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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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2 MART

TARİHTE
BU AY

3 MART

İznik'in Fethi (1331):Bursa’yı ele
geçiren Orhan Gazi, İznik şehrinin önemini
göz önüne alarak Osmanlı
topraklarına katmayı düşündü ve İznik’e
yöneldi. Gebze-Darıca civarında
Pelekanon Muharebesi yapılarak Bizans
ordusu bozguna uğratıldı. 2 Mart 1331
tarihinde Osmanlı Devleti İznik’i fethetti.

Ayastefanos Antlaşması (1878):
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.

 
Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin

Kaldırılması (1924): TBMM,
Osmanlıda yapılan işlerin dine uygun

olup olmadığını denetleyen ve
vakıfları ve medreselerin denetimini

elinde bulunduran bu kuruma son
vermiştir. Bunun yerini Diyanet İşleri

Başkanlığı ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü almıştır.

 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (1924):

Böylece Türkiye’deki tüm eğitim
kurumları MEB’e bağlanmıştır.

 
Halifelik’in Kaldırılması (1924): Bu

karar ile 16. yüzyıldan itibaren
Osmanlı padişahlarının

taşıdığı; son Osmanlı padişahı
Vahdettin'in ülkeyi terk etmesinden

sonra TBMM
tarafından Abdülmecid Efendi'ye

verilmiş olan halifelik unvanı ortadan
kalkmıştır

Mart Ayında Gerçekleşen Olaylar

4 MART
Selahaddin Eyyubi'nin Ölümü
(1193): Mısır ve Suriye Sultanı,
Eyyubi hanedanının kurucusu
olan hükümdardır. Hıttin
Muharebesi ile Kudüs'ü Haçlı
kuvvetlerinden alarak
kentte 88 yıl süren Hıristiyan
egemenliğine son vermiş,
arsından
Hıristiyanların düzenledikleri III.
Haçlı Seferi'ni etkisiz hale
getirmiştir.

7 MART
İstiklal Mahkemeleri’nin Ölümü
(1927): İstiklal Mahkemelerinin
görevine 7 Mart 1927'de son
verilmiştir. İstiklal Mahkemeleri'nin
kararları kesin ve hiçbir başka
kurumun onayı olmadan doğrudan
uygulanıyordu. İstiklal mahkemeleri
görev süresi içerisinde yaklaşık
60.000 kişi yargılanmış 3.000'e yakın
idam kararı verilip infaz edilmiştir.
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8 MART
Yıldırım Bayezid’in Ölümü (1403): Yıldırım Bayezid,
Germiyan, Aydın, Saruhan ve Menteşeoğulları’nı
almış, Rumeli’den de birçok yeri topraklarına
katmıştır. 1391-1395 yılları arasında İstanbul’u
kuşatmış fakat en son Balkanlar’dan gelen Haçlı
ordusu nedeniyle kuşatmayı kaldırmak zorunda
kalmıştır. Haçlılar ile yaptığı Niğbolu Savaşı’nı
kazanarak Bulgar Krallığı’nı da topraklarına
katmıştır. 1402 yılında Ankara’da Timur ile karşı
karşıya gelen I. Bayezid, Ankara Savaşı’nı kaybetmiş
ve Timur’un esiri olmuştur. Yıldırım Bayezid 8 Mart
1403’te nedeninin hala daha bilinmediği bir
sebepten dolayı ölmüştür.



12 MART

TARİHTE
BU AY 9 MART

Almanya’nın Avusturya'yı İlhakı
(1938): 12 Mart 1938'de
Hitler'in Almanya'yı genişletme
çabalarının ilk adımı kendisini
göstermiştir.
Avusturya'nın ilhakını, Versay
Antlaşması gereği 15 yıldır
Milletler Cemiyeti’nin kontrolünde
olan Saar bölgesinin Almanya'ya
verilmesi, Çekoslovakya'nın
Südetler’i Almanya'ya zorla hediye
etmesi, Almanya'nın
Çekoslovakya'yı ve Polonya'yı
işgali takip etti. 
 
İstiklâl Marşı’nın Kabulü (1921):
Yapılan elemeler sonucu Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart
1921 tarihli oturumunda, bazı
mebusların itirazlarına rağmen
Mehmet Akif’in yazdığı şiir coşkulu
alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste
İstiklâl Marşı'nı okuyan ilk kişi
dönemin Milli Eğitim Bakanı
Hamdullah Suphi Tanrıöver
olmuştur.

Fas’ın Osmanlı Devleti
Himayesine Girişi (1576): Cezayir
Beylerbeyi Ramazan Paşa elinde ki

15.000 kişilik bir kuvvet ile
kendisinin dört katı askere sahip

olan Fas kralını el Raken
Savaşı’nda yenmiş ve bu savaşın
ardından 9 Mart 1576 tarihinde

Fas, Osmanlı himayesine
girmiştir..

Mart Ayında Gerçekleşen Olaylar

13 MART
Bedir Muharebesi (624): Bedir Muharebesi veya Bedir

Savaşı, 13 Mart 624 tarihinde Müslümanların,
Mekke'nin Kureyşli paganlarıyla yaptığı ilk savaştır.
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15 MART
Suriye İç Savaşı'nın Başlangıcı

(2011): Suriye ordusu, Suriye
hükümeti ve Suriye'deki iç

isyancılar arasında başlayan,
sonrasında Irak ve bazı Kürt,

Türkmen, Dürzi ve Süryani grupların
da katıldığı, son dönemde ise Rusya,

İran, Amerika Birleşik Devletleri,
Türkiye ve İsrail gibi dış güçlerin de

sınırlı ve düzenli olarak dâhil olduğu
çatışmalardır. Gösteriler 15 Mart
2011'de başlamış ve Nisan 2011

tarihinde ülke çapında yayılmıştır.
 

3.Reich'ın İlanı (1933): Nazi
Almanyası’nın, 1933-1945 yılları

arasında Adolf Hitler liderliğindeki
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi

Partisi’nin tek parti rejimine dayalı
yönetim sistemiyle yönetildiği

döneme verilen isimdir.

16 MART
İstanbul’un İşgali (1920): Mondros
antlaşmasıyla başkent İstanbul, önce 13
Kasım 1918, sonra 16 Mart 1920'de olmak
üzere iki kez işgal edildi. İlk işgalde İstanbul'un
önemli ve stratejik noktaları kontrol altına
alınmış ancak idareye el konulmamış fakat
ikinci işgal ile idareye de el konulmuştur.
 
Moskova Antlaşması (1921): Rusya
Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti
arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ve
devamı niteliğindeki antlaşmalarla belirlenmiş
olan sınırlar günümüzde Türkiye, Gürcistan,
Ermenistan ve Azerbaycan arasında hâlen
geçerlidir.

 



18 MART

TARİHTE
BU AY

19 MART
Çanakkale Zaferi (1915): Çanakkale

Savaşı I. Dünya Savaşı sırasında 1915–
1916 yılları arasında Gelibolu

Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu
ile İtilaf Devletleri arasında yapılan

deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf
Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun

başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve
Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele

geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak
tedarik ve askeri ikmal yolu açmak,

başkent İstanbul′u zapt etmek suretiyle
Almanya′nın müttefiklerinden birini

savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini
zayıflatmak amaçları ile ilk hedef

olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir.
Ancak saldırıları başarısız olmuş ve
geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

İlk Mebusan Meclisi’nin
Toplanması (1877): Osmanlı
İmparatorluğu'nda, 23 Aralık 1876
tarihli Anayasa'ya (Kanuni Esasi)
göre kurulmuş ve I. Meşrutiyet ve
II. Meşrutiyet dönemlerinde görev
yapmış yasama organıdır. Seçilmiş
parlamenterlerden oluşmakta ve
padişah tarafından atanan (daha az
sayıdaki) üst kamara üyelerinin
oluşturduğu Seçkinler Meclisi
(Ayan Meclisi) ile birlikte, Genel
Parlamentoyu (Meclis-i Umûmî)
oluşturmaktaydı.

Mart Ayında Gerçekleşen Olaylar

20 MART
Akka Kuşatması (1799): Akka Kuşatması,

bugün İsrail sınırlarında olan Akka şehri
dolaylarında yapılmıştır. Fransız Napolyon

Bonapart’a karşı Cezzar Ahmed Paşa
tarafından savunulmuştur. Napolyon’un

Uzakdoğu’yu sömürgeleştirme umudu Akka
önünde çakılı kalmıştır.
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Hazırlayan:

25 MART

Evliya Çelebi'nin Doğumu (1611):
Evliya Çelebi, 17. yüzyılın önde
gelen gezginlerinden ve az sayıdaki
17. yüzyıl nesir yazarlarındandır.
Elli yılı aşkın süreyle Avrupa, Batı
Asya ve Mısır topraklarını gezmiş,
gördüklerini de Seyahatname adlı
10 ciltlik eserinde toplamıştır.

