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Meral Çağışlar
Tarih Öğretmeni

BİR ŞEY SONA ERMEK İÇİN BAŞLAMIŞTIR.
SERÜVEN UZAMAYA GELMEZ

ONA ANLAM VEREN ÖLÜMLÜDÜR YALNIZ…
                                                                                 SARTRE

Herkes kendi zaman ve kaderini yaşayarak geldi geçti. Bizim
gibi hissettiler. Asıl olan biziz. Öncekiler masal sonrakiler hayal… Dünyanın
gerçek sahibi biziz hissi doğru değildir. Uzun ve çetrefilli bir devri daimin

geçici parçalarıyız esasında. Zira su gibi, hava gibi tekerrürümüz bulunmuyor.
Hepimiz farklıysak keşfedecek çok şey var demektir.

Bir grup meraklı çocuk imkânları, zamanları ve merakları
ölçüsünde yola çıkmak istediler. Zorunluluk, sorumluluk hatta telkin bile

olmadan. Her ay farklı konulara kafa yormayı mecburiyetler ve menfaatler
dışında tercihen çokça ders, koşuşturmaca, sınav vs. varken hem de.

Caligula kendi halinde ve iyi yürekli biri olsaydı bugün
dünya yine aynı olur muydu? Kötülük ve iyilikte sınır nereye kadardır? Pers
Kralı Kyros, Kroisos’u cidden yaktı mı? Delphi Kehanet Merkezi bir çeşit fal
uygulaması sayılabilir mi? Şehzade Mustafa, Selim’den daha mı iyi bir taht

adayı olurdu? Durduğumuz yer tarihin başı mı, sonu mu yoksa maceranın en
heyecanlı yerinde miyiz? Dünyanın herhangi bir yerinde bilmediğimiz biri

önümüzdeki bin yılı alt üst etmek üzere olabilir mi? Oturup bunları
konuşabileceğiniz

öğrencilerinizin olması muhteşem bir şey.
Gökay Tarih, bir gönüllülük ve özveri eseridir. Bu

dergiye katkı sunanlar, hayatlarından bir miktar zamanı ve emeği alıp bu
dergiye vermişlerdir. Ellerinde sağlık.
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1 ŞUBAT

3 ŞUBAT

TARİHTE
BU AY

2 ŞUBAT

Ayasofya’nın Müze Oluşu (1935):
Ayasofya Mustafa Kemal’in emri ve Bakanlar
Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiş, yerli ve
yabancı ziyaretçilere açılmıştır.

II. Murad’ın Ölümü (1451):
II. Murad veya Koca Murad, I. Mehmed’in
oğlu, Fatih Sultan Mehmed’in babasıdır.
1421 yılında tahta geçmiştir. Döneminde
İstanbul’u kuşatmış, Aydın, Menteşe, Teke
ve Germiyan beyliklerine son vermiştir.
Balkanlardan birçok toprağı sınırlarına
dâhil etmiş ve Segedin Antlaşması üzerine
tahtı oğlu, Şehzade II. Mehmed’e
bırakmıştır. Fakat kısa süre sonra Haçlı
tehdidine karşılık tekrar tahta çıkmıştır. 3
Şubat 1451 yılında vefat etmiştir.

Rusya, Stalingrad Muharebesi’ni
Kazandı (1943):

Stalingrad Muharebesi, II. Dünya
Savaşı’nın Doğu Cephesi’nde, Mihver

ordularıyla Kızıl Ordu arasında,
Stalingrad kenti için yapılan savaştır.

II. Dünya Savaşı’nın kesin dönüm
noktalarından biri olarak görülür.

Tarafların tüm güç ve azimlerini
ortaya koydukları, toplam kayıpların

neredeyse iki milyona ulaştığı tarihin
en kanlı savaşlarından biridir. Savaşın

sonucu Rusya için iyi bitse de Almanya
için yıkım olmuştur.

Şubat ayında gerçekleşen olaylar

4 ŞUBAT
Yalta Konferansı (1945):

II. Dünya Savaşı sırasında 4-11 Şubat
1945 tarihleri arasında Yalta’nın

yakınlarında bulunan Livadia
Sarayı’nda düzenlenen ve Churchill

(Birleşik Krallık Başbakanı), Roosevelt
(ABD Başkanı) ve Stalin (Sovyetler

Birliği Komünist Partisi Genel
Sekreteri)’in katıldığı konferanstır.

Polonya topraklarının değişimi,
Almanya’nın bölünmesi ve SSCB’nin

Japon İmparatorluğu’na savaş ilan
etmesi gibi konular konuşulmuştur.

6 ŞUBAT
II. Mustafa’nın Tahta Çıkışı (1695):
Sultan II.Ahmed vefat etmiş ve
Şehzade Mustafa (II) 22. Osmanlı
padişahı olarak tahta çıkışı

9 ŞUBAT
Balkan Atlantı Kuruldu (1934):
Yunanistan, Romanya, Türkiye ve
Yugoslavya’nın, Almanya ve İtalya
destekli Bulgaristan tehdidine karşı
sınırlarını korumak ve Balkanlardaki
karışıklığa bir son vermek adına 9
Şubat 1934’te imzaladıkları dostluk ve
işbirliği antlaşmasıdır.

8 ŞUBAT
IV. Murad’ın Ölümü (1640):

IV. Murad 1623 yılında tahta çıkmıştır.
Oldukça kuvvetli olduğu başta gelen
özelliklerindendir. Döneminde Celali
İsyanları’nı bastırmış, tütün ve içkiyi

yasaklamıştır.
Düzenlediği Doğu seferlerinde

Bağdat’ı fethederek “Bağdat Fatihi”
unvanını almıştır. 8 Şubat 1640 yılında

vefat etmiş ve Sultan İbrahim tahta
geçmiştir.
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10 ŞUBAT

17 ŞUBAT

TARİHTE
BU AY

13 ŞUBAT

II. Abdülhamid’in Ölümü (1918):
II. Abdülhamid 1876 yılında tahta
çıkmıştır. Döneminde polis teşkilatı,
birçok hastane,
Tahttan indirildikten sonra önce
Selanik sonra İstanbul’a sürülmüştür.
10 Şubat 1918’de kaldığı Beylerbeyi
Sarayı’nda vefat etmiştir.

İzmir İktisat Kongresi (1923):
Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını
amaçlayan kongrede, kapitülasyonların ve
diğer imtiyazların kabul edilemeyeceği
belirlenmiş, ekonomik sorunları aşmak,
savaştan yeni çıkan halkın kalkındırılması gibi
konular üzerinde durulmuştur.
Aşar vergisinin kaldırılması (1925):
Osmanlı döneminde köylülerden, ürettikleri
tarım ürünleri için %10 oranında alınan
vergidir. İzmir İktisat Kongresi’nde oy birliği
ile alınmış kararlardandır.
Medeni Kanunun Kabulü (1926):
1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu örnek
alınarak TBMM’de kabul edilen ve 4 Ekim
1926 tarihinde yürürlüğe koyulan kanundur.
Kişiler, aile, borçlar hukuku gibi konuları
kapsar.

Şeyh Said İsyanı (1925):
Şeyh Said İsyanı, Güneydoğu

Anadolu Bölgesi Bölgesi’nde merkezi
yönetime karşı girişilen geniş çaplı

Kürt ve Zaza aşiretlerin destek
verdiği Hilâfet taraftarı ayaklanmadır.

Sonucunda Şey Said ve yandaşları
idam ettirilmiş, Terakkiperver

Cumhuriyet Fırkası ise kapatılmıştır.

Şubat ayında gerçekleşen olaylar

18 ŞUBAT
Kubilay Han’ın ölümü (1294):

Moğol İmparatorluğu’nun kağanı, aynı zamanda Çin’deki Yuan
Hanedanlığı’nın kurucusu ve ilk imparatorudur. Cengizhan’ın

torunu, İlhanlılar Devleti’nin hükümdarı Hülagü’nün ağabeyidir.
Çin’i birleştiren ve ilk defa Çin’de kâğıt para kullanımını başlatan

kişidir.
Martin Luther’in Ölümü (1546):

Protestanlık mezhebinin kurucusudur. Luther, rahip olduğu
yıllarda endülüjans hakkında yayınladığı tezin ardından dinden

atılmıştır. Tezinin yayılmasıyla başlayan ve savaşlara varacak
ölçüde ilerleyen reform hareketi, Avrupa’da tek mezhep olan
Katolikliğin bölünmesine ve Reform Kiliseleri adı verilen yeni

oluşumların doğmasına yol açmıştır.
Islahat Fermanının yayınlanması (1856):

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde devletin
yıkılmaktan kurtarılması amacıyla; siyasi kuruluşlar, kişi hakları ve

yeni kurumların kurulması konularında yapılması düşünülen
köklü değişiklikler için yayımlanmış olan fermandır. Osmanlı

İmparatorluğu içinde bulunan gayrimüslimlere verilen haklar
açısından büyük önem taşımıştır.

