar Sainte-Euphemia’ya 
ait olsaydı, büyük ihtimalle zi-

yaret için dünyanın her yerin-
den gelecek turistleri yatıra-
cak yer bulamazdık. 

Kazılar ilerledikçe, dik-
dörtgen planlı yapının apsi-

sinin kuzeyde olduğu ortaya 
çıktı. Yine kuzey yönünde bir 

de vaftiz havuzu vardı. Hıris-

KLASIK, HELLENISTIK, ROMA DÖNEMLERI

BİNLERCE SİKKE 
BU ALANDAN ÇIKTI

tiyanlık tarihinde kiliselerin 
apsislerinin doğu yönünde ya-
pılması, 4. Ekümenik Konsili 
sonrası başlayan bir alışkanlık-
tı. Dolayısıyla bu kilise, Konsil’in 
toplantığı 451 yılının öncesine 
tarihlendirildi. Bu da yapının 4. 
yüzyılda yapılan ilk Hristiyanlık 
kiliselerinden biri olduğunu söy-
lüyor. Hem Hıristiyanlık hem de 
kültür tarihi açısından çok bü-
yük bir keşif... 

Kazı sırasında ortaya çıkarı-
lan küçük buluntular ise bölge-
deki yerleşimin kilisenin yapı-
mından yaklaşık 1000 yıl kadar 
önceye gittiğini gösteriyor. İnce 
hamurlu, özenle yapılmış sera-
mik buluntular MÖ 5. yüzyıldan 
kalma. Bu alanda çalışan arke-
olog Murat Kabataş, içlerinde 
en dikkat çekici olanın Tanrıça 
Artemis’e ait pişmiş bir toprak 
figürinin parçaları olduğunu an-
latıyor.

Kazı alanının üzerindeki 
yükseltilmiş yoldan gelip ge-
çenlerin aşağı doğru bağırarak 
en çok sorduğu sorulardan biri: 

“Çok altın buldunuz mu?” (Bir 
diğeri de kalıntıların şimdilik 
fazla yüksek olmaması nedeniy-
le: “Burada cüceler mi yaşıyor-
muş?”) Altın değil belki ama, bol 
bol sikke bulunmuş, özellikle 
de bu alanda... Hatta çıkan çoğu 
bronz 8 bin kadar sikkenin 8 ta-
nesi, Klasik, Hellenistik ve Ro-
ma dönemlerinden kalma Kalk-
hedon sikkeleri ve bir tanesi de 
çok az sayıda üretilen bir gümüş 
sikke. Bugüne kadar müzelerin 
koleksiyonlarına bağışlarla ekle-
nen az sayıda Kalkhedon sikkesi, 
ilk defa burada sistematik bir ka-
zıyla elde edilmiş. Sikkeler MÖ 
5. yüzyıldan MS 7. yüzyıla kadar 
uzanan bir kronolojik devamlılık 
arzediyor; bu durum Haydarpa-
şa’yı nümizmatik bilimi için çok 
kritik bir kaynak haline getiriyor. 

Bu denli fazla sikkenin ay-
nı bölgede yoğunlaşmış olması, 
yapının para üretimi için kulla-
nılmış olma ihtimalini akla ge-
tirmiş başta; fakat bunu destek-
leyecek bir kanıt çıkmayınca bu 
fikirden vazgeçilmiş. 

Kilise İstanbul’un ilklerinden
yerleşim 2500 yıl öncesinden

İbrahimağa bölgesindeki dikdörtgen planlı yapıyla 
ilgili en güçlü tahmin, Hıristiyanlık tarihinin en kritik 
dönemeçlerinden 4. Kadıköy Konsili öncesi yapılmış, 

İstanbul’un ilk kiliselerinden biri olduğu. Alanda bazısı 
2500 yıl önceye tarihlendirilen binlerce sikke bulundu.

Çok nadir
gümüş sikke
Kilise alanında çıkan 
sikkelerde 8’i Kalkhedon 
dönemindendi. Bunlardan 
biri ise çok az sayıda 
üretilen gümüş bir sikke. 
MÖ 4. yüzyıl.
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Bugün yeraltı ulaşımı-
nın kavşak noktala-
rından olan Ayrılık 

Çeşmesi, ismini kazı alanın-
daki İbrahimağa Çayırı’ndan 
alıyor. Roma’dan Osmanlı dö-
nemine her çağda bu bölge, 
sefere çıkan orduların uğur-
landığı yer olmuş. Haliyle de 
adı hep ayrılıkla anılmış. Hoş, 
kavuşmalar da burada oluyor-
muş ama ayrılık hüznü daha 
çok yer etmiş olacak İstan-
bullularda ki bugün bile ya-
kınlardaki metro istasyonu-
nun adı Ayrılık Çeşmesi.

Kazılar sırasında bölgede 
herhangi bir mimari kalın-
tıyla bağlantılı olmadan açık 
arazide duran dört adet ocak 
kalıntısı bulundu. Yanlarında 
da Kanunî Sultan Süleyman 
ve 3. Murat’a ait sikkeler du-
ruyordu. Bir de üstüne demir 
çadır çivi-
siyle, 16. 
yüzyılın 
son çeyreğine tarihlenen İznik 
seramiği çıkınca durum ke-

OSMANLI DÖNEMI

Bİzans’tan Osmanlılara
ayrılıkların mekanı

sinleşti. 3. Murat döneminde 
gerçekleştirilen 12 yıllık İran 
Seferi öncesi burayı ordugah 
olarak kullanan Osmanlı or-

dusun-
dan kal-

ma kalın-
tılara bakıyorduk! Burası da 
Bizans’tan bu yana orduların 
Doğu seferleri öncesi toplan-

dığı meşhur noktaydı. 
Ordugah alanında çalışan 

arkeolog Kadir İnce, ocak ka-
lıntılarının titizlikle yürütülen 
bir çalışma sonucu ortaya çı-
karıldığını anlatıyor. Yakından 
bakıldığında toprak üzerinde 
ocağın kiremit rengi çeperleri 
ve ortasındaki kömür yanıkla-
rı halen görülebiliyor. 

Tarihin taşlarıyla örülen yol

O
rdugah alanının yanında 
Osmanlı döneminden 

kalma bir yol hâlâ gıcır gıcır 
duruyor. Bugünkü Nautilus Alış-

veriş Merkezi’nin yakınlarından 
başlayıp denize kadar uzanan 
taş yol, Haydarpaşa İskelesi’ne 
gelmek isteyenler için yapılmış. 
Alan sorumlusu Mehmet Ali 
Polat, yolun yapıldığı dönemde 
karşılıklı iki at arabasının yanya-

na geçebileceği genişlikte inşa 
edildiğini anlatıyor. Yüzlerce 
yıldır kimbilir kaç kişinin bastığı 
bu taşların üzerinden yürürken 
ayaklarımızın altındaki tarihe 
saygısızlık mı ediyoruz, diye 
aklımızdan geçmiyor değil. 
Birkaç yılda bir yenilenmesi ge-

reken günümüz asfalt yollarına 
kıyasla bu taş yol sağlamlığını 
zamanla test etmiş neyse ki... 

Seferden önce ocak başında 
16. yüzyılda Doğu seferlerine çıkmadan önce bu alanda toplanan 
Osmanlı ordusu, zeminde halen izleri duran bu ocakların başında 

toplandı; ateşin başında pişirdi, ısındı, sevdiklerine veda etti. 

16. yüzyıldan kalma çadır demiri.

Anadolu’dan 
İstanbul’a
ilk adımların izleri
Tarih boyunca Anadolu’yu 
İstanbul’a bağlayan 
Haydarpaşa bölgesindeki 
bu yol, Osmanlı döneminde 
yapılmış. Alan sorumlusu 
Mehmet Ali Polat, yolun 
karşılıklı iki at arabasının 
geçebileceği genişlikte 
tasarlandığını anlatıyor.
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GEÇ OSMANLI VE CUMHURIYET DÖNEMLERI

Haydarpaşa Garı, 
1872’de inşa edilen 
ilk istasyon binası-

nın yetersiz kalması nedeniyle 
1908’de 2. Abdülhamit devrin-
de İstanbul-Bağdat Demiryo-
lu’nun başlangıç noktası olarak 
inşa edilmişti. Helmuth Cuno 
ile Otto Ritter adlı iki Alman 
mimar tarafından tasarlanan 
bina, şimdiye kadar yangınlar, 
sabotajlar, depremler atlatmış, 
yine de sapasağlam ayakta kal-
maya devam etmişti. Kasım 
2010’da çatı katından çıkan 
yangında ise büyük hasar gör-
dü. Restorasyon çalışmaları 
sürerken kaldırılan rayların al-

tında rastlanan kalıntılar, Hay-
darpaşa kazılarının başlangıç 
noktası oldu. 

Alanda bulunan tarihî ka-
lıntıların hepsi toprağın altın-
dan çıkmamış. Bir kısmı da çok 
daha yakın tarihe ilişkin: Fo-
toğraflar, eşyalar, yıllar önce-
sine ait kupalar, tren vagonla-
rının içinde bulunan haritalar, 
eski meşrubat kutuları ve çok 
daha fazlası... 

1950’lerde demiryolu işçi-
lerinin futbol turnuvalarının 
kupaları da, hurdaya çıkarılmış 
bir vagonda aynanın köşesine 
sıkıştırılmış eski bir fotoğraf 
da, yemekli vagonlardan çıka-

rılan yıllar öncesinin yiyecek-i-
çecek paketleri de binlerce 
yıllık olmasa da yakın tarihin 
gündelik hayatına dair önemli 
buluntular.

Ayrıca hurdaya çıkarılan 
eski trenlerin de anlatacak bol-
ca hikayesi var. Ordugah böl-
gesine yakın bir noktada tek 
başına duran turuncu loko-
motifi, demiryolu personeli 
1970’lerde gar içinde kullanıl-
mak üzere kendi imkanlarıyla 
yapmış. İbrahimağa bölgesine 
doğru yürürken karşınıza çıkan 
üzeri graffitilerle kaplı vagon 
ise Pendik’te yaptığı kazanın 
(2004) izlerini halen taşıyor. 

Gündelİk hayatın
arkeolojİsİ de var

Açıkhava müzesi
Gar alanı, demiryolu tarihiyle ilgili 

bir açıkhava müzesi gibi... Hurdaya 
çıkarılmış trenlerin hepsinin ayrı bir 

hikayesi var. Alanın ortasında tek 
başına duran bu lokomotif, 1970’lerde 

demiryolu işçilerinin kendi imkanlarıyla 
yapılmış.

1976’da demiryolu 
işçileri arasında yapılan 
bir futbol turnuvasında 
namağlup takıma verilen 
kupa.
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Yalnız işçi değil
aynı zamanda 

mucit
Alanda çalışan işçilerin hepsi tarihe çok özel bir 

itinayla yaklaşıyor. Büyük çoğunluğu uzun yıllardır 
arkeolojik projelerde çalıştıkları için alanlarında uz-
manlaşmışlar. Artık bir bakışta ellerini attıkları par-
çalardan hangisinin değerli ya da değersiz olduğunu, 

hatta eserlerin dönemini, malzemesini isabetli bir şe-
kilde tahmin edebiliyorlar. Arkeologların talimatlarını 
eksiksiz yerine getirmek için canla başla çalışıyorlar. 

İçlerinden biri ise arkeoloji sevgisini bir adım öte-
ye taşımış. Uzun yıllardır kazı alanlarında edindiği 

deneyimle, elindeki aletlerin bazı durumlarda yeter-
siz kaldığını görüp kendi kazı aletlerini tasarlamış. Se-
zai Fırat’ın tasarladığı ahşap aletler, ince, uzun, tuhaf 
burgularıyla toprağın içindeki objeleri hiç zarar ver-
meden çıkartabiliyor. Hatta yurtdışından gelen ziya-

retçiler arasında aletlerin patentini bile almak isteyen 
olmuş. İğneyle kuyu 

kazıyoruz
Genç bir öğrenci olan Hasan Baybura, hem merakı 

hem yeteneği hem de bilgisiyle, Haydarpaşa kazıların-
daki en önemli fonksiyonlardan birini yerini getiriyor. 
Eski Türkçe bilgisiyle, Haydarpaşa alanı üzerine yapı-
lan yazışmaları günümüze taşıyor ve arkeologlar için 
çok değerli bir malzeme sağlıyor. Aynı zamanda yine 
1870’li yıllardan itibaren 
çekilen hava fotoğrafla-
rı üzerinden, o dönem-
ki yapıları ve kullanım 

alanlarını tespit ediyor; 
bunların zaman içerisin-
deki dönüşümlerini kay-

da geçiriyor. Sahadaki 
arkeologlar nasıl iğney-

le kuyu kazıyorsa, Baybu-
ra da belgeler ve fotoğraf-
lar üzerindeki anlamların, 
bilgilerin, detayların izini 

sürüyor.

KAZININ GİZLİ KAHRAMANLARI
HASAN BAYBURA - ARŞİVCİSEZAİ FIRAT - İŞÇİ
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RESTORASYON2

Arazide bulu-
nan parçaların 
çoğu kırık, to-
za-toprağa bu-
lanmış, paslan-
mış halde... Bu 
parçaların han-
gilerinin önemli 
olduğunu ayırt 
etmek, eleme-
den geçenle-
ri birbirleriyle eşleştirmek tam bir deli işi. Arzu Polat ve 
Merve Fidan, bu zorlu görevi, yapboz yapan bir çocuğun 
mutluluğuyla gerçekleştiriyorlar prefabrik atölyelerinde. 

Eserler önce yıkanıp, kurutuluyor; daha sonra onların 
çalıştığı atölye kısmına alınıyor. İlk eleme malzemeye gö-
re... Kemikler bir tarafa, metal, cam ve toprak malzemeler 
başka taraflara. Sonra dönemsel ayrım yapılıyor ve etüt ça-
lışmasının sonunda parçaların bir amforayı mı yoksa kase 
ya da heykele mi ait olduğuna karar veriliyor. 

Burcu Öz-
türk’ün çalıştı-
ğı bu küçücük 
oda, kırık-dö-
kük parçalardan 
tarihin şaheser-
lerinin yeniden 
doğduğu yer. 
Alandan top-
lanıp, atölyede 
sınıflandırılan 
amforalar, seramik eserler ve sikkeler buraya geliyor. İlk 
etapta sikkelerin bozulma durumuna bakılıyor, korozyon 
varsa dış ortamla teması kesilip bozulmanın devam etmesi 
engelleniyor. 

Ardından parçalar geridönüşümlü perigon adlı bir mal-
zemeyle yapıştırılıp alçıyla destekleniyor. Restorasyonda 
amaç, parçaların anlaşılmayacak şekilde tümlenmesi değil. 
Tam tersi alçı bir ton açık renge boyanarak eserin resto-
rasyondan geçtiğinin ilk bakışta anlaşılmasını istiyorlar. 

ARZU POLAT, MERVE FİDAN - ATÖLYE SORUMLULARI BURCU ÖZTÜRK - RESTORATÖR SEÇİL KAYALAR - ENVANTER UZMANI

Kazının yapboz 
uzmanları

Eserlere ilkyardım
müdahalesi

Tarihe kayıt 
düşüyor

KAZININ GİZLİ KAHRAMANLARI

YENI SABLON.indd   44 27.12.2019   17:32



#tarih Ocak 2020 45

3 FOTOĞRAF4

Envanter odası-
na girdiğimizde, 
burada çalışan 
Seçil Kayalar, 
restoratör Bur-
cu Öztürk ve 
Alan Sorumlu-
su Mehmet Ali 
Polat arasın-
da hummalı bir 
tartışma vardı. 
Leblebi büyüklüğünde bir sikkenin üzerine eğilmişler, üze-
rindeki amblemin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Bi-
ri boğanın boynuzları diyor, diğeri Zeus’un asasına benze-
tiyor. Eğitimsiz bir göze göre ise yalnızca yanyana iki çizgi 
vardı sikkenin üzerinde. 

Seçil Hanım süreci şöyle anlatıyor: “Elimizdeki sik-
keyse önce imparatorun adını okumaya çalışıyoruz; sonra 
kataloglardan benzerini buluyor, dönemini belirleyip, ölçü 
alıp, belgeleyip sandıklarla müzeye gönderiyoruz”. 

Arazide bulu-
nan parçalar, 
toprağın altın-
da geçirdikleri 
yılların izleri si-
lindikten sonra, 
envanter bölü-
münden bir tu-
tanak eşliğinde 
fotoğraflanma-
ya geliyor. Dila-
ra Şen Turan, uzun yıllardır kazı alanlarında çalışan bir fo-
toğrafçı. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne bağlı çalışıyor. 

Fotoğraflanmaya gelen heykel, sikke, çanak-çömlek fo-
toğrafları çekildikten sonra bilgisayarda işleniyor ve yi-
ne envanter bölümüne teslim ediliyor. Yine bu fotoğraflar, 
daha sonra kataloglarda başka kazılarda bulunan eserle-
rin tanımlanması için referans olarak kullanılıyor. Dilara 
Hanım ise kazıdan kazıya kamerasıyla keşiflerin peşinden 
koşmaya devam ediyor. 

5. yüzyıldan
bir Roma yolu

Çok sayıda mekana ayrılan 
yapıya kullanıldığı dönem 

boyunca eklemeler de 
yapılmış. İki bölüme 

ayrılan yapı kompleksinin 
ortasından 5. yüzyıla 

tarihlenen bir Roma yolu 
geçiyor. 

BURCU ÖZTÜRK - RESTORATÖR SEÇİL KAYALAR - ENVANTER UZMANI DİLARA ŞEN TURAN - FOTOĞRAFÇI

Eserlere ilkyardım
müdahalesi

Tarihe kayıt 
düşüyor

Asırlık modellerin 
fotoğrafçısı
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Arkeolog 
çaycıyım ben

Kazı alanında çalışan neredeyse herkesin eline 
baktığı Hasan Abi, mutfaktan sorumlu. Son 13 yıldır 

hep kazılarda görev almış, arkeolog ve diğer çalışanla-
rın mola zamanlarındaki siması, binlerce konuşmanın 
tanığı ve doğal olarak da insan sarrafı olmuş. “Unuta-
madığım görüntü, Marmaray kazılarında çıkan bayan 

iskeletinin görüntüsüdür” diyor.

Tüm büyük 
kazılarda çalıştım

Haydarpaşa kazı alanının en yaşlısı ve en kıdem-
lisi Nurettin Seven. 2006’dan bu yana İstanbul’daki 
en büyük kazıların tamamında görev almış. Sirkeci, 
Marmaray, Küçükçekmece, Beşiktaş ve Haydarpaşa. 
“Benim gibi kıdemli birkaç arkadaş daha var; mese-

la Ramazan Öztürk, Talat Uçar, Mehmet Şafi Tekin…” 
diyor. İş-makine operatörü Seven, gelecekten umutlu. 
“Yerli-yabancı hocalardan çok şey öğrendik. İnsan ka-
litesi de artıyor. Gençler yetişiyor. Burada hep birlikte, 

her buluntuda heyacanlanıyoruz” diyor.

KAZININ GİZLİ KAHRAMANLARI
NURETTİN SEVEN - OPERATÖR/İŞÇİHASAN ÖZÇİFTÇİ - YİYECEK/İÇECEK

Kamera arkasındaki göz
Haydarpaşa kazı alanında yaptığımız çekimlerde objektifin 

arkasındaki göz, özellikle arkeoloji alanındaki çalışmalarıyla 
tanınan usta fotoğrafçı Manuel Çıtak’a ait. Çıtak daha önce 
NTV Tarih’in Eylül 2011’de basılan 28. sayısında “Yenikapı: 

Tarihin Yeniden Doğduğu Yer” dosyasında da bizimle birlikte 
çalışmıştı. 
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Eski İstanbul’un
müzikli tarihi

ŞARKILARI, OPERETLERİ, REVÜLERİYLE…

İster işgal altında olsun ister fakirliğin pençesinde... Hiçbir felaket İstanbul’un 
moralini bozamamış. Müzik ve eğlence, bunlara inat devam etmiş. 1900’lerin 
başında birahanelerde başlayan saz âlemleri, vapur sefaları... Müzikholler ve 

pavyonlarda, tangodan Roman havasına İstanbul’un bütün sesleri...  
Gökhan Akçura, 2019 sonunda yayımlanan İstanbul Şarkıları kitabını anlattı.

ALBÜM

1976 Nisan’ında çıkarttığı 
“Beni Siz Delirttiniz” 
45’liğinin tanıtımı için 
Cem Karaca Hey dergisinin 
fotoğrafçısına “deli” 
pozları vermişti. Derginin 
26 Nisan 1976 tarihli 
kapağı.

İstanbul tavernalarını kim kurdu?
Cevap: Gaskonyalı Kardeşler. 1940’larda bugün yerinde 

yeller esen Eminönü Balıkpazarı’nda bir bodrum meyhanesi 
olarak açılan ve adı bile olmayan bu mekan, daha sonra 

Beyoğlu’na taşındı ve bir “sosyete meyhanesi”ne dönüştü. 
Yeşilköy’de, Bebek’te, hatta Ankara’da, şarkılar, şiirler ve 

danslarla dolu bir eğlence biçiminin usta isimleriydi.
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İstanbul Şarkıları, 
çeşitli dergilerde çıkmış 
yazılarınızdan oluşuyor. 
Uzun ve heyecanlı bir 
dönem bugüne taşınıyor. 
Bu yazıları kitap olarak 
birleştirme fikri nasıl 
doğdu?
Öncelikle meslekten gelen bir 
merak var. Esas mesleğim dra-
maturgluk. Bir oyunun arkasını, 
önünü, yazarını, metnini, içerdi-
ği konunun tarihini toplayan; yö-
netmene ve oyunculara aktaran 
kişi olarak dramaturgların araş-
tırmacılığı çok önemlidir. Ufku 
genişletir dramaturji... 

12 Eylül’den sonra oyun-
culuğu bıraktım ve reklamcılı-
ğa başladım. Reklamcılık beni 
kesmeyince, bu sefer reklamını 
yaptığım şeylerin tarihini araş-
tırmaya başladım. Şunu gördüm: 
Herkes resmî tarihi, büyük in-
sanları, büyük olayları araştı-
rıyor. Gündelik denilen tarih 
küçümseniyor. Benim başla-
dığım dönemde, sadece Murat 
Belge’nin Cumhuriyet gazetesin-
deki popüler tarih köşesi vardı. 
Ben de insanların fazla araştır-
madığı konulara girmeye baş-
ladım. Araştırma zahmetli ama 
bir avantajı var: İlk defa yapınca 
hem ilgi çekiyor hem de eksik-
lerin affedilmesi açısından bir 
avantaj oluyor. Şu an aynı anda 
yüzlerce konunun peşinde koşu-
yorum.

Tarihin içinde insanların 
hikayeleri pek yok. Büyük 
bir olay olurken, sokaktaki 
adam ya da kadın ne 
yapıyordu; oradan çıktığı 
zaman hissiyatı neydi? Bu 
detaylar yitiriliyor mu?
Örneğin Panosyan’ın dansa, 
Gregor’un caza ciddi katkıları 
var. Gregor’un ismi unutulmuş. 
Panosyan az-çok hatırlansa da 
hiç kimse bu adamların hayat-
larını detaylı incelememiş. Kay-
naklar yetersiz. Benim incele-

diğim dönemlerin tanıkları da 
kalmamış. Ben de dergiler, gaze-
teler, anı kitapları ve biyografi-
lerden topluyorum malzemeleri. 
Panosyan’ın çocukluğunun Pa-
ris’te geçtiğini, kimlerle görüştü-
ğünü böyle öğreniyorum. Hangi 
dönemlerde neler yaptıklarını 
takip etmeye çalışıyoruz.

Bu bahsettiğiniz, 
gazeteciliğin esası değil mi 
zaten?
Elbette. Ben zaten kendimi ma-
gazin gazetecisi olarak görüyo-
rum (ancak Türkiye’de “magazin 
gazetecisi” deyince başka bir şey 
anlaşılıyor tabii). Örneğin yakla-
şık 25 yıldır ünlü “Ayşe” opereti-
nin bestecisi Muhlis Sabahattin 
Ezgi’yle ilgili bilgi-belge toplu-

yorum ve bunu tek başına bir 
kitap haline getirmek istiyorum. 
Biyografik bir roman olarak ta-
sarlıyorum bu kitabı. Gregor’un 
hayatını genel olarak anlatacak 
kadar malzeme topladıysam ve 
burada ilginç bir hikaye varsa 
bununla yetiniyorum. Bu yetin-
meler olmasa hiçbir şey yayınla-
yamam zaten.

Kitabınız son Osmanlı 
döneminden başlayan 
ve yakın geçmişe kadar 
uzanan bir zaman 
dilimini kapsıyor. O 
dönemlere bakıp havanın, 
hissiyatın nasıl değiştiğini 
izleyip ilginç sonuçlara 
varabiliyor musunuz?
Kaynaklar sınırlı. Onun haricin-

İncesaz’dan 
gazinoya
Özel ev toplantılarının 
gözdesi incesaz, zaman 
içinde sahneye çıktı ve bir 
gösteri sanatı haline geldi. 
Eski içtenliği ve özgünlüğü 
zarar gördü elbette ama, 
sahneler ve gazinolar 
Osmanlı/Türk müziğinin 
serpilip gelişmesini sağladı. 
Şehrin dörtbir köşesinde 
açılan yazlık bahçeler, 
halkın bütçesini zorlamadan 
rahatlıkla eğlenebildiği 
mekanlar oldu.

Caz kralı Gregor’la
 fantastik geceler
Türkiye caz tarihini yazan 
İlhan Mimaroğlu, Gregor’u pek 
önemsemez; “onun yaptığı caz 
değil dans müziğidir” diye uyarır 
okurlarını. Ancak Fransız caz tarihini 
anlatan kitaplar Türkiye’de cazı 
başlatan kişi olarak bahseder 
kendisinden. Gregor, o günlerin 
modasına uyup dans müziği çalan 
orkestralar kurmuştur elbette. 
Ne caz müzisyeni vardır doğru 
dürüst ne de caz seyircisi çünkü. 
Bir yandan da o güne kadar eşi 
benzeri görülmeyen “Kış sporları 
gecesi”, “Boğa güreşi gecesi”, 
“Sevilla gecesi”, “Ekvator gecesi”, 
“Transatlantik gecesi” isimli geceler 
düzenler.

ALBUM 68.indd   48 27.12.2019   17:38



de de tesadüfi olarak karşıma bir 
malzeme çıkarsa takip etmek 
mümkün oluyor ama bu çok zor. 
Çoğunlukla elimizdeki ipuçla-
rından buzdağının yalnızca su 
üzerinde kalan kısmını görebi-
liyoruz.

Mesela Vladimir Alexand-
rov’un yazdığı Siyah Rus adlı bir 
biyografi var. Bizde bir dönem-
ki Maksim Gazinosu’nun sahi-
bi Frederick Bruce Thomas’ın 
hayatıyla ilgili... Thomas, Ame-
rika’da siyah bir ailenin özgür 
çocuğu olarak doğuyor. New 
York’ta garson oluyor. Bir tran-
satlantikle Avrupa’ya geçiyor ve 
Rus Devrimi’nden önce orada 
büyük bir eğlence imparatorluğu 
kuruyor. Sonra devrimden kaça-
rak Türkiye’ye geliyor. Önce Şiş-
li’deki Stella adlı dancing’i, daha 
sonra da meşhur Maksim’i ku-
ruyor. Yıldız Kumarhanesi açı-
lınca Maksim gözden düşüyor. 
Thomas da bu süreçte borçları-
nı ödeyemeyip hapse giriyor ve 
orada ölüyor. Ben de bu hikaye-
nin bilinmeyen yönleri, dönemin 
fotoğrafları üzerine çalışıyorum.

Aynı anda İstanbul’un ye-
raltı tarihiyle ilgili yeni bir pro-
jeyle uğraşıyorum. İşin için-
de cinayetler de var, fakat po-
lis arşivlerine girebilmek zor. 
1940-1950’lerin dergilerine yan-

sımış fotoğraflarla yetinmek zo-
runda kalıyoruz. Türkiye’de bil-
giye ulaşmak hiç kolay değil. 

Tarihte iz sürme 
konusunda bizde bu kadar 
zorluk ve imkansızlık 
varken ne yapmak gerekir?
Bizim zenginlerimizin de ar-
tık görevlerini yerine getirip 
ABD’deki gibi enstitüler kurma-
sı, bu çalışmalara sermaye ak-
tarması gerekiyor. İlk kitapları-

mın birinde yazmıştım. Emek 
Sineması’nın yerinde eskiden 
“Skating Palace” diye bir yer var. 
Nijat Özön, Türk Sinema Ta-
rihi’nde bahsediyor buradan, 
“Skating Palace”ta buz pateni sa-
hası var diye... Sonra bütün sine-
ma yazarlarımız bu bilgiyi aynen 
alıyorlar. Biraz araştırdım. Buz 
falan yok; orası tahta tekerlek-
li paten sahası. Birinin yanlışını 
herkes tekrar ede ede bu bilgi ya-
yılmış. Her konuda temel bilgile-
re çok fazla ihtiyacımız var ama 
envanter olmadan, sistemli araş-
tırma olmadan bunlara ulaşıla-
mıyor, bunlar geliştirilemiyor.