30 MART
Fatih Sultan Mehmed’in Doğumu (1432):

II.Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci
padişahıdır. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa

bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında
ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürmüştür.

 
Paris Antlaşması (1856): Rusya ile Kırım Savaşı'nı

kazanan Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık
ve Fransa arasında 30 Mart 1856 tarihinde

imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Antlaşmanın
Avrupa için önemi, Rusya tarafından bozulan

uluslararası dengenin tekrar getirilmesidir.



Tarih, en kısa tanımı ile geçmişte yaşamış insanların yapıp ettikleridir.
Tarihe olan ilgi ve geçmişi anlama çabası, insan için bir zorunluluktur.
Hiç kimse tarihten kaçamaz, ilgisiz kalamaz veya tarih dışında bir
varlık gibi davranamaz. İnsanın diğer canlılardan en önemli farkı;
kendisinin geçmiş, bugün ve gelecek arasında bir bağ kurup bunun
anlayışında ve bilincinde olabilmesidir.
 
Tarih, insanlara yaşanmış olaylardan doğru sonuçlar
çıkarmaları için yön verir. Bütün insanların geçmişten dersler
çıkarmak için tarihi öğrenmeye ve tarihin tecrübesinden yararlanmaya
ihtiyaçları vardır. Böylece geleceğe yön vermek için geriye çekilip
engeli aşacak yarışmacı örneğinde görüldüğü gibi, toplumlar da
geçmişteki hafızalarını yoklayarak bugün ve gelecekte yapacakları
işleri düzenlemektedirler. Tarihin başka bir yararı da insanlara kök
duygusu diyebileceğimiz bir zihniyet ve şuur kazandırmasıdır. Bu
yolla tarih, kişi ve toplumlara ait oldukları millete bağlı olma ve onu
derinlemesine tanıma imkânı verir. Schopenhauer’in söylediği gibi “Bir
millet benlik şuuruna ancak tarih aracılığı ile varabilir.” Tarih aynasına
bakan toplumlar; orada kendi güç, birikim ve deneyimleri hakkında
bilgi sahibi oldukları gibi, dost ve düşmanlarının da özelliklerini tanıyıp
öğrendikten sonra, onlara karşı hareket stratejilerini belirlerler. 

Atatürk, bir özdeyişinde “Geçmişte sayısız medeniyetler kurmuş bir
milletin çocukları olduğumuzu ispatlamak için, yapmamız gereken
şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz. Bugüne ve yarına
bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz var” diyerek, uygar tarih
anlayışının savunucusu olduğunu ve tarihi sığınılması gereken bir
durak veya sadece iftihar vesilesi sayılan bir uğraş değil, aksine hız
ve ilham alınması gereken bir dersler silsilesi olarak görmüştür.
Bunun içindir ki, Atatürk'ün tarih çalışmalarında millî şuur, vatan
sevgisi ve tarih sevgisi gibi değerler ön plana çıkmıştır.

TARİH BİLİNCİ
02

Sayı  2 ,  Mart  2020

Tarihe daima önem veren
Mustafa Kemal, Misak-ı
Millî sınırlarını belirlerken
milletin tarihine de sahip
çıkmış, ülkelerin
sadece kuvvet ve silahla değil,
fikir ve tarih şuuruyla da
korunması
gerektiğine inandığından tarih
araştırmalarına önem vermiştir.
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TARİH BİLİNCİ
02

Sayı  2 ,  Mart  2020

Millî şuurun tarih bilinci ve millî kültürle besleneceğini bilen Atatürk, “Türk çocuğu ecdadını
tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” ve “Yetişecek çocuklarımıza
ve gençlerimize görecekleri eğitimin hududu ne olursa olsun, her şeyden evvel millî
an’anelerimize düşman olan unsurlarla mücadele etme lüzumu öğretilmelidir” diyerek gençlerin
millî kültür ve tarih şuuru ile yetiştirilmelerini öngörmüştür.Tarih şuurundan mahrum olan milletler¸
milli birlik ve beraberliğini de koruyamazlar. Milli birliğini tesis edememiş milletlerin yaşaması
mümkün değildir. Tarih şuuru zayıf olan milletlerde siyasî ve sosyal alanda çok büyük
problemlerin yaşandığı bir gerçektir. Sosyal ve siyasî bunalımların yaşandığı toplumlarda ise
insanların kendine olan güven duygusunun azaldığı ve kendi kültüründen yabancılaştığı görülür.
Bu ise, kimlik değişimi ve beyin göçüne sebep olur ki bu da sosyal ve siyasi hayatta tamiri
mümkün olmayan facialara yol açar. Bunun için de kendi insan ve toplumumuzu tarih şuuru ve
bilinci içerisinde yetiştirmemiz gereklidir. A. Hamdi Tanpınar’ın dediği gibi “Sıçrayıp ufuk
değiştirmek bile, ancak bir zemine basarak mümkündür. Bu zemin geçmişimizdir; onunla
kuracağımız sağlıklı ilişki geleceğimizi belirleyecektir.” Yani geçmişimizi çok iyi anlamak¸
yorumlamak¸ şuur ve bilince sahip olma tekâmülümüzün yönünü ve seviyesini belirler.
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TARİH BİLİNCİ
01

Sayı  2 ,  Mart  2020

“TARİH, GEÇEN
ZAMANLARIN
ŞAHİDİDİR, ONUN
GERÇEKLERİNİ
AYDINLATIR,
ANILARI MEYDANA
ÇIKARIR, GÜNLÜK
YAŞAMIMIZA YOL
GÖSTERİR VE ESKİ
ZAMANLARDAN
BİLİNMEYEN
OLAYLARI ANLATIR.”  
 
-M. T. CİCERO

Hazırlayan
Abduulah İŞÇİ
Tarih Öğretmeni

Tarih, insanın düşünme gücünü geliştirir, kültür
seviyesini belirler. Manevi değerlerin önemini artırır.
Bireyin vatan, millet, aile gibi kavramlara daha çok değer
vermesini sağlar. Olaylara daha geniş perspektiften
bakmayı ve çok yönlü incelemeyi öğretir. Barışın önemi
ve değerini öğretir. Devletlerarası ilişkiler düzenler. Tarih
bilincine sahip insanlar, olayları ve olguları eleştirel
değerlendirmeye tabi tutar. Analiz etme, doğru ve yanlış
ayrımını yapabilme becerisi gelişir. İnsanlara
karşılaştıkları durumları tarihi olaylarla bağlantı kurarak
mantıklı bir sonuca varma yeteneği kazandırır. Olaylara
daha geniş açıdan bakmayı öğretir.

“"Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir
millet, her şeyini kaybetmeye mahkumdur.
Hafızası parça parça kopmuş bir akıl
hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve
benliğini terkip eden bütün varlık
unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir.”                 
                                          
 
Peyami Safa
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MART’IN 8’İ
02

Gözümün nuru gibi bir şey.  Belirtili isim tamlaması aslında kendisi. Fakat
başka şeylere de belirti olma vasfına haiz zannımca. Kadınlar Günü ya da
belirtili haliyle kadınların günü. İnsan evladının yarısına ayrı gün tahsis edilmiş
olması belli bir özür mahiyeti de taşıyor olabilir. Zira bu yarı var ya tarihin
önemli bir kısmında ‘sen az geride dur’ ihtarıyla sönükleştirilen, silikleştirilen
hatta çürütülen bir yarıdır.

 

Yaşamın başlangıcı itibariyle
başroldeyken protokol sırasında sonlara
itilen ve çoğunluk şer, fesat ve hasetle
ilişkilendirilen kadınların cidden bir
günü var. 8 Mart 1857’de New Yorklu
tekstil işçisi kadınlar insani olmayan iş
koşullarını, sonu gelmez çalışma
saatlerini ve son derece düşük ücretleri
protesto amacıyla grev başlattılar (
Fesatlıktan olsa gerek). Başlayan yangın
ve izinsiz çıkışları önlemek için
kilitlenen kapılar sebebiyle 129’u kadın
146 kişi öldü. 1910’da Clara Zetkin’in
çabalarıyla Danimarka’da yapılan II.
Enternasyonal toplantısında bu günün
Kadınlar Günü olarak anılması
kararlaştırıldı. Görüldüğü üzere ufaktan
bir özür kokusu mevcut. Ne diyelim
aldık kabul ettik. Bu vesileyle hazır sazı
elimize almışken kendi çapımızda
naçizane manifestomuzu da ilan edelim.

-Aklımızın kapasitesinin saçımızın boyuyla ters orantısı bulunmamaktadır. Aslında

doğru orantısı da yoktur hatta aralarında somut herhangi bir bağlantı yoktur. 

