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Meral Çağışlar
Tarih Öğretmeni

BİR  ŞEY  SONA ERMEK İÇ İN 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 MAYIS

TARİHTE
BU AY

2 MAYIS

İşçi ve Emekçiler Bayramı: İşçi ve emekçiler
tarafından dünya
çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve
haksızlıklarla mücadele
günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede,
resmî tatil olarak
kabul edilmektedir. (1889) 
----------------------------------------------------------------
Eski Büyük Britanya Krallığı’nın Oluşması:
“Eski Büyük Britanya Krallığı” ya da “Büyük
Britanya Birleşik Krallığı”
da denir 1707-1801 yılları arasında Kuzeybatı
Avrupa'da egemen olan bir devlettir. 1 Mayıs
1707'de İskoçya Krallığı ve İngiltere
Krallığı'nın (Galler dâhil) siyasi birleşmesi
sonucu ortaya çıkmıştır. 1706 Birleşme
Antlaşması ile tüm Büyük Britanya adasını
kapsayacak ve İrlanda'yı dışarıda bırakacak
bir birleşik krallık oluşturulması kararına
varılmıştır.
(1707)

  II.
Katerina’nın Doğumu: “Çariçe II.

Katerina” veya “Büyük
Katerina” 2 Mayıs 1729 tarihinde

doğmuştur. 34 yıl boyunca
Rusya'yı yönetmiş ve 18. yüzyıl
Rusyası'na damgasını vurmuş

ve Kırım'ı Rus topraklarına katmıştır.
(1729)

Mayıs Ayında Gerçekleşen Olaylar

3 MAYIS

Fatih
Sultan Mehmet'in Vefatı: Gut

hastalığından muzdarip olan Fatih
Sultan Mehmet, Anadolu'ya çıktığı sefer

sırasında 3 Mayıs
1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkâr

Çayırı'nda vefat etti,
naaşı, kendi adını taşıyan Fatih

Camisi'ndeki türbesinde
defnedildi. (1481)

------------------------------------------------------------
Fenerbahçe

Spor Kulübü’nün Kuruluşu: Fenerbahçe
Spor Kulübü, 1907

yılında Nurizade Ziya Bey, Ayetullah Bey,
Necip Okaner, Asaf

Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından
İstanbul'un Kadıköy

ilçesi, Moda semtinde kurulan spor
kulübüdür. Türkiye'nin en

eski ve başarılı kulüplerinden olan
Fenerbahçe'nin şubeleri

futbol, basketbol, voleybol, atletizm, boks,
e-spor, kürek, masa

tenisi, yelken ve yüzmedir. (1907)

5 MAYIS

Napolyon
Bonapart Ölümü: Prusya kuvvetleri
tarafından Waterloo'da büyük
bir yenilgiye uğrayan Napolyon
Paris'e dönünce İngilizlere teslim
olmuştur. İngilizler onu Atlantik'teki
Saint Helena'na götürmüştür.
Son yıllarını bu küçük adada
geçirmiş ve 5 Mayıs 1821'de 51
yaşındayken mide kanserinden
vefat etmiştir. (1821)
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8 MAYIS

TARİHTE
BU AY 7 MAYIS

Mithat
Paşa’nın Öldürülmesi: Osmanlı devlet
adamı, iki kez
sadrazam, Tuna, Aydın ve Suriye Valisi,
ilk Osmanlı anayasası olan
Kânûn-ı Esâsî'yi hazırlayan kurulun
başkanı Ahmed Şefik
Mithat Paşa, sarayda kurulan özel bir
mahkeme (Yıldız mahkemesi)
tarafından Abdülaziz’in öldürülmesiyle
suçlanarak yargılanmış
ve sonunda idama mahkûm edilmiştir.
II. Abdülhamit, bu cezayı
ömür boyu hapis cezasına çevirmiştir.
Arabistan’da Taif
Kalesi’ne sürülen paşa, 8 Mayıs 1884
gecesi muhafızları
tarafından boğularak öldürülmüştür.
(1884)

Cezzar
Ahmed Paşa’nın Ölümü: Cezzar Ahmed

Paşa, Napoléon
Bonaparte'a karşı Akka Kalesi'ni

savunmasıyla ünlü Osmanlı
veziridir. Sayda bölgesindeki çatışmaları

yatıştırarak,
çeyrek yüzyılı aşkın süre tam bir

egemenlik kurmuştur. 7
Mayıs 1804 tarihinde Akka’da vefat

etmiştir. (1804)

Mayıs Ayında Gerçekleşen Olaylar

9 MAYIS

2

10 MAYIS

Zafer
Günü: Zafer Günü veya 9 Mayıs, II.