Macar rapsodisi
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, 
İstanbul barları, gece kulüpleri sık 
sık yabancı artistleri ağırlar. Nedense 
de en çok Macarlar gelir. Maksim’den 
Sarıyer’deki Canlı Balık Lokantası’na kadar 
İstanbul’un bütün sahnelerini Macar kadın 
orkestralarının işgal ettiğini görürüz. Çeşitli 
dönemlerde yabancı artistleri yurtdışına 
yollamak için yönetmelikler yayımlansa da 
Macarlar yine bizi eğlendirmenin bir yolunu 
bulur. Macar orkestralarının ilklerinden 
Petes Orkestrası.

Sulukule evleri
Sulukule, Osmanlı 

döneminden itibaren 
müzik ve dansla birlikte 

anılan bir semt olmuştu. 
Cumhuriyet yıllarında sık sık 

gazete röportajlarına konu 
olan “gösteri evleri”nde 

karşımıza çıkan dans ve 
eğlencenin kökenleri, Evliya 

Çelebi’nin sözünü ettiği 
“oyuncu kolları”na kadar 
uzanır. Zaman içinde eski 

yetkinliğini yitiren bu evler 
yine de eski bir geleneğin 

mirasını taşıyorlardı. Her şey 
bir yana, Sulukule semti de 
yok edildiğinden, artık tüm 

bunlar geçmişte kalan hoş bir 
seda...

ALBUM 68.indd   49 27.12.2019   17:38



ZAMAN KAYMASI

ALBUM 68.indd   50 27.12.2019   17:38



Mulenruj’dan Fitaş’a Beyoğlu’nun dünü-bugünü
Kışlık gazinolar 1930’lardan itibaren şehrin merkezî noktalarında hızla çoğaldı. Bugün Beyoğlu Fitaş 
sinemalarının bulunduğu yerdeki Mulenruj Gazinosu, Safiye Ayla, Leman Ekrem, Seyyan Hanım gibi 
alaturka müzik icracılarının ilk kez sahneye çıktığı mekan oldu. Mulenruj’un ismi yıllar içinde milliyetçi 
dalgalanmalarla birlikte pek çok farklı hal aldı. Önce Kırmızı Değirmen olarak tam tercümesi kullanıldı; 
ardından Lale, Çağlayan ve İstanbul Gazinoları geldi.
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Aşkı fısıldayan ses 
Muhlis Sabahattin Ezgi’nin kızkardeşi olan Neveser 
Kökdeş yaşadığı dönemde (1904-1962) yeteri kadar 
ilgi görmemiş, hatta şarkıları “Neveserce müzik” 
denilerek küçümsenmiş bir bestecimizdi. Ağabeyinin 
operetlerinde piyano çalan Neveser Hanım, bestelerini 
ortalara çıkarmazdı. Batı formları ile klasik musikimizi 
ustaca birleştiren bestelerinin gördüğü itibar zaman 
içinde artacaktı.

Hop hop, gelen var!
Gramafon cumhuriyetin ilk yıllarında yayılmış, 
radyo ise evlere girmeye başlamıştı. Klasik Türk 
musikisi, kanto ve operet yine gündemdeki yerini 
koruyordu ama artık yeni müzikler de girmişti 
hayatımıza: Tangolar, fanteziler, valsler... Aslında 
belki 50’li yıllara tarihlediğimiz Türkçe pop müziğin 
temelleri de bu yıllarda atıldı. 

‘Alo alo, burası 
İstanbul Telsiz Telefonu’
1927’de bir grup müteşebbis, İstanbul Radyosu’nu 
kurmak için harekete geçti. İlk anons şöyleydi: 
“Alo, alo... Muhterem samiin, burası İstanbul Telsiz 
Telefonu. 1200 metre til-i mevç, 250 kilosaykıl... 
Bugünkü tecrübe neşriyatımıza başlıyoruz”. Bir de 
Telsiz adlı Fransızca/Türkçe dergi yayımlandı uzun 
süre. Dergide radyo ve radyo programları üzerine  
ayrıntılı bilgiler de yer alıyordu. 

Saz vapuru 
caz vapuruna karşı
Şirket-i Hayriye, Boğaziçi’ni 

bir eğlence beldesi hâline 
getirmek amacıyla 1936’dan 

itibaren özel tenezzüh (gezi) 
seferleri düzenlemeye 

başladı. Bu gezilerde Safiye 
Ayla, Deniz Kızı Eftalya 
gibi sanatçılar sahneye 

çıkıyordu. Saz âlemleri çok 
rağbet görünce, günün 

eğilimlerine uygun olarak 
“caz” seferleri de başladı. 

Sonunda alaturka üstün 
geldi. Caz vapurları çok 

geçmeden sona ererken “saz 
vapurları” Boğaziçi’nde 

gezmeye devam etti.
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Uzak diyarlardan
 İstanbul’a sevgilerle
İstanbul için her daim şarkılar bestelenmiş. 
1950’lerde piyasa çıkan “İstanbul Not 
Constantinople”a kadar ne tangolar, fokstrotlar... 
1928’de Tepebaşı Bahçesi’nde sahneye çıkan Lucille 
Joèl’in seslendirdiği “Ça c’est Stamboul” da bu 
şarkılardan... Sözler Charles Violette’e, müzik 
Tsero’ya ait.

İstanbul’da bir Arjantinli
İstanbul’a gerçek anlamda tangoyu kim getirdi diye 
sorarsanız, cevap Eduardo Bianco olacaktır. 1928’de 
ilk kez İstanbul’a gelen ve Opera Sineması’nda 
konserler veren Bianco, 1951’e kadar defalarca 
Türkiye’yi ziyaret etti. Park Oteli’nde program 
yaptıkları dönemde plaklar doldurdu. Hatta 
Ankara’da Atatürk’ün huzurunda bile çaldı. 

Josephine Baker
İstanbul’da 
1934’te o dönemin dansları 
ve şarkılarıyla ünlü 
Josephine Baker İstanbul’a 
gelir. Saray Sineması’nda 
verdiği konserler, fahiş 
bilet fiyatlarına rağmen 
tıklım tıklım dolar. 
Konserin ardından gazeteci 
Fikret Adil, Baker’ı Topkapı 
Sarayı’na götürür. Baker, 
sarayın soğukluğunu, 
tahtın basitliğini, halıların 
yapılırken kaç can 
yaktığını diline dolar. Yıllar 
sonra, artık ihtiyarlayıp 
gözden düştüğü dönemde, 
Boğaziçi Köprüsü’nün 
açılışı dolayısıyla verilen 
konsere de gelecektir 
ama artık onu tanıyan pek 
kalmamıştır.

Mazi kalbimde bir yaradır
İlk Türkçe tangoyu kimin yazdığıyla ilgili görüşler, 
Necip Celal Andel isminde birleşiyor. Genç yaşta 
görme yeteneğini kaybeden Necip Bey, “Mazi”, 
“Özleyiş”, “Suna” gibi ünlü tangolarıyla günümüze 
kadar popülerliğini korumayı başaran isimlerden. 
Son dönemlerinde korolar kuran, genç solistler 
yetiştirmek için özel dersler veren Necip Celal 
oldukça erken yaşta hayata veda etti. Onun 
tangolarını Seyyan Hanım’ın plaklarından dinlemek 
ayrı bir zevktir, ama yakın dönemde Band-O-
Neon’un bu tangoları Arjantin stili bir orkestrayla 
kaydettiğini de unutmadan söyleyelim.
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ISTANBUL ŞARKILARI: ŞEHRIN MÜZIKLI TARIHINDE KAZI ÇALIŞMALARI
GÖKHAN AKÇURA
OĞLAK YAYINLARI, 312 S.
55 TL

‘Sallan yuvarlan’ İstanbul’da
Rock’n Roll 1956 gibi erken bir tarihte radyo programlarına sızmıştı. 
Hatta bize özgü bir karşılık bile bulmuşlardı bu akıma: Sallan 
yuvarlan! Aynı yıl Şan Tiyatrosu’nda “Blues to Rock’n Roll” gecesi 
düzenlendi. Ardından peşpeşe filmler geldi. Gençlerin bu çılgınlığa 
kendilerini kaptırmalarından korkan basın ve çeşitli kuruluşlar 
(ki en önemlileri Kadınlar Birliği ve Millî Türk Talebe Birliği’ydi) 
sözkonusu dansın yasaklanması için çok uğraştı. Ama ne oldu? Bir 
süre sonra dağ-taş rock’n roll sedalarıyla doldu. Çocuk partilerine 
kadar sızdı bu cüretkâr dans. Fotoğrafta 1957’de Ses Tiyatrosu 
sahnesinde rock’n roll gösterisi yapan Yılmaz Duru ve partneri.

Alaturka revüler
Revü (rövü), Batı’ya özgü bir sahne 
sanatı. Bizim ilk revümüz ise Cemal 
ve Ekrem Reşit Rey kardeşlerin 
Adalar Revüsü. Zaman içinde bunun 
cazibesine kapılan alaturkacılarımız 
da kendilerine özgü revüler yapmaya 
başlamışlar. Bunların ilk örneklerinden 
biri 30’lu yıllarda Harbiye Belvü 
Gazinosu’nda (bugün yerinde İstanbul 
Radyosu var) sahnelenen Arap Revüsü. 
Deniz Kızı Eftalya ve arkadaşlarının 
sahne aldıkları bu revünün ilanında 
sazendeler feslerle poz vermiş.

Bale şefleri operetlerin başında 
Dans profesörleri, milletvekillerinden hizmetçi 

kızlara kadar bütün halkımıza dans öğretiyordu 
ya pek moda olan operetlerin dans topluluklarını 
kim yönetecekti? İşte burada bale şefleri devreye 

girdi. Şehir Tiyatrosu’nun ünlü operetlerini 
Celal Bulkat yönetiyordu. Süreyya Opereti’nde 
başladığı kariyerini kendi topluluğunu kurarak 

ilerleten isim Serj Atilla’ydı. Ses Opereti’nin 
güçlü balesi ise Jak Biçacı’nın ellerine 

bırakılmıştı. Operetler danssız, danslar şefsiz 
olamazdı elbette!
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NUTKU, GÜFTELERİ, BESTELERİ...

3. Mustafa’nın dizeleri
bu günlükle tarihe geçti
Fasl-ı Müntehâbat (Seçilmiş Besteler) adlı, güfte, beste ve ilahiler içeren 
elyazması mecmuanın, sarayda icra edilen “huzur” fasılları için, hattat da olan 
3. Mustafa’nın kendisi tarafından veya dönemin bir hattatınca hazırlandığı 
olasıdır. Cihangir (!) mahlasıyla şiirler yazan 3. Mustafa (1717-1774) 40 yaşında 
tahta çıkabilmiş, büyük felaketler yaşanan bir dönemde, bir Edirne gidiş-dönüşü 
dışında İstanbul’dan öteye, Bursa’ya, İzmit’e dahi gitmemişti. 

Dönemindeki adı ve un-
vanıyla Sultan Mus-
tafa Hân-ı Sâlis’i biz 

bugün Sultan 3. Mustafa diye 
tanıyoruz. 27 yıl süren bir ka-
fes (tutukluluk) yaşamından 
sonra tahta geçtiğinde  40 ya-
şındaydı. Çağdaşı bir şair -hiç 
de uygun düşmeyen bir ben-
zetmeyle-  “İskender-i sâni” 
(İkinci İskender) diye övmüş! 
17 yıl süren saltanatı, savaş, 
bozgun, yolsuzluk, ayaklan-
malar, aşırı soğuklar, kıtlık ve 
salgın belalarıyla geçmiş. İs-
tanbul bu halde ise Anadolu 
neler yaşadı Allah bilir. Onca 
çabasına ve imar girişimle-
rine karşın İstanbul’u yıkan 
1766 ve 1767 depremleri, do-
nanmanın Çeşme’de yakılma-
sı, cephelerdeki bozgunlar bu 
bahtsız padişahın saltanatın-
dadır. 

Cihangir (!) mahlasıyla şi-
irler yazarmış ama bu mahlas 
da kişiliğiyle çelişiyor: Ciha-
nı almak şöyle dursun, Avru-
pa’da, Asya’da, Afrika’da hük-
mettiği ülkeleri harita üze-
rinde olsun tanımıyordu. Bir 
Edirne gidiş-dönüşü dışında 
İstanbul’dan öteye, Bursa’ya, 

İzmit’e dahi gitmemişti. 
Diğer padişahlarla karşı-

laştırıldığında saltanatı bo-
yunca eşleri, kızları ve oğlu 
Selim (3.) ile sevecen bir aile 
yapısı kurmayı başarmış gö-

rünüyor. Saray dışındaki sev-
gilisini haremine aldırtması 
da ilginçtir. 

Elimizdeki yazmadan 
edindiğimiz bir yeni bilgi şu: 
3. Mustafa’ya, Tanrı’ya yaka-

NECDET 
SAKAOĞLU

İstanbullu çağdaş bir ressamın fırçasından Sultan 3. Mustafa.

Fasl-ı Müntehâbat 
mecmuasının kapağı.
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rı içerikli güfteler yazdığın-
dan “şair padişahtı” dene-
bilir mi?.. Kendi zamanında 
şairliğin  ölçüsü ”divan” ve-
ya “divançe” sahibi olmaktı. 
Öyleyken bir dörtlüğü veya 
mısraı darbımesel olanlar da 
“Maksut eserse mısra-ı ber-
ceste kâfidir” denerek “şua-
ra”dan (şairlerden) sayılabili-
yordu. Burada bahsettiğimiz  
mecmuada adı geçen padişa-
hın çok bilinen dörtlüğüne de 
ola ki en doğru biçimiyle yer 
verilmiş. Altında da sadra-
zam Koca Ragıb Paşa’nın (öl. 
1763) tanziri (divan edebiya-
tında bir şiiri örnek alarak ya-
zılan şiir) yazılı.  

İlk yaprağında “Fasl-ı 
Müntehabat-ı führüste” ya-
zısı okunabilen mecmua 150 
yaprak. Fihrist (içindekiler) 
sayfasında güfte ve bestele-
re, ilahi ve tesbihlere (duala-
ra), makam başlıkları altında 
yapraklar ayrılmış. Sayfalar 
çift sütun cetvellendiği hal-
de kimi sayfalar ve sütunlar 
boş bırakılmış. Şu halde yeni 
güfte ve besteler geldikçe il-
gili makamın boş sayfalarına 
yazılıyordu. Değişik kalemle 
kaydedilmiş parçalar bu ola-
sılığı güçlendiriyor. 

Şair-bestekar padişahlar 
üzerine çalışanlar bu mecmu-
ayı görmüş olabilirler mi?.. 
Başka mecmualarda, şiir def-
terlerinde 3. Mustafa’nın “Ci-
hangir” veya “İkbâli” mah-
laslı dizelerine, güftelerine 
rastlanmış mıdır? Bilgimiz 
yok. Oğlu 3. Selim’in, “İlhamî” 
mahlaslı şiirlerinin toplandığı 
divanı Yıldız Sarayı Koleksi-
yonu’nda, şiirlerinin birçoğu 
da Atâ Tarihi’ndedir. Şüphe-
siz ki 3. Selim’in neyzenliği, 
bestekarlığı üstatlık düzeyin-
deydi. Besteleri bugün de icra 
ediliyor. Suzi-dilârâ makamı-
nı Türk musikisine kazandı-
ran 3. Selim’dir. Kız kardeşle-

ri Şah, Beyhan ve Hadice Sul-
tanların saraylarında katıldığı 
alaturka konserler, hanende 
ve sazendelerin fasılları, ga-
zelhanlar, 3. Selim’in gün-
lüğünü tutan Ahmed Bey’in  
Rûznâmesi’nde, yerli-yabancı 
kaynaklarda yazılıdır. Demek 
ki baba, oğul ve kızlar müzik-

Büyük hakaret
30 Mayıs 1876’da tahttan 
indirilen Abdülaziz, Çırağan 
Sarayı’na götürülmeden 
önce iki gün kaldığı Topkapı 
Sarayı’nda, kendisini 
“efendi” kıyafetine sokan 
iki mabeyincinin arasında...

Baba ve oğul
3. Mustafa ve oğlu Şehzade 
Selim. 3. Mustafa diğer 
padişahlara kıyasla sevecen 
bir aile yapısı kurmayı 
başarmıştı.

sever bir aileydiler. 
“Fasl-ı Müntehâbat” (Se-

çilmiş Besteler) adlı, güfte, 
beste ve ilahiler içeren el-
yazması mecmuanın, saray-
da, sahilsaraylarda icra edilen 
“huzur” fasılları için, hattat 
da olan 3. Mustafa’nın kendisi 
tarafından veya dönemin bir 
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hattatınca hazırlandığı ola-
sıdır. İlk yapraktaki fihristte 
makamlar ve her birine ayrı-
lan yaprak sıraları belirtilmiş: 
Rast (1), Nikriz (7), Penç-
gâh (11), Nişâbur (16), Rehâvî 
(16), Mâhûr (26), Hüsey-
nî (36), Bûselik (54), ‘Aşirân 
(60), Dügâh (65), Sabâ (70), 
Çârgâh (76), Segâh (83), Evc 
(90), ‘Irak (103), Nevâ (108), 
Isfahân (115), Beyâtî (118), 
Hisâr (124), ‘Arzıbâr (130 
/4), ‘Uşşak(131/4), Muhay-
yer (135), Gerdaniyye (141), 
‘Gazzâl (142/4), Nevrûz-‘arab 
(147), ‘Acem (148).

Bu makamlar ve ayrılan 
sayfalardaki güfteler, çok-
lukla ilahiler, tazarru (yal-
varı) içerikli manzumeler 
Yunus’dan, Bayramî’den, Ni-
yazî’den, Itrî’den, Nakşî’den, 
Eşrefzâde’den, Nazmî’den, 
Hâfız Post’dan, Dede’den… 
Bunlardan dokuzu da “Mus-
tafa” ve “İkbalî” mahlaslı 3. 
Mustafa’nındır. Bunlarda “Ci-
hangir” mahlası geçmez. Fih-
ristte Bûselik makamına 18, 
Nişabur’a 1 yaprak ayrılması 
ise 18. yüzyıl sonlarında İs-

tanbul’da Bûselik’in revaçta 
olduğunu düşündürür. 

Yaldızlı mihrabiyeli ilk 
sayfadaki rast makamında 
ilahi: 
“Ey şifâ-sâr-ı ‘inâyet-ebed
Hasda hâli âşıkınım yârab 
meded”

dizeleriyle başlıyor.
İkinci yaprakta “Nutk-ı 

hümayun Sultan Mustafa” 
başlığı altında 3. Mustafa’nın 
ünlü dörtlüğü, bunun altında 
da sadrazamı şair Ragıb Pa-
şa’nın (öl.1763) tanziri var:
“Yıkılubdur bu cihân sanma 
ki bizde düzele 
Devleti çerhi denî verdi bu 
dem mübtezele

Şimdi erbâb-ı sa’adetde ola 
hep hezele
İşimiz kaldı bizim merhamet-i 
Lem-yezel’e”

Merhum Ragıb Paşa:
“Niceler almadı kâmın bu ci-
handa tez ele
Felek devri mutabık yine 
bezl-i eksele
Sanma ey dil ki sa’adet bula 
hezele
Verdi Hallak-ı cihân mübteze-
li mübtezele”

3. Mustafa’nın “-zele” kafi-
yeli bu ünlü dörtlüğü, yöneti-
min ve genel gidişin bozuldu-
ğu her dönemle “cuk” örtüş-
tüğünden dilden dile söylene 

Mecmuadan 
yapraklar
Mecmuanın bezemeli ilk 
sayfası (ortada). Makamlara 
ayrılan yaprakları 
gösteren fihrist (solda). 3. 
Mustafa’nın -zele kafiyeli 
dörtlüğü ve Ragıb Paşa’nın 
tanziri (sağda).
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gelmiştir. Aslı onun mudur, 
yoksa dönemin şairi Koca 
Ragıb Paşa iki versiyonu da 
kendisi yazıp birini padişa-
hın, diğerini kendisinin gös-

terip “çaktırmadan”: “Devir 
bozuldu, rezillerin müptezel-
lerin ellerine kaldık!” demiş 
ve böylelikle her iki dörtlüğü 
dedikodularının eksilmedi-

ği kahvehanelerdeki ukalala-
ra ezberlettirip hem padişahı 
hem kendisini rezil mi etmek 
istemiştir? Zira bu paşanın 
böyle hinlikleri vardı. Daha 
kötüsü, söz ustası Ragıb Pa-
şa önceki padişah safderun 3. 
Osman’dan sonra tahta çıkan 
ve kendisini sadarette tutan 
3. Mustafa’yı da gözü tutma-
dığından onun adına yazdığı 
dörtlükte ve kendi tanzirin-
de bir tevriye ustalığı yapa-
rak: “Ey ahali, bu padişaha da 
bana da güvenmeyin. İşiniz 
Allah’a kaldı” mesajı mı ver-
miştir? Çünkü bu paşa ve mu-
sahibi Haşmet, böyle üstü ka-
palı alaya alma ve dokundur-
malar yapmayı severlerdi. 

İzleyen yapraklarda Sul-
tan Mustafa Han’ın “Müstağ-
rak oldum lütfuna” mısrasıyla 
başlayan Pençgâh bir ilahisi, 
Sultan Ahmed Kebir’in (1.) bir 
tesbihi ve diğer parçalar var. 
Aralarda yine 3. Mustafa’nın 

GÜFTE-İ NİKRİZ / SULTAN MUSTAFA HAN

3
. Mustafa  aşağıdaki sevinç di-
zelerini 1769 Mayıs günlerinde 

Hotin’den zafer müjdeleri geldiği,  
Paşakapısı’nda düşman bayrak-

larının sergilendiği, camilerde 
ordu için dualar edildiği, sıbyan 
mekteplerinin “feryad-ı âmin”e 
çıkarıldığı kendisinin de cepheye 
gitmeden “Gazi” sanını aldığı 
günlerde yazmış olmalı. Ancak 
asıl gazi, cephedeki başkomutan 
sadrıazam Yağlıkçızâde Hacı 
Mehmed Emin Paşa idi. Ama Sultan 
3. Mustafa onu askeri aç bıraktı ge-

rekçesiyle azledecek, Dimetoka’ya 
sürgüne gönderecek ve Edirne’ye 
ulaştığında da idam ettirecekti!

Müstağrak oldum lütfuna / 
Hamd olsun Allahım sana 

Subh ü mesâ inâ’mına / 
Hamd olsun Allahım sana 
Rabbim bana oldun nasîr / 
Güc işlerim etdin yesîr
Lâyık değilken ben hakir / 
Hamd olsun Allahım sana 
Bu Nusret-i ‘uzmâyı gör / 
Gamgin iken şâdlığı gör
Mesrûr ile ‘avdeti gör / 
Hamdolsun Allahım sana
İkbâlî’ye lûtf eyledin / 
Gözyaşına rahm eyledin
Müşrikleri kahr eyledin  / 
Hamd olsun Allahım sana 

Padişah gazi oldu, gazi ise idam edildi!

(Müstağrak: Gömülmek, gark olmak 
/ Subh u mesâ: Sabah-akşam / Nasîr: 
Yardım eden / Yesîr: Kolay / Hakir: 

Kendisini küçük, değersiz görme / 
Nusret-i ‘uzmâ: Büyük zafer / Gamgin: 

Kederli / Mesrur: Sevinçli / ‘avdet: 
Dönme, geri gelme / İkbâlî: Sultan 

Mustafa / Müşrik: Tanrıya ortak koşan) 

3. Mustafa’nın şiirlerinin 
yazılı olduğu sayfalar.
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Muhayyer, Nevâ, Evc, Çargâh, 
Mahur ilahileri var. Bu 9 par-
çadan 2’sinde İkbâlî, 2’sinde de 
Mustafa mahlasları kullanıl-
mış. Birini Dede (İsmail Efen-
di) bestelemiş. Mecmuada Eş-
refoğlu’nun, Niyazî Mısrî’nin, 
Hüdâyî’nin, Itrî’nin, Hâfız’ın 
(Post), Eşrefzâde’nin, Abdullah 
Çelebi’nin, Nazmî Efendi’nin, 
Âşık Yunus’un, 3. Mustafa’nın 
musahiplerinden  Nakşî Efen-
di’nin eserleri bulunuyor.

Süzgün ve solgun
3. Mustafa’nın babası 3. Ah-
med 1730’da tahttan indirildi-
ğinde 13 yaşında olup sara-
yın şehzadelere özel “Kafes” 
denen tutukevine kapatılmış. 
Amcazadeleri 1. Mahmud ve 
3. Osman’ın 27 yıl süren sal-
tanatları boyunca saray hap-
sinde kalmış. Yaşamı (1717-
1774) 57 yıl, saltanatı da 
(1757-1774) 17 yıldır.

Önceki iki padişahın eşle-
ri doğurmadığından, halk ara-
sında yayılan “Osmanlı ha-
nedanı batacak” dedikodusu, 
1759’da Sultan Mustafa’nın 
ilk çocuğu Hibetullah (kız) 
doğunca, arkası (erkek) gelir 
umuduyla kesilmiş, düğünler 
yapılmış. 3. Selim’in doğma-
sı sevinç rüzgarları estirmiş-
ti. Dönemi yazan Çeşmizâde 
ve Hâkim Tarihleri’nde, bu 
bahtsız padişahın ülkeyi düze 
çıkarmak, İstanbul’u bayındır 
kılmak için nasıl çaba göster-
diği, imar hamleleri anlatılır.

Uzun kafes-uzlet yaşamın-
da, yazgıdaşı şehzadelerden 
bir-ikisinin zehirlendiğini gö-
rerek zehre karşı panzehirle 
bağışıklık önlemleri alırmış. 
Bu ve yıllarca loş mekanlara 
kapatıldığından olacak, res-
samlar kendisini süzgün ba-
kışlı, solgun betimlemişlerdir. 
Harem ve kadın düşkünlüğü 
olmayan Sultan Mustafa’nın 
eşleri, Başkadın Mihrişah ile 

Âdilşah, Rifat ve Aynülhayat 
kadınlar, tek oğlu Selim; kız-
ları da iki yaşında ölen Hibe-
tullah ile Şah Sultan, Bighan/
Beyhan ve Hatice Sultanlardı. 
Bunlar, İstanbul dünyasında, 

saray dışında sahilsaraylar, 
yalılar yaptırarak mimari ye-
niliklere, toplumsal gelişme-
lere, kadınların dış dünyaya 
açılmalarına öncülükleriyle 
tanınmışlardı. 

Sadeliği ve beyaz kürk 
giymeyi seven 3. Mustafa, 
sarığına mücevher sorguçlar 
takmasıyla da ünlüydü.
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1 BELGE

Hem kont hem paşa...
İtfaiyenin başında 48 sene 

ÖDÖN SEÇENİ 
1874’den 1922’ye İstanbul itfaiyesinin başında bulunan Kont Ödön Seçeni 
(Széchenyi), İstanbul’da ilk modern yangınla mücadele teşkilatını kurmuş, 
Türkiye’de yaşarken gördüğü beş padişahın da güvenini kazanmıştı. Macaristan 
tarihinde derin izleri olan, çok köklü ve soylu Szecheny ailesine mensup Ödön 
Bey, Rum bir hanım ile evlenmiş, çocuklarıyla ilgili ciddi problemler yaşamıştı.

Beyoğlu’nda 1870’te bin-
lerce evin yanmasına, 
onlarca insanın ölüp ya-

ralanmasına sebep olan yangın 
felaketinden sonra modern bir 
itfaiye teşkilatı kurma girişimle-
rinde bulunuldu. Yurtdışındaki 
itfaiye örgütleri incelendiğinde 
en mükemmeli olarak gösterilen 
Peşte itfaiye teşkilatını kurmuş, 
Viyana itfaiyesinin başında bu-
lunmuş Kont Ödön (Szechenyi) 
Osmanlı Devleti’ne davet edildi. 

Seçeni 1871’deki ilk ziyare-
tinde modern itfaiyeyi kurma-
ya çalıştı. Şehircilik hususunda 
çeşitli önerilerde bulunup 1 yıl 

SİNAN ÇULUK

sonra ülkesine döndü. 1874’de 
itfaiyenin başına geçmek üze-
re davet edilmesiyle veya bizzat 
Avusturya-Macaristan İmpara-
toru Franz Joseph’in önerisiy-
le İstanbul’a yerleşti. Türkiye’de 
tam 48 yıl İstanbul itfaiyesinin 
başında bulunup 1922’de vefat 
ettiğinde Feriköy Katolik Mezar-
lığı’na gömülen Kont Seçeni tam 
bir Osmanlı olmuştu. Abdülaziz 
zamanında geldiği Türkiye’de 
yaşarken gördüğü beş padişahın 
da güvenini kazandı. Paşa oldu 
ve 2. Abdülhamid’in çevresinde-
ki yaveran arasına girdi. 