-Bizleri dövmeyen babalarımızın dizlerini hedef alan bir şiddet eylemine

başvurmalarına lüzum kalmamıştır. Tamamen uydurmadır inanmayınız.

-Uğradığımız cinsel saldırıların bulunduğumuz yerle, saatle ve kıyafetlerimizle bir

ilgisi olduğunu iddia edenlere gereken cevabı vermek için kadın olmak gerekmez

insan olmak kâfidir.

7
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-Yaradılış özeliği olarak kas gücümüzün erkeklere nazaran az olması yetersizlik

sayılmaz zira günümüz dünyası bilgi ve fikirler üzerinden işler ki bu da şartları

eşitler arkadaşlar (Kimse çıplak elle geyik avlamıyor sonuçta).

-Dünya erkeklerin liderliğinde ilerlerken onları arkadan ittiren bizdik. Müsaade

edilseydi en önde de dururduk (Sanırım artık müsaade istemeyeceğiz).

-En sert görünüşlü olanımız bile ağlayan bir çocuk gördüğünde çözülür pamuğa

döner ki bu da güçsüzlük değil kâinatın en büyük mucizesidir. Nokta

8

Sayı  2  ,Mart  2020

Hazırlayan
Meral Çağışlar
Tarih Öğretmeni
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HİTLER’İN
ALMANYASI

Hepimiz Nazi Almanyası ve
Adolf Hitler’i, gerek
yazılardan
gerekse kulaktan dolma
bilgilerle biliriz. Fakat
gerçekten bu döneme ve
tarihine ne kadar hâkimiz?
Gelin 3. Reich dönemini en
başından anlayalım.

9



REICH NEDİR?
 

Nazi Almanyası, Almanya’nın 1933 ile 1945 yılları arasında, Nasyonal
Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) idaresi altında, “Führer” unvanlı Adolf Hitler’in
liderliğinde, tek partili rejime dayalı sistem ile yönetildiği dönemdir. Tarih
içerisinde Üçüncü Reich ismiyle de nitelendirilir.
Nasyonal Sosyalist Parti (NSDAP) yahut bilinen tabiriyle
Naziler’in iktidara yükselmesi ve I. Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'da
kurulan parlamenter demokrasi, Weimar Cumhuriyeti'ni[1]
ortadan kaldırdı. Üçüncü Reich'ın oluşumu, parti lideri Adolf Hitler’in, Paul
von Hindenburg tarafından 30 Ocak 1933 tarihinde şansölye olarak
görevlendirilmesi ile başladı. Üçüncü Reich, kısa sürede Alman vatandaşlarının temel
haklarını kullanamadıkları bir rejim hâline geldi. 28 Şubat 1933'te Reichstag
yani Alman Parlamentosu'nda çıkan şüpheli bir yangının ardından, hükümet anayasal
vatandaşlık haklarının kullanılmasını askıya alan bir kararname çıkararak
olağanüstü hal ilan etti.
 

Re�ch kel�mes�,
sözlükte �mparatorluk, krallık g�b� anlamlara gel�rken; tar�hte

�se Almanların
tam anlamıyla dünya gücü olduğu dev�rlere ver�len addır.

Alman tar�h�nde 3 adet
Re�ch dönem� vardır.

Bunlardan birincisi 962 yılında kurulup 1806 yılında yıkılan Kutsal Roma-

Cermen İmparatorluğu olarak kabul edilir. İkincisiyse, Otto von Bismarck'ın

1871′de Alman şansölyesi olması ile başlayan ve II. Wilhelm'in I. Dünya

Savaşı'ndaki yenilgisiyle sonlanan, Prusya önderliğindeki Alman

İmparatorluğu’dur. Üçüncü ve bu yazıda odaklanacağımız ise Adolf Hitler

tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Almanya (resmî adı Alman

İmparatorluğu)'dır. 1943'te sınırların fazlasıyla genişlemesi üzerine Büyük

Alman İmparatorluğu ismini almış ve 1945'te Almanya'nın II. Dünya Savaşı’nı

kaybetmesiyle yıkılmıştır.

10
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Alman Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg'un 2 Ağustos 1934'teki ölümünün ardından, Hitler

cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi. Hitler artık diktatörlüğünün kaynağını, İmparatorluk Başbakanı

(devlet başkanı), İmparatorluk Şansölyesi (hükümet başkanı) ve Führer (Nazi Partisinin başkanı)

olmasından alıyordu .Alman ordusu da Hitler'e karşı bireysel bağlılık yemini etti. Hitler, iktidarı eline

aldığı anda Versay Barış Antlaşması ile eli kolu bağlanmış olan Almanya’yı canlandırmaya çalıştı ki

başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Öncelikle Versay’a göre, devletin bulundurabileceği en

fazla 100.000 asker sayısına, artmış olan işsiz kesimi dâhil ederek orduyu büyüttü. Ardından bu

büyük ordu için gerekli olan füze, cephanelik, tank ve deniz araçlarını üretmek üzere fabrika

açılışlarını yaptı. Bünyesinde bulundurduğu başarılı birçok mühendisin etkisi de değinilmeden

geçilemez. Ayrıca bütün ülkeyi birleştirmek ve daha kolay ulaşımı sağlamak adına hemen hemen

100.000 kişinin görev aldığı otoban ağı yapılmıştır.

HİTLER ALMANYASI

 

11
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HİTLER ALMANYASI
 

 

 

Her ne kadar yukarıda iyi gelişmeleri saymış olsam da iş her zaman böyle

ilerlememiştir. Nazi Almanyası, izlediği faşist politikadan dolayı kendisine düşman

olarak gördüğü ve insan etiğine ters düşen toplama kamplarında topladığı

milyonlarca Yahudi’ye denek gözüyle bakmıştır. Bu da Almanya’nın ilaç ve genetik

alanlarında ilerlemesini sağlamıştır.

 FAŞİST POLİTİKA
“Führer İlkesi”ne göre, Hitler hukukî devletin dışında durarak, izlenilecek politikayı kendisi belirledi.

Hitler'in içişlerini ilgilendiren yasalarda ve Alman dış politikasında son sözü söyleme hakkı vardı.

Nazi dış politikası, ırk anlamında üstün bir Alman nüfusunun, Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'nde

kalıcı bir egemenlik kurması gerektiğine yönelik ırkçı bir inanışla yönetiliyordu. Üçüncü

İmparatorluğun bu saldırgan politikası, “ırksal anlamda saf” kadınları doğurabildikleri kadar çok

sayıda “Ari” çocuklar doğurması için teşvik etti.

12
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HİTLER ALMANYASI
 

 

Nazi rejiminin barış zamanı ise Alman halkını savaşa hazırlamakla geçti. Ayrıca izlenilen

politika çerçevesinde Yahudiler ve Rumenler gibi “ırksal bağlamda aşağı” gruplar

bölgeden arındırılmalıydı. Söz konusu ideolojik savaş bağlamında, Naziler ırksal

düşman olarak kabul ettikleri Yahudilerin toplu cinayetini yani Holokost’u planlayıp,

uygulamaya koydu. Holokost, hepimizin bildiği içerisinde Yahudi, Sovyet, Romani gibi

etnik grupların bulunduğu ve ortalama 10.000.000 insanın öldürüldüğü Nazi/Yahudi

Soykırımı’dır. Devletin içindeyse halkın çok büyük bir kısmı Nazi hükümetini

seviyordu. . Ancak bazı Alman grupların Hitler’e karşı 20 Temmuz 1944'te düzenlenen

suikast girişimine katılma gibi aykırılıkları veya eleştirileri oluyordu. Rejime karşı

yapılan eleştiriler Gestapo (gizli hükümet polisi) ve Gizli Servis (SD) tarafından

bastırılmıştır.

ÇÖKÜŞ
Alman halkının gözünü kamaştıran bu Üçüncü Reich

dönemi, II. Dünya Savaşı’nın sonralarına doğru yavaş yavaş

sönmeye başlamıştır.  1945 yılı başlarından itibaren Alman

orduları, gerek Batı'da Amerika ve Britanya orduları

karşısında, gerekse Doğu'da Kızıl Ordu karşısında gerilemeye

başlamıştır. Mart ayında Müttefik kuvvetler Ren nehrini

geçerek Alman topraklarında ilerlerken Kızıl Ordu da

ilerlemesini sürdürmüştür. Nisan ayının ise artık Nazi

yönetiminin sonunun olduğunu söylemek mümkündür. 23

Nisan 1945'te Ruslar Berlin'e girmiş, 30 Nisan 1945'te ise

Hitler intihar etmiştir.  7 Mayıs 1945 günü General Alfred

Jodl, Almanya'nın teslim belgesini imzaladı ve Almanya

resmi olarak 8 Mayıs 1945'te koşulsuz teslim oldu. Bu olay

zaman farkı nedeniyle 9 Mayıs tarihinde Rusya’da Zafer

Günü olarak kutlanmaya başladı. 23 Mayıs 1945’de ise

NSDAP liderlerinden Heinrich Himmler’in intiharıyla

Flensburg Hükümeti feshedildi ve Üçüncü Reich, Büyük

Almanya, tamamen yıkıldı.