Dünya Savaşı'nın sonunda
Almanya'nın kayıtsız şartsız

teslimiyetini imzaladığı
Sovyetler Birliği tarafından ilan

edilen ve kutlanan gündür.
Almanya 8 Mayıs 1945'te akşam

vakti resmî olarak teslim olmasına
karşın (9 Mayıs'ta Moskova

zamanına kadar) Sovyet hükûmeti
erken zamanda Berlin'de imzalanan

teslimiyet anlaşmasında 9
Mayıs'ta zaferi ilan etti. (1945)

Şûrâ-yı
Devlet’in Kurulması: Şura-yı Devlet, Osmanlı
Devleti'nde günümüzdeki Danıştay'a karşılık
gelen yüksek yargı
kurumudur. 1868-1922 yılları arasında görev
yapmıştır.
Temelleri II. Mahmut tarafından 1837 yılında
kurulmuş olan Meclis-i Vâlây-ı Ahkâmı Adliye
adındaki yüksek mahkemeye
dayanır. 4 Kasım 1922 tarihinde İstanbul’daki
bütün merkez kuruluşlarının TBMM
Hükümetinin yönetimine geçmesiyle sona
erdi. (1868)



13 MAYIS

TARİHTE
BU AY

15 MAYIS
Türkçe’nin

Resmi Dil Oluşu: Karamanoğlu Mehmet
Bey, Konya şehrini

Karamanoğulları topraklarına katmış ve
yayımladığı ferman

ile Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir. (1277)

İzmir’in
İşgali: İzmir'in işgali, I. Dünya Savaşı
sonrasında Paris'te
toplanan uluslararası barış konferansının
kararıyla İzmir
kentinin 15 Mayıs 1919'da Yunanistan
Krallığı tarafından
işgaliyle başlayan ve 9 Eylül 1922'de Türk
ordusunun kente
girmesiyle sona eren işgaldir. İzmirli
Rumların sevinç
gösterileri arasında geçit töreni yapan
Yunan askerlerine ateş
eden Hasan Tahsin bir Yunan askerini
öldürmüştür. Hasan
Tahsin'in ateş ettiği kurşun, Türk Kurtuluş
Savaşı'nı
başlatan ilk kurşun olarak bilinir. (1915)

Mayıs Ayında Gerçekleşen Olaylar

16 MAYIS
I. Baudouin’in Taç Giymesi: I. Baudouin, IV.
Haçlı Seferi sırasında, Konstantinopolis'i alıp

Latin İmparatorluğu'nu kurarak ilk Latin
İmparatoru olmuştur.

Bizansİmparatorluğu'nun büyük
çoğunluğunun fethedilmesiyle sonuçlanan

IV. Haçlı Seferi'nin en etkili liderlerinden
biridir. (1204)

----------------------------------------------------------------
Sultan VI. Mehmed (Vahdettin)’in Ölümü:

VI. Mehmed, Osmanlı
İmparatorluğu'nun 36. ve son sultanı ve 115.
İslam halifesidir. Sultan Vahdettin'den sonra

padişahlık kaldırılmış, fakat İslam
Halifeliği saltanatı Abdülmecid tarafından

devam ettirilmiştir. 16 Mayıs 1926 tarihinde
İtalya'nın San Remo kentinde kalp

yetmezliği sebebi ile ölmüştür. Türbesi
Türkiye'de olmayan tek Osmanlı padişahıdır.

(1926)
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18 MAYIS
Napolyon
Bonapart’ın İmparator Oluşu: Başarılarından güç
alarak yaptırdığı halkoylaması sonucu ömür boyu
konsül seçilmiş olan Napolyon 1804′te,
imparatorluğunu ilan etmiştir. Paris’te Notre Dame
Katedrali’nde yapılan görkemli bir törende Papa VII.
Pius’un elinden taç giymiş böylece I. Napolyon
unvanını alan Bonapart, agresif bir savaş stratejisine
yönelerek yayılmasiyasetine başlamıştır. (1804)
------------------------------------------------------------------------------
Alaric Operasyonu’nun Başlangıcı: Adolf Hitler
müttefiki İtalya'nın teslim olmaya yönelmesi üzerine
Alaric Operasyonu'nu başlatarak İtalya'nın Alman
ordularınca istilası emrini vermiştir. (1943)
------------------------------------------------------------------------------
Kırım Tatar Sürgünü: Kırım Tatar Sürgünü, Josef
Stalin'in emriyle alınan Sovyet hükûmeti kararıyla 18
Mayıs 1944 tarihinden başlayarak Kırım Tatarlarının,
Özbekistan SSC ve Sovyetler Birliği'nin diğer
bölgelerine sürgün edilmesidir. Sürgün
edilen 193.865 Kırım Tatarının neredeyse %45'i
sürgünde hayatını kaybetmiştir. (1944)