Türkiye’nin NATO’ya Katılması (1952):
Kore Savaşı ve SSCB’nin nükleer silah edinmesi Türkiye’nin
NATO’ya kabul edilmesinde önemli rol oynamıştır. 1949’da
SSCB’nin atom silahına sahip olması ABD, olası bir nükleer

saldırıya karşılık için SSCB’ye yakın bölgelerde askerî üslere
ihtiyacı olduğunu düşünerek Türkiye’nin NATO’ya alınmasını

istemiştir. 22 Ekim 1951’de Türkiye ile Yunanistan’ın NATO’ya
katılımını sağlayan protokol imzalanmıştır. TBMM, 18 Şubat
1952’de Kuzey Atlantik Antlaşması’nı onaylamasıyla Türkiye

NATO’ya resmen katılmıştır.
Emir Timur’un Vefatı (1405):

Barlaslar’ın reisi olan Turagay ile Tekina Hatun’un çocuğu olarak
1336’da Semerkant yakınlarında doğmuştur. Timur 1370’te

Çağatay Hanlığı’nın batısını kontrol altına almıştır. Timur’un gayesi
Cengiz Han’dan sonra parçalanan ve torunları tarafından kurulan

Çağatay Hanlığı, İlhanlılar ve Altın Orda devletlerini birleştirerek
Cengiz İmparatorluğunu kurmaktı. Cengiz Han’ın soyundan

gelmediği için “Han” unvanı yerine “Emir” unvanını kullanmıştır.

19 ŞUBAT
II. Mehmed’in Tahta Çıkışı (1451):
II. Murad’ın 3 Şubat 1451 günü ölümü
üzerine Sadrazam Halil Paşa Manisa’ya
Mehmed’in yanına haberi iletmek üzere
ulak göndermiştir. Fatih Sultan
Mehmet, “Beni seven ardımdan gelsin!”
diyerek atına atlayıp, kuzeye doğru yola
koyulmuş ve Edirne’ye ulaştığında
ikinci kez tahta çıkmıştır. Çandarlı Halil
Paşa’yı sadrazamlık makamında
tutmuştur.
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21 ŞUBAT

TARİHTE
BU AY

24 ŞUBAT

Londra Konferansı (1921):
Anlaşmazlıklara çözüm aramak, Rusya ile
TBMM’nin yaklaşmasını engellemek, İtilaf
devletlerinin
TBMM’ye Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek
istemesi, TBMM’nin Gümrü Antlaşması’ndaki
diplomatik başarısı, güneyde Fransızlara
karşı alınan başarılı sonuçlar İtilaf
Devletlerini Türk hükümetiyle bir antlaşma
sağlamaya itmiştir İngilizler konferansta ikilik
çıkarmak amacıyla İstanbul Hükümeti’ni de
çağırmışlar lakin Tevfik Paşa “Söz milletimin
asıl temsilcilerinindir.” diyerek bu
düşüncenin önünü kesmiştir.

Şehzade Cem Öldü (1495):
Fatih Sultan Mehmet’in 3 Mayıs
1481’de ölmesi üzerine oğulları

Bayezid ve Cem arasında
padişah olma yarışı başlamıştır. Fakat

dönen çeşitli oyunlardan dolayı
Şehzade Cem babasının

öldüğünü öğrendiğinde abisi Bayezid
çoktan tahta geçmiştir. . Cem, abisinin

hükümdarlığını
kabul etmemiş ve Bursa Yenişehir

ovasında abisi ile karşı karşıya gelmiş
fakat mağlup olmuştur. Ardında

sırayla Memlüklere, Sen Jan
Şövalyeleri’nde bulunan Rodos’a,
Papalık’a ve Fransa’ya sığınmıştır.

Ancak Fransa’dayken hastalanmış
ve 25 Şubat 1495’te 36 yaşında Napoli

yakınlarında hayatını kaybetmiştir.
Esareti 13 yıl sürmüştür. Ölüm

sebebi hala daha tartışma konusudur.

Şubat ayında gerçekleşen olaylar

26 ŞUBAT
II. Osman’ın tahta çıkışı (1618):
II. Osman 14 yaşında iken, amcası Sultan I.
Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine tahta
geçmiştir.
Tahta çıkar çıkmaz devlet erkânı içindeki üst
düzey yetkilileri değiştirerek, müderris ve
kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan
almıştır. Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde
tahtan indirilerek, çeşitli hakarete ve
saldırılara maruz bırakıldıktan sonra Yedikule
zindanlarında yeniçeriler tarafından
boğularak öldürülen II. Osman, babası Sultan
I. Ahmed’in yaptırdığı Sultanahmet Camii’nin
yanındaki türbesine defnedildi. Osmanlı
padişahları arasında en genç vefat eden ve
ayaklanmada öldürülen ilk padişahtır.
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Bölümü Hazırlayan:



Öncelikle şuna bir açıklık getirelim ‘’Şamanizm bir din değildir bir
inanç biçimidir’’ sözü, tam anlamıyla doğrudur ya da yanlıştır
diyemeyiz ancak birbirlerini tamamlayan bu iki inanışın birbirlerini
etkilememesi gibi bir durum düşünülemez, bu yazımda sizlere
Şamanizm ve Göktanrıcılığı ana hatlarıyla açıklayacağım.
 
Şamanizm temel olarak doğa ve evren bütünlüğünü barındıran üzerinde birçok pagan
unsuru taşıyan bir yaşam biçimidir, bir inanıştır. Şaman, ruhların veya gözle
görülemeyen varlıkların dilini bilen, dolayısıyla iletişim sağlamak için tercümanlık
yapan ve bin yıllarca biriken sırları muhafaza edip üstü kapalı simgelerle topluma
aktaran şamanlık mertebesinin temsilcisidir.
 
Kutsal bilgileri veya karşılıklı istekleri (ruhların insanlardan, insanların ruhlardan) ileten
arabulucudur. Demek ki, şamanın asıl görevi; görmek-anlamak-iletmektir. Şamanın
bütün görevleri ile birlikte asıl misyonu, toplumu gizli bilgilerle tanıştırmak ve makro-
kozmosla mikro-kozmos arasındaki dengeyi korumaktır.
 
Bunun yanı sıra şamanın diğer işlevleri de vardır. Bunlar:

1-) Hastaları iyileştirmek
2-) Ölen insanın ruhunu öteki dünyaya götürmek
3-) Kısırlığı tedavi etmek
4-) Avın bol olmasını sağlamak
5-) Fal bakarak gelecekten haber vermek
6-) Evi kötü ruhlardan temizlemek
7-) Mevsim ritüellerini düzenlemek
8-) Sığırlara ve atlara zarar veren ruhları kovmak
9-) Kayıp şeylerden haber vermek
10-) Kurban sunmak (kurban ritlerinin en
önemlisi Bay Ülgen ve Erlik Han’a sunulan
kurbanlardır.

ŞAMANİZM
01

Sayı  1 ,  Şubat  2020

Yukarıda Bay Ülgen ve Erlik
Han’dan bahsettim. Bu iki öge,
Göktanrıcılığın temel
ögelerindendir. işte bu kısımda
görüldüğü üzere Şamanizm
Göktanrıcılığa aracılık yapmakta.
Ancak ilginç bir nokta da şudur:
bazı kutsal Gök Tanrı ritüellerine
göre (Gök Tanrı’ya adanan
kurbanlar vb.) şaman dâhil
edilmez. Bunun sebebini bazı
kaynaklar Gök Tanrı dininin
Şamanizm’le yozlaştırılmak
istenmemesi olarak açıklarken
derin ve gizli ezoterik olgular
olduğundan dolayı net bir cevap
da bulunamamıştır.