13

Sayı  2  ,Mart  2020

Hazırlayan
Oğuz TOP



HALKIN TAKIMI BEŞİKTAŞ
02

        Sayı  2 ,  Mart  2020

14



HALKIN TAKIMI BEŞİKTAŞ
02

Sayı  2 ,  Mart   2020

Yense de yenilse de saygı ve sempati duyulan asaleti ve emin duruşuyla gönüllere taht

kurmuş Türk sporunun yekpare bekçisi ve 117 yaşındaki bir Beyefendisidir o. Ya siyahtır

ya beyaz ortası yoktur, renkliye hacet yoktur onun için. Halkın takımıdır mazlumun

yanındadır dünyanın öbür ucunda yapılan bir ırkçılık için yeri göğü inletendir o, gerçek

bir beyefendidir 1960 İstanbul’unun bir resmidir. Siyah zindan beyaz aydınlıktır onun

için. Savaş döneminde kurulduğundan kadrosunda 8 şehit vardır Beşiktaş’ın, hakkıdır o

yüzden armasındaki ay yıldız, formasındaki kan kokusu. Ne Sebalar ne Şeref

Beyler ne Hakkı Babalar çıkarmıştır, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanandır. O

Beşiktaş’tır.

 Kuruluş
1902 sonbaharında Beşiktaş Serencebey

Mahallesi'nde, o zamanın Medine

Muhafızı olan Osman Paşa'nın konağının

bahçesinde, 22 kişilik genç grup, haftanın

bazı günlerinde toplanıp jimnastik

hareketleri yapmaktaydı. Başta Osman

Paşa'nın oğulları Mehmet Şamil ve

Hüseyin Bereket ile mahallenin

gençlerinden Ahmet Fetgeri, Mehmet Ali

Fetgeri, Nazım Nazif, Cemil Feti ve

Şevket Beyler’in aralarında bulunduğu

gençlerin ilk ilgilendikleri spor branşları,

özellikle barfiks, paralel, güreş, halter,

aletli ve aletsiz jimnastikti. O sıralarda

siyasi hareketler dolayısıyla her türlü

toplanmadan işkillenerek hafiyeler

dolaştıran devlet adamları

Serencebey'deki bu toplanmaları haber

alınca, spor yapan gençler bir baskınla

karakola götürüldü. Bu sporcu gençlerin

bir kısmının saray erkânına yakın olması,

ayrıca o dönemlerde kötü gözle

bakılan futbol oynamadıkları ve sadece

beden hareketleri yaptıklarını

belirtmeleriyle gergin durum yumuşadı. 15
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O dönemde futbola kötü gözle bakılıyordu çünkü Hz

Hüseyin Efendimiz’in (ra) Yezid’in askerlerince kesilen

mübarek başı ile onu şehit edenler bir oyun niyetiyle

onun başına vurmuşlardı. Hatta saray çevresinden

Şehzade Abdülhalim bu sporcuları destekledi ve sık sık

antrenmanları seyretmeye başladı. Ünlü boksör ve

güreşçi Kenan Bey de antrenmanlara gelerek güreş ve

boks hareketleri göstermeye başladı. 1903 Mart'ında ise

özel bir izinle Bereket Jimnastik Kulübü kuruldu.

1908'de Meşrutiyet'in siyasi olaylardan sonra Edirne'de

bulunan Fuat Balkan ve Mazhar Kazancı, Hareket

Ordusu ile İstanbul'a geldi. Siyasi olaylar yatıştıktan

sonra iyi bir eskrim hocası olan Fuat Balkan ile başta

güreş ve halter sporlarını yapan Mazhar Kazancı,

Serencebey'de jimnastik yapan gençleri bularak birlikte

spor yapma fikrini kabul ettirdi. Fuat Balkan,

Ihlamur'daki evinin altındaki

yeri, kulüp merkezi yaptı ve Bereket Jimnastik

Kulübü'nün adı Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü

olarak değiştirildi. Böylece jimnastik, güreş, boks,

eskrim ve atletizmin ön planda tutulduğu güçlü bir spor

kulübü meydana geldi. Fuat Bey'in arkadaşları Refik ve

Şerafettin Beyler de iyi birer eskrimciydi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün faaliyetlerini hızlandırdığı ilk dönemde futbol

gölgede kalmışsa da 1910’ların sonundan itibaren kulüpteki atlet ve

jimnastikçiler futbola daha fazla ilgi duyup kendi aralarında maçlar yapmaya

başladılar. O yıllarda gençliğin ilgisi futbola kaymak üzereydi ve Beşiktaş

Kulübü’nün az ilerisinde Validçeşme ve Basiret gibi iki güçlü futbol takımı

kurulmuştu.1911 Ağustos’unda Valideçeşme futbol takımının başkanı ve

kurucusu olan Ahmet Şerafettin Bey (Şeref Bey) futbolcularıyla Beşiktaş

Kulübü’ne katıldı. Beşiktaşlı gençlerin kurduğu futbol takımlarını tek bir çatı

altında toplamayı amaç edinen Şeref Bey’in girişimleri sonucu, Basiret Kulübü

de Beşiktaş’a katıldı. Bu şekilde Futbol Şubesi, resmi olarak Kulüp’te faaliyete

başladı.

16
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100 yılı aşkın süredir Türkiye topraklarında gururla aynı zamanda büyük bir hüzünle

anılan Çanakkale Zaferi’nin Türkiye açısından önemini anlamak için savaş

zamanlarında biraz daha öncesine, her şeyin başladığı 1. Dünya Savaşı’na dönelim.

17

Avrupa ’da  pat lak  veren fakat  zamanla  tüm dünya dev ler ini  iç ine  a lan savaşa  tüm
ülke ler in  kendince  kat ı lma sebepler i  vardı .  Osmanl ı  Devlet i ’n in  savaşa  g irmesi

Almanya Devlet i  i l e  yapt ığ ı  i t t i fak  ant laşması  sonucu o lmuştur .  Ant laşmaya göre
Osmanl ı  Devlet i  savaşa  A lmanya ’nın  gücünün temel ini  o luşturan İ t t i fak  Devlet ler i
taraf ında kat ı lacakt ır .  Fakat  Osmanl ı  Devlet i ’n in  i l er i  ge len  asker ler inden Enver

Paşa ,  asker i  aç ıdan topar lanmak,  se ferber l iğ i  tamamlamak amacıy la  savaşa  g irmeyi
erte lemek i s temişse  de  A lmanya bu  konuda ace lec i  davranmışt ır .  Akdeniz ’de  Süveyş

Kanal ı  ve  Cebe l i tar ık  Boğazı  Br i tanya ’nın  kontro lündeydi .  Goeben ve  Bres lau  ad l ı  yeni
ve  h ız l ı  savaş  gemi ler ini ,  Akdeniz  su lar ının  d ış ına  ç ıkarmak iç in  kaçırarak  10

Ağustos ’ ta  Çanakkale  Boğazı ’na  get irdi .  Enver  Paşa ’nın ,  Çanakkale  Müstahkem Mevki i
Komutanl ığ ı ’na  ta l imat ıy la  gemi ler  boğazdan geç ir i ld i .  Ulus lararas ı  ant laşmalar

gereğince  gemi ler in  b ir  gün içer is inde  Osmanl ı  su lar ından ç ıkması  ya  da  Osmanl ı
taraf ından gözal t ına  a l ınması  gerekiyordu .  Osmanl ı  Devlet i  çözümü gemi ler i  sat ın

aldığ ını  duyurmakla  buldu .  Goeben ’ in  adı  Yavuz ,  Bres lau ’nun adı  Midi l l i  o larak
değiş t ir i l i r  ve  gemi lere  Osmanl ı  bayrağı  çeki l i r .  Sonrasında Osmanl ı  donanmasıy la

bir l ik te  Karadeniz  su lar ına  aç ı lan  bu  gemi ler in  Rusya ’y ı  bombalamasıy la  Rusya ,
Osmanl ı ’ya  savaş  açmışt ır .  Böy le l ik le  Osmanl ı  Devlet i  1 .  Dünya Savaşı ’na  kat ı lmışt ır .
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Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle gözler

İstanbul’a ve boğazlara çevrilmişti. İtilaf Devletleri, İstanbul’u fiilen işgal

etmek, boğazlardan geçişi sağlamak, Balkan Devletlerini taraflarına çekmek

amacıyla Çanakkale’ye harekât düzenlemeye karar vermişti. Bahriye Nazırı

Winston Churchill Birleşik Krallık Savaş Konseyi’ne savaş planlarını sunmuştu.