19 MAYIS
Mustafa

Kemal’in Samsun’a Çıkışı: Mustafa Kemal Paşa,
Milli Mücadele’yi başlatmak için Bandırma Vapuru

ile 16 Mayıs’ta İstanbul'dan ayrılmıştır. 19 Mayıs
1919 tarihinde Samsun'a ayak basmıştır. Bu olay

Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul
edilmektedir. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk bu
tarihi doğum tarihi olarak saymaktadır. (1919)

------------------------------------------------------------------------
T.E. Lawrence’nin Ölümü: Thomas Edward

Lawrence, Britanyalı arkeolog, asker ve
diplomattır. 1916 - 1918 yılları arasında Arap
Ayaklanması ve Sina ve Filistin Cephesi gibi 

 olaylarda Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetine
karşı üstlendiği rol ile ünlüdür. Buradaki rolü

nedeniyle Arabistanlı Lawrence olarak da
tanınmıştır.19 Mayıs 1935 tarihinde hayatını

kaybetmiştir.



20 MAYIS

TARİHTE
BU AY

23 MAYIS
II. (Genç) Osman'ın Ölümü: İstekleri

gerçekleşmeyen yeniçeriler
saraya girip bazı devlet adamlarını

öldürmüşlerdir. Yeniçeri ve sipahileri ikna
etmek isteyen Sultan Genç Osman,

yeniçeri ağalarını merhamete getirmeye
çalışmış ancak bunda başarılı olamamış
ve yerine amcası Sultan I. Mustafa ikinci

kez tahta çıkarılmıştır. İsyancılar o an için
Sultan Genç Osman'ın öldürülmesini

düşünmüyorlardı. Ancak isyanın
elebaşları II. Osman’ı 20 Mayıs 1622’de,

17 yaşında, Yedikule Zindanları’nda
katledilerek öldürtmüştür.

Adolf Hitler’in Doğuşu: Adolf Hitler,
Avusturya doğumlu
Alman politikacı ve demagog, yirminci
yüzyılın en ünlü diktatörüdür. 1919’da
Alman İşçi Partisine üye olmasıyla başlayan
politik yaşamı, bu partinin 1920’de
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisine
dönüşmesiyle devam etti ve 1921’de
parti başkanlığına yükseldi. (1889)
1924 Anayasası’nın Yürürlüğe Girişi: Resmî
adıyla Teşkilât-ı Esasîye Kanunu, 1921 tarihli
Teşkilât-ı Esasîye Kanunu'nu
yürürlükten kaldırmıştır. Birkaç önemli
değişiklikle 1961'e dek yürürlükte
kalmıştır. 10 Ocak 1945'te içeriği
değiştirilmeden, dili Türkçeleştirilerek
yeniden kabul edilmiştir.1928,1932 ve 1937
yıllarında yeni yasalar eklenmiştir.
(1924)

Mayıs Ayında Gerçekleşen Olaylar

26 MAYIS
III. Mehmed Doğumu: III. Mehmed, 26

Mayıs 1566 tarihinde Manisa’da doğmuştur.
13. Osmanlı padişahı ve 92. İslam halifesidir.

Divan edebiyatındaki mahlasıyla Adlî’dir.
Tahta çıktığı 1595 yılından ölümüne kadar

padişahlığını sürdürmüştür. Sancaktan gelip
tahta çıkan son şehzade ve I. Süleyman'dan

30 yıl sonra sefere çıkan ilk padişahtır.(1566)
----------------------------------------------------------------

Halil İnalcık’ın Doğumu: Halil İnalcık, 26
Mayıs 1916’da İstanbul’da doğmuş tarih

profesörüdür. Tüm Balkan dillerine
ve Arapçaya çevrilmiş olan kitapları dünya
üniversitelerinde başlıca ders kitabı olarak

kullanılmaktadır. Yaptığı açıklamalar ile
“Tarihçilerin Kutbu” olarak anılmıştır. 25