Macaristan tarihinde derin 
izleri olan, çok köklü ve soylu 
Széchenyi ailesine mensup olan 
Kont Ödön Bey, İstanbul’a gel-
diğinde ikinci evliliğini Eftalya 
Kristopulos adlı bir Rum hanım 
ile yapmıştı. Macaristan’daki ilk 
eşinden olan çocuklarından ya-
na şansı yaver gitmedi. Bir za-
manlar Mecidî Nişanı verilmesi 
için ricacı olduğu oğlu Kont An-
dor ile araları bozuldu ve tehdit-
lerinden ürkerek onun yurtdışı-
na sürülmesini sağladıktan son-
ra bu sefer Türkiye’ye bir daha 

alınmaması için ricacı oldu. 
Kızı Kontes Vanda’nın İstan-

bul’da evlendiği kocası hukukçu 
Vahram, ünlü Ermeni Dadyan 
ailesinden Barutçubaşı Ohan-
nes Bey’in torunu, Osmanlı Ha-
riciyesi’nin istikbali parlak bir 
memuru idi. 1890’daki Ermeni 
olaylarına katıldığı iddiasıyla 2. 
Abdülhamid’in gözünden düş-
müştü ve uluslararası ilişki ağı-
nın içindeki faaliyetleri dikkatle 
izleniyordu. Vanda ve Dadyan’ın 
seyahate çıktıkları Viyana’da 
İran Sefiri Neriman Han ile gi-
riştikleri organizasyon sonucu 
İran’a geçmeleri 2. Abdülhamid 
tarafından tepkiyle karşılandı. 
Tahran’daki Osmanlı sefaretinin 
yoğun gözetimine maruz kalan 
ve ekonomik sıkıntıya düşen çif-
tin huzuru kaçtı. Kızının cinnet 
derecesinde psikolojisi bozuldu-
ğu haberleri İstanbul’a geldikçe 
Ödön Seçeni Paşa’nın dama-
dıyla arası iyice gerildi. İran Şa-
hı ile ilişkileri mükemmel olan 
Vahram ve Kontes Vanda, İran 
vatandaşı oldu. Vahram Dadyan, 
şah tarafından Adalet ve Posta 
Telgraf Nazırı yapılarak general 

Seçeni Paşa’nın portresiyle 
İstanbul İtfaiyesi 
kartpostalı.
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ÖDÖN SEÇENİ 

unvanıyla onurlandırıldı! Se-
çeni Paşa belki de kızı Vanda’yı 
bir daha hiç göremedi. İran’da 
1916’da iç isyanlardan birinde 
kocası Vahram feci bir şekilde 
öldürülünce, Kontes Vanda da 
ertesi günü intihar etti. 

Bu acı olayın ardından Ödön 
Seçeni’nin İstanbullu eşinden 
olma kızı İlona’nın üzerine da-
ha çok titrediği anlaşılıyor. Sev-
gili kızının göğsünün nişan-
la süslenmesini diliyor; Seçeni 
Paşa’nın bu maksatla 1918’de 
Sadrazam Talat Paşa’ya yazdığı 
mektup, Osmanlı Arşivi’ndeki en 
son tasniflerde ortaya çıktı. Os-
manlı saltanatının hizmetinde 
bulunmakla iftihar ettiğini, ailesi 
ve çocuklarıyla Osmanlı mille-
tine son nefesine kadar hizmet 
etmeye azmettiğini belirttiği bu 
mektubu, kızı Matmazel Kontes 
İlona Seçeni’ye Şefkat Nişanı 
verilmesi için yazmış. Mektup-

ta bahsedilen iki muharebeden 
Balkan ve Birinci Dünya Savaşı 
kastediliyor olmalı. 

Bazı paşaların, ileri gelen bü-
rokratların eşleri ve kızları savaş 
sırasında askere moral vermek 
ve topluma dayanışma ruhunu 
aşılamak için Kızılay bünyesin-
de görev almışlardı. Böylesine 
sosyal sorumluluk çalışmaları-
nı yürütenlere de Şefkat Nişa-
nı veriliyordu. İlona’nın da bu 
çalışmalarda bulunmuş olması 
muhtemeldir. İnsancıl görevlere 
alıştırdığı kızının daha da gayret 
göstermesi, sadakatli göğsünün 
süslenmesi için, benzerlerine 
verildiği gibi 2. rütbeden Şef-
kat Nişanı verilmesini istir-
ham ediyor. 13 Mayıs 1918 
tarihli bu ricası, mürekkebi 
kurumadan hemen ertesi 
günü Sadrazam Talat Pa-
şa imzasıyla Sultan Re-
şad’a sunulur ve padişa-

hın imzasıyla çıkan irâde ile İlo-
na Hanım’a Şefkat Nişanı tevcih 
edilir. İlona’ya 1922’de babasının 
ölümünden sonra yetim maaşı-
na ilave olarak aylık 1000 kuruş 
maaş bağlanması talebi de kabul 
edilmiş. 

44 yıl boyunca Türkiye’de 
yaşayan bir Macarın dile getirdi-
ği bu samimi ifadelerin yer aldığı 
mektup, o dönem için Osmanlı-
ların pek aşina olmadığı armalı 
bir kağıda yazılmış. Batı aristok-
rasilerinde her ailenin bir arma-
sı olduğu gerçeğinden hareketle 
kendi aile armasını mektup ka-
ğıdında kullansa belki tepki ala-
bilirdi. Kont Seçeni, aile arması-

nı kullanmadı ama mesleğini 
sembolize eden en eski itfaiye 
armalarından biri sayabilece-
ğimiz modern tasarımlı bir it-
faiye armasını özel mektup-
larının kağıdına bastırarak 
bize değerli bir iz bıraktı.

“
Sadrazam ve Başvekîl-i Mufah-
ham Talat Paşa Hazretlerine
Ma‘rûz-ı Çâker-i Kemîneleridir
Ma‘lûm-ı sâmîleri olduğu üzere 

hidmet-i Saltanat-ı Seniyye’de 
bulunmağla bi-hakkın müftehir ve 
evlâd u ıyâlimle Osmanlı Millet-i 
Necîbesine arz-ı hidemât etmiş ve 
son nefesime kadar da hidmete 
azm eylemiş olduğum ve yegâne 
kerîmem dahi her iki muhârebât-
da hidemât-ı insâniyetkârâneye 
alışdırmış olduğum ve son derece 
bu husûsda bezl-i vücûd etmiş olan 
kerîmem câriyeleri (Madmazel 
Kontes İlona Ziçni) istihsâl eylediği 
ma‘rûz-ı terbiye-i hamiyyetkârâne-
sine bir kat daha germiyyet vermek 

ve devam etmesini te’mîn etmek 
üzere sîne-i sadâkatinin emsâli mi-
sillü bir kıt‘a ikinci rütbeden Şefkat 
Nişân-ı Hümâyûnu’yla tezyîn bu-
yurulmasını hâk-i pâ-yi sâmî-i kadr-
şinâsî-i cenâb-ı vekâlet-penâhîle-
rinden sûret-i husûsiyede tazarru‘ 
ve istirhâm eylerim. Ol bâbda ve 
her hâlde emr u fermân hazret-i 
veliyyü’l-emrindir. Fî 13 Mayıs sene 
334 [13 Mayıs 1918]

Umûm İtfaiye Alayları Kuman-
danı 

Birinci Ferîk
Bende 
[Mühür: Seçini]”

[BOA, A.VRK, 886/44]

İLK KEZ YAYIMLANAN BELGE

Osmanlı millet-i necibesine 
son nefesime kadar arz-ı hidemat etmiş...
Kont Ödön Seçeni’nin, kızı Matmazel Kontes İlona Seçeni’ye 
Şefkat Nişanı verilmesi için Talat Paşa’ya yazdığı mektup.

Matmazel Kontes 
İlona Seçeni
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Eskiden buralar hep bostandı 

TÜNEL MEYDANI

1
2

4

3

5
AZ BILINEN TARIHIN PEŞINDE
SANAT TARIHÇISI HAYRI FEHMI 
YILMAZ’LA HER AY ISTANBUL’UN 
AZ BILINEN TARIHININ 
PEŞINE DÜŞÜYORUZ. EPEYCE 
AŞINA OLDUĞUMUZ, HER GÜN 
ÖNÜNDEN GEÇIP GITTIĞIMIZ 
YAPILARIN DETAYLARDA GIZLENEN 
BENZERSIZ TARIHINI AZ BILINEN 
YÖNLERIYLE ORTAYA ÇIKARMAYI 
HEDEFLIYORUZ. SADECE OKUMAK 
YETMEZ DIYORSANIZ, SIZLER DE 
DERGINIZI ELINE ALIN VE BU AZ 
BILINEN TARIHI KEŞFE ÇIKIN.

İstanbul’un dünyaya açılan yüzü, servet ve ihtişamın, kültür ve sanatın merkezi 
İstiklal Caddesi’nin bir ucunda küçük bir meydan... Ama boyutlarına aldanmayın. 
Bu birkaç adımlık meydanda kentin kültür, mimari ve sanayi tarihine ilişkin pek 
çok şaşırtıcı detay birarada. Galata Mevlevîhanesi’nden Tünel’e, ilk belediye 
binasından Narmanlı Hanı’na, Tünel Meydanı’nın geçmişi ve bugünü...

Bugün İstiklal Caddesi ‘nin bu-
lunduğu bölgenin şekillenmeye 
başlaması, Haliç’in İstanbul ya-
kası ve Galata’nın aksine Bizans 
döneminden sonraya rastlıyor. 
Bizans döneminde Galata, surlar-
la çevrili bir Cenova kolonisiyken, 
Haliç’in bu yakasına Yunanca 
“karşı yaka” anlamına gelen Pera 
adı veriliyor; o dönemde yerleşim 
alanı Galata Kulesi’nde bitiyordu. 

Galata Kulesi’nin kuzeyinde-
ki sur kapısından kentin dışına, 
bugünkü Tünel Meydanı’na 
ulaşıldığında ise mezarlıklar, bağ-
lar arasında bir yol başlıyordu. 
Bugün AKM’nin altında kalıntıları 
bulunan Bizans manastırına ka-
dar uzandığı düşünülen patikada 
tek tük bağ evlerinden başka bir 
şey yoktu. Bir anlamda, bugün 
iğne atsan yere düşmeyecek 
İstiklal Caddesi, o zaman şehrin 
hayhuyundan uzak bir sayfiye 

yeriydi. 
İstanbul’un Osmanlılarca 

fethedilmesinin ardından, kent 
hızla sınırlarını genişletmeye 
başladı. Önce sur içine sığmaz 
hale gelen Cenevizliler, ardından 
Avrupa’dan Pera’ya yerleşenler 
çoğaldı. Galata surları içinden 
Pera bağlarına taşınan Fransız 
Sefareti, arkasından Fransız ve 

İngiliz Sarayları buradaki Avrupalı 
varlığını tasdik ediyordu. 

Pera’daki ilk Müslüman 
yerleşimleri ise, 1491’de Galata 
Mevlevîhanesi’yle başladı. 
Fakat Grand Rue de Pera ya da 
Osmanlıca adıyla Cadde-i Kebir, 
esas olarak 19. yüzyılın ikinci 
yarısında Avrupa’dan buraya 
yerleşen yabancı nüfusun hayat 

tarzıyla şekillendi. Tanzimat’la 
birlikte Pera, eğlence mekanları, 
kafeleri, Avrupai dükkanları, şık 
binalarıyla Paris’teki “La Belle 
Epoque” tarzı yaşam ve tüketim 
kültürünün somutlaştığı ana 
merkez oldu. Paris örnek alınarak 
Tünel’de açılan ilk belediyeyle 
birlikte sokaklar aydınlatılmaya; 
Tünel ve tramvaylarla ulaşım 
kolaylaşmaya başladı. 

Cumhuriyet sonrası İstiklal 
Caddesi adını alan cadde, 20. 
yüzyılın ilk yarısında şahit olduğu 
savaşlara, işgallere rağmen 
altın çağını yaşıyordu. Hani şu 
kravatsız çıkılmayan yıllarını... 
Beyaz Ruslardan Levantenlere, 
her dilden, her dinden insan bu 
caddede eğleniyor, alışveriş 
yapıyor, yaşıyordu. Bugün onlar 
burada olmasalar da, Tünel Mey-
danı’ndaki yapılar, hatıralarını 
yaşatmaya devam ediyor...

TÜNEL MEYDANI’NIN 1910’LARDAKİ HALİ.

1. GALATA MEVLEVÎHANESİ
2. TÜNEL
3. UMUMİ HELA
4. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5. NARMANLI HANI
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TÜNEL MEYDANI
GALATA MEVLEVÎHANESİ 

Pera’da ilk Müslüman yerleşim
1

İstanbul’da inşa edilen 
ilk mevlevîhane ve Pe-

ra’daki ilk Müslüman yer-
leşimlerinden olan Gala-
ta Mevlevîhanesi, 1491’de 
2. Bayezid’in vezirlerinden 
İskender Paşa’nın av çiftli-
ğinde kurulmuş. O zaman-
lar surların dışında kalan 
bölge, gündelik hayatın kar-
maşasından uzak kalmak 
isteyen dervişler için her-
halde idealdi. Bugün Tünel 
kentin en merkezî yerle-
rinden biri haline gelse de, 
Mevlevîhane, Osmanlı dö-
neminin en meşhur sima-
larının gömüldüğü hazire-
si, semahanesi, şadırvanı ve 
çeşmesiyle tüm bu kalaba-
lığın içinde soluk alınacak, 
sessiz bir köşe olmayı sür-
dürüyor. 

Mevlevîhanenin çekir-
değini oluşturan semaha-
ne, 1975’ten bu yana Kültür 
Bakanlığı’na bağlı Divan 
Edebiyatı Müzesi olarak 
kullanılıyor. Müzik aletle-
ri, Mevlevî kıyafetleri, sec-

cadeler, rahleler ve yazma 
eserler gibi pek çok eser 
burada görülebilir. Kâgir 
bir bodrum katı üzerine iki 

ahşap kattan oluşan yapı-
nın başlangıçtaki tasarımı, 
gördüğü çok sayıda yangına 
rağmen değişmeden kalma-

yı başarmış. Avlunun çu-
kurda kalan güneybatı yö-
nündeki harem dairesi ise 
bugüne ulaşamamış.

2. Mahmut ve Sultan Abdül-
mecit zamanında Yeni-

çeri-Bektaşi zümresine karşı 
Mevlevîleri destekleme politi-
kası benimsenmiş. Bu dönem-
de mevlevîhane yoğun bir imar 
faaliyetine sahne olmuş. 2. Mah-
mut’un kızı Âdile Sultan tara-
fından 1847’de Mevlevîhane’nin 
batı tarafına yaptırılan sarnıç ve 
şadırvan, İstanbul’a gelen yaban-
cıların hatıra fotoğraflarında en 

çok rastlanan yapılardan... 
Mevlevîhanenin bir Beyoğ-

lu yangınından hasarla çıkması-
nın ardından Sultan Abdülme-
cit zamanında yapılan tamiri ise 
yapının bugünkü mimari şeklini 
almasıyla sonuçlanmış. Bu tami-
ratın altında Balıkpazarı Ermeni 
Kilisesi’nin de mimarı olan Mi-
nas Kalfa’nın imzası var. İstan-
bul’da birarada yaşamanın güzel 
tesadüfleri... 

19. YÜZYILDAN BİR ŞADIRVAN VE SARNIÇ

Âdile Sultan’ın mirası

GALATA MEVLEVÎHANESİ’NİN CÜMLE KAPISI, 
AMPİR ÜSLUBUNUN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN. 
KAPININ CADDEYE BAKAN KISMINDA 2. MAHMUT 
DÖNEMİNDEN KALMA BİR KİTABE VAR.

ŞADIRVANIN İÇ KISMINI SÜSLEYEN 
MANZARA RESİMLERİ BUGÜNE 
ULAŞMAMIŞ.

1870’TE ŞADIRVANIN ÖNÜNDE 
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİREN 
DERVİŞLER.

00İSTANBULUN IZINDE 68.indd   63 27.12.2019   18:04



#tarih Ocak 2020

ISTANBUL’UN IZINDE  

64

3. Selim zamanında dergahın 
geçirdiği kapsamlı tamirata 

ilişkin kitabe, 2. Mahmut döne-
minde yapılan ve ampir üslubu-
nun en güzel örneklerinden biri 
olan cümle kapısının iç tarafın-
da halen duruyor. Kapının cad-
deye bakan tarafında ise yine 
2. Mahmut döneminden kalma 
kitabe var. Bu kapı, sağındaki 
sebilküttab (sebil-çeşme-mu-
vakkithane-kütüphane-mek-
tep grubu) ile birlikte dönemin 
devlet kethüdası Hâlet Efen-
di tarafından yaptırılmış. Hâlet 
Efendi, cumhuriyet döneminde 
karakolhane olarak kullanılan 

kütüphaneye 1000’e yakın kitap 
da vakfetmiş. 

Mevlevîhaneye bu denli bü-
yük katkısı olan Hâlet Efendi 
gariptir ki dönemin kaynakla-
rında “rezil” biri olarak tasvir 
ediliyor. Yeniçerileri arkasına 
aldığı için sultanın bile başa çı-
kamadığı Hâlet Efendi, düşman-
larını idam ettirmek için sürekli 
kulis yaparmış. Bu hikayelerden 
birinde, Hâlet Efendi, Mehmet 
Emin Rauf Paşa’yı idam ettir-
mek için 2. Mahmut’a gitmiş. 
Sultan, herhalde yakışıklı bir 
adam olan paşayı idam ettirme-
mek için “Kallavi kavuk pek ya-

kışıyor, ona kıyamam” dediğin-
de ise çok öfkelenmiş: “Kimine 
genç kimine yaşlı diyorsunuz, 
nereden bulacağız idam edi-
lecek adamı” diye isyan etmiş. 
Sürgüne gönderilen Mehmet 
Rauf Paşa ise bir daha devlet iş-
lerinde fikir beyan etmeye tövbe 
etmiş. Artık çok yaşlı ve tecrü-
beli bir devlet adamı olduğunda 
bile kendisine görüşünü soran-
lara “Artık beni kallavi kavuk da 
kurtarmaz” deyip susuyormuş. 

Anlatılan başka bir rivayet-
te ise Hâlet Efendi, Galata’da 
kalkıp kendisine selam ver-
meyen bir berbere sinirlene-
rek idam edilmesini emretmiş. 
Araya giren, “Aman efendim, o 
benim hususi berberimdir” di-
yen hatırlı birileri olunca da, “O 
zaman yanındaki berberi idam 
edin” buyurmuş. Doğal olarak 
bu davranışları halk arasında 
onu pek de popüler bir figür ha-
line getirmemiş. Hâlet Efen-
di biraz gözden düşünce, sultan 
onu etki alanından uzaklaştır-
mak için hacca göndermiş ve 
daha henüz yoldayken Konya’da 
idam ettirmiş. Kesilip İstanbul’a 
gönderilen başı, mevlevîhane-
deki türbesine defnedildiğinde 
İstanbul halkı “Bu adamı buraya 
gömerseniz, bir daha mevlevî-
hanenin kapısından içeri girme-
yiz” demeye kadar götürmüş işi. 
Zor durumda kalan Mevlevîler, 
kesik başı Beşiktaş’taki Yah-
ya Efendi Türbesi’ne gömmeye 
mecbur kalmışlar. Ancak yıl-
lar geçip Hâlet Efendi unutul-
duktan sonra tekrardan Galata 
Mevlevîhanesi’nin içindeki tür-
beye geri getirilmiş. Ama bugün 
bile devrin bir şairinin yazdığı 
“Ne kendi eyledi râhat, ne halka 
verdi huzûr / Yıkıldı gitti cihan-
dan, dayansın ehl-i kubûr” mıs-
ralarıyla anılıyor.

HÂLET EFENDİ’NİN KESİK BAŞI

Ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur...

BAŞI BURADA, 
GÖVDESİ 
KONYA’DA
MEVLEVÎHANENİN 
GÜNÜMÜZDEKİ HALİNE 
KAVUŞMASINDA BÜYÜK 
KATKISI OLAN HÂLET 
EFENDİ’NİN PİRAMİDAL 
TÜRBESİ ANTİK YUNAN 
VE ROMA MİMARİSİNDEN 
ESİNLE AMPİR ÜSLUBUNDA 
YAPILMIŞ. HÂLET EFENDİ’NİN 
KESİK BAŞI, UZUN VE 
MACERALI BİR YOLCULUKTAN 
SONRA BURAYA 
DEFNEDİLMİŞ; VÜCUDU İSE 
KONYA’DA...
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EN MEŞHUR MEVLEVÎLER BURADA YATIYOR

Ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur...

Suskun ruhların bahçesi: Hazire bölümü

Mevlevîhanenin çok özel 
taraflarından biri de ha-

ziresi... Humbaracı Ahmet Pa-
şa’dan İbrahim Müteferrika’ya, 
Şaire Leyla Hanım’dan bes-
tekâr Vardakosta Seyyid Ahmed 
Ağa’ya, Mevlevîlik tarihinin en 
seçkin isimlerinin defnedildi-
ği hazirenin türbeler arasın-
da kalan küçük kısmı “Hadika-
tü’l Ervah” (Ruhlar Bahçesi)... 
Ana binanın doğusunda kalan 
kısmı ise “Hamuşan” (Suskun-
lar) diye adlandırılıyor. Beyoğlu 
Evlendirme Dairesi’nin yapımı 
sırasında “Hamuşan”ın büyük 
bölümü ortadan kaldırıldığı 
için, burada kıyılan nikahların 
tutmadığına ilişkin şehir efsa-
neleri de yayılmış. “Hadikatü’l 
Ervah”ın duvarına bitişik basa-
maklarla inilen Çilehane’nin ise 
Bizans döneminde burada bu-
lunan bir manastıra ait ayazma 
olma ihtimali var; fakat bu yay-
gın rivayete dair herhangi bir 
kanıta rastlanmamış. 

Şeyh Galib’in türbesi

3. Selim’in (1789-1807) 
Bektaşi muhalefetini 

dengelemek için yenilikçi 
Mevlevîleri desteklemesi, 
Galata Mevlevîhanesi’nin 
kapatıldığı 1925’e kadar 
süren altın çağını başlat-
mış. Bu dönemde tekke-
nin ilk postnişini, divan 
edebiyatının son büyük 
şairlerinden Şeyh Galib 

olarak bildiğimiz Meh-
met Esad Dede. 1799’da 
vefat eden Şeyh Galib’in 
türbesi de mevlevîhane-
nin içinde. Yapının kuzey 
sınırını oluşturan sokağa 
ismini veren Şeyh Galib 
Türbesi üzerindeki Mev-
levî sikkesi şeklindeki 
alemler özellikle görülme-
ye değer. 

MUTLAKA GÖRÜN!

HAZİRENİN SAKİNLERİ
İKİ BÖLÜMDEN OLUŞAN HAZİRENİN SAKİNLERİ 

ARASINDA ŞAİRLER, DEVLET ADAMLARI, 
BESTEKARLAR, ŞEYHLER VE AİLELERİ DE 

VAR. BU KİŞİLERİN BÜYÜK KISMI DOĞRUDAN 
BURAYA DEFNEDİLMİŞ.
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TÜNEL

NEO-KLASİK BİR TUVALET

1874’te dünyayı birleştiren proje

Hacet gidermenin estetiği de var

2

3

İstanbul’a gelen Fransız mü-
hendis, Henri Gavand, üşen-

miyor, Yüksekkaldırım’da oturup 
bir gün içinde Galata’dan Pera’ya 
çıkan yokuştan kaç kişinin geçti-
ğini sayıyor. Sonuç dudak uçuk-
latıcı: O zaman merdivenlerle 
döşeli Galip Dede Caddesi’n-
den günde ortalama 40 bin kişi 
inip çıkıyor! Bu yola asansör tipi 
bir demiryolu projesi yapmanın 
kârlı bir yatırım olacağını dü-
şünen Gavand, projeyi götürdü-
ğü Fransız hükümeti tarafından 
reddedilince ihtiyacı olan kre-
diyi İngilizlerden temin ediyor. 
Ocak 1869’da ikinci denemesin-
de Osmanlı hükümetinden de 
gerekli onayı alan Gavand, tüne-
lin inşaı ve işletmesi için 42 yıl-
lık bir imtiyaz ile 1871’de çalış-
maya başlıyor. Yani anlatılanlar 
doğruysa, bir Fransız fikri buldu, 
İngilizler parayı verdi, Osmanlı-
lar onayladı, İtalyanlar taş işçi-
liğini üstlendi ve İranlı merkep-
çiler de toprağı taşıdı. Sonuçta 

bütün dünya bir olup 1874 Ara-
lık ayında Tünel’in inşaatını ta-
mamladı. 1863’te Londra’da ya-
pılan metrodan sonra, dünyanın 
en eski ikinci yeraltı toplu taşı-
ma sistemi böylece açılmış ol-
du. Bir ucu Karaköy’de (Galata) 
bir ucu Beyoğlu’nda (Pera) olan 
Tünel, Londra metrosu kadar 
sofistike ve karmaşık değil tabii. 
Hatta eski İstanbullular, tek du-
raklı metroyla “İkinci durakta 
ineceksin” diye inceden alay da 
etmişler. 

Tünel kazılırken çıkan top-
raklar ise İstanbul’un ilk beledi-
ye birimi olan 6. Daire-i Bele-
diye’nin müdürü Edouard Bla-
cque’ın girişimiyle Tepebaşı’nda 
Müslüman mezarlığının bulun-
duğu yamacın başına dökülerek 
meydanın genişlemesine neden 
oldu. Bu imar, payitahtın özel-
likle muhafazakar kesiminde 
basına yansıyan tepkilere neden 
olduysa da pek bir sonuç elde 
edilememişti.

Tünel Meydanı’nın Ensiz 
Sokak’la kesiştiği noktada, 

Şişhane’ye doğru inen merdi-
venlerin başında beyaz bir yapı 
göreceksiniz. Belki defalarca far-
ketmeden yanından geçiverdiği-
niz bu yapının İstanbul’daki mo-
dern umumi tuvaletlerin atası ve 
neo-klasik Türk mimarisinin ör-
neklerinden olduğunu duymak 
zannediyoruz ki şaşırtıcı olacak. 
Trafo binası olarak inşa edilen 

bu yapı, sivri kemerleri, geniş 
ahşap saçağı ve onu destekleyen 
kirişleriyle, Osmanlı mimarisi-
nin klasik çağına öykünen ve 1. 
Ulusal Mimarlık akımı da denen 
Türk neo-klasiğinin bir temsil-
cisi. Biri kadınlar diğeri erkekler 
için iki kapısı bulunan umumi 
tuvalet, yakın zamana kadar kul-
lanılmış. İstanbul böyle bir şehir 
işte; ya hiç üslup yok ya da tuva-
leti bile üsluplu. 

1961’DE BİR ARA GÜLER 
FOTOĞRAFINDA TÜNEL’DEN 

İNEN YOLCULAR.

TRAFO OLARAK İNŞA EDİLEN YAPI, DAHA 
SONRA TUVALET OLARAK KULLANILMAYA 
BAŞLANMIŞ. BİR SÜREDİR KAPALI.
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BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

NARMANLI HANI 

Altıncı ilçe, Şeş Hane ve Şişhane

Gıcır gıcır bir tarihî bina!

4

5

Osmanlı Devleti’nin Ba-
tı’yla ilişkilerini güç-

lendiren Kırım Savaşı son-
rasında, çağdaş belediye-
ciliğin temellerini atan bir 
nizamname yayımlandı. 28 
Aralık 1857 tarihli “Altıncı 
Daire-i Belediye Nizamati” 
ile nefs-i İstanbul denilen 
suriçi, Boğazlar ve Ada-
lar’ın da içinde bulunduğu 
İstanbul, 14 belediye dai-
resine ayrıldı. O günkü de-
yimle “nümune” olarak bu 
belediyelere öncülük eden 
Altıncı Daire ise Beyoğlu ve 
Galata’yı kapsıyordu. 

Bâbıâli’nin ilk beş bölge-
yi atlayıp, doğrudan altıncı 
bölgeyi başlık yapmasının 
ardında, hem İstanbul’un 
batıya açılan yüzü olan Be-
yoğlu’nda reformların sıcak 
karşılanacağı umudu hem 
de İntizam-ı Şehir Komis-
yonu’nda yer alan üyelerin 
çoğunun bu bölgede yaşa-

yan ya da ticaret yapanlar-
dan oluşması vardı. Aslın-
da sıra itibarıyla Eyüp’ü 
kapsayan beşinci bölge-
nin ardından Hasköy’ün 
gelmesi gerekiyordu; fakat 
Paris’in en etkin belediye 
birimi olan “sixième arron-
dissement”dan (altıncı il-
çe) esinle bu sıra atlanarak 

Beyoğlu’na geçildi. Yapımı 
1871’de tamamlanan Altın-
cı Daire Konağı’nın bulun-
duğu bölgenin adı da yine 
altıncı daire anlamına gelen 
“Şeş Hane”den söylene söy-
lene Şişhane’ye dönüştü. 