Çanakkale’ye yapılacak saldırıların sadece donanma ile yapılıp yapılmayacağı tartışma

konusuydu. Uzun tartışmalar sonucu saldırıların sadece deniz yoluyla

yapılacağına Yüksek Savunma Konseyi toplantısında karar verildi. 28 Ocak

1915’de kesin karar alınmış ve İtilaf Devletleri 19 Şubat 1915’te Deniz Harekâtı’nı

başlatmıştı. Bir ay boyunca boğazlar zorlanmış, toplar ateşlenmiş binlerce

mermi atılmış fakat pek de büyük bir sonuç alamamışlardı. İkinci bir saldırı 18

Mart’ta yapılmış, yaklaşık 16 savaş gemisinden oluşan dev donanmayla Çanakkale

Boğazı’nın en dar noktası hedef alınmıştı.

Fakat tüm gemiler Osmanlı donanmasına ait Nusret

Mayın Gemisi’nin yerleştirdiği mayınlar tarafından hasar almıştı. 18 Mart’a

kadar olan bu dönemde Seddülbahir, Ertuğrul, Kumkale ve Orhaniye tabyaları

tahrip edilmiş, boğaza giriş kapıları aralanmış fakat hala kesin bir sonuç

alınamamıştı. Yani 18 Mart 1915’te mayınlar ve Osmanlı topçu bataryalarının

başarılı direnişleri sonucunda Çanakkale’nin geçilmez olduğu gösterilmişti. Ardından

İtilaf Devletleri topçu bataryalarını etkisiz hale getirmek için Gelibolu Yarımadası’na

asker çıkarmıştı. Bu çıkarmalar iki cepheden yapılmıştı; Arıburnu Cephesi’ne

Aznaklar Kolordusu, Sedddülbahir Cephesi’ne Britanya 29. Tümeni ile Fransız Kolordusu. 18 Mart

sabahında 2 deniz tümeninden oluşan donanma

boğazda gözükmesinin ardından Birleşik Krallık donanmasına ait savaş gemilerinden

oluşan ilk tümen boğazdan içeri girdi. Yaklaşık bir saat sonra plan

doğrultusunda Rumeli Mecidiye Tabyası, Rumeli Hamidiye Tabyası, Namazgah

tabyası gibi merkez tabyalar hedef alınmış ve “A Savaş Hattı” olarak

adlandırılan bu plan doğrultusunda ateş edilmeye başlanmıştı.

18
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Yaklaşık yarım saat sonra Rumeli Hamidiye, Anadolu Hamidiye ve Çimenlik ateş almıştı. İki

Britanya savaş gemisi Rumeli Mesudiye ve Yıldız tabyalarını hedeflemiş, Rumeli bataryaları

çok büyük ateş altında kalmıştı. Yangınlar ve birçok zorluklar içerisinde topçuların

şehit olması ile Rumeli Mecidiye Tabyası devre dışı kalmıştı.

Planın ikinci aşamasına geçmeye hazırlanan düşman

donanması ilerlemeyi hedeflerken iki donanma gemisinin hızla uzaklaştığını gördü.

Fransız savaş gemisi olan Bouvet, Anadolu Hamidiye Tabyası tarafından ateş

altındayken patlama olmuş ve dakikalar içinde batmıştı. Yüzlerce kişi sular

altına gömülmüş az kişi kurtarılabilmişti. Britanya gemileri Namazgah tabyasını

hedef almış çok geçmeden önce Rumeli Hamidiye ardından Namazgah tabyaları devre

dışı kamıştı. Ancak Anadolu Hamidiye Tabyası hasar almamış ve hala saldırıya

devam ediyordu. Ardından beklenmedik bir şekilde düşman gemilerinden biri

ertesi gece Nusret gemisinin yerleştirdiği mayınlardan birine çarpmış ağır

hasar almıştı. Bölgenin mayınlı olduğunu anlayan düşman donanması geri

çekilemeye karar verdi. Geri çekilirken Ocean adlı gemi bir mayına çarptı fakat

personel muhripler tarafından kurtarıldı.

18 Mart günü yaşananlar tarihe kazınmıştı. Fakat deniz saldırılarıyla

sonuca ulaşamayan İtilaf Devletleri 25 Nisan 1915 tarihinde kara

saldırılarını başlattı. Aylar süren saldırılar sonucu Çanakkale Savaşı

kesin Osmanlı zaferi ile sonuçlanmıştır. Çanakkale zaferi Türklerin

gücünü ve vatanı için neler yapabileceklerinin büyük bir örneğidir.

Seyit Onbaşı 276 kilo ağırlığında mermiyi taşıyarak Ocean’a büyük

hasar vermiş, Mehmet Çavuş 20 kişilik birliğiyle sayıca üstün olan

İngilizlere karşı gözünü kırpmadan savaşmış, 8 yaşında cepheyle

tanışan 12 yaşında onbaşı rütbesi alan Nezahat Onbaşı cephede büyük

bir başarı göstermişti

Tüm
dünyaya Çanakkale’nin geçilmez Türklerin yenilmez

olduğu gösterilmişti.
19
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Hazırlayan
Naciye Havan
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Zamana D�renenler:
Osmanlı

Mezarları ve Mezar
Taşları

MEDEN İ YETLER İ N
KÖPRÜSÜ ,

ÜZER İ NDE  B İ RÇOK
DEVLET  VE

İ MPARATORLU Ğ UN
HÜKÜM SÜRDÜ Ğ Ü

SANAT I N  VE  GÜZEL L İ Ğ İ N
Ş EHR İ :  İ STANBUL .

Üzerinde yaşayan her halkın her milletin kendi yaşantısından,

kendi kültüründen büyük izler bıraktığı bu şehir günümüzde de bırakılan

emanetlere gururla sahip çıkıyor. Ve bu şehre izini bırakan bir imparatorluk

var ki, bu şehre yüzyıllarca hâkim olmuş, kültürü ve sanatı şehrin her

noktasına sirayet etmiş: Evet, evet Osmanlı! 

 

Bu ay, yazımızda Osmanlının “konuşan mezar taşlarından”

bahsedeceğiz. Osmanlı mezar taşları bize merhum/merhumenin adının, doğum-ölüm

tarihinin yanında mesleğini, mesleğindeki rütbeyi, aile bağlarını da

gösteriyor. Bu konuyu (mezar taşları) ilgi çekici bulmamın sebebi ise: Kişilerin

mezar taşlarında onları ‘simgeleyen’ semboller içermesi.

Sayı  2 ,  Mart  2020
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İlber Ortaylı, önsözünü

yazdığı 'Osmanlılar ve Ölüm' adlı kitaba, Andrê Malraux'dan “Mezar taşları bir

medeniyetin kimliğinin en önemli göstergesidir.” sözünü söyleyerek başlıyor.

Kendi sözleriyle devam ediyor, '' Osmanlı mezar taşları ve cenaze törenleri Osmanlı

halkının karakterini gösterir: “Tevazu, ölümü soğukkanlılıkla karşılama ve ölümü

hayata alıştırma…” Güzel bir söz söylenmiş o döneme dair: “Osmanlı mezarlıkları

yalnızca bir mezarlık değil aynı zamanda tarihin ve sanatın buluşma noktasıdır.

O dönemlerde mezarlıklar şehrin manzarası ve havası en güzel olan yerlerine

yapılır, bu alanlara sonsuzluğun ve doğruluğun temsili olan servi ağaçları

dikilirdi. Göğe yükselen servilerin altında saflığın ve temizliğin ifadesi olan

beyaz mermerler, usta ellerde manayı ve maddeyi birleştiren birer sanat

eserleri olurlardı. Salınan servilerin arasında, halkla iç içe ve halkın

rahatlıkla içinden yürüyerek geçebildiği, etrafında duvarlar olmayan bu

mezarlıklar “Hayatın içinde biz de varız! Hayatta ölüm de var!” diye fısıldardı.

21
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Bugün etrafında koruma duvarları olan mezarlıklara ise bu

duvarlar 1950 yılından sonra eklenmeye başladı.” Günümüzü düşündüğümüzde,

mezarlıklar bizden uzak, adeta şehrin dışına atılmış. Ölüm gerçeğini unutarak

yaşıyoruz, mezarlarda yürümeden ve onların bize ne söylediğini duymadan. Görünen

o ki: Ölüm hakkında milletçe sahip olduğumuz düşünceler çok değişmiş, ölüm ve

hayat kesişmeyen iki kavram oluvermiş…

 

Osmanlı mezar taşlarının en ilgi çekici örneklerine Fatih,

Üsküdar ve Eyüp (mezarları ile ünlü olan ilçemiz) ilçelerinde rastlıyoruz.