4



ŞAMANİZM
01

Sayı  1 ,  Şubat  2020

Gök Tanrı dini, temeli atalara saygı ve onlarla iletişime geçerek onlardan güç almakla birlikte mitolojik ögeler
barındıran bazı kalıp simgelerden oluşan Şamanizm gibi sipirtüel ve inisiyatik bilgilere dayanan inanç biçimidir
nesneleri kutsal sayma inancı yaygındır ancak bu Tengricileri putperest yapmaz çünkü o nesneler onlar için Tanrı
mahiyetinde değillerdir. Gök Tanrı dini denilince akla gelmesi gereken unsurlar şunlardır: Kök Tengri, Kayra Han,
Ülgen, Erlik, Umay, Oğuz Kaan, Kök Börü, Törüngey, Eje.

KÖK
TENGRİ

Göğün 7 kat üstünde (Doğu Asya Tengricilerine göre
9) ihtişamlı bir sarayda altın bir tahtın üzerinde
oturmaktadır Tengri bunların en yücesi, en
büyükleridir. İklim doğrudan Tengri’nin isteğine
göre değişir. Tengri, acunda (dünyada) dengenin
yaratıcısı ve koruyucusudur ve iklimlerin doğal
süreçleri, iklimlerin devinimleri onun tarafından
sağlanır. 
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ŞAMANİZM
01

Sayı  1 ,  Şubat  2020

KAYRA
HAN

Göğün 17. Katında oturur ve Kök Tengri hariç diğer
tanrıların da yaratıcısıdır, diğer Tanrıların da
yaratıcısıdır binaenaleyh mutlak üstünlük sahibidir
iyilik yönü ağır basmaktadır. Bilgeliği simgeler,
bineği kel öküz olarak adlanndırılır

 

ÜLGEN
Göğün 17. Katında altın kapılı altın tahtlı bir sarayda

oturan Kayra Han’ın oğlu ve ondan sonra anılan
iyilik Tanrısıdır hava durumunu, verimliliği ve

doğurganlığı kontrol eder kardeşi kötülük Tanrısı
olan Erlik’ten daha güçlüdür. Onun hilelerine

kanmaz ve onu cezalandırır. Uzun saçlı olarak tasvir
edilir, elinde yıldırım atan ve düştüğü yere kutsallık

kazandıran bir yayı bulunur.

UMAY
Ana dişi olarak betimlenmiştir. İyilikler yapar.
Doğacak çocukları belirler. Üç boynuzu vardır. Beyaz
elbiselidir. Yere kadar uzanan beyaz, gümüşten
saçları vardır. Görünümü yaşlı değildir, orta yaşlıdır.
Kuş kılığına bürünebilir ve kanatlıdır. Hüma kuşu ile
bütünleşik anlamlar içerir.

ERLİK
HAN

Günümüzde “kötü cin” olarak kullanılan bir tür cin
olmasına rağmen kötülüğü simgeleyen bir tanrı

ruhudur. Altayların bir yaradılış efsanesine göre
Erlik Han, dünyanın yaradılışında Tengri’ye karşı

fenalık yapmış ve Tengri onu ceza olarak yeraltı
âleminin efendisi yapmıştır. Erlik Han, yeraltı

Aleminin en alt katında yeşil demirden bir sarayda,
gümüşten bir tahtın üzerinde oturur. Orada kendine
koyu kırmızı parlayan ve çok az ışık veren bir güneş

yaratmıştır. Emirinde dokuz semerli boğası vardır.

ZEUS KADAR ÜLGENİ DE BİLSEK …
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ŞAMANİZM
01

Sayı  1 ,  Şubat  2020

OĞUZ
KAĞAN

Mitolojide, ilk Türk Devleti’nin kurucusu olarak
kabul edilir. Bütün hayatı boyunca Gökbörü
(Börteçine) kendisine kılavuzluk etmiştir. Hayatı,
daha doğumundan başlayarak olağanüstü olaylarla
doludur. Yüzünün rengi maviye çalar. Kızıl renklidir.
Ağzı ateş gibidir. Çok çabuk büyümüştür. Doğar
doğmaz yemek yemiştir. Bir kez süt emip sonra çiğ
et yemiştir. Gücü simgeleyen boynuzlu bir tacı
vardır. Babası Kara Han’ı öldürür. Ormanda tek
boynuzlu bir yaratıkla vuruşarak onu yenip öldürür.
Gergedan olduğu söylenen bu canlı muhtemelen
aslında bir şeytandır. Pek çok boya adlarını o verir
(Uygur, Kanglı, Kıpçak, Kalaç, Karluk).

 

KÖK
BÖRÜ

Hem Türk hem de Moğol mitolojilerinde yol
gösterici, bilge olarak tasvir edilen mavi yelelidir.
Türk ulusunun başına bir iş geldiğinde, bir tehdit

belirdiğinde ortaya çıkar ve yol gösterir. Çadırların
önüne tepesinde altından kurt başı bulunan direkler

dikilir. Savaş Ruhu (Tanrısı) kurt görünümüne
bürünür.

TÖRÜNGEY
Türk ve Altay mitolojisinde ilk insan, Adem.
Türüngey (Torongay) olarak da bilinir. Yeryüzünde
yaratılan ilk kişi olduğuna inanılır. İnsanların
atasıdır. Gökte yaşamaktadır. Ne bir ulusa ne de bir
boya (kabileye) sahip değildir. İlk önceleri eşi de
yoktur. Sonradan yeryüzüne gönderilmiştir.
Yeryüzüne gönderilirken Ulukayın (veya Ulu Ata)
tarafından kendisine Su, Ateş ve Demir verilmiştir.
Karısının adı Ece (Eje)’dir. Elli kapılı, kırk pencereli,
çatısı otuz kirişli bir evi vardır.
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EJE
Eje, Ece Türk ve Altay mitolojisinde ilk kadın olarak

bilinir. Dünya’ya Törüngey’le gönderilerek insan
neslinin oluşmasını sağladıklarına inanılır. Dünya’ya
gönderilmelerinin nedeni ise Erlik adındaki bir kötü

varlığın onlara meyve yedirmesidir. Bunun
sonucunda Göktanrı onları evinden kovmuştur ve

ceza olarak Ece’ye doğum sancısı vermiştir.
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FATİH SULTAN
MEHMET

“Konstantiniyye elbet bir gün feth olunacaktır.
Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu
fetheden ordu ne güzel ordudur.”
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Konstantiniyye elbet bir gün
feth olunacaktır. Onu fetheden

komutan ne güzel komutan,
onu fetheden ordu ne güzel

ordudur.”
Peygamber Efendimizin bu sözlerine nail olan, çağ açıp çağ kapatan, uğruna nice bahadırların can

verdiği bu Şehr-i İstanbul’un fatihi Sultan II. Mehmed’in hayatından kısaca söz etmek ve tahta

çıkışını anlatmak isterim.

Sultan II. Mehmed 29 Mart 1432’de, dönemin başkenti Edirne’de dünyaya geldi. Annesi Hüma Hatun

ve babası II. Murad’dır. Küçüklüğünde fazlaca yaramaz olan ve derslerine yeterli önemi vermeyen bu

şehzade Molla Gürani sayesinde derslerinin ciddiyetini kavramıştır. Aynı zamanda Batılı hocalardan

da eğitim alan Şehzade Mehmet, Antik Yunan Devri’ne ve Avrupa tarihine oldukça meraklıydı.

Özellikle Homeros’un İlyada isimli eserinde anlatılan Truva’nın Yunanlılarca yok edilişi bu genç

şehzadenin düşünce dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

On iki yaşına geldiğinde Manisa’ya (o zamanki adıyla Saruhan’a) sancakbeyliğine gönderildi. Bu

sırada babası II. Murad, oğlu Şehzade Alaaddin’in ölümüyle sarsıldı ve Macarlarla barış sağlandığı

için tahtı henüz on iki yaşındaki Şehzade Mehmed’e bırakarak Bursa civarında kendisini maneviyata

vererek takva hayatına girdi.