1857’den önce noterlik 
ve mahkeme hizmetleriyle 
birlikte belediyenin hizmet 

alanına giren işler de kadı-
lar tarafından yapılıyordu. 
Zaten bu dönemde şehirden 
çok fazla çöp çıkmıyor; ge-
celeri herkes kendi feneriy-
le geziyor; altyapı ihtiyaç-
ları da vakıflar tarafından 
karşılanıyordu. Belediyeyle 
birlikte ise ilk kez tabelalar 
çakılmaya, caddeler temiz-
lenmeye, sokaklar gazyağıy-
la aydınlatılmaya ve çöpler 
toplanmaya başlandı.

İstanbul’un en eski bele-
diye binası olan Altıncı Da-
ire, İtalyan mimar Barbo-
rini tarafından neo-klasik 
tarzda tasarlanmış. Eski bi-
nanın üzerine yapılan ilave 
kat, yakın zamanda yapılan 
başarılı bir restorasyonla 
yapının özgün mimarisin-
den yalıtılmış modern bir 
eke dönüştürülmüş. Bina 
bugün de Beyoğlu Belediye 
Başkanlığı olarak kullanı-
lıyor.

Tünel bölgesinde hemen 
her mimari üsluptan 

örnek var. Türk neo-klasiği, 
art-nouveau, Avrupa neo-kla-
siği... Dev pilastrları, dorik 
başlıklarıyla Rus neo-klasiği 
üslubunun çok tipik bir ör-
neği de Narmanlı Hanı’nda 
görülebilir. İstiklal Caddesi 
388-390 numarada bulunan 
han, başlangıçta Rus elçili-
ği binası olarak kullanılmış; 

1843’te karşı sıradaki Rus 
Sefareti’nin inşaına kadar da 
konsolosluk işleri burada yü-
rütülmüş. 1930’larda boşalan 
hanı, isimlerini Erzurum’un 
Narman ilçesinden alan Nar-
manlı kardeşler satın almış. 
Avrupa’dan getirilen pek çok 
mal ilk defa burada görücü-
ye çıkmış. Ulus gazetesi gibi 
meşhur gazetelerden Aliye 
Berger, Bedri Rahmi Eyüboğ-

lu, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
gibi sanatçıların ev ve atölye-
lerine, Narmanlı Hanı’nın ba-
sın ve sanat tarihindeki öne-
mi oldukça büyük. 

Yakın tarihte tartışmalı 
bir restorasyondan geçen ve 
ikinci derece tarihî eser olan 
hanın iç avlusu daha önce 
Arnavut kaldırımı dediğimiz 
taşlarla, duvarları sarmaşık-
larla kaplıydı. 

TİPİK BEYOĞLU BİNASI
GENİŞ KAT SİLMELERİ, KÖŞE PİLASTRLARI, KORKULUKLARI VE ALINLIKLARIYLA 
ALTINCI DAİRE-İ BELEDİYE BİNASI, BEYOĞLU MİMARİSİNİN TİPİK BİR ÖRNEĞİ. 

TARTIŞMALI RESTORASYON
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN HUZUR’U YAZDIĞI, 
ALİYE BERGER’İN RESİMLERİNİ YAPTIĞI 
NARMANLI HANI, 2018’DE TAMAMLANAN 
RESTORASYON SONRASI TARİHSEL KİMLİĞİNİ 
BÜYÜK ÖLÇÜDE YİTİRDİ.
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Le Corbusier’nin çocuk 
yaşta okuduğu çizgiro-
man Zigzaglı Yolculuk-

lar’dan, bir dönem hakkında 
doktora tezi yapmaya niyetle-
necek ölçüde etkilenmiş olma-
sının, onun seyahat kuramını 
birincil elden yoğurduğu ileri 
sürülmüştür. Doğa’daki örnek 
hareket biçiminin iki karşı-
lığından birini, sık değindiği 
akarsu düzeninde bulmuştur: 
Bizim sözcüklerimizde men-
deres, “S” harfiyle özdeşleşti-
rilir; Le Corbusier ise “zig-
zag”dan (sözlükler “zikzak”ı 
öneriyor) hareketle Z harfini 
sert kıvrımlı biçimiyle S harfi-
nin dolantılı biçimini buluş-
turan bir güzergah oluşturma 
yöntemini yüceltmiş, ikin-
ci model için buna karşılık 

Fransız ressam Henri Matisse (1869-1954), hayatının son 38 yılını Nice 
kentinde geçirmişti. Ünlü sanatçının izinde, yaşadığı mekanlarda, yaptığı 
resimlerin anlamında bir yolculuk: “Karşıdan gökyüzü, yandan Akdeniz, 
kesintisiz renk kavgaları, mevsimden mevsime oynak, delişmen bir dil..”

“eşeğin yol tutturuşu” üzerine 
durmuştur. Sırtında yükü, tır-
manması gerektiğinde, “doğru 
yol”a çağrıyı dinlemez eşek; 
yokuş yukarı çıkışı yumuşat-
mak için dairemsiler çizerek 
ilerler (bir sözlükte menderes-
le eşanlamlı olarak “eşeğim-
li kıvrım” deyişine rastladım); 
Le Corbusier’ye göre ülküsel 
yolalma biçimi.

2019’ın Mayıs ayında, Ni-
ce’deki Le Beau-Rivage otelin-
de beş geceliğine oda ayırttı-
ğımda, orayı seçme gerekçem 
konumuydu, ötesinden haberim 
yoktu: 24, Rue Saint François de 
Paule’e vardığımızda, ertesi gün 
fotoğrafını çektim; kapının iki 
yanındaki iki mermer levhadan 
birinde Çehov’un 1891’de şeh-
re ilk gelişinde bu “ev”de kaldığı 

yazılıydı. İkincisini görünce şa-
şıracaktım asıl: Matisse’in Ni-
ce’teki hayatına burada başladı-
ğını bilmiyordum (otel, mermer 
levhaya 1916 yazdırmış; oysa 
Matisse 1918’de odasına yerleş-
tiğini söylüyor bir söyleşisinde 
ve yanılıyor! 1918 ikinci gelişi. O 
vakit, bugün yıkılmış olan başka 
bir otelde kalıyor).

Ertesi gün, otelin yanında-
ki 22 numaralı binada Nietzsc-
he’nin 1880’de bir oda tuttuğunu 
anlıyorum. Buraya levha koyma-
mış yetkililer. Hangi katta ve kö-
şedeydi odası bilinmiyor. Farklı 
cephelerden kolaçan ediyorum 
bir dolu pencereyi, bir tanesini 
seçip ona yakıştırıyorum. 

Matisse o yıl Nice’e geldiğin-
de hava kötüymüş. Geri dönme-
ye hazırlanırken mistral bütün 
bulutları kovmuş: Mavi ortaya 
çıkınca kalmaya karar vermiş. 38 
yıl sonra burada ölecek, gömüle-
cek -araya neleri sığdırarak!

Nice, öyleyse, mavi mi? Sa-
nat tarihçilerinin, estetik ku-
ramcılarının ‘tabloların isimlen-
dirilmesi’ konusunda enikonu 
mürekkep akıtmış olduklarını 
tahmin ediyorum. Bundan ka-
çınmış sanatçılar azraktır, özel-
likle modernler isim üzerinden 
de anlam/imlem katsayısını 
yükseltmeyi yeğlemişlerdir. 

Nicolas Stael “Nice” adlı tab-

ZAMAN İLE MEKAN ARASI ZİKZAKLI BİR AKDENİZ YOLCULUĞU (1)

Mavinin Matisse’i
manzaranın Nice’i

Henri Matisse
burada kaldı
Nice’teki Le Beau-Rivage 
oteli, Henri Matisse’in kente 
ilk geldiği 1916’da ünlü 
ressama evsahipliği yapmış. 
Otel bu özel konaklamayı 
duvarına çaktığı mermer 
levhayla ölümsüzleştirmiş. 
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losunda (1954) -bir Washington 
müzesinden Obama’nın talebi 
üzerine Beyaz Saray’a taşındığı 
haberi basın organlarında geniş 
yer tutan yapıtta- bir tek ma-
vi rengi kullanmamış; oysa son 
durağı güneye indikten sonra 
sık sık öne çıktığını gözlemliyo-
ruz paletinde. Beni bu tabloda-
ki siyah kare ve oradan tablonun 
dışına yürüyen üç kalın yeşil 
çizgi oyalıyor. Antibes’deki son 
adresin son noktası çatı katın-
dan boşluğa kendini salıvere-
cek uzundan uzun boylu kırılgan 
adam sanki bu kara karede bir 
işaret bırakmışcasına, asıl sırt-
dönme böyle olur diyor içsesim, 
çıkıp boşlukta oraya yürüyorum.

Yıllar geçmiş... Söz oyunu 
olsun, “Dalga Geçmek”te Ho-
kusai’dan, Courbet’den, 
Nolde’den, Hiller’dan 
sıkı yapıtlara uğramış 
(Strindberg’le o sıralar-
da karşılaşmamış), Stael ile 
Matisse’i anmışım; oysa ye-
ni karşıma çıktı Matisse’in 
mavi “Dalga”sı -besbelli 
“Havuz”un (1952, bis) ay-
rı yumurta ikizi, kağıdın 
suya dönüşmesi tansık. 
Bırakın yüzmeyi, ayakta 
durmakta zorlanan us-
ta kesip biçiyor kâğıtla-
rı; yapıştırırken hareket 
duygusunu yüklüyor; 

o da bir şey mi, iki tablonun da, 
karşılarında durulduğunda, için-
den sesler geliyor. 

Hotel Regina’daki stüdyo-
sunda çekilmiş bir fotoğrafta, 
duvara nakşedilmiş “Havuz”u 
görüyoruz: Côte d’Azur’e bir ini-
şinde, birkaç gün kaldığı bir otel-
de tetiklenmiş figür ‘kompleks’i, 
besbelli onca “Dans” çalışma-
sının (Cimiez’deki müzenin bir 
odası ayrılmış eskizlere ve çeşit-
lemelere -düpedüz büyüleniyo-
rum, neredeyse titreme başgös-
terecek gövdemde). 

Nice’de de bir dolu pence-
re odaklı resim yapmış Matisse; 
1918 tarihli “Beau-Rivage Ote-
lindeki Penceremden” ilki ol-
mayabilir. Işık kaynağının cezbe 
doğurmasında şaşırtıcı yan yok; 
buna karşılık, geldiği yöne ve 
kurduğu açı denklemlerine bağlı 
olarak farklı sorunlar dayattığı 
unutulmamalı her pencerenin. 
Le Corbusier’nin 1926 Notla-

rı kavurucu önem taşıyor bu 
bağlamda; mimariyi doğrudan 
ışığa bağlıyor (Akdeniz’in “ne-
şe”sine değiniyor). Asıl odak-
landığı konu: Pencerenin ne 

yaptığı. “Pencereler eve güneşi 
taşır” önkayıtından hareketle 

pencerenin duvar(lar)la ilişkisi-
ni tarttığı satırları Matisse çıkıp 

yorumlasın isterdim... Diye-
cek olduğumda durak-

sıyorum: Onca, pek çok sayıda, 
‘pencereli resim’den öte yorum 
mu aranır? Caïs de Pierlas’ta-
ki stüdyosunun pencerelerin-
den tam 17 yıl bakacak dışarıya: 
Karşıdan gökyüzü, yandan Ak-
deniz, kesintisiz renk kavgaları, 
mevsimden mevsime oynak, de-
lişmen bir dil -ayrı, Latince kö-
kenli özerk bir dil Nissand (ya da 
Nigard), Provençal’in kalın kolu, 
“evet”in karşılığı “ai”(ahi)imiş; 
bize göre eşekçe değil mi?!

Cimiez’e çıkınca değişiyor 
ışık. Denizin uzaklaştığı (ama 
genişleyerek açıldığı), gökyüzü-
nün insanın üstüne kapaklandı-
ğı noktada Regina’ya yerleşiyor 
Matisse; son büyük kalkışımla-
rında, sözgelimi Vence Şape-
li’ni tasarlayıp gerçekleştirdiğin-
de kafese doluşturduğu kuşları 
eşlik edecek. Mavinin her şeyi 
kaplamaya kalkıştığında, bu dö-
nemde ona boyun eğmediğini 
gözlemliyoruz ustanın: Sınırsız 
bir renk infilakı, özellikle kesip 
yapıştırmalarda fırdönen o tayf, 
sözgelimi Arılar’da (1948) özel 
ve özgün bir alkım çalışması… 
Vence Şapeli’ne yönelirken, bir-
den siyah-beyaz alaşımıyla kro-
matik bir karşı salvo yaratıyor. 

O yol nereye çıkar? Bunu, ha-
yır, bir tek Staël’in seçtiği son yo-
lu ima ederek soruyor değilim: 
Herkesin hayatında önüne yollar 
çıkar, seçilenlerin ve esgeçilen-
lerin ortalamasında biçim alır 
yazımız. Uzès dizisinin 9 parça-
sında çeşitlenir yol çizgileri, gör-
kemli leke dağılımları. Gidecek 
yeri kalmayanda ise “basso con-
tinuo” zonklar yol imgesi. Hare-
ket yeteneği sınırlanmış Matis-
se’in “Havuz”u yatay, iki ucu açık 
bırakılmış yol değilse nedir ?

Cimiez’deki resim evliya-
sı, Vence Şapeli için çalışmaya 
koyulduğunda, süreç onu iyiden 
iyiye ölüm-dirim köprüsünden 
son yolculuğa yaklaştırırken, bir 
noktada çifte salyangoza taşıya-
caktı: Ustanın bilge haliyle ço-
cuk hali, orada, karşıkarşıya. 

ZAMAN İLE MEKAN ARASI ZİKZAKLI BİR AKDENİZ YOLCULUĞU (1)

Mavinin Matisse’i
manzaranın Nice’i

Mavinin 
egemenliği
Matisse’in 1922 tarihli, 
“Sırtı Açık Pencereye 
Dönük Oturan Kadın” 
tablosunun fonunda Nice’in 
palmiyelerle süslü sahil 
şeridi görülüyor (üstte). 
Ressamın Mavi serisinden 
“Mavi Çıplak II” yine Nice’te 
1952’de tamamlandı (altta).
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Aşılamanın tarihi çiçek 
aşısıyla başlar. 1000 yıl-
larında Çin ve Hindis-

tan’da çiçek yarasının kabuğu 
kullanılarak aşılama yapıldığı 
bilinir. Çin’de çiçek geçiren has-
taların yara kabukları toz hali-
ne getirilip gümüş bir tüple kız 
çocuklarının sol, erkek çocuk-
larının sağ burun deliklerinden 
dökülürdü. Hindistan’da ise çi-

nün yol açtığı hastalık, bulaştığı 
insanların üçte birinin hayatına 
malolurken, yalnızca 20. yüzyıl-
da 300 milyon ölüme yol aça-
caktı. 

Avrupalı aşıyla 
İstanbul’da tanıştı
18. yüzyıl başlarında çiçek aşısı 
henüz Avrupa’da bilinmezken, 
İngiliz büyükelçisinin eşi Lady 

çek yarasından alınan bir parça, 
sağlıklı insanların kollarında ya-
pılan bir çiziğe yapıştırılırdı. 15. 
yüzyılda aynı yöntem Ortado-
ğu’da da hayli yaygındı. Bu uygu-
lama hayat kurtarmaktan ziyade, 
özellikle kızların yüz güzelliğini 
korumak içindi. Bugün neredey-
se adı unutulan çiçek, bütün za-
manların en ölümcül hastalık-
larından biriydi. Variola virüsü-

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİREY VE HALK SAĞLIĞI ÖYKÜSÜ

Bütün zamanların en ölümcül hastalığı çiçek, aşısı bulunan 
ilk hastalıktı. Batı dünyası Doğu’da eski çağlardan beri bilinen 
geleneksel çiçek aşısıyla 18. yüzyılda İstanbul’da tanıştı. 19. 
yüzyılda yıldızı parlayan, 20. yüzyılda altın çağını yaşayan aşılar, 
adları ölümle anılan pek çok salgın hastalığa karşı inkar edilemez 
başarılar kazandı. Günümüzde ise dünyada ve Türkiye’deki aşı 
karşıtları, toplum sağlığını riske atıyor.

Milyonları kurtardılar
yine de 
yaranamadılar

AŞILAR ve 
KARŞITLAR
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Mary Montagu, İstanbul’da 
çiçek aşılamasına tanık ol-
muş, İngiltere’ye yazdığı bir 
mektupta bunu “engrafting” 
(dikme, yerleştirme) olarak ta-
nımlamıştı. Aşıcı kadınlar çi-
çek geçirenlerden aldıkları ya-
ra akıntısını sağlıklı insanların 
kollarına yaptıkları bir çizikten 
aşılıyor, aşılananlar hafif bir has-
talık karşılığında hayat boyu ba-
ğışıklık kazanıyordu. 

Lady Mary’nin erkek kardeşi 
1713’te çiçekten ölmüş, 1715’de 
kendisi de çiçek geçirmişti. Dil-
lere destan güzelliğini çiçek bo-
zuğuna kurban veren Lady Mon-
tagu, çocuklarını bu tahribattan 
korumak istiyordu. Mart 1718’de 
oğlu Edward’a İstanbul’da çiçek 
aşısı uygulandı. Bir Avrupalı ilk 
kez aşılanıyordu. Lady Montagu 
aşılamayı İngiltere’de kabul et-
tirmek için çok uğraştı, kısmen 
başardı da. Londra’ya döndük-
ten sonra 1721’de, eski elçilik 
doktoru Charles Maitland’ın da 
yardımıyla aşıyı tanıtmak için 3 
yaşındaki kızını halkın huzurun-
da aşılattı. Çoğu İngiliz doktor 

fazla “oryantal” buldukları bu 
yöntemle alay etmişti. Krali-
yet Akademisi Başkanı Hans 
Sloane bununla ilgilenip 
önem atfedince, çiçek aşısı-
nın ciddi bir şekilde uygula-
nabilmesi için kapı açıldı.

Amerikan yerlilerine
ölümcül armağan

Avrupalılar götürene ka-
dar, Amerika kıtasında çiçek 

yoktu. Dolayısıyla yerlilerin 
de bu hastalığa karşı bağışıklı-

ğı bulunmuyordu. Avrupalılar-
la temaslarından itibaren birkaç 

onyıl boyunca, Aztek ve İnkalar 
çiçekten kırılmış, hastalık bu-

laşanlarda ölüm oranı  % 90’lara 
çıkmıştı. New England yerlileri 

de aynı felaketi yaşamıştı. 
1721 Mayıs’ın-

da Boston’da bü-
yük bir çiçek salgını 

başladı. Peder Cotton 
Mather, Onesimus adın-

da bir köleden, onun çocuk-
ken Afrika’da geleneksel yön-
temle nasıl aşılandığını dinlemiş 
ve bundan etkilenmişti. Ayrıca 
iki ayrı doktorun Türkiye’de ay-
nı yöntemin uygulandığına dair 
yazılarını okumuş ve bu işlemin 
güvenilirliğine ikna olmuştu. Pe-
der Cotton Mather gençliğinde 
tıp okumuştu ve akla yakın bul-

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİREY VE HALK SAĞLIĞI ÖYKÜSÜ

duğu bu yöntemi savunuyordu. 
O tarihte Boston’da 10 doktor 

vardı. Mather, aşı hakkındaki dü-
şüncelerini şehirdeki doktorlar-
la paylaştıysa da destek bulama-
mış, yalnızca Zabdiel Boylston 
adında bir doktor bunu makul 
karşılamıştı. Cotton Mather ris-
ki göze alma cesareti gösterdi; 
26 Haziran 1721 Pazartesi günü 
ilk olarak pederin oğlu Thomas 
ile biri yetişkin iki köle aşılan-
dı. Ciltte açılan küçük bir kesiğe 
çiçek geçiren birinin yarasından 
alınan akıntıdan sürülerek has-
talık bulaştırılmış, fakat hastalık 
hafif bir şekilde atlatılmıştı. Ger-
çekten de Thomas ve köleler 4 
Temmuz günü iyileşmişlerdi.

Ancak Boston halkı aşılan-
maktan korkuyordu; yalnızca 
halk değil din adamları ve dok-
torlar da aşıya karşıydı. Doktor-
lar aşılamanın zehirlemek oldu-

Montagu’nün 
güzelliği
çiçeğe kurban gitti
1715’te dillere destan 
güzelliğini çiçek bozuğu 
nedeniyle kaybeden Lady 
Montagu, İstanbul’da 
şahit olduğu çiçek 
aşısını, İngiltere’ye kabul 
ettirebilmek için büyük 
çaba gösterdi. 
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ğunu savunurken, din adamları 
da Tanrı’nın gazabına engel ol-
manın daha büyük ilahi cezalara 
sebebiyet vereceğini düşünüyor-
du. Dr. Boylston ve Dr. Mather’in 
evleri kundaklandı; şehir mecli-
si aşı yapmalarını yasakladı. Bu 
arada püriten din adamları Boy-
lston’ı desteklemiş; şiddetli mu-
halefete rağmen aşı tutulmuş ve 
yüzlerce kişi aşı yaptırmıştı. 

Sonuçta, 1 yıl içinde aşıla-
nan 244 kişiden sadece altısı (% 
2.5) hayatını kaybetti; aşılanma-
yan 5980 hastadan ise 844’ü (% 
14) öldü! 

Birçok güçlüğün ardından 
kayda değer bir başarı kazanan 
Boylston, 1724’te Londra’ya gitti 
ve aşılanma sonuçlarını yayınla-
dı. 1726’da Royal Society’e seçildi 
ve sonra tekrar Boston’a döndü. 
Ne yazık ki salgınlar ve aşı kar-
şıtlığı son bulmayacak, 1775’ten 
1782’ye kadar Kuzey Amerika’da 
yaşanan salgınlarda 100 binden 
fazla insan çiçekten ölecekti!

 
Gelenekten bilime
aşının evrimi
1722’de İngiliz kraliyet ailesi-
nin de aşılanmayı kabul etmesi 
önemli bir dönemeç olmuş, aşı-
lama İngiltere ve sömürgelerin-
de hızla yayılmaya başlamıştı. 
Çiçek aşısı, yükselen itirazlara 
rağmen 18. yüzyıl boyunca geliş-
meye devam etti. 14 Mayıs 1796 
tarihinde önemli bir deney tari-
he geçti: Edward Jenner (1749-

1823) İngiltere’de Gloucesters-
hire kırsalında bir kasaba dok-
toruydu. Çocukluğunda ona da 
çiçek aşısı yapılmıştı. Kendisi de 
artık yaygınlaşmış olan koldan 
kola çiçekleme işini rutin görev-
lerinden biri olarak uygulamak-
taydı. Günlük pratiği esnasında 
ilginç bir şey keşfetti: Sütçü kız-
lar aşılandıklarında hiç yan etki 
yaşamadan bağışıklık kazanıyor-
du. Kızlar, süt sağdıkları hayvan-
lardan hastalık kaptıklarını söy-
lemişlerdi.

Gerçekten de sütçü kızların 
dediği gibi “sığır çiçeği”, insan-
dakine göre çok daha hafif bir 
hastalıktı. Jenner bir hipotez ge-
liştirdi: Çiçek yarasının mater-
yalini insandan almak yerine sı-
ğırlarınkini kullanmak mümkün 
olabilirdi. Bir deneme yapma-
ya karar veren hekim, 14 Mayıs 
1796 tarihinde sütçü Sarah Nel-
mes’in kolundaki çiçek yara-
sından aldığı materyali James 
Phipps’in koluna aşıladı. Deney 
başarılı olmuş, Phipps doğrudan 
maruz kalmaksızın çiçek hastalı-
ğına bağışıklık kazanmıştı.

Bu deney tıp tarihinde aşının 
başlangıcı olarak kabul edilir. Aşı 
anlamına gelen Latinceden türe-

tilmiş olan vaccine (vacca: sığır) 
sözcüğü bu deneyin bir mirası-
dır. Jenner’ın yeni aşısı da Lond-
ra doktorları arasında şiddet-
li tartışmalara yol açtı. 1802’de 
ABD’ye davet edilen Jenner 
burada bilim akademisine üye 
yapıldı ve 1803’de Harvard Ün-
versitesi geliştirdiği aşı nedeniy-
le kendisine onur ödülü verdi. 16 
Mayıs 1806 tarihinde Jenner’a 
bir mektup yazan Amerikan Baş-
kanı Thomas Jefferson, insanlık 
tarihinde hiç unutulmayacağını 
söyledi.                  

Aşı mevzuatı ve 
organize aşı karşıtlığı
19. yüzyılın ortalarına gelindiğin-
de, çiçek aşısı için artık sığır ma-
teryali kullanılıyordu. Aşılama 
yaygınlaştıkça ölüm oranları da 
düşmeye başlamıştı. 1840’larda 
Almanya ve İngiltere, devlet des-
tekli aşı kampanyaları başlattı. 
1853’te İngiltere’de kabul edilen 
aşı yasasına göre çocukların dört 
aylıktan itibaren aşılanması zo-
runlu kılındı. ABD zorunlu aşı-
lamaya Massachusetts eyaletin-
den başlayarak 1855-1890 yılları 
arasında kademeli olarak geçti.

Zorunlu aşılama çiçek ölüm-

Delilik taşları
16. yüzyılda deliliğe “beynin 
içindeki taşlar”ın sebep 
olduğu düşünülüyordu. 
Hieronymus Bosch 
tarafından yapılan bu 
tabloda, başında huniyle 
bir şarlatan gibi resmedilen 
“doktor”, hastanın 
kafatasına açtığı delikte taş 
arıyor. 

Zehir mi şifa mı?
1721 Boston çiçek salgını 
sırasında Peder Cotton 
Mather, Afrikalı kölelerden 
duyduğu geleneksel 
aşılama yöntemini 
doktorlara anlattı; ama 
doktorlar aşının zehirlemek 
olduğunu düşünüyordu.  

Kasaba doktoru
tarihi değiştirdi
Kasaba doktoru Edward 
Jenner, sütçü kızları 
aşılarken sığırlardan 
geçen çiçek hastalığının 
çok daha hafif atlatıldığını 
farkedip, aşıda bu 
materyali kullanmaya 
başladı. Jenner’ın 1796’da 
8 yaşındaki bir çocuğa 
uyguladığı ilk aşıyı tasvir 
eden tabloda, sütçü kız 
Sarah Nelmes sağda.  
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lerini azaltmasına karşın, hem 
İngiltere’de hem de ABD’deki 
aşı karşıtlığı devam ediyordu. 
Hükümetlerin aşırı dayatma-
sına duyulan tepki kullanılıyor, 
aşı karşıtı topluluklar kurulu-
yordu. 1853’te Londra’da Bri-
tish Anti-Vaccination League ve 
1879’da ABD’de Anti-Vaccinati-
on Society of America kuruldu. 
Daha sonra bu organizasyonla-
rın sayıları giderek arttı. İngilte-
re’de aşı karşıtı organizasyonlar, 
broşürler, protesto yürüyüşleri 
ve basında propaganda yoluy-
la aşı materyalinin güvenirliğini 
sorguladı, ahlaki konuları ve aşı-
nın kalıcı iz bırakmasını diline 
doladı.

1885 Mart’ında Leicester 
şehrinde dev bir protesto yü-
rüyüşü (80 ila 100 bin kişinin 
katıldığı iddia ediliyor!) yapıldı; 

şehir nüfusunun % 4’ü çocukla-
rını aşılatmadığı için soruştur-
maya uğramıştı. Bu protestonun 
ardından, durumu araştırmak 
üzere bir kraliyet komisyonu ku-
ruldu. Komisyon bütün tarafla-
rı dinledi ve 11 yıl sonra 1896’da 
bir rapor yazdı: Aşılamanın çiçek 
hastalığına karşı koruma sağla-
dığı sonucuna varılmış, aşı kar-
şıtlarının ise birikmiş cezaları-
nın affedilmesine karar verilmiş-

ti. 1896’da çıkarılan aşı yasasında 
cezalar kaldırıldı ve 1907’de çı-
kan yeni yasada, aşılamanın ço-
cuğun sağlığına zarar vereceğine 
inandığına dair yasal bir beyanda 
bulunan herhangi bir ebeveyn 
için muafiyete izin verildi. 