Özellikle bir yer var ki bize sunduğu o güzel boğaz manzarasının arkasında,

önemli mezarlar barındırıyor: Süleymaniye Camii. Burada hazire

de mevcut. Tabii ki, 1. Süleyman (Kanuni) ve Hürrem Sultan’ın kabirleri de.       
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Hazireyi gezerken hakikaten de
ilgi çekici mezar taşlarına
rastlayabiliyoruz. Örneğin
gelin duvağı ve dalından
koparılmış gül motifinin
işlendiği mezar taşı:

 
 

 

Sayı  2 ,  Mart  2020

23

Caminin mihrap duvarının önünde yer alan bu ilginç

mezar taşı

Selanik eşrafından Mustafa Fevzi Bey'in 17 yaşında vefat

eden kızı Fatıma

Müşerref Hanım'a aittir. 1,47 m. yüksekliğinde baş

şahidesinin üzerine celi

talik hatla yazılan 11 satırlık kitabesinde;

Ey za'ir şu taşın altında yatan genç

Kızların en pak ve afif ve en zeki

Ve en güzellerinden biriydi heyhat

Ecel onu on yedi yaşında şu gördüğün

Toprağa serdi yegane emeli olduğu

Ailesinin kalbgahından mevtin

Henüz pek taze iken kopardığı bu nadide

Çiçek nur-ı zeka ve malumat ile mümtaz

Hüsn-i ahlak ve namusa mücessem misal

idi ruh-i masumun için Fatiha

Fi 13 Kanun-i Sani sene 1325 (26 Ocak 1910) 

Yevm-i Çarşamba ibareleri yazılıdır.

Doç .  Dr .  A l i  R ıza  Özcan,
İ s tanbul 'un  100 Mezar  Taşı  i s iml i
ki tabın ın  141-142 .  sayfa lar ında  bu
anlaml ı  mezar  iç in  şu  i fade lerde

bulunmaktadır .
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"Süleymaniye Camii haziresinde, caminin mihrap kısmı önünde, hazireye girişte soldaki ağacın
altında bulunan mezarlar içerisinde tasarımıyla en dikkat çeken mezarlardan birisidir. Yüksek bir
kaide üzerine altı sütunun taşıdığı ve sanduka kısmını fiyonklarla birbirine bağlanmış çiçeklerin
sardığı mermer lahdin üstünde üstüvani baş taşı ve ayak taşı şahideleri bulunmaktadır. Baş taşı
silindir gövdenin üzerine örtülmüş bir duvak şeklindedir. Kumaş kıvrımları o kadar ustaca
işlenmiştir ki, kumaş taşın üstüne örtülmüş ve sonra taşlanmış gibidir. Bunun hemen altında ise, üç
adet gülle fiyonk yapılmış, iki ucu aşağı sarkan kalın bir kurdela göze çarpar. Ayak taşı üzerinde
bulunan kırılmış gül dalı ise gülfidanı gibi genç yaşta vefat eden Fatma Müşerref Hanım'a işaret
etmektedir.

 
 

 
Bu yazıda yalnızca İstanbul’daki mezarlardan bahsettik ama Osmanlı elinin dokunduğu diğer
şehirleri de unutmamak lazım

 

Özet le ,  bu  mezar lar ,  taş lara  kazınan tar ihi  göster iyor
bize .

Hakikat i  f ı s ı ld ıyor ,  k imler in  ge l ip  geçt iğ in i  söy lüyor .  
Mezar  öze l l ik ler in in  yanında her  b ir i  b i r  sanat  eser i

o lan  Osmanl ı
mezar lar ın ı  z iyaret  etmek b iz i  düşünmeye,  düşünmenin

yanında hayran o lmaya  sevk
edecekt ir .

 
Hüve ’ l-  Bâkî

Gel  e fendim nazar  ey le  şu  mezâr ım taş ına
Âki l  i sen  gâf i l  o lma ak l ın ı  a l  baş ına

Sal ın ıp  gezerdim bak  ne ler  ge ld i  baş ıma
Âkibet

ö ldüm taş  d ik i ld i  baş ıma
Hazırlayan
Ceyda Toktaş
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AKKA
KUŞATMASI

D O Ğ U ’ N U N  K A D E R İ N İ  B E L İ R L E Y E N
K U Ş A T M A :

Tarih bize Napolyon Bonapart’ı çok iyi anlattı fakat namağlup Napolyon’u dize getiren Cezzar

Ahmet Paşa’yı unuttu.

 

Bosna doğumlu Osmanlı veziri ve Akka Beylerbeyi Cezzar Ahmet Paşa, adını tarihe

Napolyon’u durduran kişi olarak yazdırmıştır. Gençliğinde İstanbul’a gelerek

Hekimoğlu Ali Paşa’nın hizmetinde bulunmuş, 1750’ye doğru Mısır’a gidip Ali Bey

(el-Kebir)’e bağlı olan Kölemen Beyi Abdullah’ın hizmetine girmiştir. Beylerin,

Cidde yöresinde ayaklanan Çöl Arapları ile yaptıkları çete savaşlarına katılmış

ve Abdullah Bey Araplar tarafından öldürülünce misilleme olarak 70 kadar Arap’ı

öldürüp başlarını Ali Bey (el-Kebir)’e göndermiştir. Bu nedenle kendisine “deve

kasabı” anlamına gelen “Cezzar” lakabı takılmıştır.

Fransa tarafından Mısır’ı işgal etmek

için görevlendirilen Napolyon, 19 Mayıs

1798 tarihinde Mısır Seferi için yola

çıktı. İlk önce İskenderiye’yi ele geçirdi ve

ardından Kahire’ye doğru yola

koyuldu. Mısır’a kara yönünden gelecek

tehditleri engellemek için Şubat 1799’da

orduyu Filistin’e doğru yürüyüşe geçirdi.

Hedefi Doğu’nun İmparatoru olmaktı.

20 Şubat 1799’da El-Ariş’i, 24 Şubat’ta

Gazze’yi ve ardından Yafa’yı ele

geçirdi. Ordusuyla Yafa’ya giren Napolyon

şehirdeki 10 bin kadar asker ve

sivili kılıçtan geçirdi. Bu sıralarda ortaya

çıkan veba salgını nedeniyle

Fransızlar bir hafta kadar burada

konaklamak zorunda kaldı.

25



Napolyon 19 Mart’ta Akka Kalesi önüne

geldi ve kalede Cezzar Ahmet Paşa’nın olduğunu öğrendi. Mısır ve Filistin’i

kolayca ele geçiren Napolyon Bonapart, Akka Kalesi’nin bir ihtiyar tarafından müdafaa

edildiğini duyunca kalenin 1-2 gün içerisinde düşeceğini düşündü ve Cezzar

Ahmet Paşa’ya şu mektubu yazdı: “İşte, kale duvarının önündeyim. Bir ihtiyarın

geri kalmış birkaç günlük ömrünü almak bana bir şey kazandırmaz. Seninle

savaşmak istemiyorum, benimle dost ol ve kaleyi bana teslim et.”

Cezzar Ahmet Paşa bu mektuba şöyle karşılık verdi: “Devlet beni bu kaleyi teslim etmem için vezir

yapmadı. Ben şehitlik mertebesine ulaşmadan bir karış toprak vermem. Hamd olsun elimiz silah tutuyor,

geri kalmış birkaç günlük ömrümüzü de cenk ile geçiririz!”  

Napolyon bu sözlerin ardından çileden çıktı, 20 Mart 1799 tarihinde kaleyi kuşatma

altına aldı ve topçularına aralıksız kaleyi vurmalarını emretti. Açılan

gediklerden içeriye giren her Fransız askeri, Osmanlı askerleri tarafından

kılıçtan geçiriliyordu. Bu arada yeniden ortaya çıkan veba salgını Fransızları

zor durumda bıraktı. Nisan ayının sonuna kadar vebadan 270 kişi hastalandı.

Bunun üzerine Fransızlar Akka’ya son ve genel bir hücum yaptılar. Ancak bu

saldırı her ne kadar şiddetli olsa da Cezzar Ahmet Paşa ve beraberindeki

Nizam-ı Cedit askerleri bu saldırıyı da başarıyla geri püskürttü. Bunun üzerine

Napolyon 21 Mayıs 1799’da Mısır’a doğru geri çekilmeye başladı. Geri çekilme

sırasında Napolyon’un emri üzerine veba hastalığına yakalanan ve iyileşmesi

mümkün olmayan askerler afyon verilerek öldürüldü, 26
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iyileşmesi mümkün ama durumu kötü

olanlar ise Osmanlı Devleti’nin insafına terk edildi.