Hırslı ve kendini ispat etmek isteyen bir şehzade olan Şehzade Mehmed için bu büyük bir fırsat olsa

da devletin içindeki ve dışındaki Osmanlı düşmanları bir çocuğun Osmanlı tahtına çıkmasından

yararlanmak istediler. Dışta barış anlaşmasını bozan Macarlar; Papalık, Bizans ve Venedik’le ortak bir

sefer düzenlerken; içeride sadrazam Çandarlı Halil Paşa ile padişahın haklarını koruma iddiasıyla

ortaya çıkan Zağanos ve Şahabeddin Paşa arasında bir güç mücadelesi başladı. Eylül 1444’te Tuna’yı

geçen Haçlı ordusunun Varna’yı kuşatması ile II. Murad Bursa’dan gelerek askerin başına geçer ve

Haçlı ordusuna karşı keskin bir zafer kazanır.
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Ardından, savaş sırasında Edirne’de kalan II. Mehmed’i tahtta bırakarak Manisa’ya çekilir. Fakat

Çandarlı Halil Paşa’nın yeniçerileri kışkırtması üzerine. Murad tekrar tahta geçer.

Babasının tekrar tahta geçmesi üzerine Manisa’ya gönderilen Şehzade Mehmed eğitimine burada

devam etti. 3 Şubat 1451 tarihinde II. Murad’ın vefatı üzerine Sadrazam Çandarlı Halil Paşa özel

ulakla Manisa’ya durumu bildiren bir mektup gönderir. Durumu öğrenen Şehzade Mehmet “Beni

seven ardımdan gelsin!” diyerek atına atlar ve Edirne’ye doğru yola koyulur.

19 Şubat 1451 tarihinde Edirne’ye ulaştığında ikinci kez tahta çıkar, o artık

Osmanlı Devleti’nin 7. Padişahı II. Mehmed olmuştur. Sadrazam Çandarlı

Halil Paşa’yı görevinde bırakır ve İshak Paşa’yı Anadolu Beylerbeyi olarak

atar.

Her fırsatta Osmanlı’ya karşı düşmanca hareket eden Karamanoğulları bu

kez de padişah değişikliğini fırsat bilerek karışıklık çıkartmaya çalıştı.

Bunun üzerine II. Mehmed ilk seferini Karamanoğulları üzerine yaptı.

Evvela İshak Paşa, Menteşeoğulları’ndan İlyas Bey’in üzerine gitti ve

tutunamayacağını anlayan İlyas Bey Rodos’a kaçtı. II. Mehmed ordusuyla

Akşehir ve Beyşehir’e geldiği zaman İbrahim Bey karşı koyamayarak

Taşeli’ne çekildi ve ulemadan Molla Veli vasıtasıyla barış istediğini

bildirdi. Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir Osmanlı’ya bırakıldı, Ilgın’dan

sınır çizildi. Daha sonra Macaristan saltanat naibi Jan Hunyad ile (çünkü

Macaristan kralı henüz küçüktü) üç senelik bir barış yaparak o taraftan

emin oldu ve Eflak, Midilli, Sakız, Rodos ve diğer devletlerle

anlaşmalarını yeniledi.

Ç a n d a r l ı  H a l i l  P a ş a
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II. Mehmed’in Karamanoğulları üzerine seferini fırsat bilen Bizans imparatoru Konstantin ve senato

gönderdiği elçilerle Şehzade Orhan’a verilen tahsisatın arttırılmasını ve eğer bu yapılmazsa

şehzadeyi Rumeli’ye salacaklarını tehdit olarak bildirdiler. Gelen elçilerin usulen öncelikle sadrazamı

görmeleri gerektiği için elçiler imparatorun tekliflerini Çandarlı Halil Paşa’ya bildirdiler. Halil Paşa

bunun üzerine yapılan anlaşmaya uyulmadığı için elçilere ağır sözler söyleyerek tehdit etti.

Kısa süre sonra Edirne’ye döneceğini ve orada görüşerek isteklerini yerine getireceğini söyleyerek

elçileri ümitli bir şekilde gönderdi. Karamanoğulları’nı takipten vazgeçerek barış yaptıktan sonra

acele Edirne’ye döndü ve ilk iş olarak Şehzade Orhan’ın tahsisatı için ayrılan Karasu mıntıkasına

memurlar göndererek tahsisatın verilmemesini emretti.

Osmanlı’nın Rumeli’de Tuna’ya kadar Balkanları fethetmesi, toprak bütünlüğüne engel olan

İstanbul’un alınmasını zorunlu kıldı. Bunun üzerine II. Mehmed İstanbul’un fethi için hazırlıklara

başladı.

II. Mehmed imparator ve senatonun isteklerini ve sadrazam ile elçilerin görüşmelerini öğrendikten

sonra oldukça öfkelendi. Fakat imparatorun bir sorun çıkartmasından çekindiği için elçileri güler

yüzle kabul etti
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Doğu’nun fatihi, Ankara Savaşı’nda Osmanlı’yı Fetret Devrine sokan, Altınorda

Devleti’ni yerle bir eden, Avrupa’ya sefer yapmaya bile tenezzül etmeyen Emir

Timur. Peki, bu her zaman böyle miydi?  Gelin en başından başlayalım.
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Timur 8 Nisan 1336 tarihinde bugünki Özbekistan’ın Keş şehrinde dünyaya geldi. Babası Barlas

oymağının beyi Turagay (Turgay), annesi Tekine Hatun’du. Gençlik yılları pek de parlak değildi.

Daha küçük bir çocukken arkadaşlarını örgütleyip koyun ve erzak çalar, etrafa zarar verirdi. Rivayet

odur ki yine bu yıllarda çetesiyle giriştiği bir olayda sağ bacağına bir darbe alır ve bundan sonra

bacağı aksamaya başlar. Bu olaydan sonra ona Farsça’da “Aksak Timur” anlamına gelen “Timurlenk”

denmeye başlanmıştır.

Timur 8 Nisan 1336 tarihinde bugünki

Özbekistan’ın Keş şehrinde dünyaya geldi.

Babası Barlas oymağının beyi Turagay

(Turgay), annesi Tekine Hatun’du. Gençlik

yılları pek de parlak değildi. Daha küçük bir

çocukken arkadaşlarını örgütleyip koyun ve

erzak çalar, etrafa zarar verirdi. Rivayet odur ki

yine bu yıllarda çetesiyle giriştiği bir olayda sağ

bacağına bir darbe alır ve bundan sonra bacağı

aksamaya başlar. Bu olaydan sonra ona

Farsça’da “Aksak Timur” anlamına gelen

“Timurlenk” denmeye başlanmıştır.

Timur, Çağatay Hanlığına bağlı Barlas boyundandı. Barlas boyu Orta Asya’dan gelmiş aslen Moğol

olan Türkleşmiş bir kavimdi.Timur’un babası Barlas Beyi Turgay 1360 yılında hayatını kaybetti ve

Timur 25 yaşlarında boyun beyi oldu. O sıralarda Çağatay Hanlığı büyük sıkıntılar yaşıyordu. Boy

beyleri, hanın sözünü dinlemiyor, yönetimi ele geçirmeye çalışıyordu. Fakat Timur akıllıca bir

hamle ile atalarının vatanı olan Keş’de kalıp Çağatay Hanlığına bağlılığını bildirmişti.

Ancak bu durum çok uzun sürmedi. Bölgesel bir güç olarak ortaya çıkmış olan soylu yönetici

Kazakhan’ın torunu Emir Hüseyin ile işbirliği yaptı. Çünkü boy beylerinin çı¬kardığı kanlı bir

ayaklanma sonucunda, vali atamalarında değişiklikler olmuştu. Bu da Timur’un emir komuta

zincirinde gerilere düşmesine sebebiyet verdi ve hanlığa tepkisini gösterdi. Timur ve müttefiki

Hüseyin o andan itibaren kanun kaçağı olup gizlenmek zorun¬da kaldılar. Ondan sonraki birkaç yıl,

iki arkadaş Timur ve Hüseyin geçimlerini eşkiyalık, yol kesicilik ve paralı askerlikten sağlayarak,

Asya’nın yukarı taraflarında dolaşıp durdular. Lakin daha sonra yakalanıp karısıyla iki ay hapis hayatı

yaşadı.
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Bu olaydan sonra Hüseyin ile birlikte Maveraünnehir’e geri dönüp savaşmaya başladılar ve uzun

mücadelelerden sonra Maveraünnehir’e hâkim olmuşlardı. Daha sonra İlyas Hoca son bir kez

Maveraünnehir için bir işgale girişti. Savaş sırasında Hüseyin’in Timur’u dinlemeyerek yaptığı

stratejik hata yüzünden on bin kişi öldü. Timur’la Hüseyin, Ceyhun Nehri’ni geçerek güneye doğru

kaçtılar. Bu olay Hüseyin’le it¬tifakı konusunda içine kuşku tohumları ekmişti. Bir yıl sonra Timur’la

Hüseyin, Semerkand’ın bağımsız Serbedar yönetimini mağlup ederek buranın yeni yöneticileri

olmanın zaferini kutladılar. İki savaşçı arasındaki ittifak, Timur’la Hüseyin’in kardeşi Aliye’nin

evlenmesiyle mühürlenmişti. Aliye’nin bu sıradaki ölümü, aileler arasındaki son bağı da kopardı.