ABD’de de aşı karşıtları bro-
şürler, mahkeme savaşları ve 
parlamento kavgalarıyla Califor-
nia, Illinois, Indiana, Minnesota, 
Utah, West Virginia ve Wiscon-
sin’de zorunlu aşılama yasalarını 
yürürlükten kaldırmayı başardı. 
Ancak tarafları karşı karşıya ge-
tiren Massachusetts’deki davada 
yüksek mahkeme emsal bir kara-
ra imza attı: “Devlet, büyük tehli-
kelerin baskısı altında halkın gü-
venliğini korumak için bireysel 
bağımsızlığı kısıtlamakta haklı 
olabilir”. Bu karar, çocuklarını 
aşılatmayı reddeden ebeveynlere 
para cezaları veya başka cezalar 
verilebileceği, ancak vicdani ret-
çilerin de buna zorlanamayacağı 
anlamına geliyordu. 

Ardarda gelen aşılar,
tartışılmaz başarılar
Jenner’ın keşfinden sonraki yüz-
yıla kadar başka aşı geliştirile-
medi, çünkü ne mikroplar bilini-
yordu ne de mikrobiyoloji. Ancak 
19. yüzyılın son yarısında çiçek 
ölümlerinde gözlenen büyük dü-
şüş, diğer enfeksiyon hastalıkla-
rına karşı aşı geliştirmek üzere 
bilimsel bir merak uyandırdı. 

19. yüzyılın sonunda Lou-
is Pasteur, Robert Koch ve Paul 
Ehrlich tarafından bilimde yep-
yeni bir sayfa açılmış; bağışıklık 
sistemi anlaşılmaya başlanmış; 
aşı araştırmaları tüm dünyada 
hız kazanmış; yeni aşıların üre-

Aşı karşıtlığı
bitmeyen hikaye
Zorunlu aşı uygulaması, 
muhaliflerini de 
beraberinde getirdi. 
İngiltere’de Anti-
Vaccination League (solda) 
ve ABD’de Anti-Vaccination 
Society of America (sağda) 
19. yüzyılın ikinci yarısında 
pek çok protesto düzenledi. 
Bu dernekler, 1800’lerin 
sonlarından beri çeşitli 
propaganda yayınlarıyla 
zorunlu aşı uygulamasına 
karşı çıkıyorlardı (altta).
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Çocuk felci de
tarihe karışıyor
1940’larda John Enders ve 
ekibi zayıflatılmış virüs elde 
etmeyi başardı. Bu virüs 
kültürlerinden polio (çocuk 
felci) aşısını üreten Jonas 
Salk, 1955’te aşının güvenli 
ve etkili olduğu yönünde 
halkı bilgilendiriyor 
(sağda). Çocuk felci aşısı 
şu anda tüm dünyada 
uygulanıyor (solda).
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tilmesinin yolu açılmıştı.
Louis Pasteur 20. yüzyıl are-

fesinde, 1881’de zayıflatılmış (at-
tenuated) mikropları ve bunların 
güçlü mikroplara karşı sağladığı 
bağışıklığı keşfetti. Hayvanlar-
da kullanılmak üzere geliştirdiği 
Anthrax (şarbon) aşısı 20. yüz-
yılda insanlar için geliştirilecek 
aşının da öncüsüydü. Araştır-
maların bu yükseliş döneminde, 
1930’a kadar kuduz, tifo, difteri, 

tübeküloz, tetanos ve boğmaca 
gibi birbirinden farklı hastalıkla-
ra karşı aşılar geliştirildi.

Çocuk felcine (polio) karşı 
aşı çalışmaları ise 1935’te baş-
lamıştı. New York’ta Mauri-
ce Brodie’nin ürettiği aşının ilk 
klinik denemeleri felaketle so-
nuçlanmış, ölümler ve felçler 

görülmüştü. Polio için aşı ge-
liştirmenin zorluğu, bu virüsün 
kültürlerde üretilme güçlüğün-
den kaynaklanıyordu. Kültür-
lerde üretilen bakterilerden 
zayıflatılmış bakteri elde edi-
lebiliyor ancak virüsler için bu 
mümkün olamıyordu. 1940’lı 
yıllarda John Enders, Thomas 

KAZALAR-MANİPÜLASYONLAR-MESNETSİZ İDDİALAR

Modern zamanlar ve ‘aşı alerjisi’

A
şı karşıtlarının başlangıçta din 
ve inanç özgürlüğü temeline 

dayanan muhalefet gerekçelerine, 
modern zamanlarda bir yenisi 
daha eklendi: Bilimsel şüphecilik. 
Yaşanan skandallar ve kazalar, 
aşı karşıtlarının ellerini tekrar 
güçlendirdi. 

Aşıların güvenirliğine en büyük 
darbelerden biri, 1955’te ABD’de 
yaşanan “Cutter Kazası” idi. Batı 
yakasındaki aşılamada 200 bin ço-

cuğa yanlışlıkla canlı virüs içeren 
polio aşısı yapıldı. Bu çocuklardan 
40 bininde polio vakası gelişti; 200 
çocuk çeşitli derecelerde kalıcı 
felç oldu ve 10 çocuk öldü. Arızalı 
aşılar California’da Cutter Labora-

tuvarı’nda üretilmişti. 
Aşı karşıtlığının modern za-

manlardaki yükselişinde skandal 
kazalar kadar algı operasyonları 
da büyük rol oynadı. Bunlardan 
en çok ses getireni, İngiliz doktor 
Andrew Wakefield’in 1998’de The 

Lancet dergisinde yayımlanan ve 
MMR (kızamık-kabakulak-kıza-

mıkçık) aşısını otizm ile ilişkilen-

diren makalesiydi. Wakefield 
12 vaka takdim ettiği bu maka-

lede, otizm ile gastrointestinal 
bozukluk arasında doğrudan bir 
ilişki olduğunu, bu bozukluğun da 
MMR aşısından kaynaklandığını 
belirtiyordu. MMR aşısının otizmle 
bağlantısı olabileceği savı gazeteci 
Brian Deer tarafından araştırıldı ve 
2004’de Wakefield’in elinde savını 
destekleyecek hiçbir gerçek veri 
olmadığı görüldü. Sahte verilere 
dayandırılmış bütünüyle uydurma 
bir makale sözkonusuydu. Araş-

tırma ilerledikçe, ortaya bir takım 
menfaat ilişkileri döküldü: Makale-

yi kaleme alan Wakefield, karma 
aşı üreten ilaç şirketlerine karşı 
dava açmaya çalışan ebeveynlerin 
avukatı Richard Barr tarafından 
finanse edilmişti. The Lancet 
makaleyi Şubat 2010’da geri çekti 

ve aynı yıl Wakefield, İngiltere Tıp 
Konseyi tarafından mesleğini sui-
istimal etmekten suçlu bulunarak 
doktorluktan men edildi. Ancak 
sahteliği ispat edilmesine rağmen 
makale zarar vermeye devam etti. 
Sonuçta sahte iddia bir inanç halini 
aldı ve aşı karşıtı gruplar ellerinde 
hiçbir bilimsel veri olmadan bunu 
desteklemeyi sürdürdüler.

Aşılara bakteri bulaşmasını ön-

lemek için kullanılan ve cıva içeren 
“thimerosal” adlı katkı maddesi 
hakkında duyulan endişe de, 
yakın zamanlarda aşı karşıtlarının 
dayanak noktalarından biri haline 
geldi. Thimerisol, zararlı olduğuna 
dair bir kanıt olmamasına rağmen 
hemen hemen bütün aşılardan 
çıkarıldı. Bununla birlikte aşı kar-
şıtı topluluklar, bugün de aşıların 
içerdikleri cıva nedeniyle tehlikeli 
olduğuna, sağlık kurumları ve 
hükümetin ilaç endüstrisi yararına 
işbirliği yaptığına inanıyor.
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Kişisel tercih değil,
halk sağlığı sorunu
Bir topluluk içinde aşılanan 
bireylerin yüzde 95’in 
altında olması hastalıkların 
yayılma oranını düşürüyor, 
yani toplum bağışıklığı 
kazanılıyor. Aşılanamayacak 
kadar küçük, yaşlı ya da 
hasta kişiler için uzmanlar, 
aşılama kararının kişisel 
bir tercih olamayacağını 
söylüyor. 
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Weller ve Frederick Robbins 
doku kültüründe virüs üretme-
yi ve bu yolla zayıflatılmış virüs 
elde etmeyi başardılar. Poliom-
yelitis virüsünün zayıflatılma-
sı üzerine yaptıkları bu çalışma 
1954’de onlara Nobel Tıp Ödülü 
getirecekti. Enders’in ürettiği 
virüs kültürlerini kullanan Dr. 
Jonas Salk, Pittsburgh Üniver-
sitesi’nde polio aşısını üretti. 
Bu aşı öldürülmüş virüslerden 
üretiliyordu. 1954 Nisan ayında 
okul çocukları aşılanmaya baş-
landı. Sonuçlar pozitifti; aşı % 
60-70 oranında koruma sağla-
mıştı. Ancak risk altındaki ço-
cukların oranı hâlâ çok yüksek-
ti. Cincinnati Üniversitesi’nden 
Dr. Albert Sabin, ölü virüslerin 
yeterli bağışıklık sağlamadığını 
düşünerek canlı ama zayıflatıl-
mış virüsler üzerinde çalışma-
ya yöneldi. Aşı 1962’de ABD’de 
kullanılmaya başlandı. Ağız yo-
luyla uygulanan bu aşı bağışık-
lık sağlamak için doğal ve kesin 
bir metot oldu. 

Ve kızamık...   
20. yüzyılın ortasında birçok la-
boratuvar kızamık aşısı geliş-
tirmek için çalışıyordu. Bu son 
derece bulaşıcı virüsün teda-
visi yoktu; ölüm oranı % 28 idi. 
Özellikle bebeklerde ve 5 yaş altı 
çocuklarda tehlikeli bir hastalık 
olan; yüksek ateş, öksürük, nez-
le ile başlayıp birkaç gün içinde 
karakteristik deri döküntüleriy-
le devam eden kızamık, pnömoni 
ve ensefalit gibi çok ciddi komp-
likasyonlarıyla ölümcül seyre-
diyor; kurtulanlarda ise kalıcı 
sağırlık, beyin ve sinir hasarları-
na sebep oluyordu. İlk kızamık 
aşısı Ekim 1958’de test edilmeye 
başlanmış ama John Enders’in 
laboratuvarında Samuel Katz ta-
rafından geliştirilen aşı başarı-
sız olmuştu. 1962’de öldürülmüş 
virüs aşısının istenen bağışıklık 
cevabını oluşturmadığı keşfedil-
di. 1 yıl sonra zayıflatılmış canlı 

kızamık aşısı güvenli ve başarılı 
bulundu. 

Endüstriyel üretim ile bilim-
sel gelişmelerin yeni nesil aşıla-
rın geliştirilmesinin önünü açtığı 
20. yüzyılın ikinci yarısı, aşı bi-
liminin altın çağı oldu. Kızamık 
(measles), kızamıkçık (rubella) 
ve kabakulak (mumps) aşıların-
dan sonra suçiçeği (chikenpox) 
aşısı da üretildi. 1971’de Merck 
& Co. ilaç şirketinde geliştirilen 
kızamık aşısı, kabakulak ve kı-
zamıkçık ile kombine edildi ve 
modern MMR (measles-mum-
ps-rubella) aşısı geliştirildi.

1980’lerde kapsül yapısın-
daki polisakkarit ve proteinlerin 
konjuge aşıları geliştirildi. Kon-
juge aşıların kullanılması, bağı-
şıklık sisteminden kaynaklanan 
bazı problemleri çözdü. Ardın-
dan gelen genetik mühendisliği 
alanındaki gelişmeler, rekombi-
nant aşıların geliştirilmesinin 
önünü açtı. Bu aşılar bağışık-
lık sisteminin cevabını güçlen-
dirdi ve hepatit B gibi aşıların 
güvenirliğini artırdı. 1990’lara 
gelindiğinde, DNA aşıları olarak 
adlandırılan yeni nesil aşılar ge-
liştirildi. Aşı teknolojisindeki bu 

ilerlemeler, koruyucu aşıları he-
nüz bulunmayan HIV ve malaria 
(sıtma) gibi hastalıklar için de 
aşı geliştirilebileceğine dair ümit 
vermekte.

Aşılanmalı mı,
aşılanmamalı mı?
Aşılama sadece bir kişisel ter-
cih konusu olmamalıdır, olamaz. 
Zira aynı zamanda toplumu da 
korur. Önlenebilir hastalıklara 
karşı aşılanmış sağlıklı insanla-
rın oranının yüksek olması de-
mek, aşılanamayacak kadar kü-
çük, hasta ya da zayıf kimselerin 
hastalığa maruz kalma ihtimal-
lerinin de azalması demek. % 
95 aşılama oranı sağlanabilirse 
“herd immunity” diye tabir edi-
len toplum bağışıklığı sözkonusu 
olmaktadır. Yani eğer bir toplum 
yeteri kadar yüksek bir oranda 
bağışıksa, o zaman toplum için-
de hastalık yayılma olasılığı çok 
azalmakta ve hatta bağışık olma-
yanlar dahi korunmaktadır. 

Ayrıca aşıların etkinliği za-
manla azalır, bu hastalıklar 
tekrar canlanırsa, risk altında-
ki çocukların yanına aşılanmış 
olanlar da eklenecektir. Örne-
ğin bugün Dünya Sağlık Örgü-
tü, dünyada kızamığın çok hızlı 
bir şekilde yeniden canlandığı-
nı tahmin ediyor. 2019 Temmuz 
sonunda 182 ülkede 364.808 va-
ka görüldü. Bu, Avrupa’da % 150, 
Afrika’da % 900 artış anlamına 
geliyor ve kızamığın yeniden cid-
di bir halk sağlığı sorunu haline 
geldiğini gösteriyor.

Bilim tarihine baktığımızda 
aşıların 223 yıldır gelişimlerini 
sürdürdüklerini ve kuşkuya yer 
bırakmayacak şekilde işe yara-
dıklarını görüyoruz. Etik sorun-
lar, sivil haklar, din ve inanç öz-
gürlüğü alanına giren mevzular 
elbette ele alınmalı, tartışılmalı 
ve irdelenmelidir; ancak bunun 
için bilimsel gerçeklerin ve halk 
sağlığının görmezden gelmesi 
kabul edilemez.
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OSMANLI TOPLUMUNDA DANS

Rakkas geldi meydane
Al bastı ak gerdane…

En kadim eğlence gösterilerin-
den biridir dans: Eski Ahid’in 
çeşitli yerlerinde sevinçten oy-

nayanlardan sözedilir, Mısır duvar re-
simlerinde grup dansları betimlenir. 
Kargamış’ta bulunan MÖ. 7. yüzyıla 
ait bazalt üzerine bir Hitit kabartma-
sında saz, çifte flüt ve zil çalanlar eşli-
ğinde raks eden bir figür bulunur. 

İslâmiyet öncesi Arap toplumun-
da dansın mühim bir yeri vardı; buna 
“raks” denirdi. Bir Buhârî rivayetine 
bakılırsa; Peygamber ve eşi huzurun-
da da raks edilmişti: Habeşli ve Su-
danlı bir grup bir bayram günü Medi-
ne Mescidi’nin toprak zemini üzerin-
de maharetlerini sergilediler, kalkan 
ve kısa mızraklarıyla oynadılar. Ye-
menli bir hadis aktarıcısı es-Sen’ânî, 
Hz. Ömer’in bir dans gösterisine mü-
dahale etmek istediğini fakat Peygam-
ber’in buna izin vermediğini aktarır. 

Eski Türklerin ve bazı başka Asya 
halklarının şamanları da dinî tören-
lerde vecit hâlini yansıtmak veya av ve 
savaş gibi önemli toplumsal hareket-
ler esnasında cemiyeti coşturmak için 
hem davul çalıp hem dans ediyordu. 
Bunların Anadolu Türk tarikatlarının 
dans (sema) içeren ayinlerine öncü-
lük ettiği söylenir. 17. yüzyılda ortaya 
çıkan Kadızâdeliler gibileri bu gibi 
gösterimlere karşı çıkacak, “tahta te-
penler-düdük çalanlar” diyerek sema 
ve raks yapanları aşağılayacaktır.

Göz zevklerine düşkün Osmanlı-
lar, bu harika sanattan hiç geri durma-
dılar, muhteşem düğünlerini mahir 
dansçılarla doldurdular; her ne kadar 
kadın sanatçılara yer vermeseler de 
“köçek” denen kadına benzer erkek-
lerin erotik danslarını orta yerde sey-
retmekten sakınmadılar. Bu oğlanlar 
öyle dans ederlermiş ki giderek hızla-
nırlar, bir süre sonra da kıvrak beden-
leri çıplak gözün takip edemeyeceği 
bir titreşime ulaşırmış. Soytarılar ve 
tulumcularsa bu iyi dansçıları kötü bir 
biçimde taklit edip güldürü yaratır-
larmış. Kalabalık biçimde yapılan bu 
nahoş dansa “curcuna” denilmiş. 

Sanat tarihçisi Metin And, 40 Gün 
40 Gece’de bu köçek ve çengilerin eş-
cinsel olduklarını söylüyor; 17. asır-
daki neşeli şahidimiz Evliya Çelebi, 
bu raks ehlini övgü ve yergiyle karışık 
olarak anar: “Veled-i zina âfitâb-misâl 
rakkaslar” (piç ama güneş gibi güzel 
yüzlü dansçılar!). And’ın aktardığı 
kökeni belirsiz bir rivayete bakılırsa, 
bunları 19. yüzyılda 2. Mahmud yasak 
etmiş, onlar da Kavalalı Paşa’ya sığın-
mışlar.

Halk dansları ve dinî nitelik ta-
şıyanlar haricinde, bu dansların pek 
bir izi ulaşmamış... Rakkasların titrek 
bedenleri karşısında hayrete düşen 
seyyahların tanıklıkları ve 1582 ile 
1720’deki eşsiz saltanat düğünlerinin 
anlatım ve çizimleri dışında.

Osmanlı Türkleri, gösteri sanatlarından dansa büyük önem verdiler ve 
bu alanda ileri gittiler. Kimileri dansı yasaklamak istedi, kimileri ise 
ibadethanelerinde Tanrı adına raksetti. Osmanlı danslarının pek az figürü 
günümüze ulaştı. Öte yandan nakkaşlar, dondurulmuş karelerle de olsa 
bugün bunları görmemizi sağlıyor. 
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EMRE TAŞ

Çengiler meydanda 1720 Haliç-Okmeydanı sünnet 
şenliklerinin ikinci gününde “peri yüzlü” çengiler; zurna, 
tef ve nakkare eşliğinde maharetlerini sergiliyor. Nevşehirli 
Damat İbrahim (sağ üstte) ve kAhyası Mehmed Ağa oyunu 
izliyor. Şair Vehbî’nin kaydına göre 14. gün, sudan acayip bir 
timsah-denizaltı çıktığında bile İbrahim Paşa’nın dikkati bu 
“cıva gibi oynak kalçalı rakkaslar”a çevriliydi. En aşağıda, 
asıl görevleri su dolu kırbalarla taşkınlık yapanları ıslak ama 
neşeli biçimde cezalandırmak olan “ecinni suretli” tulumcular, 
curcuna denen taklit danslarını icra ediyor (Vehbî Surnâmesi, 
res. Levnî. TSMK, A. 3593).
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Etek öptüren vezir 1566 Sigetvar seferinde Kanunî’nin yarım bıraktığı işi 
Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa tamamlıyor; aldığı kelleleri sunan gazileri kabul 
ederken eteğini öptürüyor. Feridun Ahmed’in kaleme aldığı, Osman’ın resimlediği 
Nüzhetü’l-ahbâr’daki bu sahne Sokollu’nun öne çıkarıldığı parlak anlardan biri. Bu 
betime göre o, eteği öpülmeye layık büyük bir idareci görünümünde (TSMK, H. 1339).

Sarayda raks Bir Tatar ziyaretçi, paşalar huzurunda bir köçek ve uzun 
saçlı bir çengi (muhtemelen bir kadın) zil çalıp oynuyor. Kadın dansçıların 
dış ve umuma açık mekânlarda dans etmesi yasak olduğu hâlde saraya özel 
bir durum sözkonusuymuş gibi (Âlî, Nusretnâme, TSMK, H. 1365). 

‘Su Balesi’ 1720 şenliklerinin Haliç üzerindeki safhasında köçeklerin yaptığı, 
biraz da göz aldatmacası içeren bu dans, Metin And tarafından ”Su Balesi” diye 
adlandırılmış. Gösteriyi seyredenler su üstünde kayarak dans eden mucizevi köçekler 
görür; ancak oyunbozan şair ve nakkaşlar bize hileyi açık eder: Dansçılar yuvarlak, 
altı kurşunla dengelenen tahta dubaların üzerine eteklerinden geçirilen bir direkle 
tutturulmuş; “cin askeri” denen yardımcıları onları su altından uzanan iplerle kıyıya 
çekmiş. (Vehbî Surnâmesi, res. Nakkaş İbrahim. TSMK, A. 3594).

Akrobasi ve şamata 1582 Atmeydanı şenliklerini anlatan 
İntizâmî’nin Surnâme’sinde Osman’ın çizgilerinde üçgen biçimli çeng 
ve bu sazdan adını alan çengiler bir arada. Elleri üzerinde dans eden iki 
rakkas işi akrobasiye dönüştürüyor, curcunabazlarsa işi yine şamataya 
vuruyor. (TSMK, H. 1344).

Oturmaya mı geldik? Nakkaş İbrahim’in 1720 şenliklerinden betimlediği 
sahnede köçek ya da çengi giyiminde olmayan, başlıkları Acem ve Türk başlıklarına 
benzeyen birtakım erkekler de oyun sahnesinde. Belki de halktan birilerinin katıldığı 
bir oyundu bu (Vehbî Surnâmesi).
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Meslekten mimar
çekirdekten fotoğrafçı

ARİF HİKMET KOYUNOĞLU
Cumhuriyet öncesi devrin imkansızlıkları içinde fotoğrafçılığa başlayan 
Arif Hikmet Bey, ünlü bir mimar olmadan önce mesleğin inceliklerini 
öğrenmiş bir ustaydı. Binbir zorluk içinde çalışan Arif Hikmet, “Yeraltı 
Fotoğrafhanesi” adını verdiği bir işyeri açmış ve bizdeki stüdyolarda 
elektrik ışığı kullanarak fotoğraf çeken ilk kişi olmuştu.

Perişan halde
öğrencilik yılları
Arif Hikmet Koyunoğlu, 
gençlik yıllarından kalma 
bu fotoğrafın kenarına 
“Sanayi-i Nefise’ye 
girdiğim yıl böyle perişan 
bir haldeydim” yazmış. 
Parasız olarak birincilikle 
girdiği okulu, hocalarının 
yardımıyla başarıyla 
tamamlamış.

OZAN SAĞDIÇ
1950’li yıllardan 
beri gazetecilik 

yapan ve 
Türkiye’nin 

en ünlü 
fotoğrafçılarından 

biri olan usta 
isim, anıları ve 
fotoğraflarıyla 

#tarih’te.

Hatırlanacaktır sanı-
rım, bir sayımızda Mu-
durnulu Ahmet İzzet 

Bey’in anlatılmaya değer ilginç 
öyküsünü ele almıştık (#tarih 
26. sayı, Temmuz 2016). Bir 
başka sayımızda da hatırasına 
çok değer verdiğimiz, gerçek-
ten de hayırla andığımız bir 
başka fotoğrafçımız Osman 
Darcan’dan söz etmiştik (#ta-
rih 20. sayı, Ocak 2016).

Fotoğrafı sevmiş ve bu ko-
nuda uğraş vermiş önemli bir 
insan daha var. Onu herkes 

mimar olarak tanıyor, öyle bi-
liniyor. Ne var ki asıl mesle-
ğine başlamadan önce fotoğ-
rafçılık yapmış birisi; öyle ki 
İstanbul’da ciddi bir fotoğraf-
hane bile açmış: Arif Hikmet 
Koyunoğlu (1888-1982).

Cumhuriyetin ilk yılların-
da, Mimar Kemalettin Bey 
gibi, Vedat Bey gibi en ünlü 
mimarlarımızla boy ölçüşen, 
özellikle Ankara’da bugün her-
kesin görüp tanıdığı birçok ya-
pıya imzasını atmış biri. Cum-
huriyete geçiş yıllarının kültür 
köprülerimizden biri olarak 
kabul edebileceğimiz bir ki-
şilik. 

“Fotoğrafik hafıza” açısın-
dan bizim dikkatimizi çeken 
husus, ömrünün sonuna kadar 
sürdüreceği fotoğraf ilgisinin 
çok erken bir yaşta başlamış 
olmasıdır. Henüz 10 yaşın-
dayken babası ona bir fotoğraf 
makinası satın almış. Ortaokul 
öğrencisi iken pratiğini arttır-
mak amacıyla Phébus fotoğ-
rafhanesinde çıraklık etmiş. 
Mimarlık eğitimi aldığı sıra-
larda arkadaşlarının fotoğraf-
larını çekmiş. İlk Müslüman 

Türk fotoğrafçısı olarak bili-
nen ve Resne Fotoğrafhane-
si’nin sahibi Bahaettin Efen-
di’nin dikkatini çekmiş ve bir 
süre onun yanında da çalış-
mış. 

O zamanlar fotoğrafçılık 
hem teknoloji yönünden hem 
malzeme yönünden pek kolay 
bir uğraş değil. Örneğin işin en 
temel öğesi negatif film yok. 
Fotoğraflar tek tek ışığa du-
yarlı ecza kaplı camlara çeki-
liyor. O camları ışık aldırma-
dan taşımak ve her seferinde 
makinaya yerleştirmek sorunu 
kadar banyo etmek de külfet-
li işler. Böyle olmasına karşın, 
1. Dünya Savaşı sırasında doğu 
cephesinde çarpışmaya gider-
ken ağır fotoğraf avadanlığı-
nı ve hassas camlarını bera-
berinde götürmüş. Emrinde-
ki kayakçı birliğinin subay ve 
erlerinin görüntülerini çekip, 
sırt çantasında sürekli taşıdığı 
küvetlerde geceleri banyosunu 
yapıp İstanbul basınına haber-
ler göndermiş.

Savaş sonrası İstanbul’a 
dönünce, para kazanmak ama-
cıyla Bâbıâli semtinde bir bod-
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Sanata adanmış
92 yıllık bir ömür
Koyunoğlu, bu fotoğrafının 
arkasına “Bu resmin 
çekildiği anda ben şimdi 
92 yaşındayım” notunu 
düşmüş.

rum katında “Yeraltı Fotoğraf-
hanesi” adını verdiği bir işyeri 
açmış; orada yapay ışık kullan-
mış, portreler çekmiş.

Yıllar önce bir sahafta gör-
düğüm, içinde bir takım fotoğ-
raflar bulunan bir dosyanın 
Arif Hikmet Koyunoğlu’na ait 
olduğunu anlayıp hemen satın 
almıştım. Zamanla sararmış 
ve bozulmuş fotoğraflardan 
bazıları, onun daha çok Anka-
ra’da Türkocağı Genel Merke-
zi başta olmak üzere, kendi in-
şa ettiği eserlerinden alınmış 
detay fotoğrafları idi. Bazıları 
da bulunduğu yerlerdeki tarihî 
yapılardan çekilmiş fotoğraf-
lardı. 

Üstadın o döneme ait ki-
mi fotoğrafları, evrakları ve 
kişisel eşyası Türkocakları 
Genel Merkezi’ndeki odasın-
da muhafaza ediliyormuş. An-
cak Ocakların kapatılmasın-
dan sonraki değişim sırasında 
o oda boşaltılırken bunların 
kaybolduğu, bu arada negatif 
camların da kırılıp yokolduk-
ları söyleniyor. Bir ara sigorta 
müfettişliği yaptığı için Ana-
dolu’yu kıyı bucak gezip dolaş-
mış olan Koyunoğlu’nun ora-
larda çektiği fotoğraflar, hiç 
kuşkusuz meraklı bir insanın 
titizce derlediği çok değerli 
dokümanlar olmalıdır. Ömrü-
nün sonlarına doğru, evinde-
ki karanlık odasında bunlar-
dan pek çoğunun baskılarını 
yapmış; eklediği bazı yazılarla 
basına, özellikle meslek der-
gilerine ve isteyen dostlarına 
dağıtma fırsatı bulmuş. 

Koyunoğlu sadece inşaı-
na bizzat nezaret ettiği, eliyle 
dokunduğu eserleriyle değil, 
mimarlık konusunda yazmış 
olduğu yazılarla da hizmet 
vermiştir.

Koyunoğlu, bir bölümü sa-
raya kadar uzanan çok karı-
şık ve büyük bir ailenin ferdi. 
Çocukluk ve gençlik hatırala-
rı da o derece zengin. Balkan-

lar’da geçen günlerden sonra, 
İstanbul’a gelirler. Arif Hik-
met’in ilk işi yazmacı kalıpları 
ile kumaşlara baskı yapmaktır. 
Vefa Lisesi’ne kayıt yaptırmış-
tır. Oradan mezun olduktan 
sonra Sanayi-i Nefise mekte-
bine başvurur. Giriş sınavı-

nı birincilikle kazanır. Parasız 
bir öğrenci olarak; yeteneğini 
görüp kendisine yardımcı olan 
öğretmenleri sayesinde başa-
rılı bir öğrenim yılları başla-
mıştır artık.