Durumu biraz daha iyi olanlar ise hayvanlara

bindirilerek geri çekilmeye devam edildi. Napolyon 25

Temmuz 1799’da gizlice 2 gemiyle Mısır’dan kaçarken,

ordusunu Mısır’da bırakmış bir başkomutan ve

hayatının en büyük dersini “bir ihtiyar” olan Cezzar

Ahmet Paşa’dan almış olarak acı içinde şu meşhur

sözünü söyledi: “Akka’da durdurulmasaydım bütün

Doğu’yu ele geçirirdim. Kader beni bir ihtiyarın

oyuncağı yaptı.” Cezzar Ahmet Paşa Akka müdafaası

sırasında tam olarak 91 yaşındaydı ve 1804’te ölümüne

kadar Akka beylerbeyi görevini sürdürdü. Ayrıca

Akka Müdafaası Nizam-ı Cedit ordusunun ilk

zaferidir.

27
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Hazırlayan
Sena Elif Gökçe



S E L Ç U K L U ' D A N  İ Z L E R

ALANYA 
KALESİ

6

Tüm görkemi ile anıtsal kale halini Selçuklu İmparatorluğu
zamanında alan Alanya Kalesi'nin tarihi Helenistik Döneme
kadar inmektedir. Karadan ve denizden zor ulaşabilirliğinden
kaynaklı tarih boyunca yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.
Alanya'dan ilk olarak Korakesion (Coracesium) adı ile söz
edilmiştir. Strabon'un, çok dik bir kayaya kurulmuş hisar
olarak tasvir ettiği şehir küçük bir askeri birlikle bile doğal
savunma kolaylığı ve korunaklı limanı sayesinde, korsanlar
için ideal bir sığınak olarak, korsan limanı ve merkezi
olmuştur. Romalıların Akdeniz'deki korsan faaliyetlerinden
rahatsız olmaları üzerine kale ilk olarak Romalılar tarafından
ele geçirilmiş sonrasında Alâeddin Keykubad tarafından
Selçuklu bünyesine katılmıştır.

Kale 6 kilometreyi bulan surların
uzunluğu, 140’ı bulan burçları, içindeki
400’e yakın sarnıcı, görkemli, yazıtlı ve
bezemeli kapıları ile bir açık hava
müzesini andırmaktadır. Asıl görkemini
Selçuklu Döneminde aldığını
savunduğumuz kaleye Selçuklu
hükümdarı Alâeddin Keykubad
tarafından kalenin savunmasını
güçlendirecek yapılar da inşa edilmiştir,
Selçuklu sanatının eşsiz örneklerinden
olan Kızılkule de onlardan biridir. Alanya
Kalesi UNESCO Dünya Miras Alanları
Geçici Listesinde yer almaktadır, aynı
zamanda ulusal ölçekte korunması
gerekli kültür varlığı alanı olarak da ilan
edilmiştir.

İdari ve askeri örgütlenmenin merkezi
olması nedeniyle dört yönden dayanıklı
surlarla çevrilmiştir. Surlar, Kızılkule'den
başlayarak, planlı bir şekilde Ehmedek,
İçkale, Adam Atacağı, Cilvarda Burnu,
Arap Evliyası Burcu ve Esat Burcu'na
inerek Tophane ve Tersane'yi geçip
başladığı yer olan Kızılkule'de son bulur.
Alanya Kalesi yonca yaprağı planlıdır ve iki
iç kalesi vardır. İçkale ve Ehmedek;
günümüzde müze olarak ziyaret edilen
alanlardır. İçkale içerisinde bulunan
sultan sarayı, sarnıçlar ve koğuşlar
görülmeye layık yapılardandır

28
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Kalenin, İçkale olarak adlandırılan ve yarımadanın batı köşesinin en yüksek

yerinde kurulmuş olan bölümünün denizden yüksekliği 250 metreyi

bulmaktadır. İçkale’nin orta kısmında yer alan tuğladan yapılmış iki adet

Selçuklu devri su sarnıcı bugün de işlevini sürdürmektedir. İçkale’deki

başlıca yapılar batı hariç diğer cephelerde kale duvarlarının içine

dayandırılarak inşa edilmiştir. Hala bir yerleşim alanı olarak

kullanılmaktadır.  Portakal ağaçları eşliğinde en iyi korunmuş Ortaçağ
kalelerinden olan Alanya Kalesi'nin içerisini dolaşmak, Akdeniz manzarası

ile eşsiz Selçuklu mimarisinin harmanını gözlerinizin gördüğü en ufak

köşede bile fark etmek, o tarihi hissedebilmek bizler için tarif edilemez

duygulara tekabül etmektedir.

29
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Hazırlayan
Ruken Arjin Aksoy



YEŞİLKÖY’DE
R U S  O R D U S U

1877-1878 Osmanlı
Rus Savaşı 
(93 Harbi)

93 Harbi olarak da bilinen Osmanlı Rus
Savaşı 1877-1878 yıllarında meydana
gelmiştir. Rusya’nın savaş açması üzerine
Osmanlı Devleti, Paris Antlaşması’nın
bozulduğunu ileri sürmüş ve İngiltere’den
yardım istemiş fakat İngiltere tarafsızlığını
koruyarak savaşa müdahale etmemiştir.
Balkanlarda ve Kafkaslarda gerçekleşen
savaş neticesinde Ruslar doğuda Erzurum
batıda Yeşilköy’e (Ayastefanos) kadar olan
bölgeleri ele geçirmişlerdir. Rusların bu
ilerleyişi karşısında Osmanlı barış
istemiştir. Osmanlı ve Rusya arasında
Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması
imzalanmış ancak Rusya’nın
nüfuzunun fazla artması sonucunda
İngiltere, Almanya ve Avusturya-
Macaristan’ın müdahalesiyle antlaşma
yürürlüğe girememiştir. Rusya yeni bir
konferans teklifini kabul etmiş ve
görüşmeler sonucunda Berlin Antlaşması
imzalanmıştır. 30

Ayastefanos Antlaşması, Osmanlı ve
Rusya devletleri arasında 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos
(Yeşilköy)’da 93 Harbi’nin sonucu olarak imzalanan
antlaşmaya verilen isimdir.
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Osmanlı, İngiltere desteğini alabilmek için geçici olarak
Kıbrıs’ı İngiltere’ye kiralamış Rusya daişgal ettiği Kars,
Ardahan ve Batum’u ilhak etmiştir. Ermeni sorunu bu
antlaşma ile ulusal bir sorun haline gelmiştir. Sırbistan,
Karadağ ve Romanya bağımsız olmuş, Bulgaristan üçe
ayrılıp yarı bağımsız olmuştur.

•          Sırbistan, Karadağ ve Romanya tam bağımsızlık kazanacak ve
sınırları genişletilecek.
•          Bosna-Hersek'e iç işlerinde bağımsızlık verilecek.
•          Kars, Ardahan, Artvin, Batum, Doğubayazıt ve Eleşkirt
Rusya'ya verilecek.
•          Teselya Yunanistan'a bırakılacak.
•          Girit ve Ermenistan'da ıslahat yapılacak.
•          Osmanlı Devleti, Rusya'ya 30 bin ruble savaş tazminatı
ödeyecek.

Antlaşmanın Maddeleri

31
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Hazırlayan
Berk Albayrak
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KUDÜS FATİHİ: 
SELAHADDİN EYYUBİ

Merhametyle,

cesaretyle ve başardıklarıyla sm tarh

ktaplarından slnemeyecek büyük br

lder. Kutsal br kent, Kudüs Kales'n fethetmş br

nefer: "Selahaddn

Eyyub".

SELAHADDİN

YUSUF EYYUBİ ,  1138  YILINDA GÜNÜMÜZDE IRAK

SINIRLARINDA BULUNAN TİKRİT KALESİ ’NDE

DÜNYAYA GELMİŞTİR. BABASI TİKRİT VALİSİ  NECMEDDİN

EYYUB İDİ .  AİLESİ  OLDUKÇA

SOYLU VE KÖKENLERİ  YEMEN ARAPLARINA DAYANIRDI. BAZI

TARİHÇİLER ONUN KÜRT

OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ ,  BAZILARI İSE ARAP OLDUĞUNU

SAVUNMUŞTUR ANCAK BÖLGEDEKİ  KÜRT

AŞİRETLERİNİN ETKİSİ  İLE KÜRTLEŞMİŞ  OLABİLECEĞİNİ

SAVUNANLARIN SAYISI OLDUKÇA

FAZLADIR. 32
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SELAHADDİN
YUSUF
EYYUBİ

1138 yılından günümüze Irak sınırlarında bulunan Tikrit Kalesi’nde dünyaya

gelmiştir. Babası Tikrit Valisi Necmeddin Eyyub idi. Ailesi oldukça soylu ve

kökenleri Yemen Araplarına dayanırdı. Bazı tarihçiler onun Kürt olduğunu

söylemiş, bazıları ise Arap olduğunu savunmuştur ancak bölgedeki Kürt

aşiretlerinin etkisi ile Kürtleşmiş olabileceğini savunanların sayısı oldukça

fazladır.  Suriye’deki Selçuklu Atabeyi  Nureddin Mahmud Zengi'nin çağrısına

uyan babası, Suriye'ye göçmüştür. Önceleri Kürt toplumunun içinde Kürtleşen

bu Arap kökenli aile, Halep'e yerleştikten sonra da Türklerin arasında

Türkleşmiştir.