Timur 1370’te başkent konumunda bulunan Belh’e doğru hücuma geçti. Timur galip gelip şehri ele

geçirdikten sonra Hüseyin, yakalanarak ona teslim edildi. Daha önce canını bağışlama sözü verdiği

için Hüseyin’in öldürülmemesini emreden Timur yine de Keyhüsrev’in bu işi yapmasına engel

olamamıştır. Timur, Hüseyin’in katledilmesinin ardından en yüksek idari makamın ancak hükümdar

soyundan gelen bir kişiye verilebileceği töresinden hareketle, kukla ve sadece sözde yönetici olarak,

bir Çağatay hanını başa getirdi. Bu yalnızca adet yerini bulsun diye yapılmıştı. Gerçek iktidar

Timur’un elindeydi.
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Timur’un zafer ganimetleri ara¬sında Hüseyin’in dul eşi Saraymülk Hanım da vardı. Kendisi son

Çağatay Hanı Kazan’ın kızı ve Cengiz Han’ın sülalesinden gelme soylu bir kadındı. Timur, Saraymülk

Hanım’ı eş olarak alıp idaresine meşruiyet kazandırdı ve han damadı anlamına gelen Gürgen

unvanını aldı.

Daha sonraları Belh’te toplanan kurultay, ‘’Sahib Kıran’’ ve ‘’Kutbeddin’’ unvanlarını da verdi. Timur

bir süre sonra başkenti Belh’ten Semerkant’a taşıdı. Bu dönemde birçok bölgeye başarılı seferler

düzenledi ve 1370 yılı Timur Devleti’nin kuruluş yılı olarak tarihe geçti.

1371-1377 seneleri arasında Harezm’e üç, Moğolistan’a iki sefer yapan Timur, 1373’de Kat ve Hocend

şehirlerini ele geçirdi. 1379’da Harizm’i tamamıyla, 1381’de de Sebzvar’ı, topraklarına kattı. 1384’de

Acem’e giren Timur, aynı yıl Esterabat’ı da ele geçirdi.

1378 senesinde Birinci Altın Ordu Seferi ile adını tüm dünyaya duyurdu. 1386’da Tebriz, Kars ve

Tiflis’i aldı. Azebaycan ve Ermenistan bölgelerindeki seferleri sonunda Karakoyunlulara karşı savaştı

ve 1387’de Doğu Beyazıt, Ahlat, Adilcevaz ve Van’ı ele geçirdi. İran’a yönelen Timur, Maraga, Rey ve

Isfahan üzerine yürüdü. 1389 yılında Altınordu devleti üzerine sefere çıkan Timur, iki kez zafer

kazandı.
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Timur 1390-1391 seneleri arasında yeniden Altın Ordu Seferi’ne çıktı. Bu sefere çıkılmasının sebebi

Altın Ordu hükümdarı Toktamış Han’ın vefasızlığıydı. Timur, Toktamış Han’ı desteklemiş, onun

düşmanlarını bertaraf etmişti. Toktamış Han ise Timur’a karşı isyan etmişti. Bu seferinde Toktamış’ı

yıkmak için bütün ülkesini ele geçirmek zorunda kalan Timur, Rusya’nın güçlenerek yayılmasına yol

açmıştır. Tarihçiler bu durumdan dolayı Timur’u suçlamaktadır.

Timur, 1401 senesine kadar yapılan dört seferle Irak ve Güney Anadolu, 1398-1399 seferleriyle Delhi

Sultanlığı’nı, 1401-1402 seferleriyle de Suriye’yi fethetti. 1398’de Hindistan’a girdi.

Delhi’yi ele geçirdi. Rivayet odur ki Hindistan’a girdiğinde ateşe tapan Hinduları görür ve onları

öldürerek Ganj nehrine atar. Bir hafta boyunca nehrin kıpkırmızı aktığı söylenir.

1400’de toplanan kurultaydan sonra Gürcistan Seferine çıkma kararı aldı. Ardahan ve Kars üzerinden

Bingöl’e geldi. Ahmed Celayir ve Kara Yusuf, Timur’dan kurtulmak için o zamanın Osmanlı padişahı

Yıldırım Bayezid’e sığındılar. Bayezid, Timur’a bağlı olan Erzincan’ı ele geçirdi. Fakat Timur 1400

yılında Erzincan’a tekrar hâkim oldu ve Sivas, Malatya ve Behisni şehirlerini ele geçirdi. Suriye

üzerine yürüyen Timur Halep ve Şam’ı da aldı.

1402 yılında Timur Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezıd’dan sığınmacıları istemiştir. Bayezıd’ın cevabı

ise Timur’un istemeyeceği türdendir. Bunu üzerine Timur 12 Mart 1402’de Karabağ’dan Anadolu’ya

hareket etti. Bayezid, Timur’u karşılamak üzere Doğu Anadolu yollarına düştü. Timur güneye

yönelip Ankara’ya ulaştığında Bayezid stratejik üstünlüğünü kaybetmişti. Aceleyle geri döndü.

Yorgun askeriyle Çubuk Ovasında elverişsiz susuz bir yerde konaklarken Timur’un ordusu en iyi

koşullarda konuşlanmıştı.Savaş Timur’un askerlerinin saldırısıyla başladı. Timur fillerini de kullanıp

savaşta gücüne güç katmıştı.
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Tatarlar ve Timur’un yanına sığınmış Anadolu beylerinin askerleri de Bayezid’in ordusundan

ayrılarak saf değiştirdi. Devlet ileri gelenlerinden her biri bir şehzadeyi alarak kaçmış ve Bayezid,

Timur’un bütün seferleri sırasında yanında bulundurduğu sadık adamlarından Mahmud Han

tarafından esir alınmıştı. Bir yıl Anadolu’da kalan Timur bütün Anadolu illerini ele geçirdi. Böylelikle

Timur Osmanlıyı 11 yıl sürecek sıkıntılı bir süreç olan Fetret Devri’ne sokmuştu.

Timur, 18 Şubat 1405 tarihinde Kazakistan’ın Otrar bölgesinde

Çin’e sefere giderken 69 yaşında kulunç sebebiyle hayata

gözlerini yumdu. Cenazesi Semerkant’ta bulunan Gur-i Emir’e

defnedildi. 19 Haziran 1941’de Sovyet antropolog Mikhail

Gerasimov, Timur’un bedenini inceledi. Ancak mezarın lanetli

olduğuna dair bir inanış vardı ve inceleme yapmadan önce

protestolarla karşılaşmıştı. Lanette anıt mezarında her kim olursa

olsun Timur’un mezarını deşerse ülkesine savaş şeytanlarının

dolacağını söyleyen bir yazı olduğu söylenir. Gerasimov mezarı

açtıktan 3 gün sonra 22 Haziran 1941’de Nazi Almanyası’nın

Sovyetler Birliğine savaş ilan etmesi, bu söylentinin

popülerleşmesine ve günümüze dek gelmesine neden olmuştur.

Timur 35 yıllık hükümdarlığında 17 sefere girişmiş ve hiçbirini kaybetmemiştir. Çok iyi bir asker ve

biniciydi. Rivayetlere göre attığı oku yüzük deliğinden geçirebiliyordu. Ayrıca Timur, âlim ve

sanatkârlara asla zarar vermiyor aksine onları her zaman destekliyordu. 300 kişilik bir kuvvetle 10

bin kişilik bir orduyu yenmiş olması da ne kadar büyük bir strateji dehası olduğunu gösterir. Timur

her ne kadar Müslüman ve Türk kanı dökse de Emir Timur ismini sonuna kadar hak eden Türk ve

İslam tarihinde önemli bir yere sahip bir şahsiyettir.