İlk fotoğraf makinasını bir 
rastlantı sonucu satın alır. Fo-
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toğrafı çekmek işin başı. Çe-
kilmiş camlar nasıl banyo edi-
lecek, hangi eczalar gerekli ve 
bunlar nasıl temin edilecek. 

Ayrıca bu işlemler aydınlık bir 
ortamda yapılamaz, kırmızı ışı-
ğı olan bir karanlık oda gerek-
li. Önce bir tenekeciden fener 

alır, bunun camlarını kırmızı 
camlar ile değiştirtir. Piyasa-
da hazır kimyasal zaten yoktur. 
İçeriğindeki maddeleri bulabil-
mek için bütün ecza depoları-
nı dolaşır; hiçbirinden işe yarar 
bir yanıt alamaz. Kimyadan an-
layan bir tanıdığı, bazı madde-
lerin eşdeğerlerinin de aynı işi 
görebileceğini söyler. Koyunoğ-
lu bütün hazırlıkları tamamlar, 
gece olmasını havanın karar-
masını bekler. Kırmızı feneri-
ni yakmıştır, hazırladığı banyo 
karışımları küvetlere konul-
muştur. Çektiği fotoğrafların 
camlarını verilen sürelere uya-
rak küvetlerdeki banyolara dal-
dırıp çıkarır. Sanki bir mucize 
gerçekleşmiş, tatmin edici so-
nuca varmıştır. Fotoğraf çekme 
hevesi daha da artmıştır.

Ancak bu işin püf nok-
talarını daha iyi öğrenmeye, 

Mimari ve fotoğraf
Koyunoğlu’nun 
fotoğraflarının pek çoğu 
tarihî eserlere ait: Üsküdar 
Valide Sultan Camii 

Tarihin 
merdivenlerinde
Koyunoğlu Süleymaniye 
Camii’nin merdivenlerinde 
Sanayi-i Nefise’de okuyan 
iki mimar arkadaşının 
fotoğrafını çekmiş.
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ustalaşmaya ihtiyacı vardır. 
O tarihlerde fotoğrafçılık işi 
sadece Ermeniler ve Rumla-
ra ait sanattır. Nerede bir açık 
kapı bulabilecektir? Bu soru-
nunu resim öğretmeni Agâh 
Bey’e açar. Agâh Bey, Phebus 
fotoğrafhanesinin büyüttüğü 
bazı fotoğrafları yağlıboya ile 
renklendirerek tablolar hali-
ne getirmektedir. Bu yüzden 
o fotoğrafhane ile bir ilişkisi 
vardır; yerin sahibi ile görüşür. 
Arif Hikmet Bey burada çalış-
maya başlar ve işi öğrenir.

Sanayi-i Nefise’de okuma-
ya başladıktan sonra fotoğra-
fa olan merakı giderek artar. 
Bir gün Bâbıâli yokuşundan 
yukarı doğru yavaş yavaş yü-
rürken Vilayet olarak anı-
lan yere geldiğinde olağanüs-
tü bir kalabalıkla karşılaşır ve 
“ne oluyor” diye sorduğunda 

“Türk fotoğrafhanesi açılıyor” 
derler. Epey uğraştıktan sonra 
içeri girer ve Resne Fotoğraf-
hanesi’nin sahibi Rahmizade 
Bahaettin Bey’le tanışır. Türk 
fotoğraf tarihinin bu anlı şan-
lı gününde iki usta arasında-
ki dostluk işte böyle başlaya-
caktır. 

Aradan yıllar geçiyor, bu 
arada birçok macera... Müta-
reke İstanbul’unda Arif Hik-
met işsizdir. Yine Bâbıâli’de 
Ermenice yayımlanan bir ga-
zetenin hemen altında ressam 
arkadaşı Vahan Atamyan tabe-
lacılık yapmaktadır. Onun ar-
kasında bir oda, bir de altında 
boş duran bir bodrum katı var-
dır. Arif Hikmet, onunla konu-
şup bu mekanı kiralar. Duvar-
ların, tavanın sıva ve badana 
işini dört-beş top patiska kap-
lamak ile halleder. O tarihe ka-

dar stüdyolarda elektrik ışığı 
ile fotoğraf çekmek pek düşü-
nülmemiş. Arif Hikmet bu işe 
ilk cesaret eden kişinin kendi-
si olduğunu söylüyor. Mekanın 
adı “Yeraltı Fotoğrafhanesi” 
olarak konulur. Tabelacı arka-
daşı Atamyan çarşaf gibi bir 
beze bunu döşenir. Bir de caf-
caflı bir anons: “Elektrik ışığı 
ile fotoğraf çekilir”. 

Arif Hikmet Koyunoğlu’nu 
biz konumuz dolayısı ile ancak 
fotoğrafçılığı ile anabildik. Bu 
onun denizinde bir katrecik su 
gibi. Onun o kadar çok mace-
rası var ki. Bunları yayımlan-
mış anılarından (Osmanlı’dan 
Cumhuriyet'e bir mimar: Arif 
Hikmet Koyunoğlu. Anılar, ya-
zılar, mektuplar, belgeler- Ha-
zırlayan: Hasan Kuruyazıcı- 
Yapı Kredi Yayınları, 2008) 
mutlaka okumak gerek.

Onur konuğu
Koyunoğlu, Türk Ocağı 
Genel Merkezi olarak inşa 
edilen ve daha sonra 
Resim ve Heykel Müzesi’ne 
çevrilen binanın açılış 
töreninde onur konuğu 
olarak konuşma yapıyor.
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zamanda çok uzun süren başarı-
lı bir pazarlama örneği. 

İlk başlarda daha fazla un 
satmak için tasarlanmış olsa da, 
çağlarına göre hayli bağımsız, 
gerçek kadınlar sayesinde ete 
kemiğe bürünüp, neredeyse ulu-
sal bir değere dönüşmüş: “Mut-
fağın First Lady”si denen Betty 
Crocker.

Yer Minneapolis, ABD. Yıl 
1921. Evlerde radyolu günler 
henüz başlamış. Washburn-C-
rosby büyük bir un fabrikası. 
1928’de 26 un fabrikası ile bir-
leşip bugün değeri 15.6 milyar 
dolar olan General Mills’e dönü-
şecek ama daha işin başındayız. 
O sene firma, Saturday Evening 
Post gazetesinde bir yarışma aç-
mış. Ödül de un çuvalı şeklinde 
bir iğnedenlik!

Yarışmaya binlerce yanıt 
ve bir dizi de soru gelmiş; “Ke-
kim niye kabarmıyor?”, “Elmalı 
turta tarifiniz var mı?” Şirketin 
reklam bölümünde çalışanla-
rın hepsi erkek. Sorular, Ev Hiz-
metleri bölümündeki kadınlar 

tarafından yanıtlanıyor. Tam bu 
sırada, mektupların belli bir ka-
dın tarafından yanıtlanmasıy-
la, ev kadınlarıyla ile daha sıcak 
bir ilişki kurulabileceği düşü-
nülmüş. Böylece Betty Crocker 
karakteri ortaya çıkmış. Betty 
sıcak ve neşeli bir isim oldu-
ğu için seçilmiş. Crocker ise 
emekliye ayrılmış eski müdü-
rün soyadı imiş. Doğduğu andan 
itibaren Betty Crocker, yedi-
den yetmişe kadınlar tarafın-
dan hemen benimsenmiş. Anaç, 
becerikli, içtenlikle öğüt veren, 
ailesini her şeyin önüne koyan, 
dostları ve komşuları ile şefkatli, 
sevgi dolu ilişkiler kuran “örnek 
ev hanımı” modeli olarak tasar-
lanan Betty, o günün değerleri 
ve özlemleri ile tam örtüşmüş. 
Sadece tarifleri muhteşem oldu-
ğundan değil; kadının sırtındaki 
yükü hafifletecek pratik bilgiler 
ile yol gösterdiği, üstüne üstlük 
kocasının kalbini fethetmek için 
“öpüşüp barışın keki” tarifi ver-
diğinden dolayı da çok sevilmiş. 

1924’te radyoda yerel ola-

Kütüphanemdeki Betty 
Crocker’ın Kolay Yoldan 
Meksika Yemekleri kita-

bını severek kullanmışımdır. Ki-
tabı aldığım 90’lı yıllarda Betty 
Crocker’ın hayali bir karakter 
olduğunu bilmiyordum. Ortaya 
çıkış öyküsü hayli ilginç. Aynı 

Hayalî bir karakter 
olan Betty 

Crocker’ın ilk 
portresi 1936’da 

Neysa McCain 
adlı bir illüstratör 

tarafından yapıldı. 

1920’lerde ABD’de ortaya çıkan Betty Crocker karakteri, zamanla mutfak ve 
yemek konusunda ev kadınlarının başdanışmanı olmuş. Kitapları 75 milyon 
satan, radyo ve TV programlarıyla bir ikon marka hâline gelen Betty Crocker, 
sonraki savaş ve barış yıllarının da sembol karakterine dönüşmüş. 

Mutfağın first lady’si
hiç varolmadı kendisi

HAYALİ KADIN KARAKTERİN YEMEK MACERALARI

BETTY CROCKER
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rak başlatılan “Betty Crocker 
Radyo’da: Yemek Okulu” isimli 
program, iki sene sonra tüm ül-
kede yayın yapmaya başlamış. 
Okul ilk sene, testleri mektup-
la yanıtlayan 17-82 yaş arası 
hanımlardan 286 mezun ver-
miş. Ev Hizmetleri bölümünün 
direktörü olan Marjorie Child 
Husted program metinlerini ya-
zıyor ve ilk başlarda programı 
da seslendiriyormuş. 

1936’da Neysa McMain 
isimli bir kadın illüstratör, Ge-
neral Mills’te çalışan kadınla-
rın değişik fiziksel özelliklerini 
harmanlayarak ilk Betty Croc-
ker portresini yaratmış. Sıradan, 
dost canlısı bir ev hanımını gör-
selleştiren Neysa ise çağının çok 
ötesinde, bohem, özgür yaşayan 
ve çok başarılı bir sanatçı imiş. 
Bu portre 1955’e kadar kulla-
nılmış. Daha sonra yerini mavi 
gözlü ve daha modern bir Betty 
portresi almış (1996’da ise etnik 
kökenli nüfus da düşünülerek 
daha esmer ve kahverengi gözlü 
bir Betty’ye dönüşmüş). 

Betty karakterini şekillen-
diren Marjorie Child Husted de 
aktivist, kadın haklarından ya-
na bir iş kadını. Büyük Buhran 
yıllarında azalan ev bütçeleri-
nin nasıl daha iyi kullanılaca-
ğını gösteren Husted ve ekibi, 
2. Dünya Savaşı yıllarında da 
yiyecek karneleri ile besleyici 
sofralar kurmanın ipuçlarını ve-

rip, “ev cephesi”nde nasıl etkin 
olunabileceğini anlatmış. Savaş 
sırasında kadınların çabaları-
nın yeterince onurlandırılma-
dığını düşünen Husted 1944’te 
Betty Crocker Amerikan Ev 
Lejyonu’nu kurmuş. Lejyonun 
700 bin üyesi, kendilerine gön-
derilen bağlılık sözleşmesini 
buzdolaplarının üzerine gurur-
la asmış. Sözleşmede ev hanı-
mının görevlerini tanımlayan 
maddelerin bugün modası geç-
miş görünebilir ama, o yıllarda 
yarattığı aidiyet duygusunun ev 
hanımlarına ne denli özgüven 
aşıladığını unutmamak gerek. 

Savaş yıllarında ABD’nin 
ihtiyacı olan meyve ve sebze-
lerin %44’ü, “zafer bahçeleri” 
denen ev bahçelerinde kadınlar 
tarafından üretiliyordu. Husted, 
Betty Crocker aracılığı ile ka-
dın hakları konusunda ayrım-
cılık yaptıkları gerek-
çesiyle çeşitli firmala-
rı (kendi işyeri de dahil) 
eleştirmekten de çekin-
memiş. 1945’te Fortune 
dergisi, Betty Crocker’ı 
First Lady Eleanor Ro-
osevelt’ten sonra en çok 
tanınan ikinci kadın ilan 
etmiş. Aynı yazıda hayali 
bir karakter olduğunu da 
açıklamış ama tüketici-
ler bu ayrıntıyı duymamış 
gibi yapmışlar. “Mutfa-
ğın First Lady’si” yaftası 

Dişi kuşların
başdanışmanı
Betty Crocker imzasıyla 
çıkan yemek kitaplarında 
kullanılan bütün tarifler, 
Marjorie Child Husted’ın 
1946’da kurduğu “Betty 
Crocker Mutfakları”nda kılı 
kırk yararak test ediliyordu 
(üstte). Adım adım, resimli 
tarifleriyle hiç deneyimi 
olmayanların bile yemek 
yapabilmesini sağlayan bu 
seride bugün 250 kitap var 
(altta).

da o günden kalma. Husted ve 
ekibi 1946’da şirket merkezin-
de “Betty Crocker Mutfakları”nı 
kurmuşlar. Bu mutfaklar tarif-
lerin test edildiği yerler olmuş. 
Bugüne kadar 10 baskı yapan ve 
toplam 75 milyon satan Betty 
Crocker’ın Resimli Yemek Ki-
tabı, kırmızı kapağından dolayı 
“Koca Kırmızı” (The Big Red) 
olarak anılmış. Burada yer alan 
2161 tarifin hepsi bu mutfaklar-
da ortaya çıkmış. Bol fotoğraflı, 
deneyimsiz birinin bile anlaya-
cağı, adım adım talimatları ile 
çok kullanışlı bir kitap yapmış-
lar. 1950’den bu yana basılan 
Betty Crocker Yemek Kitapları 
serisinde, bugün 250’den fazla 
kitap var. 

1950’de Betty Crocker te-
levizyona da geçmiş. Adelai-
de Hawley 1964’e kadar Betty 
Crocker’ın TV’deki yüzü ol-
muş. 1954’de “Betty Crocker 
Amerikan Ev Hanımının Ge-
lecekteki Temsilcisini Arıyor” 
programı başlamış ve 1977’ye 
dek devam etmiş. Lise son sınıf 
öğrencilerinin yemek pişirme, 
hamur işleri ve ev yönetimi ile 
ilgili becerilerini sergileyerek 
üniversite bursu kazandıkları 
bir program. Yıllar içinde önce 
kızlara sonra erkeklere de mil-
yonlarca dolar üniversite bur-
su dağıtılmış.  

2000’li yıllarda artık günün 
kadınına örnek olma vasfını 
yitiren Betty Crocker yavaşça 
sahnelerden çekilmiş. Kırmı-

zı kaşıklı logo üzerinde bir 
imza olarak kalsa da uzun bir 

döneme damgasını vurmuş. 
Şimdilerde eskinin becerikli ev 
hanımlarının soluk bir anısı gi-
bi hafızalarda ve adını taşıyan 
logolu ürünlerin, yeni yemek 
kitaplarının üzerinde yaşamaya 
devam ediyor. Bugün nostaljik 
değerlere düşkün ev hanımları 
dışında anımsayanı pek kalma-
dı ama hemen herkes Amerikalı 
kadınların hayatında büyük rol 
oynadığını kabul ediyor. 

Mutfağın first lady’si
hiç varolmadı kendisi
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başarıyı, kuzeyde Töton kabi-
lelerine karşı verilen savaş-
ta sergilediği başarı izliyor ve 
Roma’ya döndüğünde -burası 
biraz çok karışık- kadılık gibi 
bir makama seçiliyor; ardın-
dan da Adana Valiliği’ne ata-
nıyor. Adana görevi sırasında 
Kapadokya Krallığı’nın içiş-
lerine karışan (demokrasi gö-
türen) ve bu esnada Roma’nın 
Acemlerle ilk diplomatik te-
maslarını gerçekleştiren Sul-
la, artık yeterince şöhrete ka-
vuştuğunu düşünüyor olacak 
ki, kalkıyor Roma’ya geri dö-
nüyor.

Şimdi hafızam beni ya-
nıltmıyorsa, MÖ 2. yüzyılın 
sonuna doğru bizim Sulla’nın 
o dönem yancılığını yaptığı 
Gaius Marius, Roma’daki bü-
tün göçmenleri sınırdışı etme 

aklımda yanlış kalmadıysa- 
âlemci, neşeli bir delikanlı. 
Esasen zengin ve hâliyle soy-
lu bir aileden geliyor. Adamın 
büyük büyük büyük dedesi 
tee iki yüz yıl öncesinin dik-
tatörü, büyük büyük dedesi 
konsül, büyük dedesi Jüpiter 
rahibi, dedesi Praetor. Baba-
sını hatırlamıyorum ki, bu da 
esasen aile servetini yiyip bi-
tirenin babası olduğu ihtima-
lini akla getiriyor. Bizim Sul-
la da dediğim gibi âlemci bir 
adam ama, şimdi ben hemen 
her zaman olduğu gibi Plu-
tark’ın yalancısıyım. Kendi-
si zengin bir kadının parasını 
yiyerek tekrar zenginler sını-
fına giriyor ve hatta bugünkü 
Cezayir’e denk gelen Numid-
ya’da yapılan savaşta büyük 
yararlılıklar gösteriyor. Bu 

Sextus Roscius cinaye-
tini anlatırken değin-
diğimiz Sulla dönemi-

ne dair geçen ayki yazımıza, 
okurlarımızdan çok mail geldi 
(iki tane). Bunların yarısı (bir 
kişi) “Şu Sulla işini bi anlat” 
derken diğer yarısı “Sulla’ya 
uzanan eller kırılsın” bu-
yurmuşlar. Ben de keriz gibi 
eşitliği bozacak bir mail da-
ha gelmesini bekleyeceğime, 
“madem bu Sulla bu kadar ilgi 
çekiyor, yeni konu düşünece-
ğime oturup Sulla yazayım” 
dedim. Eğer kadim Babıâli 
ekolünden gelseydim, bunu 
“okurlarımdan gelen yoğun 
istek üzerine” diye sunardım 
size ama, şimdi burada biz bi-
zeyiz; kendimizi kandırmanın 
âlemi yok.

Şimdi Sulla arkadaş -eğer 

Sulla gelişmeler üzerine ani bir kararla birkaç lejyonu önüne katıp Roma’ya 
giriveriyor. Şimdi o dönemin anlayışında Roma’ya askerle girmek olmaz, 
Roma’ya askerle girilmez. Ha, bunu nereden biliyoruz? Sulla’dan Sezar’a, 
önüne gelen bu kuralı çiğnediği için biliyoruz. Bildiğin Şapka Kanunu gibi bir 
şey “Roma’ya askerle girilmez” kuralı; zira çiğnemeyen yok maaşallah… Bizim 
Sulla da “Jüpiter’in kanunlarını bir kere delmekle bir şey olmaz” falan diye bu 
hareketini meşru kılmaya çalışıyor.

HAFIZA-İ BEŞER

SULLA İŞİ - 1

Jüpiter’in kanunlarını 
bir kere delmekle
bir şey olmaz…

#tarih Ocak 202084

HAFIZA 68.indd   84 27.12.2019   18:15



kararı alıyor ve bir anda iş-
ler karışıyor. Kim kime dum 
duma bir ortam var; kardeş 
kardeşi vuruyor, her gün bir 
kahvehaneye saldırıyorlar. 
Roma’nın hükmettiği halklar 
sadece Roma’da yaşamak de-
ğil ayrıca eşit vatandaşlık is-
tiyor falan. 

Bu Gaius Marius da ger-
çek bir siyasi hayvan; altı ke-
re konsül olmuş, konsül ol-
malara doyamayan bir ayı. E, 
Roma derin devleti de kıllanı-
yor tabii ve onların da deste-
ğiyle bizim Sulla, dünürüyle 
beraber huzur ve güven or-
tamını geri getirmek vaadiy-
le Roma Konsülü oluveriyor. 
Konsüllüğe gelince ilk iş ola-
rak faizleri düşürüyor ve borç 
davalarında fakirleri zorlayan 
zorunlu teminatları kaldırı-
yor. Tarihin ilk PPK kararla-
rından olabilir bu bakın. Ben 
şimdi bakamıyorum, baksam 
da ne anlarım allasen para pi-
yasası kurulundan, merkez 
bankasından, siz istiyorsanız 
bakın işte. 

Bu iki karar, semirmiş Ro-
malı zenginlerin elinde inim 
inim inleyen halk nezdinde 
Sulla’yı hayli popüler kılı-
yor. Sulla günümüz İtalya’sı-
nı sakinleştirdiğini zannedi-
yor. Trabzon’a sefere çıkacak 
bu tam; bir de çıkmadan ön-
ce Roma’nın ezdiği diğer 
İtalya halklarının Roma 
vatandaşlığına geçme-
lerine dair bir kanunu 
da bloke edip öyle çıkı-

yor. E, Gaius Marius durur 
mu? Sanki kendisi göçmen 
dostuymuş gibi veriyor kıvıl-
cımı, başlatıyorlar hain bir 
darbe girişimini. Sulla’nın da-
madı da bu ayaklanmalar sı-
rasında ölüyor. 

Sulla gelişmeler üzerine 
Yunanistan’a geçmeye hazır-
lanıyor; daha doğrusu herkes 
Yunanistan’a geçeceğini zan-
nediyor ama ani bir karar-
la birkaç lejyonu önüne katıp 
Roma’ya giriveriyor. Şimdi 
o dönemin anlayışında Ro-
ma’ya askerle girmek olmaz, 
Roma’ya askerle girilmez. Ha, 
bunu nereden biliyoruz? 
Sulla’dan Sezar’a, önüne 
gelen bu kuralı çiğnediği 
için biliyoruz. Bildiğin 
Şapka Kanunu gibi bir 
şey “Roma’ya as-
kerle gi-
rilmez” 
kuralı; 
zira çiğ-
nemeyen 
yok ma-
aşal-

lah. Ha, zaten yazılı 
bir kanun da değil 
ama işte dinî ge-
rekçelerle, yok Jü-
piter kızıyor yok 
bilmem ne diye bir 
şekilde yerleşmiş 
bir gelenek. İlk çiğ-
neyen de bizim Sul-
la ve çiğnemesini de 
işte “Jüpiter’in kanun-
larını bir kere delmekle 
bir şey olmaz, zorunluy-
du, reelpolitik bunu ge-
rektirdi” falan diye meşru 
kılmaya çalışıyor. Bunun 
üzerine Marius okyanus 
ötesine kaçıp Afrika’ya sı-
ğınıyor. 

Bizim Sulla’nın hikaye-
sinin asıl önemli bölümü ise 
bundan sonra başlıyor (Oh, 
önümüzdeki ayın yazısını da 
kurtardık).

Sulla, Roma Konsülü olunca ilk iş faizleri 
düşürüyor ve borç davalarında fakirleri 
zorlayan zorunlu teminatları kaldırıyor. 
Tarihin ilk PPK kararlarından olabilir 

bu bakın. Ben şimdi bakamıyorum, 
baksam da ne anlarım para piyasası 

kurulundan...

CANSIN ÇAĞLAR
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KORTLARDAN PİSTLERE, HAVUZLARDAN ÇİMLERE

Unutulmaz ikinciler, 
muhteşem kaybedenler
Kimi spor markalarının reklamlarında sık sık tekrarlanan kışkırtıcı bir 
iddia vardır: Sadece birinciler hatırlanır! Halbuki spor tarihinde bu 
iddiayı yalanlayanlar da var. Eşsiz yetenekleri, büyük mücadele azimleri, 
olağanüstü centilmenlikleri ve görkemli kariyerleriyle kaybederken 
kazananlar, adlarını spor tarihine “gümüş harfler”le yazdıranlar...

Tarih hep kazananları mı 
yazar? Elbette hayır. He-
le bazıları var ki yenil-

seler de asla unutulmuyor. O 
günün kazananları kitaplarda 
anılırken, ikinciler veya kaybe-
denler hafızalarda, hatıralarda 
yaşamaya devam ediyor. Spor 
tarihinde böylesine özel bir ye-
re sahip olan büyük sporcular-
dan akla ilk gelenlerinden biri, 
bisiklet dünyasından: Raymond 
Poulidor.

Muhteşem kaybedenlerin 

belki de en unutulmazıydı Ray-
mond Poulidor. Çok yakın ta-
rihte, henüz 13 Kasım 2019’da 
83’ündeyken son nefesini ve-
ren sporcu, bisiklet dünyasının 
“ebedi ikinci”si olarak anılıyor 
(Muhteşem Kaybedenler: Mert 
Aydın’ın 2013’te ntvspor.net’te 
yayımlanan yazısı).

Çiftçi bir ailenin oğlu ola-
rak 1936’da dünyaya gelen 
“Poupou”, istemeye istemeye 
14’ünde okulu bırakmıştı. Çift-
likte çalışması gerekiyordu. Yi-

ALİ MURAT 
HAMARAT

ne aynı sene kendisine hediye 
edilen bisiklet, alınyazısı olu-
yordu. Tutkusunu annesinden 
gizliyor, giderek pedalları daha 
hızlı çevirmeye başlıyordu. İlk 
yarışına katılan bisikletçi, en 
yakın rakibine 6 dakika fark at-
mıştı. Daha sonra ikinci geldiği 
bir organizasyonda ödül olarak 
aldığı tutar, çiftlikte altı yılda 
kazandığından daha fazlaydı. 
1960’ta profesyonel olan Pouli-
dor, ertesi yıl klasiklerden Mi-
lan-San Remo yarışını kazan-
mıştı ve artık geleceğe umutla 
bakıyordu. İlk Fransa Bisiklet 
Turu’nu 1962’de katılan sporcu, 
üçüncü olmuştu (Tesadüf bu 
ya, 1976’da 40’ındayken katıldı-
ğı 14. ve kariyerinin son Fransa 
Bisiklet Turu’nu da aynı sırada 
bitirecekti).

Kariyerinin ilk senelerin-
de bile, ünlü bisikletçi Jacques 
Anquetil ile düelloları tüm ülke-
de konuşuluyordu. Kuzey Fran-
sa’dan gelen rakibi, şık, mesa-
feli, kontrol delisi biriydi. O ise 
heyecanlıydı, acar bir delikan-
lıydı. 

Poulidor 1964’te o zamanlar 
ilkbaharda yapılan Vuelta’yı (İs-
panya Bisiklet Turu) kazanmayı 
başarmıştı. Ancak bu, büyük bir 
bisiklet turunda kariyerindeki 
tek zafer olacaktı. Poulidor, yak-

Başabaş yarış
Raymond Poulidor (en 
sağda) ve bisiklet tarihinin 
en büyüğü olarak görülen 
Eddy Merckx (ortada), 1972 
Fransa Bisiklet Turu’nda 
kozlarını paylaşıyor.
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laşık iki ay sonra koşulan Fran-
sa Bisiklet Turu’nda neredeyse 
ezeli rakibi Anquetil’i devire-
cekti. Puy de Dome Dağı’nın ya-
maçlarındaki düello tarihe ge-
çiyordu. O ikonik etabı kazanan 
Poulidor rakibiyke arasında-
ki zaman farkını azaltsa da, iki 
gün sonra Anquetil beşinci defa 
zafere ulaşmayı başarmıştı. 

İkili bir daha bisikletin zir-
vesinde buluşamadı. Ancak 
Poulidor’un kariyerinin iler-
leyen yıllarında bu sefer daha 
da çetin ceviz bir rakibi vardı: 
Eddy Merckx. Belçikalı bisik-
letçi yarışları domine ederken, 
Poulidor da mücadeleye devam 
ediyordu. 1973 Fransa Bisik-
let Turu’nda geçirdiği kazada 
ölümden dönen azim abidesi 
ertesi yıl ikinci olmuş, Merckx 
ise Anquetil gibi beşinci defa 
taçlanmıştı. 

1977’de emekliye ayrılan 
Poulidor, katıldığı tüm yarışla-
rın genel klasmanda bir gün bile 
en önde yer almayı başarama-

mış; haliyle sarı mayoyu asla ta-
şıyamamıştı. Buna rağmen adı-
nı tarihe yazdırmış, katıldığı 14 
Fransa Bisiklet Turu’nun 8’sin-
de ilk üçte yer alarak en fazla 
podyum gören sporcu olmuştu. 

Efsane bisikletçi hep kay-
betse de gönüllerin şampiyo-
nuydu. O kadar popülerdi ki sa-
dece 1974’te hakkında 4000’den 
fazla makale kaleme alınmıştı. 

L’Equipe’in kelime oyunu yapa-
rak onun için attığı manşet her 
şeyi anlatıyordu: Poupoularité!

Fransa Bisiklet Turu’nda 
üç ikincilik, beş de üçüncülük 
kazanan, bir kez bile sarı mayo 
giyemeyen “ebedi ikinci” Pouli-
dor’dan sonra, spor tarihindeki 
diğer “muhteşem kaybedenler”e 
bakalım. 