Çocukluğu savaştan çok ilimle

geçmiştir. Matematik ve geometriye

meraklı olup Öklid’in çalışmalarını

incelemiştir. Arapça, Farsça, Kürtçe

ve Türkçeyi biliyor aynı zamanda

fıkıh, tarih ve sosyolojiyle de

ilgileniyordu. Ancak ilim hayatı pek

uzun sürmedi. Selahaddin’in

amcası Şirkuh, Nureddin Zengi’nin

önemli komutanlarındandı.

Selahaddin’in babası ve amcası

Şam’ı Haçlılardan almış bu başarı

üzerine Şirkuh ordu komutanı

Necmeddin ise Şam Valisi olmuştur.

Selahaddin bu sırada Haçlılara karşı

savaşmayı öğrenmiş ve bir şehzade

gibi yetiştirilmiştir. 
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B U S I R A D A  D E V R İ K  V E Z İ R  Ş A V E R  D E S T E K  A L M A K
İ Ç İ N  N U R E D D İ N  Z E N G İ ’ N İ N  Y A N I N A ,  Ş A M ’ A

G İ T M İ Ş ,  N U R E D D İ N  Z E N G İ ,  B U  O L A Y I  F I R S A T
B İ L E R E K  İ S L A M  D Ü N Y A S I N D A K İ  İ K İ  B A Ş L I L I K

P R O B L E M İ N İ  H A L L E D E B İ L E C E Ğ İ N İ  V E
M Ü S L Ü M A N L A R ' I  T E K R A R  T E K  Ç A T I

A L T I N D A  B İ R L E Ş T İ R İ P  H A Ç L I L A R ' L A  M Ü C A D E L E
K O N U S U N D A  G Ü Ç L E N E C E Ğ İ N İ  H E S A P L A Y A R A K

Ş A V E R ' E  O L U M L U  Y A N I T  V E R M İ Ş T İ R .

 

Şirkuh, Zengi’nin görevlendirmesi üzerine ordusunu toplamaya başlamıştı. Ancak yeğeni
Selahaddin’in de yanında gelmesini istiyordu.  Selahaddin ise, ilim meclislerinde
bulunmaktan büyük bir zevk duyduğu için savaşa gitme teklifini bin bir ricayla kabul etti.
Selahaddin'in asıl askeri hayatı bu noktada, amcası Şirkuh’un hizmetine girmesiyle
başlamıştır.  Bu sırada Şaver yönetimi yeniden ele geçirmiş ancak bunu unutulmayacak bir
ihanetle, Haçlı desteği ile gerçekleştirmişti. Birkaç seferle hem Haçlılar hem
de Şaver güçsüz duruma düşmüş, en sonunda Şaver idam edilip vezirlik görevi
Şirkuh’a devredilmiştir. Fakat Şirkuh da 3 ay içerisinde ölünce vezirlik makamına
genç Selahaddin getirilmiştir.
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Selahaddin,
Kahire’de gücüne güç kattı ve 2 sene içinde 1171 yılında Fatımıleri yıkarak
Mahmud Zengi’ye bağlı kalarak Eyyubi devletini kurdu. Ancak Zengi’ye olan
bağlılığı pek uzun sürmedi. Zengi’nin 1174’teki ölümü üzerine tahta 11
yaşındaki oğlu geçti. Zengi’nin oğlu etrafındaki birkaç atabey’in isteği
Şam’dan Halep’e gidince Eyyubi Şam ve çevresini devletine kattı.
Bu sırada Haçlılarla da savaşan Selahaddin bazen kazanmış bazen de kaybetmişti.
Ancak her zaman höşgörüsü ve merhametiyle adından çok söz ettirmiş merhametli
hükümdar olarak anılmaya başlanmıştı. 1183’te Halep’i de alarak Zengilere son
vermiş ve Müslümaları tek çatı altına toplamıştı. Bu büyük güçle Selahaddin, 1187’de Kudüs
üzerine yürümeye başladı. İslam ordusu Kudüs’ün kuzeyinde su kuyularıyla ünlü Hıttın’e kadar
gelmiş ve tüm kuyuları ele geçirmişti. 4 Temmuz’da Hıttın’e gelen bitkin ve susuz Haçlı ordusu
bir damla su bile bulamamıştı. Selahaddin Haçlıları büyük bir hezimete uğratarak
Kudüs’e doğru yola çıktı. 3 aylık zaman diliminde Akka, Betrun, Beyrut, Sayda, Nasıra, Gaman,
Caesarea, Nablus, Yafa ve Aşkelon’u, en son ise 2 Ekim 1187 tarihinde Frankların elinden
Kudüs’ü aldı. Bu İslam için büyük bir zafer Hristiyanlar için ise büyük bir utançtı. Selahaddin
şehri ele geçirdiğinde hiçbir dinden insana zarar vermemiş, merhametli davranmıştı. Bu da
ne kadar büyük bir hükümdar olduğunu gösteriyordu.
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S E L A H A D D İ N ’ İ N
B A Ş A R I S I N A  D Ü Ş E N  T E K  G Ö L G E   S U R ’ U N  E L E

G E Ç İ R İ L M E M E S İ Y D İ .  1 1 8 9 ’ D A  H A Ç L I
İ Ş G A L İ  A L T I N D A  Y A L N I Z C A  Ü Ç  K E N T  K A L M I Ş ,  A M A  S A Ğ

K A L A N  D A Ğ I N I K  H R İ S T İ Y A N L A R
Z O R L U  B İ R  K I Y I  K A L E S İ  O L A N  S U R ’ D A  T O P L A N A R A K  L A T İ N

K A R Ş I  S A L D I R I S I N I N  Ç I K I Ş
N O K T A S I N I  O L U Ş T U R M U Ş L A R D I .  

K U D Ü S ’ Ü N
D Ü Ş M E S İ Y L E  D E R İ N D E N  S A R S I L A N  B A T I L I L A R  Y E N İ  B İ R  H A Ç L I

S E F E R İ  Ç A Ğ R I S I N D A
B U L U N D U .   I I I .  H A Ç L I  S E F E R İ   Ç O K  S A Y I D A  B Ü Y Ü K  S O Y L U  V E

Ü N L Ü  Ş Ö V A L Y E N İ N
Y A N I  S I R A ,  Ü Ç  Ü L K E N İ N  K R A L L A R I N I  D A  S A V A Ş  A L A N I N A

Ç E K T İ .

II. Haçlı Seferi uzun ve tüketici oldu. İngiltere Kralı I.

Richard ("Aslan Yürekli" Richard) hiçbir sonuca ulaşamadı.

Haçlılar Doğu Akdeniz’de ancak güvensiz bir toprak parçasına

tutunabildiler. Kral Richard, Ekim 1192’de dönüş için yelken açtığında savaş

sona ermişti. Savaş iki tarafıda tatmin etmemişti. Söylenenlere göre savaştan

yorulan Selahaddin Eyyubi Haçlıları pes ettirip yollamak ve daha fazla

savaşmamak istemişti. Her ne olursa olsun Sellahadin Eyyubi İslam tarihinin

önemli mihenk taşlarındandır. Şu an Kudüs için hala savaşabiliyor ve Müslüman

toprağı olduğunu söyleyebilyorsak Selahaddin Eyyubi’ye borçluyuz. Eyybi’nişanı

İsalam alemini aşıp Avrupda’da duyulmuştu. Fransız tarihçisi Champdor

“İslâm’ın en saf kahramanı” diye nitelemiştir. Selahaddin kaynakların ortak

olarak belirttiğine göre dindar, merhametli, cömert, güler yüzlü, vakur, sağlam

iradeli, mert ve heybetli bir kişiydi. Selahaddin başkent Şam’a çekildi. 1193 yılında

öldü. Ölümünün ardından akrabaları imparatorluğu paylaştılar. Türbesi

günümüzde Şam’da bulunan Emevi Camii’nin içerisindedir
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Hazırlayan
Mustafa Murat Görmüş