“Biz ki Melik -i Turan, Emîr-i Türkistan’ız, Biz ki Türk
oğlu Türk’üz; Biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu

Türk’ün başbuğuyuz!… ”/Emir Timur
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Joy�ta
Olayı

1 955  Y I L I NDA ,  BU
TEKNEDEK İ  TÜM
YOLCULAR  VE

MÜRETTEBAT  H İ Ç B İ R
DEL İ L  B I RAKMADAN  YOK

OLDULAR .

Joyita [İspanyolca: küçük mücevher] 1931 yılında, Los Angeles’ta özel bir yat olarak inşa edilmişti.

1955’te Güney Pasifik açıklarında gizemli bir şekilde kaybolmadan önce bir tüccar gemisi olarak

kullanılıyordu. Gemilerin battığını ve trajedilerin meydana geldiğini hepimiz anlayabilsek de, bu

gizemli olayda durum böyle değildi. Herkesin dikkatini çeken şey, geminin gerçekte batma olasılığı

neredeyse olmayacak bir şekilde inşa edilmiş olmasıydı. Gemi bulunduğunda çok büyük bir kısmı

suyun üstündeydi fakat üzerinde tek bir kişi yoktu. Başlangıçta 25 kişiyi taşıyordu ancak arama

sırasında hiç kimse bulunamadı. Bu hikâye geride, mürettebatın neden gemide kalmadığına ve

cesetlerinden hiçbirinin nasıl bulunamamış olmasına dair akıllarda birçok soru işareti bıraktı.

Sayı  1 ,  Şubat  2020
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Joyita gemisi ve mürettebatı üzerine birçok teori ortaya atıldı. Ortadan yok olan mürettebatın, bir

Sovyet denizaltısı tarafından kaçırıldığını iddia edenler bile oldu. O zaman sürmekte olan Soğuk

Savaş etkisinde, bu teori insanlar tarafından mantıklı da bulundu.
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Bir başka teori de Japonların yapmış olabileceği düşüncesindeydi. Yerel Fiji Times ve Herald

gazetesi, Joyita’nın ilerleyişi sırasında bir Japon balıkçı tekne filosu yakınından geçtiğini belirtti.

Kaynak ayrıca Joyita mürettebatının “Japonların görmesini istemediği bir şey gözlemlediklerini”

belirtti.

Bu teori, gemide çalışma yapan kurtarma ekipleri tarafından “Made in Japan (Japonya’da yapılmış

olan)” damgalı bıçaklar bulunduğunda bazı kanıtlar elde etmiş gibi görünüyordu. Ancak yapılan

testler sonucu, bıçakların büyük olasılıkla 1940’ların sonunda balıkçılık faaliyetleri sırasında Joyita

gemisinde kullanıldığını belirledi.

47 yıl sonra (2002) Yeni Zelandalı yazar David Wright, bu gizemli olayı çözdüğünü iddia ederek

Joyita: Gizemi Çözmek adında bir kitap yayınladı.

Joyita Mürettebatının akıbeti günümüzde de gizemini koruyor
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OLAYLAR
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Dans
Salgını

MASALLARA  KONU  OLAN  VE  TÜM
AVRUPA ’Y I  AVCUNA  ALAN  ÖLÜMCÜL

DANS  SALG IN IN IN  G İ ZEML İ  H İ KAYES İ
Takvimlerin Temmuz, 1518 yılını gösterdiği bir günde, o zamanlar

Kutsal Roma İmparatorluğu’nun bir parçası olan Strasburg

şehrinde bir ‘dans salgını ‘ başladı. Yaklaşık olarak 400 kişinin

bedenini tabiri caizse ‘ele geçiren’ bu salgın, insanların durmaksızın

dans etmelerine ve yorgunluktan bitap düşmesine neden oldu.

Hatta insanlardan bazıları bu salgının yol açtığı kalp krizi, felç gibi

sorunlardan dolayı hayatını kaybetti.

Bu ilginç salgın, Temmuz 1518 yılında Frau Troffea adlı bir kadının,

Strasburg şehrinde kontrolsüz ve kendinden geçmiş bir şekilde

dans etmesiyle başladı. Şehirde tek başına bu şekilde dans eden

Troffa’ya sonunda 400 kişi katıldı. Bir noktadan sonra günde 15

kişinin ölümüne sebep olmaya başladı bu dans salgını.

Sayı  1 ,  Şubat  2020

Yetkililer ve doktorlar, bu ilginç salgının sebebinin doğaüstü bir şey olmadığını, insanların ‘kanının

kaynadığını’ söylediler. Ve insanları tedavi etmek yerine şehrin ortasına ahşaptan bir sahne

kurdurdular ve insanları müzikle dans ettirmeye devam ettiler. Bu ‘çözüm’ bir işe yaramadı. Ancak

tuhaf bir şekilde, salgın nasıl birdenbire başladıysa öyle de bitti.

Salgının nedeni ile ilgili ortaya atılan teorilerden bazıları; halkın toplu histeriye tutulmuş olması,

tahıllardaki bir bakterinin yol açmış olabileceği bir hastalık ya da yoğun baskı altında yaşayan

Strasburg halkının hezeyana kapılıp transa geçmiş olabileceği.

Bu tuhaf salgın günümüzde de açıklanabilmiş değil.
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SARAYLAR
İstanbul'u İstanbul yapan en öneml detaylardan

olan tarh saraylar da şehr gezmek steyenlern

mutlaka zyaret etmes gereken noktalar arasında

yer alıyor.

TOPKAPI SARAYI

DOLMABAHÇE SARAYI

ÇIRAĞAN SARAYI

YILDIZ SARAYI

04
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İ S T A N B U L ’ U N  S İ L U E T İ N İ  O L U Ş T U R A N  E N

G Ü Z E L  M A N Z A R A L A R D A N  B İ R İ N E  S A H İ P ,

T A R İ H Î  Y A R I M A D A D A  M E D E N İ Y E T İ M İ Z İ N

H A Z İ N E S İ  B İ R  O S M A N L I  S A R A Y I .

 

TOPKAPI
SARAYI

Fatih Sultan Mehmet tarafından yapımına 1460-1478 tarihleri arasında başlanan Topkapı
Sarayı son şeklini 19. yüzyıla kadar yapılan ilavelerle almıştır. Konumu, Haliç’i, Boğaziçi’ni ve
Marmara Denizi’ni gören bu ihtişamlı saray kara tarafından Sûr-ı Sultân-i, deniz yönünden ise
Bizans Surları ile şehirden ayrılmıştır. Değişik işlevlere açılan kapıların dışında anıtsal girişi
Bâb-ı Hümayun (Saltanat Kapısı)’dur.
Kuruluşunda Edirne Sarayı’ndan etkilendiği görülmektedir fakat sultanların yaptırdığı değişiklik ve

eklemeler sürekli gelişmesine bu doğrultuda diğer Avrupa saraylarından farklılaşmasına yol açmıştır.

İçerisinde bulundurduğu yapıların çeşitleri doğrultusunda büyük bir kitleye hitap eden Topkapı

Sarayı övgülere layık saraylarımızdandır.
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O S M A N L I  D E V L E T İ ’ N İ N  1 9 .  Y Ü Z Y I L D A

D Ö N Ü Ş E N  K İ M L İ Ğ İ N İ N  S E M B O L

Y A P I L A R I N D A N  E N  G Ö R K E M L İ S İ ,  B O Ğ A Z ’ I N

Z A R İ F  S A R A Y I  D O L M A B A H Ç E . . .

 

DOLMABAHÇE
SARAYI
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Dolmabahçe Sarayı yapıldığı yer bakımından dikkatleri üstüne çeken bir sarayımızdır. Koyun

zamanla bataklık haline gelmesi her ne kadar hoş karşılanmayan bir durum olsa da Dolmabahçe

Sarayı’nın temellerini atmış ve üzerine kurulacak bir zemin oluşturmuştur. Sarayın iç süslemelerinin

yabancı ressamların gerçekleştirmiş olmasının yanı sıra iç dekorasyonunun da Fransız M. Sechan

tarafından yapılması batı dünyasının Osmanlı üzerindeki etkisini göstermektedir.