Hollanda:
İki final, sıfır kupa
1960’larda Amsterdam’da ya-
zılmaya başlanan bir manifes-
to, yeryüzünün dörtbir köşesi-
ni büyülüyordu. Yeşil sahaların 
gördüğü en büyük düşünür-
lerden Rinus Michels, belli bir 
dizilişin değil, her oyuncusun 
yeteneklerinin maksimize edil-
diği, “kazma” bir bekin bile po-
zisyon icabı orta sahanın en ile-
risinde de bulunabileceği, hatta 
çıkıp gol atabileceği bir anlayı-
şın peşine düşmüştü. Ünlü fut-
bol adamı toplu savunma, toplu 
hücum şeklinde özetlenebilecek 

İlk ve tek
zafer anı
“Pou-Pou”, tek büyük tur 
zaferini 16 Mayıs 1964’te 
İspanya Bisiklet Turu 
Vuelta’da kazanmıştı, 
fakat sonrası hep şerefli 
ikincilikler oldu. 

Önemli olan
yarışmak
Poulidor (sağda), 1964’ün 
meşhur Puy de Dome 
etabında rakibi Anquetil 
ile tekerlek tekerleğe... 
Poulidor bu etapta 
kendisinden beklenen 
atağı yapamayıp ikincilikte 
kalıyor.
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“total futbol”u önce Hollanda’da 
vizyona çıkarttı, ardından tüm 
Avrupa’da.

Üstüste üç defa Şampi-
yon Kulüpler Kupası’nı kaza-
nan Ajax, bir döneme damgası-
nı vurmuştu. “Sarı fare” Johan 
Cruyff’un önderliğinde 1974 
Dünya Kupası’na favori olarak 
gelen Portakallar, son döneme-
ce kadar doludizgin gitmişlerse 
de finalde Federal Almanya’ya 
boyun eğmişlerdi. 

Dört yıl sonra Arjantin’e “47 
ayın sultanı” için gittiklerinde, 
bu sefer kolları kanatları kırıktı. 
Teknik direktörlük koltuğunda 
Michels’in yerine Ernst Hap-
pel otururken, orkestra şefleri 

Cruyff yoktu. Kimileri Sarı Fa-
re’nin Dünya Kupası’nın evsahi-
bi olan ülkedeki askerî cuntayı 
protesto ettiğini diilendirse de, 
yıllar sonra Barcelona’da evine 
giren birilerinin kendisini ve ai-
lesini kaçırmaya çalışmasının 
kararında rol oynadığını söyle-
yecekti. 

Onun yokluğunda turnuvaya 
tutuk başlayan Portakallar gide-
rek ısınacak, finalde karşıların-
da dört yıl önce olduğu gibi yine 
bir evsahibi takımı bulacaktı. 
90. dakikada skor 1-1 iken, Rob 
Rensenbrink’in vuruşu direkten 
dönünce uzatmalara gidilmiş, 
ekstra yarım saatin sonunda 
Mario Kempes’in sürüklediği 

Tangocular zafere ulaşmıştı.
Hollanda, şüphesiz futbol-

da Dünya Kupası’nın taçsız kra-
lıydı.

Dorando Pietri:
Gönüllerin şampiyonu
1908 Londra Olimpiyat Oyunla-
rı’nda maraton, her zamanki gibi 
kendi kahramanını yaratmıştı. 
O günün unutulmazı, Dorando 
Pietri’ydi. Evsahibi ülkenin spor-
cularıyla Amerikalıların rekabe-
tinden sıyrılan 1.59 boyundaki 
atlet adeta devleşmişti. Stadyu-
ma önde giren İtalyan sporcu, 
yorgunluktan bitmişti. Yarışın 
stadda koşulan son metrelerinde 
defalarca sendeledi, hattâ yan-
lış istikamete koşmaya başladı. 
Hakemlerin yardımıyla yönü-
nü bulabilse de, bitiş çizgisine 
ulaşmadan yere yığıldı. Pietri’yi 
çılgınca destekleyen izleyiciler, 
onun ayağa kaldırılmasını isti-
yordu. Ancak bu, diskalifiye edil-
mesi demekti. Pietri, hakemlerin 
yardımıyla ipi göğüsledi.

Amerikalıların itirazıyla dis-
kalifiye edildiyse de, ertesi gün 
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin iste-
ğiyle kendisine özel bir madal-
ya verildi. Olağanüstü çabası, 
maraton ruhunun ta kendisiy-
di. Spor tarihinin unutulmaz-
ları arasında yerini alan Piet-
ri, Irving Berlin’in Dorando adlı 
bestesiyle taçlandırılırken, altın 
madalya ABD’den Johnny Ha-
yes’e gitmişti. O koşunun habe-
rini yapan Sherlock Holmes’ün 
yazarı Arthur Conan Doyle, at-

Taçsız krallar
1974 Dünya Kupası’nın 
favorisi olarak gösterilen 
Hollanda, son dönemece 
kadar doludizgin gelse 
de final maçında evsahibi 
Federal Almanya’ya yenildi 
(solda). Teknik direktör 
Rinus Michels ve Johan 
Cruyff’un Ajax’ta başlayan 
ortaklığı, ikilinin 1971 
Şampiyonlar Ligi Kupası’nı 
kucaklamasına yardımcı 
oldu (sağda). 

Elbirliğiyle finişi gördü
1908 Londra Olimpiyat Oyunları maratonu, tarihe geçen anlara 

sahne oldu. Stada önde giren İtalyan Dorando Pietri, bitiş çizgisini 
göremeden yorgunluktan yere yığıldı. Ancak hakemlerin yardımıyla 

maratonu tamamlayabildi.
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lete yardım eden hakemlerden 
Michael Bulger’la karıştırılmıştı. 
Oysa birbirlerine pek de benze-
miyorlardı. Büyük yazar, İtalyan 
sporcu için sonradan yine kale-
me sarılmış; onun yaşadığı ka-
sabada açmak istediği fırın için 
300 Sterlin toplanmasına öna-
yak olmuştu.

Daha önce düzenlenen üç 
modern olimpiyatta maraton 
yaklaşık 42 kilometre koşulmuş-
tu. Londra 1908’de, günümüz-
de standart olan 42 kilometre 
195 metre ilk defa katedilmişti. 
O maraton bugün bile hatırlanı-
yor; ama kazananı değil, kaybe-
deniyle.

Luz Long: 
24 ayar olimpik ruh
1936 Berlin Olimpiyat Oyun-
ları’nın yıldızı şüphesiz Jesse 
Owens’tı. Amerikalı atlet dört 
altın madalya kazanırken, uzun 
atlama müsabakası tarihe geç-
mişti. Elemelerde ilk iki atlayı-
şında faul yapan Amerikalı atlet, 
elenmenin eşiğine gelmişti. İşte 
tam bu noktada hiç ummadığı 
birisinden yardım geliyordu.

Bir anda yanına gelen en bü-
yük rakibi Luz Long, Amerikalı 
sporcuya geriden atlamasını tav-
siye ediyor, ayrıca sıçrama tah-
tasının yakınına havlusunu bıra-
kıyordu. O havluyu kerteriz alan 
Owens rahatlıkla yoluna devam 
edecek ve beklendiği gibi finali 

de kazanacaktı. Onu ilk kutlayan 
da Long’du. 

Alman sporcu, Hitler ve 100 
bin Alman seyircinin önünde 
olimpiyat ruhunun ne olduğu-
nu herkese göstermişti. O yarış-
mada ikinci olan Long, bir haf-
ta sonra Leipzig’de bir gazete-
ye verdiği röportajda, Nasyonal 
Sosyalistler’i kızdırmaya devam 
edecekti. 11 Ağustos 1936 tarih-
li gazetede yer alan ifadesi ay-
nen şöyleydi: “Renklerin savaşı 
bitmiştir. Siyah en iyiydi; şüphe 
götürmez bir şekilde en iyiydi; 
beyazdan 19 santimetre daha 
iyiydi”.

Amerikalı efsane Jesse 

Owens ise anılarında bera-
ber içtikleri kahveyi, yaptıkla-
rı sohbeti uzun uzun anlata-
cak; onun hakkında “bugüne 
kadar kazandığım tüm madal-
ya ve kupaları eritseniz, o an-
da Long’a karşı hissettiğim 24 
karat dostluğun kaplaması bile 
etmez” diyecekti.

Alman atlete sonradan 
Uluslararası Olimpiyat Komi-
tesi tarafından sportmenlik 
madalyası verildiyse de o bu-
nu görememişti. Zira 2. Dünya 
Savaşı’na katılan Long, Jesse 
Owens’ın vatandaşlarına kar-
şı mücadele ederken Sicilya’da 
hayatını kaybedecekti.

Elgin Baylor:
NBA’in mahzun şövalyesi
NBA, şüphesiz milyonlarca bas-
ketbolsever için bir tutku. Bas-
ketbolun şahikasında bir isim 
var ki, aradan geçen yaklaşık 
yarım yüzyıla rağmen asla unu-
tulmuyor.

1958’de, o zamanlar Min-
neapolis şehrinin takımı olan 
Lakers tarafından seçilen El-
gin Baylor, 14 sezonluk kariye-
rinde 8 NBA finali gördüyse de 
şampiyonluk yaşayamadı. New 
York Knicks potasına bir maç-
ta 71 sayı bırakan efsane forvet, 
en çok dizinden çekmişti; bir 
de hep onları deviren Boston 
Celtics’ten. 1963-64 sezonun-
da başlayan sağlık problemleri, 
ertesi yıl play-off’ta zirve yap-
mıştı. O tarihten sonra asla es-
ki ortalamalarını yakalamayan 
basketbolcu 1971’de spora veda 
edecekti. Bu erken ayrılık onun 
için çok acı olmalıydı; zira onun 
oynamadığı ilk sezonda Lakers, 
önce 33 karşılaşmayla NBA ta-
rihinin en uzun yenilmezlik 
serisini yakalamış, ardından 
1972’de şampiyon olmuştu. 

Bugün, NBA’in resmî logo-
sunda, başarılarla dolu kariyeri-
ne 8 final sığdıran Baylor’ın de-
ğil, onun ayrılmasından sonraki 
finalin kazanılmasında önem-

Dayanışma
kazandı
1936 Berlin Olimpiyat 
Oyunları’nda Alman Luz 
Long, Amerikalı Jesse 
Owens’ın uzun atlamada 
finali kazanmasına yardım 
etmişti. İkili, Hitler ve 
100 bin Alman seyircinin 
önünde konuşurken...

NBA logosundaki
siluetin ilhamı
NBA’in logosundaki meşhur 
siluet, Lakers’la 8 NBA finali 
gören ama hiç şampiyonluk 
yaşayamayan Elgin Baylor’a 
değil, onun ayrıldığı ilk 
sezonda şampiyonluğu 
gören takım arkadaşı Jerry 
West’e ait.
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li rol oynayan takım arkadaşı 
Jerry West’in silueti bulunuyor. 
NBA yönetimi bunu asla açık-
ça dile getirmese de, bu gerçek 
konuya yabancı olmayan herkes 
tarafından biliniyor. 

Stirling Moss:
Gümüş madalya, altın 
kalp
Formula 1’de şampiyon olmayan 
pilotların en büyüğüydü Sterling 
Moss. Dört ikincilik, üç üçün-
cülük kazanan İngiliz sürücü, 
1958’de de unvanı 1 puanla ka-
çırmış, hattâ kupayı rakibine gü-
müş tepside sunmuştu.

Vatandaşı Mike Hawt-
horn’la çekişen efsane, sezo-
nun sondan üçüncü yarışı olan 
Portekiz Grand Prix’sinde ra-
kibinin diskalifiye edilmesine 
karşı çıkmış; hakemlerin kararı 
iptal etmesinde başrol oyna-
mıştı. O gün 6 puan alan rakibi, 
genel sıralamada da Moss’un 1 
puan önünde zafere ulaşmıştı. 
Kim bilir, belki de efsane pilot, 
bir böbreği iflas etmiş, ikinci-
si de çok kötü durumda olan 
ve doktorların sayılı gün ömür 
biçtiği rakibinin kazanmasını 
istemişti. Gerçekten de Hawt-
horn üç ay sonra hayatını kay-
bedecekti.

Sonradan ‘sir’ unvanını 
alan ve Mercedes tarafından 
ismi bir otomobil modeline ve-
rilerek onurlandırılan yarış ef-
sanesi, bugün 91 yaşında. Ver-
diği insanlık dersi ise ilelebet 
unutulmayacak.

Franziska van Almsick: 
Taçsız prenses
Havuzların gördüğü en büyük 
yeteneklerden biri olan Franzis-
ka van Almsick, 1978’te Berlin 
Duvarı’nın doğusunda dünyaya 
geldi. 5 yaşında keşfedildiğinde 
büyük bir gelecek vaadediyor-
du. Üzerine titreniyor, Demok-
ratik Alman sisteminde yetişti-
riliyordu. 

Nam-ı diğer Franzi, Avru-
pa’da 19 defa altına kulaç atmış, 
buna karşın sadece iki defa dün-
ya şampiyonu olabilmiş, olimpi-
yatlarda ise altına hiç ulaşama-
mıştı. Güzeller güzeli yüzücünün 
özgeçmişinde hiç olimpiyat altını 
olmasa da, onu spor tarihinde çok 
özel bir yere taşıyan bir istatistik 
bulunuyor: Kendisi modern olim-
piyatlarda altın alamadan en çok 
madalya kazanan sporcu. 

Almanya’nın birleşmesinden 
hemen sonra 1992’de ilk olim-
piyat havuzuna girdiğinde he-
nüz 14’ündeydi. Barcelona’dan 
iki gümüş, iki de bronzla dönen 
Franzi, dört yıl sonra Atlanta’da 
iki ikincilik, bir de üçüncülük al-
mıştı. Hele dünya rekorunun da 
sahibi olduğu 200 metrede ka-
zanamaması, büyük sürprizdi. 
2000’de bir, 2004’te de iki bronz 
alan yüzücü, katıldığı dört Olim-
piyat’ta dört gümüş, altı bronz 
almıştı. Birçoklarına göre çok 
daha görkemli olabilecek kari-

yeri, sanki bir eşiği aşamadan sa-
katlıkların gölgesinde sona erdi. 
Ancak Franzi adı, spor tarihinin 
unutulmazları arasında.

Helena Sukova: 
Talihsizliği, dev rakipleri
1980’lerin unutulmaz raketle-
rinden biriydi Helena Sukova. 
1965’te bir tenis hanedanın ferdi 
olarak dünyaya gelmişti. Anne-
si 1962’de Wimbledon’da final 
görmüş ama kaybetmişti. Belki 
de ailenin genlerinde kaybetmek 
yazılıydı. Helena, federasyon 
başkanının kızıydı; kortlarda ra-
ket sallayan bir de erkek kardeşi 
vardı. Grand Slam turnuvala-
rında çiftlerde fırtına gibi esen 
Çekoslovak sporcu, toplam 14 
şampiyonluğa imza atmıştı. Bu 
kupaların beşi karışık çiftlerde 
gelmiş, bunlardan üçünü de kar-
deşiyle kazanmıştı. İki olimpiyat 
gümüş madalyası da cabasıydı!

Teklere gelince… Chris Evert 
ile Martina Navratilova’nın kort-
ları kasıp kavurduğu yıllara denk 
gelen Sukova, onların gölgesinde 
kalmıştı. Her iki rakibine de bi-
rer Grand Slam finali kaybeden 
tenisçi, onlardan sonra da Steffi 
Graf’a toslamıştı. Alman raketin 
22 Grand Slam şampiyonluğun-
dan ikisi ona karşıydı.

Teklerde hiç Grand Slam 
turnuvası kazanamayan unu-
tulmaz raket, bugün başka bir 
kariyerin başarı basamaklarını 
zorluyor. Çalışmalarını doktora 
sahibi olduğu psikoloji alanında 
sürdürüyor. 

F1 pilotu Stirling Moss, 
rakibi Mike Hawthorn’un 

diskalifiye edilmesine engel 
olmuş ve 1 puan farkla 

ikincilikte kalmıştı.

4 finali de kaybetti
Dört Grand Slam finali 
kaybeden tenisçi Helena 
Sukova, çiftlerde 14 
şampiyonluğa imza atsa 
da teklerde şansı yaver 
gitmedi.  

En çok  
gümüş madalya
Olimpiyat tarihinde altın 
alamadan en çok madalya 
kazanan sporcu:  Alman 
yüzücü Franziska van 
Almsick idi.
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Atina’nın liman semti 
Pire’nin Domokou so-
kağında bulunan Atina 

Türk Şehitliği, yoğun yapılaş-
manın bulunduğu bu kentsel 
alanda, duvarların arkasındaki 
bir cennet bahçesini andırıyor. 
Bakımı ve sorumluluğu büyü-
kelçiliğimize ait bu şehitlik, 
gerçekten bakımlı ve yemyeşil. 
Şehitlik TC Atina Büyükelçi-
liği önceden aranmak suretiy-
le ziyaret edilebiliyor. Gittiği-
mizde bizi şehitliğin emektar 
bekçisi Stelyo Bey güleryüzle 
karşılıyor. 

Şehitlik girişindeki kitabe-
de şu bilgi var: “Pire’de, Atina ve 
Pire hastanelerinde ölen Türk-
lerin defnedilmesi için 1859 yı-
lında bir Müslüman Mezarlığı 
kurulmuştur. Buranın arazisi de 
24 Mart 1890’da Pire Belediye-
si tarafından tanzim edilerek bir 
noter vesikası ile Osmanlı Dev-
leti’ne verilmiştir. Balkan Savaşı, 
1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Sa-
vaşı’nda esir olarak Atina’ya gö-

ATİNA TÜRK ŞEHİTLİĞİ

Yunanistan’da kalan,
kalbimizde yatanlar…

türülen ve orada vefat edenlerin 
de bu mezarlığa defnedilmesiy-
le mezarlık, şehitlik hüviyeti ka-
zanmıştır. Şehitlikte bilinen 18 
mezar ve bunlardan başka toplu 
mezar veya mezarlar vardır. An-
cak toplu mezar ya da mezarlar-
da yatan şehitlerin sayısı bilin-
memektedir”.

Cemalettin Taşkıran’ın Mil-
li Mücadele’de Türk ve Yunan 
Esirler (Türkiye İş Bankası Kül-
tür Yayınları, 2018) kitabındaki 
bilgilere göre, 1919 - 1922 ara-
sındaki Yunanistan’ın Anadolu 
işgali sırasında 6.500 asker (er 

ve subay) ve 16.000 sivil, toplam 
22.500 Türk esir Yunanistan’a 
götürülmüş; bunlar Yunanistan 
anakarası ve adalarda bulunan 
31 esir kampına, hapishanelere 
ve hastanelere dağıtılmışlardır. 
1923’te yapılan esir değişimi sı-
rasında 14.678 Türk esiri Türki-
ye’ye geri dönebilmiştir. Sayıları 
8.000’e yakın Türk asker ve sivil 
esirin akıbetini bilmiyoruz. Bun-
lar çoğunluğu büyük olasılıkla 
esaret koşullarında ölmüş, şehit 
olmuştur.

Yemyeşil bu güzel bahçede, 
sembolik şehit mezarları yanı-
sıra birkaç tane Osmanlı devri 
mezarı görüyoruz. Bunların ya-
nında kitabesi Yunan harfleri ile 
yazılmış bir mezartaşı ilgimizi 
çekiyor. Büyük felaketler çağını 
yaşayan milyonlarca insanın ço-
ğundan, şu aşağıdaki bir tek satır 
bile bugüne kalmadı: “Mustafa 
Eşref, Doğum: Selanik, yumur-
ta tüccarı, ölüm: 8 Ekim 1919, 42 
yaşında”.

1923’te yapılan esir değişimi sırasında, Yunanistan’da esir tutulan 22.500 
asker ve sivil Türkten sadece 14.678’i Türkiye’ye dönebildi. Sayıları 8.000’e 
yakın Türk asker ve sivil esirin akıbetini bilmiyoruz. Bunların çoğunluğu 
büyük olasılıkla esaret koşullarında ölmüş, şehit olmuştur.

İsimsiz 
kahramanlar
Balkan Savaşı, 1. Dünya 
Savaşı ve Kurtuluş 
Savaşı sırasında hayatını 
kaybederek Atina Müslüman 
Mezarlığı’na gömülen 
şehitlerimizden yalnızca 
18’inin hüviyeti biliniyor 
(üstte). Kimliği bilinen 
nadir mezarlardan birinin 
taşında Yunan harfleriyle: 
“Mustafa Eşref, Doğum: 
Selanik, yumurta tüccarı” 
yazısı okunuyor (altta).

SERHAN GÜNGÖR
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Doktor Besim Ömer’in
insan sağlığına adanan,
ölümle sınanan hayatı
1862 Arnavutluk doğumlu Besim Ömer, parlak bir eğitim kariyerinin 
ardından hekim olmuş; başta Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Veremle 
Mücadele Cemiyeti olmak üzere birçok kurumda yöneticilik yapmış, 
üniversitelerde ders vermiş, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, milletvekilliği 
yapmış, bir dizi önemli kitaba imza atmış müstesna bir hocaydı. Dramatik 
şekilde 1940’da vefat eden Besim Ömer Akalın, daha önce de iki kez 
mucizevi şekilde ölümden kurtulmuştu.

ASKERÎ HEKİM, YÖNETİCİ, AKADEMİSYEN, SİYASETÇİ

General Doktor Besim 
Ömer Akalın, Afife 
Hanım ve Ömer Şevki 

Paşa’nın ikinci çocuğu olarak 
1 Temmuz 1862 (3 Muharrem 
1279) tarihinde Arnavutluk’ta, 
Narda kasabasında dünyaya 
geldi. Bir zaman sonra aile İs-
tanbul’a yerleşmiş, baba Ömer 

Şevki Paşa sürgün cezası alıp 
Sinop’a sürülmüşse de Besim 
Ömer İstanbul’da öğrenimine 
devam etmiş. İstanbul’da As-
kerî Rüştiye’de ve sonra Kuleli 
Askerî Tıbbiye Mektebi’nde 
okumuş, 6 Haziran 1889 (25 
Mayıs 1305) tarihinde mezun 
olmuş. 

Haydarpaşa Tatbikat Has-
tanesi’nde yüzbaşı rütbesiy-
le görev yapan Besim Ömer 
doğum branşını seçmiş ve Pa-
ris’e eğitime gönderilmiş. Eği-
timini tamamlayıp Paris’ten 
dönen Besim Ömer öğretmen-
lik görevlerinden sonra Kızı-
lay Cemiyeti ikinci reisliği va-
zifesine atanmış; Türkiye’de 
kadınlara ilk kez hastabakıcı-
lık dersi vermiş; Veremle Mü-
cadele Cemiyeti ikinci reisli-
ğine seçilmiş. 

Besim Ömer’in  yetiştirdi-
ği 284 hemşire 1. Dünya Sava-
şı sırasında hizmet vermiştir. 
Yine 1917’deki Himaye-i Etfâl 
Cemiyeti’nin (Çocuk Esirge-
me Kurumu) kurucuları ara-
sındadır. Besim Ömer Akalın 

pek çok kurumda görev alma-
sının yanısıra tıp fakültesinde 
hıfz-ı sıhha ve kadın hastalık-
ları dersleri de okutmuştu. İs-
tanbul Üniversitesi’nde dört 
sene rektörlük de yapan Be-
sim Ömer Akalın, 5. ve 6. Dö-
nem (1935-1943) Bilecik mil-
letvekili olmuştu.

Doktor Besim Ömer Akalın 
79 senelik hayatı boyunca iki 
kez ölümle burun buruna gel-

EMİN
NEDRET İŞLİ

Bilime adanmış bir hayat
Besim Ömer Akalın, 79 yıllık hayatında çocuk bakımı, 

kadın-doğum, nüfus siyaseti gibi konularda 80’in 
üzerinde bilimsel esere imza atmıştı.
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miştir. İlki Ağustos 1911’de-
dir. İstanbul’da bir doğum için 
Anadolu yakasına geçerken 
bindiği vapurun yolcu fazla-
sı nedeniyle yavaş yavaş batışı 
esnasında üç kişiyle birlikte 
denize düşmüştür. Bu sıra-
da başını çarpan Besim Ömer 
pervanenin akıntısı ile boğul-
ma tehlikesi geçirmiş, deni-
ze atlayan tıbbiye öğrencileri 
tarafından baygın halde kıyıya 
çıkarılmış, arkadaşlarından 
Doktor Bafralı Yanko tarafın-
dan yarım saat suni teneffüs 
yapılarak hayata döndürül-
müştür. İkinci ilginç hadise 
ise 1912’de ABD’de düzenle-
nen sağlık kongresine gitmek 
üzere İngiltere’nin Southamp-
ton limanından kalkacak Tita-
nic vapuruna bilet almasıdır. 
Besim Ömer, Fransa’da rıhtı-
ma geç kalması sonucu gemi-
yi kaçırmış, yine mutlak bir 
ölümden dönmüştür. 

Besim Ömer’in ölümü 
de yaşantısı gibi ilginçtir: 19 
Mart 1940 Salı günü yanın-
da milletvekili Numan Bey 
ile birlikte Ankara’da Şehir 
Lokantası’nda öğlen yemeği 
sırasında geçirdiği kalp krizi 
sonucu hayatını kaybeder. An-
latılana göre Besim Ömer ve 
arkadaşı Numan Bey istedik-
leri bifteğin iyi pişmediğini 
görerek garsona yeniden pişi-
rilmesini söylerler. Bu arada 
epey sinirlenen Besim Ömer 
Bey fenalaşır. Boş bir salo-

na alınan Besim Ömer Bey 
için Numune Hastanesi’n-
den doktor çağrılır. Dr. Şerif 
Korkud’un bütün müdahelesi-
ne rağmen Besim Ömer vefat 
eder.

Besim Ömer Akalın’ın 
ölümü büyük üzüntü yara-
tır. Kardeşi Agah Ömer onun 
hatırasını canlı tutmak için 
büyük çaba sarfetmiştir. Ai-
lenin damadı Galip Mutlu da 
bu konuda o dönem Ankara 
Radyosu’nun “Geçmişte Bu-

gün” programını hazırlayan 
Feridun Fazıl Tülbentçi’ye bir 
mektup yazmıştır:

“Çok muhterem Beyefendi,
19 Mart 1945 merhum 

Doktor General Besim Ömer 
Akalın’ın beşinci sene-i dev-
riye-i vefatıdır. Geçen sene-
ki gibi bu sene de “Geçmişte 
Bugün” saatinizde merhuma 
bir yer ayırmanızı istirham 
ederiz.

Besim Ömer 79 senelik 
ömrünün yarım asrını hoca-
lıkla geçirmiş 80 küsur ilmi 
eser ve pek çok risâle ve ma-
kaleler neşr etmiş, muhte-
lif memleketlerde müteaddid 
Kırmızı Haç konferansına iş-
tirak etmiş, Kızılay’ı mem-
lekette yeniden teşkil etmiş, 
Süt Damlası ve Himâye-i Etfâl 
müesseselerin tesis ve bun-
ların uzun zaman fahri reis-
liklerinde bulunmuş, Darül-
fünûn Eminliği, Tıp Fakültesi 
riyâseti vazifelerinde bulun-
muştur.

Memlekette hastabakıcılı-
ğın gelişmesinde çok önem-
li bir rol oynamış asrî ebelik 
ve kadın hastalıkları bilgisi-
ni memlekete ilk getiren o ol-
muştur. Doğum evlerinin açıl-
masında pek büyük yardım 
ve hizmetleri dokunan üstad 
çocuk bakımı, teksir-i nü-
fus, nüfus siyaseti gibi yazdığı 
eserlerle de büyük hizmetler-
de bulunmuştur.

Millet Meclisi’nin beşinci 
ve altıncı devrelerinde Bile-
cik Milletvekili vazifesini ifâ 
ederken beş sene evvel bugün 
Ankara’da hayata gözlerini 
ebediyyen yummuştur.

Berâ-yı izahât arz eyler, 
derin saygılarımın kabulünü 
rica ederim.

Merhumun biraderinin da-
madı 

Babıâli Caddesi 18 numa-
rada mukim

Galip Mutlu
(17.03.1945)”

Galip Mutlu’dan 
Tülbentçi’ye... 
Ailenin damadı Galip 
Mutlu’nun, Dr. Besim 
Ömer’in vefatının beşinci 
yılında (1945) Feridun 
Fazıl Tülbentçi’ye yazdığı 
mektup.
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Geçen senenin son hit’i 
kuşkusuz Kasım sonun-
da Netflix’te gösterime 

giren “The Irishman-İrlandalı” 
filmi oldu. Film, 2010’da gelişti-
rilmeye başlanmış; dokuz yıllık 
bir emeğin ürünü. Martin Scor-
sese’yi favori aktörü Robert de 
Niro (Taksi Şoförü, Mean Stre-
ets, Goodfellas) bir kez daha bu-
luşturan film, ustanın Al Paci-
no’yla ilk çalışması. De Niro ve 
Al Pacino ise daha önce üç film-
de bir araya geldiler: Godfather 
II /Baba II (1974), Heat (1995) 
ve Righteous Kill (2008).

Zaman tünelinde
epik mafya öyküsü

Martin Scorsese yönetiminde Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi 
üç dev oyuncuyu buluşturan Netflix filmi “The Irishman”, 3.5 saatlik 
süresine rağmen ara vermeden seyrediliyor. Film, gençleştirmeler için 
kullanılan yapay zeka tekniği ve tarihteki gerçek hadiselere getirdiği 
bakışla önceki mafya senaryolu filmlerden ayrışıyor.

Scorsese, Frances Coppola 
1970’te onları tanıştırdığından 
beri Al Pacino’yla çalışmak isti-
yormuş; fakat oyuncunun “Ba-
ba” filmlerinden sonra başka bir 
boyuta çıktığını, adeta ulaşılmaz 
olduğunu söylüyor. The Irish-
man’de Scorsese bu 40 yıllık ar-
zusuna ulaşınca Al Pacino’nun 
etinden, kemiğinden faydalan-
mış. Pacino’yu belki de en iyi 
performanslarından birinde iz-
liyoruz. 

“The Irishman” bir mafya 
tetikçisi olan Frank Sheeran’ın 
(Robert de Niro) hayatı üzeri-

ne kurulu. “Gangs of New York/
New York Çeteleri”nin yazarla-
rından Steven Zaillian, senar-
yoyu Charles Brandt’ın I Heard 
You Paint Houses (Evleri Boya-
dığını Duydum) isimli kitabın-
dan uyarlamış. “Ev boyamak” 
mafya jargonunda tetikçilik yap-
mak anlamına geliyor; vurula-
nın kanının duvarlara sıçrama-
sından türemiş. Frank Sheeran 
2003’te ölen gerçek bir karakter 
ve filmin temel aldığı kitabın bir 
bölümü, yazarın Sheeran’la yap-
tığı söyleşilerden oluşuyor.

Filmin ana eksenini, Al Pa-

 THE IRİSHMAN / İRLANDALI 
 ADAPTASYON: 

 STEVEN ZAİLLİAN 
 YÖNETMEN: 

 MARTİN SCORSESE 
 OYUNCULAR: 

FRANK SHEERAN-ROBERT DE 
NİRO
JİMMY HOFFA-AL PACİNO
RUSSELL BUFOLİNO-JOE PESCİ 
 SET TASARIMI: 

REGİNA GRAVES

ZEYNEP AKSOY

‘THE IRISHMAN-İRLANDALI’

Üçü bir yerde
Jess Plemons, Ray Romano, Robert de 
Niro ve Al Pacino (soldan sağa) filmin 
yıldızları arasında. 
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Zaman tünelinde
epik mafya öyküsü

cino’nun canlandırdığı Ameri-
kalı sendika lideri Jim Hoffa’nın 
hayatı, çok yakınlaştığı Frank 
Sheeran’la ilişkisi, kariyeri ve 
kaderi oluşturuyor. Hoffa 1975 
Temmuz’unda ortadan kaybol-
du ve cesedi bulunamadı. Film 
Hoffa’yı, emrinde çalıştığı mafya 
babası Russell Bufalino’nun (Joe 
Pesci) direktifiyle Sheeran’ın öl-
dürdüğünü varsayıyor. 

Film gerçek bir mafya öykü-
sünü kurmacalaştırdığı iddia-
sında olduğu ve uzun bir dönemi 
kapsadığı için, yakın Amerikan 
tarihine dair çok önemli olaylar 
da işin içine giriyor. “Domuz-
lar Körfezi” krizi, “Watergate” 
skandalı ve hatta J. F. Kennedy 
suikastında bile bir şekilde maf-
yanın parmağı olduğuna işaret 
ediliyor. Hatta filme göre, Do-
muzlar Körfezi ve Watergate’te 
başkahramanımız Sheeran’ın 
parmağı var. Kennedy olayında 
ise aileden, özellikle de serveti-
ni içki kaçakçılığıyla elde etmiş 
baba Kennedy ve adalet bakanı 
olan Robert Kennedy nefretin-
den dolayı Jim Hoffa’nın rolüne 
işaret ediliyor. 

“İrlandalı”nın bir diğer 
önemli özelliği çok uzun bir za-
man dilimini, yaklaşık 60 yılı 
kapsaması. Bunu sık flashba-
ck ve flashforward’larla yapıyor. 
Açılış sahnesinde huzurevinde 
yaşayan, ihtiyar bir Robert de 

Niro/Frank Sheeran’la karşılaşı-
yoruz. Bize hikayesini anlatma-
ya başlıyor ve 20li yaşlarında, et 
taşıyan bir kamyonun şoförlü-
ğünü yapan sıradan bir İrlandalı 
işçiyle tanışıyoruz. Frank’in ka-
deri, arabası bozulduğunda kim 
olduğunu söylemeden ona yar-
dım eden büyük mafya Russell 
Bufalino’yla tanışmasıyla değişi-
yor. Başlarda Bufalino’nun ufak 
tefek işlerini hallederken, soğuk-
kanlılıkla öldüren bir tetikçiye 
evrilmesi çok zaman almıyor. 
Geri dönüş ve ileri gidişleri çer-
çeveleyen ve zaman akışını takip 
etmemize yardımcı olan bir yol 
hikayesi var: 1975’te Bufalino ve 
Sheeran’ın eşleriyle birlikte ala-
cak toplayarak Pennsylvania’dan 
Michigan’a gitmeleri. 

Filmin bütün dönemleri, 
kostümlerden mizansenlere, 
hatta en küçük detaylara kadar 

ne kadar ince eleyip sık dokudu-
ğunu görmek muazzam. Ancak 
“İrlandalı”yı çok önemli kılan bir 
teknik özellik daha var: İlk defa 
bu film için geliştirilmiş yapay 
zekaya, bu iş için özel yapılan bir 
kameraya ve bir bilgisayar prog-
ramına dayanan dijital “genç-
leştirme-yaşlandırma” tekniği. 
Filmde üç esas oyuncu da 70’li 
yaşlardalar; 30-40 yıl önceki hal-
lerine yaşlı hallerinden daha çok 
ekran zamanı ayrılmış ve Scor-
sese mümkün olduğunca doğal 
bir gençleştirmede ısrar etmiş. 

Scorsese, Robert De Niro, Al 
Pacino ve Joe Pesci ustalar dört-
genini biraraya getiren, üstelik 
bunu bu efsane oyuncuları genç-
liklerine döndürerek yapan ve 
sadece bunun için bile her türlü 
övgüyü hakeden bir film “İrlan-
dalı”. Bayağı bir Oscar’ı toplaya-
cağı çok net. 

Kaldırımda doğdu, efsane oldu: Edith Piaf
Edith Piaf trajedilerle, yoksul-
luk ve hastalıklarla örülmüş 
48 yıllık hayatında zirveyi de 
gördü, dibi de... Kaldırımlarda 
doğmuş, ama hayatı müthiş 
bir cesaret ve tutkuyla ku-

caklayarak o kaldırımlardan, 
dünyayı kendisine hayran 
bırakan “Kaldırım Serçesi” 
olarak yükselmişti. Müziğinin 
dinleyende uyandırdığı yoğun 
duygular, yalnızca kendine has 

ses renginin büyüleyiciliğinden 
değil, hayata, müziğe ve aşka 
olan tutkusundan da geliyordu. 
Başar Sabuncu’nun 1980’lerin 
başında yazdığı ve 1982’de ilk 
defa Gülriz Sururi tarafından 
canlandırılan “Kaldırım Serçe-

si”ne bu defa Tülay Günal hayat 
veriyor. 
Altıdan Sonra Tiyatro tarafın-

dan sahnelenen ve 1950’lerin 
Fransa’sından kesitler de sunan 

oyunun yönetmeni Yiğit Sertde-

mir. Tülay Günal’a sahnede Ye-

şim Sarı, Burcu Halaçoğlu, Can 
Deniz Erzaim, Ozan Erdönmez, 
Aytek Şayan, Levend Yılmaz 
eşlik ediyor.

 03 OCAK 2020 CUMA, 20.00, 
 DURU ATAŞEHİR, İSTANBUL  
 27 OCAK 2020 PAZARTESİ, 20.30, 
 KENTER TİYATROSU, İSTANBUL  
 31 OCAK 2020 CUMA, 20.30, 
 ZORLU PSM, İSTANBUL Tülay Günal

MÜZİKAL

Kuğuların grevi
Çekimleri dokuz yıl süren 
filmin zorluklarından biri 
de ana karakterlerin yıllara 
yayılan yolculuğunu takip 
edebilmek için kullanılan 
gençleştirme teknolojilerin 
zorlu ve pahalı olmasıydı. 
Filmin ilk yarısı boyunca 
Pacino ve De Niro, bu 
teknolojiyle gençleştirildi.
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SOLDAN SAĞA
1) Rusya Müslümanlarını federa-
tif bir sosyalist devlet içinde bir-
leştirmeye yönelik çalışmalarıy-
la tanınan Tatar düşün ve siyaset 
adamı – Osmanlı Devleti’nde sa-
vaş zamanlarında ordunun gerek-
sinimlerini karşılamak için halk-
tan toplanan erzak. 2) Gümüşba-
lığının küçüğü – Beyşehir Gölü 
kıyısındaki ünlü Selçuklu sara-
yı – Telefon sözü. 3) Veri – Sivas 
ilinde ortaya çıkarılan en büyük 
Hitit kentlerinden biri – Kurtuluş 
Savaşı yıllarında ulusal kuvvetle-
re cephane ve silah taşımakla gö-
revlendirilmiş tahlisiye gemisi. 
4) Trabzon’un bir ilçesi – Çin’de 
Buda’ya verilen ad – Pembe renk-
li şarap – Başkasına ait toprağı iş-
leyerek üründen pay alan kimse 
– Vilayet. 5) ABD’nin bir eyaleti – 
Kristof Kolomb’un Amerika sefe-
ri sırasında yönettiği üç gemiden 
biri – Mesafe – Hititlerin akıl ve 
bilgelik tanrısı. 6) Armalarda kul-
lanılan, kanatları açık vaziyette 
betimlenen kartal resmi – İnter-
nette duygu ve düşünceleri anlat-
mak için sözcük yerine kullanılan 
simge – Nâzım Hikmet’in bir oyu-
nu. 7) Çok sayıda alıcıya karşılık 
çok az satıcının bulunduğu piya-
sa sistemi – Bir tür ince kumaş – 

Şamanist Türklerde büyü taşı. 8) 
Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye 
ile İtilaf devletleri arasında imza-
lanan antlaşma – Hekimlikte kul-
lanılan bir tür ravent – Hiçbir der-
di olmayan – Kumtaşı. 9) Duman 
lekesi – Batı Karadeniz’e özgü şid-
detli bir fırtına – Nazilerin politi-
kasında Germen ırkından kim-
selere yakıştırılan ad – Asurlular 
tarafından kurulan ticaret kolo-
nilerine verilen ad. 10) Bir ilimiz 
– Tanrı – Toplumcu ütopya yapı-
tı Güneş Ülkesi ile ünlü İtalyan fi-
lozof ve yazar. 11) “Gel ey denizin 
nazlı kızı nûş-i şarab et”, “Zevkim 
emelim hep senin ile pür elem ol-
sun” gibi şarkılarıyla tanınmış 
Rum kökenli bestecimiz – Gözle-
ri görmeyen – Ticaret eşyası. 12) 
Gökcisimlerini gözetleme – Tan-
dırda pişirilen bir tür lavaş ekme-
ği – Düzen, hile – Havva’nın Batı 
dillerindeki adı. 13) Osmanlı or-
dusunda albaya karşılık gelen rüt-
be – Bir cetvel türü – Başlangıçta 
yer alan – Bir av köpeği cinsi. 14) 
İlk damıtılan ve içinde anason bu-
lunmayan rakı – Rafineri – Bitki-
sel kökenli bir yiyecek ya da içe-
ceğin damakta algılanan hoş ko-
kusu. 15) Vücutta görülen küçük 
pembe kabartılar – Eski Türkler-
de at, köpek, keçi gibi evcil hay-

vanların mumyalarına verilen ad 
– Osmanlı Devleti’nde habercile-
re verilen ad.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Altı Güney Amerika ülkesinin 
bağımsızlık ve özgürlüklerini ken-
disine borçlu oldukları kurtarıcı, 
asker ve devlet adamı – Bir nota. 
2) Osmanlı Devleti’nde Kapıku-
lu askerlerine ve kimi görevlilere 
üç ayda bir verilen ücret – ABD’de 
ilk atom bombası denemesinin 
yapıldığı yer. 3) İslâmlıktan önce 
Kâbe’de duran üç puttan biri – Ca-
mi gibi yerlerde dinsel öğüt veren 
kimse – Şiirleri şeriata aykırı bu-
lunduğu için Halep’te derisi yüzü-
lerek öldürülen ünlü tasavvuf şa-
iri. 4) Amiral Nelson komutasın-
daki İngiliz filosunun Fransız ve 
İspanyol filosuna karşı kazandığı 
deniz savaşı – Önadları “Enver Zi-
ya” olan tarihçimiz. 5) Bir zaman 
birimi – Eski Yunan mimarlığında 
müzik ve tiyatro gösterilerinin su-
nulduğu yapı – Küçük çocuklarda 
ishal ve kusmalara neden olan bir 
virüs. 6) Kuran’da bir sure – Telli 
bir çalgı – Eski dilde uyku – Daha 
çok ahşap zemin üzerine uygula-
nan bir tür vernik. 7) Utanç duy-
ma – Batı Afrika’da yaşayan bir 
halk. 8) Eski Yunan kentlerinin 

en yüksek noktasında yer alan 
merkezî kesim – Eski Türkler-
de tufan tanrısı. 9) İpekli bir ku-
maş cinsi – 1672’de Osmanlı Dev-
leti ile Lehistan arasında yapılan 
barış antlaşması – Boru sesi. 10) 
Bir Halk Düşmanı, Hortlaklar gi-
bi oyunlarıyla tanınmış Norveçli 
yazar – Kırşehir’in bir ilçesi – He-
kimlik. 11) Matem – Hayvan pisli-
ği – Bilgisayarlar arasında iletişi-
mi telefon hattı yardımıyla sağla-
yan aygıt. 12) Yeşil soya fasulyesi 
– Vücutta irin birikimi – İlave. 13) 
Voltamper’in kısa yazılışı – Mü-
zikli tiyatro yapıtı – Kuzey Ame-
rika yerlilerinin gizli tapım odası. 
14) Bir sınavda başarılı sayılmak 
için aranan zorunlu koşul – Afrika 
ile Asya’yı birbirine bağlayan ya-
rımada – Kaynağı antik dönemle-
re dayanan bir çalgı. 15) Osmanlı 
Devleti’nde toprak ürünlerinden 
alınan bir vergi – Emile Zola’nın 
bir romanı. 16) Yazarlar, edipler 
– Bir devletin topraklarıyla çev-
rilmiş başka bir devlete ait arazi – 
Bir renk. 17) Eski Anadolu halk-
larının ana tanrıçası – İlkel benlik 
– Aldatma işi, hile – Bir tür kağıt 
süslemeciliği. 18) Arap abecesin-
de bir harf - “Tarım, martı, tımar” 
örneğinde olduğu gibi bir sözcük 
içindeki harflerin yerini değiştire-
rek elde edilen sözcüğe verilen ad 
– Yapmacıklı davranış. 19) Alanya 
ilçesinin eski adı – Eski dilde yüz, 
çehre – Evre, merhale. 20) Şeyh 
Bedreddin adına Börklüce Mus-
tafa ile birlikte büyük bir ayaklan-
maya önderlik eden derviş – El-
ma, armut, kayısı gibi meyvelerin 
kurutulmuşu.
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SEDAT YAŞAYAN

Bulmaca 
çözümünün 
orijinali ya da 
fotokopisini, 
adres ve 
telefon 
bilgileriyle 
birlikte bize 
e-posta ya da 
mektup yoluyla 
ulaştıran 5 
okurumuza 

Metis Yayıncılık’tan Siegfried 
Kracauer’in Tarih: Sondan Bir Önceki 
Şeyler isimli kitabını armağan ediyoruz.
#tarih

Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk. No:44
(Koşuyolu Camii), Kadıköy, İstanbul
info@tarihdergi.com
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“Santa”yı ilk kez ak 
sakallı, pipolu, kilolu ve 

sevimli bir ihtiyar olarak res-
mederen ABD’li çizer kimdir?
a) Alfred E. Neuman
b) Howard Pyle
c) Thomas Nast
d) Charles Gibson
e) Norman Rockwell

Noel’de evlerin bacala-
rından içeriye süzülerek 

çocuklara hediye bıraktığı 
efsanesi, Aziz Nikolaus’un bili-
nen hangi özelliğine dayandırı-
larak oluşturulmuştur?
a) Komikliği
b) Çılgınlığı
c) Maceracılığı
d) Duygusallığı
e) Hayırseverliği

Günümüzde dünya-
ca kabul gören Noel 

Baba efsanesi, Aziz Nikolaus 
ile İskandinav Tanrı Odin’in 
mitolojik karakterlerinin içe 
geçmesiyle, bunlara zamanla 
Latin ve Cermen kökenli folk-
lorik unsurların katılmasıyla 
şekillenmiştir. 
a) Doğru
b) Yanlış

Aziz Nikolaus manastır 
eğitimine devam ederken 

anne ve babasını bir .... salgı-
nında kaybetmiştir. Boşluğu 
doldurunuz.
a) Çiçek
b) Tifo
c) Tifüs
d) Veba
e) Kolera

1930’da ilk Noel kampan-
yasını hazırlayan .... mar-

kasının kurumsal renkleri olan 
kırmızı-beyazı Noel Baba’nın 
kıyafetlerinde kullanan Ame-
rikalı reklamcılardır. Boşluğu 
doldurunuz.
a) Kellog’s
b) Heinz
c) Exxon
d) Coca Cola
e) Old Spice

Türkçede Noel Baba 
olarak bildiğimiz, birçok 

dilde Papa Noel, Santa Claus, 
Sinterklaas, Pai Natal ya da 
kısaca Santa adlarıyla anılan 
Aziz Nikolaus aslen nerelidir?
a) Essex
b) Bordeaux
c) Demre
d) Aachen
e) Oslo

Hıristiyanların baskı 
gördüğü Roma dönemin-

de İskenderiye’deki ve Filistin 
kıyılarındaki öncü kiliselere 
tebliğ yolculukları yapan Aziz 
Nikolaus, hangi imparatorun 
emriyle hapis yatmıştır? 
a) Commodus
b) Elagabalus
c) Severus
d) Macrinus
e) Licinius

Bölgenin en zengin taciri 
olan babasının ölümün-

den sonra kendisine kalan 
büyük serveti ihtiyaç sahipleri-
ne dağıtırken Aziz Nikolaus en 
çok neye özen göstermiştir?
a) Kimliğini gizlemeye
b) İşaretleri izlemeye
c) Sakatları kayırmaya
d) Hıristiyanları seçmeye
e) Günahsızları bulmaya

3

7 8 9 10

 GEÇEN AYIN ÇÖZÜMÜ     1) d, 2) b, 3) e, 4) d, 5) c, 6) a, 7) b, 8) b, 9) c, 10) a DOĞRU CEVAPLAYAN OLMAMIŞTIR

Aziz Nikolaus, aşağı-
dakilerden hangilerinin 

hamisi değildir?
a) Tacirlerin
b) Sporcuların
c) Çocukların
d) Denizcilerin
e) Yoksulların

İsa’dan yaklaşık 270 yıl 
sonra dünyaya gelen 

Aziz Nikolaus’un çocukluğu 
Letoon’da geçmiştir.
a) Doğru
b) Yanlış

TEST

4 5 6

1 2

SATRANÇ TARİHİNDEN

Beyaz hücum altında ve tehdit 1...Kf4 2.Kf4 
Vg5 ama Beyaz inisiyatifi ele geçiriyor! Nasıl? 
Hamle Beyaz’da… 

Rusya 
Novgorod’daki 

Lipnya 
Kilisesi’nde 

bulunan Aziz 
Nikolaus 
ikonası, 

13. yüzyıl.

Geçen sayının cevabı (Gligoriç-Keres, Zagreb 
1958): 1.Fh7! Şh7 2.Ag5 Şg6 3.h4! (Tehdit 3.Vc2 

Şf6 4.d5 Şe7 5.de6.)… e5! 4.Vc2 e4! 5.d5 Kc4 
6.g4! Ahf6 7.Ae4 Ae4 8.Ke4 Ke4 9.Ve4 Şh6 
10.g5 Şh5 11.Vh7 Şg4 12.f3! Şg3 13.Ve4! Vc5 
14.Şh1 ve Siyah Şah mat ağındadır: 1-0 

GM SUAT ATALIK       

GEÇEN AYIN KAZANANLARI: 
TUNÇ ÖNCELAY, AYTAÇ İŞEREN, NURİ MİDİKHAN, 

ERTAN ÜÇLER, AVNİ AKSAYCIK

Efsanenin de efsanesi
Noel Baba’dır kendisi
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İlk hamleyi bulan ve fikri 
izah eden okurlarımıza, Jose 
Raul Capablanca’nın Satranç 

Life Yayınevi’nden çıkmış 
Satrancın Esasları adlı kitabını 

hediye ediyoruz.

Doğru 
cevaplayan 
olmamıştır.
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Genellikle tarih yazımı sözkonusu olunca, bir 
tarafın diğer tarafa etkisinden sözedilir. An-
cak geniş bir coğrafi alanda bir tarafta Os-

manlı İmparatorluğu ve dolayısıyla Türkler, diğer 
tarafta ise Çin İmparatorluğu’nu genel bir çerçevede 
bile olsa karşılaştırmalı olarak ele alınca, etki veya 
etkileşimden sözetmek zorlaşır. Bu açıdan da -yazıda 
belirtileceği üzere- Çin ve Türk tarih yazımını ince-
lediğimiz zaman, iki tarafta da gördüğümüz olgu ve eğilimle-
ri onların Avrasya çapında dünya tarihi içinde yer almaları ile 
açıklayabiliriz. 

Her iki tarafı en erken dönemlerden itibaren tarih yazım 
malzemesi açısından incelersek, ilk zamanlarda Türklerin 
taşı, Çinlilerin de hem taşı hem de ipeği yazı malzemesi ola-
rak kullandıklarını görürüz. Taşlar dikiliyor, ipek dürülüyor 
ve eskiden tomar denilen rulolar haline getiriliyordu. Çince-
de rulo anlamına gelen “juan” (cüen okunur) dürmek fiilinden 
gelmektedir. Daha sonraları rulolar yanyana getirilip kitapla-
şınca, rulo terimi artık kitabın bölümleri için kullanılır oldu. 
Bu süreç içinde malzeme olarak ipeğin yerini zamanla kağıdın 
aldığını görüyoruz. 10. yüzyılda artık tahta levhaları oyarak ya-
pılan baskı tekniği kullanılıyordu. Özellikle Budist edebiyatta 
olduğu gibi  kağıtlar  levhalar halinde yufka gibi üstüste konu-
lup iki tarafından tahta kapaklarla korunan kitapçıklar halin-
de saklanırdı. Bunlar bohçalara konur ve böylece muhafaza 
edilirdi. Daha sonra bu kağıtlar ortalarından kıvrılarak üstüs-
te konulur, arkalarından dikişle tutturulur ve meydana gelen 
deftercikler bir kutuya yerleştirilerek raflara yatay olarak yer-
leştirilirdi. Bu kullanım şekli, kağıt ve kitapların yıpranmama-
sını sağlıyordu.  

Kitapların yatay konması usulü modern zamana kadar İs-
lâm dünyasında da görülmekteydi. İslâm dünyasının kağıtla 
tanışması 751 Talas meydan muharebesine dayanır. Türkle-
rin İslâmiyet’i kabulleri de bu döneme rastlar. Demek ki tarih 
yazımı malzemesine baktığımız zaman Asya’nın doğusundan 
batısına benzer bir etki ile  karşılaşmaktayız. 

Tarih yazımında hem Çin hem de Türklerin geçmişinde üç 
evre görülür: 1. Mitoloji ile destanın ve edebiyatın içiçe oldu-
ğu kadim zamanlar; taşı oyma-yontma tekniği ile ortaya çıkan 

ilk edebiyat ve tarih, 2.  Çin’de bir felsefi görüş olarak 
Konfüçyanizmin, Türklerde ise din olarak İslâmi-
yet’in hakim olduğu dünya görüşü, 3. Batı’nın etkisiy-
le modern tarih anlayışının yerleştiği son dönemler. 

Çin’de klasiklerin yazıldığı imparatorluk önce-
si dönem (MÖ 250’den evvel), şiirsel, felsefi ve edebi 
eserlerin ortaya çıktığı dönemdir. Bu dönemde tapı-

nak rahipleri, astroloji ve fal yöntemini kullanan din 
adamları olarak önemli bir rol oynarlardı. Bu dönemi takip 
eden, MÖ 221’den 19. yüzyıl ortalarına kadar geçen yaklaşık 2 
bin sene boyunca, ruhban sınıfının devre dışı bırakılması ile 
(NTV tarih, sayı: 46, 2012) her aile reisi kendi ev halkını Kon-
füçyanist ahlak görüşlerine göre yönetti. Aile reisi ile hüküm-
dar arasında hiyerarşik bağlar şeklinde gelişen bu ilişkiler 
çerçevesinde, Çin imparatorunun evrene hakim olduğu düşü-
nülürdü. Bütün dış ilişkiler de 19. yüzyıla kadar bu çerçevede 
düzenlendi. 

19. yüzyıl ortalarında Batı ülkeleri kendi gücünü siyasi ve 
ticari alanda hissettirince,  Çin artık yavaş yavaş değişmek du-
rumunda kaldı. Bu çok hızlı Batı etkisi ülkede tepki uyandır-
mış, bu tepkinin meyveleri kendini 1949’da Çin Halk Cum-
huriyeti’nin kurulmasıyla göstermiştir. Artık tarih Batıcı bir 
anlayışla değil Marksist bir anlayışla yazılmaya başlanmıştır 
(tabii aslında Marx da Doğu değil Batı düşüncesinin bir ferdi-
dir). 1980 sonrasında ise tarih yazımında özellikle dünya tari-
hi çerçevesinde Batı düşüncesi tekrar yer almaya başlamıştır. 
Ancak burada bir orta yol görmekteyiz; bazen Batı yöntemi ile 
Marksist yöntem paralel bir şekilde devam ederken bazen de 
Batı ile Çin düşüncesi biraraya getirilmektedir.

Türk dünyasına gelince... Bir taraftan destanlar, diğer ta-
raftan yazıtlarla başlayan bu kadim evrenin eserleri bugün 
“seküler” dediğimiz türe yakın eserlerdir. İslâmiyet’in kabulü 
ile başlayan 2. evrede, Türklerin tarihi Nuh Peygamber evladı 
Yafes’in oğlu Türk’ten türemiş olarak dinî bir şemsiye altında 
tezahür eder. 19. yüzyıl ortasına rastlayan Tanzimat hareke-
tinden sonra ise Batı düşüncesi ve Batı’daki tarihçilik çerçeve-
sinde İslâmiyet öncesi dönem ve Hunlar, Göktürkler, Uygur-
larla akrabalığımız ortaya çıkar. Fatih Sultan Mehmet veya 
Kanunî’nin bu akrabalıktan haberi olmamıştır. 

Hunlar, Göktürkler, Uygurlarla olan akrabalığımız, 19. yüzyıl ortasına rastlayan 
Tanzimat hareketinden sonra Batı düşüncesi ve Batı’daki tarihçilik çerçevesinde 

ortaya çıktı. İslâmiyet öncesi döneme uzanan bu akrabalıktan, Fatih Sultan Mehmet 
veya Kanunî’nin haberi olmamıştır. Türk ve Çin tarih yazımı...

Fatih, Kanunî ve Göktürkler
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Bahçelievler, Tel: (0312) 222 63 38 • İzmir - Karşıyaka, Tel: (0232) 364 71 42 Konak, Tel: (0232) 484 77 21

Diyarbakır - Ofis, Tel: (0412) 228 42 16 • Eskişehir - Tepebaşı, Tel: (0222) 220 49 13 

Konya - Selçuklu, Tel: (0332) 351 16 07 • Kayseri - Melikgazi, Tel: (0352) 222 56 92 • Manisa, Tel: (0236) 231 69 24 

Samsun - Çiftlik, Tel: (0362) 233 38 30 • Trabzon - Merkez, Tel: (0462) 326 98 39 • Mersin - Yenişehir, Tel: (0324) 327 55 12

Antalya kitabevimiz açıldı. 
Balbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:2  Muratpaşa / Antalya  Tel: (0242) 243 87 33
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