 

Bu sebepledir ki Dolmabahçe Sarayı bir Fransız sarayı olan Versaile Sarayı ile büyük benzerlik

göstermektedir. Güzel bir manzaraya sahip olan bu saray 3 katlı olup 285’e yakın oda içermektedir.

Günümüzde de önemini yitirmeden korumaktadır.

24



L A L E  D E V R İ   D İ Y E  B İ L İ N E N ,  " Ç İ Ç E K  V E

M Ü Z İ K  A Ş K I "  D Ö N E M İ N İ N  E N  Ö N E M L İ

S İ M G E L E R İ N D E N

 

ÇIRAĞAN
SARAYI
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Çırağan mum ve kandil ışığında yapılan eğlencelerin adı iken bu eğlencelerin sarayın
bulunduğu yerde yapılması saraya “Çırağan” ismini vermiştir. Kazancıoğlu Bahçesi adıyla
anılan bir bahçeye Damat İbrahim Paşa tarafından bu ihtişamlı saray kurulmuştur.
 
Süsleme açısından zengin olan sarayın içerisinde ağırlıklı olarak geometrik şekiller kullanılmıştır.

Mobilyasından kapılarına, penceresinden sütunlarına kadar eşsiz bir uyum içerisindedir.
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Y I L D I Z  K A S I R L A R I ’ N D A N  Y I L D I Z

S A R A Y I ’ N A

 

YILDIZ
SARAYI

Sayı  1 ,  Şubat  2020

2. Abdülhamid’in daimi ikametgâhı olan Yıldız Sarayı yapımına 17. yüzyılda başlanan ve 19. yüzyılda

mevcut şekline ulaşan nadide saraylarımızdandır. İçerisinde Büyük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı,

Yaveran Daireleri, kimyahane ve eczane olarak kullanılan Güvercinlik Binası, Harem ve Küçük

Mabeyn Köşkü’nün yanı sıra yapılan tiyatro günümüze ulaşamamakla birlikte yapıldığı dönemde

oldukça ilgi görmüştür. Yapılan tiyatro ile Türk Tiyatrosu’nun örnekleri halk ile buluşmuştur. Böyle

bir duruma ev sahipliği yapması Yıldız Sarayı’nı yücelten hususlardandır.
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YALTA
KONFERANSI
05

4  Ş U B A T  1 9 4 5  -  1 1  Ş U B A T  1 9 4 5

Yalta Konferansı, II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin

Delano Roosevelt, Büyük Britanya Başbakanı Winston Churchill ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi

Genel Sekreteri Joseph Stalin arasında günümüzde Ukrayna’ya bağlı Yalta şehrinin güneyindeki

Livadia sarayında yapılmıştır.

Konferansın ana başlıkları Almanya’nın bölünmesi, Polonya topraklarının değişimi, Sovyetlerin

Japonya’ya savaş ilan etmesi ve Birleşmiş Milletler kurulmasıydı. Müzakereler 4 Şubat günü

başlamıştır. Konferansın başlayacağı gün Sovyet orduları Berlin’e 80 km, Amerikan-Britanya

müttefik orduları ise 500 km uzaktaydı bu daha konferansın başından Stalin’in elini

kuvvetlendiriyordu.

Roosevelt ne kadar aynı ideolojiden olsalar

da Churchill’i ve Britanya’yı sömürgeci bir

devlet olarak görüyor ve kendilerine bir şey

katacaklarını düşünmüyordu. Öte yandan

ideolojileri farklı olsa da Pasifik Savaşı halen

devam ettiği için Sovyet ordusuna ihtiyaç

duyabileceğinin farkındaydı bundan dolayı

Stalin’e daha yakın durma eğilimindeydi.

Churchill, Sovyetlerin işgal ettiği doğu

Avrupa topraklarında kendi ideolojisini

yayacağını biliyor Roosevelt ile işbirliği

yapıp bunu engellemeye çalışmak istiyordu.

Stalin ise aynı ideolojiye sahip bu iki

devlette oluşan fikir ayrılıklarının farkına

varmış ve zaman zaman iki lideri birbirine

kırdırıp aradan sıyrılmayı başarmıştı. Stalin

Roosevelt’in kaldığı Livadia sarayını

dinleme imkânına sahipti, Stalin bu bilgileri

müzakereler boyunca kullanmış ve

konferans bir hayli hararetli geçmişti.
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İlk gün Almanya konusu tartışılmıştı. Stalin, Almanya’dan 10 milyar dolar tazminat istemiş

müttefikler karşı çıkmasına rağmen sonunda kabul edilmişti. Almanya ileride bu tazminatı ödeyecek

parası olmayınca sanayisini Sovyetlere devretmiş bu da dünyayı soğuk savaşa götüren olaylardan biri

olmuştu. Churchill Fransa’ya da toprak verilmesi yönünde fikir beyan edince Stalin “Tabi ki

müttefikler kendi hâkimiyet bölgelerindeki topraklardan istedikleri kadarını Fransa’ya verebilirler.”

cümlelerini sarf etmiştir.

Büyük Britanya Başbakanı Winston Churchill

Konferansın üçüncü günü konu Polonya’ydı. Churchill Polonya’nın Britanya ile geçmişten gelen
dostane bağlarını bildiği için Polonya’da özgür, demokratik, Batı yanlısı bir hükümet istiyordu. Stalin
ise zaten hâlihazırda hâkimi olduğu bu topraklarda Sovyet yanlısı komünist bir hükümet
talebindeydi. Toplantıda sinirler gerilince konferansa başkanlık eden Roosevelt toplantının yarın
devam etmesini buyurdu. Toplantının 4. gününde Stalin kurduğu dinleme cihazları ile liderlerin
Polonya konusunda tavizler vereceğini öğrenmişti.
Roosevelt’in birinci önceliği Japonya ile süren Pasifik Savaşı ve Birleşmiş Milletler’ in kurulmasıydı.
Churchill’in önceliği ise sömürge yollarının güvenliği için Yunanistan’dı. Yunanistan’da iç savaş vardı
ve komünistler kralı devirmek üzereydi. Bu Britanya’nın sömürge yollarının tehlikeye girmesi
demekti Churchill bunu istemiyordu. Günün sonunda Churchill ve Roosevelt Polonya’daki komünist
yönetimi tanıdı. Stalin böylece Polonya meselesini de kendi üstünlüğünde halletmiş oldu.
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Sovyetler Birliği Komünist Partisi

Genel Sekreteri Joseph Stalin

Churchill ve Roosevelt’in tek koparabildiği taviz Doğu

Avrupa’da Sovyetlerin işgal bölgelerinde özgür

seçimlerin yapılmasıydı. Stalin zaten bu seçimleri

kendine bağlı kişilerin kazanacağını biliyordu. Aynı

zamanda Sovyetler Doğu Polonya’yı ilhak etmiş ve

Almanya’nın doğusundan toprak vererek

Polonyalıların yaşam alanlarını batıya kaydırmış

böylece Doğu Polonya’yı bir sorun olmaktan

çıkarmıştı.

5. günde Roosevelt Stalin’i kendi konakladığı yere

çağırmıştı bundan Churchill’in haberi yoktu Roosevelt

için Pasifik konusu çok önemliydi ve Churchill’in

masada sıkıntı çıkarıp bu konuyu bozmasını

istemiyordu. Sovyetler o gün Port Arthur ve Dairen

Limanlarını, Sakhalin Adası’nı, Kuril Adaları’nı ve

Mançurya Demir Yolları İşletmesi’ni, Pasifik Savaşı’na

katılmalarına karşın elde etmişti.

6. günde artık konferansta konular çözüme kavuşmuş

herkes birbirine tavizler vermişti. Konferansın

kazananı Stalin’di fakat Stalin verdiği sözlerin hiçbirini

ileride tutmayacak ve bu da soğuk savaşını fitillerini

ateşleyen unsurlardan biri olacaktı.

Livadia Sarayı
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P A R Ç A L A N M A Y I  H I Z L A N D I R A N  F E R M A N

ISLAHAT
FERMANI

O N S E K İ Z Ş U B A T B İ N S E K İ Z Y Ü Z E L L İ A L T I
6

Islahat Fermanı’nda, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı’na
nazaran, yabancı devletlerin etki ve baskısı çok daha belirgindir.
1853 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlayan Kırım
Savaşı’nın en önemli nedenlerinden biri de Rusya’nın, Osmanlı
Devleti içerisindeki Hristiyanların koruyuculuğunu üstlenerek bu
halklar üzerindeki etkisini arttırmak istemesiydi. 
 
Osmanlı Devleti’nin bunu reddetmesi savaşa kadar giden
gelişmelere yol açmıştır. İngiltere, Fransa ve Piyemonte (bir İtalyan
devleti) bu savaşta Rusya’ya karşın Osmanlı Devleti’ni desteklemiş
ve Osmanlı Devleti gelen yardımlar sayesinde savaşı kazanmıştır.

Savaşın ardından yapılacak barış
antlaşmasında, Osmanlı Devleti’nde yaşayan
Hristiyan halkların hukuki konumlarının
iyileştirilmesi ve yeni haklar verilmesi
öngörülüyordu. Devlet erkânı bunun Osmanlı
iç işleri meselesi olduğunu söyleyerek
reddetmiştir. 
 
Bunun üzerine İngiltere ve Fransa, antlaşma
öncesinde Osmanlı yöneticilerinden bu
konuda düzenlemeler yapmalarını istemiştir.
Yöneticiler de, hem antlaşmada bu iki
devletin desteğini almak, hem de bu konuyu
uluslararası alanda yabancı devletlerin
müdahalesiyle karşılaşmamak için Islahat
Fermanı’nı ilan etmiştir.

Fermanı, İstanbul’da bulunan İngiltere, Fransa,
Avusturya elçileri ve Osmanlı sadrazamının
yanı sıra dışişleri bakanının da bulunduğu
toplantı belirlemiştir. 
 
Osmanlı yöneticileri belgenin hiçbir şekilde
uluslararası nitelik kazanmasını istemedikleri
için düzenleme padişah fermanı olacak
şeklinde yapılmıştır.
Islahat Fermanı, 18 Şubat 1856 tarihinde
Babıâli’de yapılan bir törenle okunarak ilan
edilmiş ve kopyaları Paris Kongresi’ne katılan
devletlere verilmiştir.
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B A Z I  M A D D E L E R İ
1.     Halkın can ve mal, ırz ve namusunun korunması

2.     Kanun önünde eşitlik

3.     Şahsın ve topluluğun hukuklarına saygı

4.     Devlet hizmetlerine ve askerlik ödevine bütün halkın kabulü

5.     Vergi hususunda eşitlik

6.     İltizam usulünün kaldırılarak verginin doğrudan doğruya alınması

7.     Mahkemelerde şahitlik hususunda eşitlik

8.     Mahkemelerin açık olması ve ilanların yayınlanması

9.     İşkencenin kaldırılması

10.  Hapishane usul ve nizamlarının insanlık kaidelerine daha uygun bir          

şekilde tutulması

11.  Karma ticaret, ceza ve cinayet davaları için karma mahkemeler

kurulması

12.  Patrikhanelerin veya Müslüman olmayan meclislerin bazı hukuk

davalarında sahip olacakları yetkilerin doğrulanması

13.  Müslüman olmayan toplulukların din yönünden olan ayrıcalıkları

muhafaza edilerek diğer ayrıcalıkların incelenmesi ve değiştirilmesi

14.  Resmi yazılarda Hıristiyanlar için hakaret manası taşıyan tabirlerin

kullanılmaması Ceza kanunlarıyla mahkeme usullerinin düzenlenmesi
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KİTAP 
T A N I T I M I

"GERÇEKLEŞECEĞİNİ
HERKESİN BİLDİĞİ"

Gabriel García
Márquez

Bir metnin; bünyesinde barındırdığı tarih, siyaset
ve toplum izleri sayesinde “edebi” nitelik
kazandığına
inananlardanım. Çünkü “insanı” temel alan edebi
yapıtlar,insanın acı gerçeklerden yoğurulmuş
yaşamından soyutlanamaz, uzaklaştırılamaz.
Zihnimde filizlenen bu düşünceleri ön yargı
kalıplarına sığdırmayacağım.
Çünkü fasulye tohumları gibi zangır zangır
titretmiyor dünyayı bunlar. Yerinden oynamıyor
çakıl taşları bile... Yeri yerinden oynatan ön
yargılarımdır, düşüncelerim
değil. Fakat Márquez yok mu, Márquez!
Düşünceleri ve
söylemleriyle tarihe soluk aldıran, siyaseti
kıpırdatan, toplum temellerini kuvvetlice sarsan,
hareketsiz taş bırakmayan Márquez...
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Gabriel García Márquez

2014 yılında dünyayı bakışlarıyla son kez kucaklayan Gabriel García Márquez, ara dönem kuşağının Güney
Amerika'daki uzak mensuplarındandır bir anlamda. 1927 yılında, Kolombiya’nın Aracataca kentinde
dünyaya gelen Márquez, yaşı ilerledikçe bu “uzaklığı” kabullenememiş ve uçak fobisine rağmen Avrupa’ya
seyahatlerde bulunmuştur. Anne-babasız onca yıl, bohem bir gençlik ve borç harçla geçen Avrupa
seyahatlerine eklenen başarısız atılımlar sonucunda yazar, derin bir bunalıma girmiştir. Şahit olduğu
siyaset, vahşet ve acı gerçekleri kaleme almaya başlamıştır bundan kurtulmak için. Başarmıştır da... 
 
Adını bir kez duyurmakla yetinmeyen Gabriel García, gördüğü toplumsal açıkları kaleme almıştır her
eserinde. Böylelikle artık tam bir ara dönem kuşağı mensubu, entelektüel yaklaşıma sahip bir tarihçi,
siyasetçi, toplum bilimci ve -en önemlisi- dünya çapında bir edebiyatçı olmuştur!..

Márquez’in İnadı

Çeşitli edebi yapıtları arasında öne çıkanlardan biri “Kırmızı Pazartesi” romanıdır. 1981 yılında yayınlanan
bu kitap, Gabriel García Márquez’in bir çocukluk anısı altında her ulusa seslenişinin zirvesidir kanımca.
Romanın ana kahramanı Santiago Nasar’dır. Gece yarısı ortaya atılan bir tecavüz haberinin yargısız infaza
uğrayan sanığıdır Santiago. Güya, dünya evine henüz girmiş Angela Vicario’nun kızlığını önceden bozmuş ve
cehennemi boylamayı hak etmiştir! Santiago Nasar’ın kendini savunmasına hatta ne isnatla katledildiğini
bilmesine lüzum yoktur. Bu mesele uzamamalıdır. Çünkü bu gibi durumlar, henüz gün yüzüne çıkmadan
halının altına atılmalıdır. Fakat gizlerken, bu günaha neredeyse denk olan öteki kirli çamaşırlar ortaya
saçılmalıdır! 
Bilindiği gibi, sebeplerden bir perde yaratmak, gerçeği gizlemenin en iyi yoludur... 
Bu, Márquez’in edebi söylemiyle topluma getirdiği, titreten bir eleştirel yaklaşımdır.  Sayfaları çevirdikçe
Santiago Nasar, usul usul kaybetti insanî özelliklerini. Hastalıklı toplumunun içinde kaynayan her olay,
Santiago’yu hem öldürüyor, hem de gerçekleriyle yoğuruyordu. O, zihnimde, makûs talihini okuduğum bir
devlete dönüşmüştü artık. Tarihe karışmış, siyaseti ortaya saçılan, toplumu çürümüş bir devlete... Bizde
irsîdir; “tarihe karışmış devlet” dendi mi, Osmanlı İmparatorluğu ilişir aklımızın bir köşesine. 
 
Tarih bilgimizin herkese yetecek kadar çok ya da sadece bize yetecek kadar az olması pek de önemli değildir.
Osmanlı çoktan Santiago Nasır’ın yerini almıştır. Artık önemli olan; Osmanlı’nın kaderinin bir saat gibi her
şeyden bağımsız olarak nasıl işlediğini satırlar arasında takip etmektir. Her devlet gibi onun da öleceği, ilk
cümleden kazınmıştır zaten kafamıza: “Santiago Nasar, onu öldürecekleri gün, piskoposun geleceği gemiyi
karşılamak için sabah saat 05.30’da kalkmıştı...”

Santiago’nun Kaderi
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