Temmuz 2016 tarihinde, 99 yaşında,
Ankara’da vefat etmiştir.
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28 MAYIS
Bükreş
Antlaşması: Bükreş Antlaşması, 28 Mayıs 1812
tarihinde Osmanlıİmparatorluğu ve Rus
İmparatorluğu arasında bugünkü
Romanya'nın Bükreş şehrinde imzalanan, 5
Temmuz’da onaylanan ve
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nı sona erdiren
barış antlaşmasıdır. (1812)
----------------------------------------------------------------------
II. Selim’in Doğumu: II. Selim, Sarı Selim olarak da
anılır ve 28 Mayıs 1524’te İstanbul’da doğmuştur.
11. Osmanlı padişahı ve 90. İslâm halifesi, Kânûnî
Sultan Süleyman ve Hürrem
Sultan'ın oğludur. Kardeşi Bayezid'e karşı
Konya'da yapılan savaşı kazanarak, babasının
desteğini almıştır. Babasının
ölümü üzerine, onun tek oğlu olarak 1566
tarihinde on birinci padişah olarak tahta geçmiş
ve padişah olur olmaz ilk seferini Batı’ya
yapmıştır. Ülke sınırlarını Orta Avrupa’ya kadar
genişletmiş, Kıbrıs ve Tunus’u teslim almıştır.
Ülkesinin denizlerde de egemenliğini
genişleterek, deniz egemenliğine önem
vermiştir. (1524)



29 MAYIS

TARİHTE
BU AY

30 MAYIS
29 Mayıs İstanbul'un Fethi: İstanbul'un
veya Kostantiniyye'nin Fethi, 6 Nisan-29

Mayıs
1453 tarihleri arasındaki kuşatmanın

sonucunda Osmanlı Padişahı
II. Mehmed, Bizans İmparatorluğu'nun

başkenti İstanbul'u ele
geçirmiştir. Aynı gün son Bizans

İmparatoru XI. Kostantinos
ölmüştür. Birçok tarihçi için İstanbul'un

Fethi, Orta Çağ'ın
sonudur. (1453)

-----------------------------------------------------------
IV.Mustafa’nın Tahta Çıkışı: Kabakçı

Mustafa’nın
liderliğinde gerçekleşen Kabakçı Mustafa

İsyanı sonucunda III.
Selim tahttan indirilerek yerine IV.

Mustafa geçirilmiştir.

I. Balkan Savaşı’nın Bitişi: Birinci Balkan
Savaşı, 7 Ekim
1912-30 Mayıs 1913'te Bulgaristan Krallığı,
Sırbistan Krallığı,
Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan
oluşan Balkan
Birliğinin Osmanlı Devleti'ne karşı giriştiği
savaştır. Bu
savaş ile Balkan Devletleri, Osmanlı
Devleti'nin Balkanlardaki
topraklarının büyük bir bölümünü ele
geçirmiştir. Savaş
sonucunda Osmanlı Devleti, Edirne ve
Kırklareli'ye kadar olan
Midye-Enez hattının batısındaki tüm
topraklarını Balkan
Devletleri'ne bırakmak zorunda kaldı.

Mayıs Ayında Gerçekleşen Olaylar
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Hazırlayan:



ÇİZMEYE
İLK ADIM: 

O T R A N T O  S E F E R İ

Otranto
Seferi siyasî, askerî, dinî ve stratejik sebeplerle
gerçekleştirilmiştir. Fâtih Sultan Mehmed,
Venedik’le
anlaştıktan sonra dikkatini İtalya’ya yöneltmiş,
böylece o
sırada hayli zayıf, siyasî birlikten yoksun olan
bu yarımadayı
ele geçirmeyi amaçlamıştır. Roma’nın fethinin
İstanbul’dan
sonra Hıristiyanlık dünyası için tam bir yıkılış
olacağı
da düşünülmüştür. İtalya’da bulunan Osmanlı
casusları da
siyasî durum hakkında devamlı raporlar
göndermekteydi.
 
Osmanlı
kronikleri, Arnavutluk’taki direnişi ortadan
kaldırmak için
Gedik Ahmed Paşa’nın bu hareketi başlattığını
yazar.
Venedik’le yapılan barışın (1479) ardından bu
devletin isteği
üzerine sefere çıkıldığına dair görüşler de ileri
sürülmektedir. Osmanlı fetihlerinin
Balkanlar’daki seyrine
bakıldığında coğrafik olarak uzanabileceği en
yakın yer
Adriyatik’in karşı kıyılarıydı. Bunların dışında
Otranto
Seferi, Fâtih’in gerçekleştirmek istediği dünya
devleti
planının bir parçası olacaktı.
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Osmanlı’nın
İtalya’ya yönelik ilk askerî
harekâtı olan bu seferin ana
hedefi Otranto bölgesidir
(Apulia/Puglia, Osmanlı
kaynaklarında
Pulya/Polya olarak adlandırılır).
Ayrıca Otranto, Adriyatik’in
güneybatı kıyısının en ucunda yer
alması dolayısıyla bir
köprübaşı olarak kabul edilir. İbn
Kemal, Pulya’nın
coğrafyasını tanımlarken Akdeniz
ile çevrili bulunduğunu
açıklar. Pulya’nın büyük bir yer,
mâmur bir memleket ve
ürününün bol olduğunu yazar.

Sayı 04 , Mayıs 2020



İtalya
seferine girişmeden önce Osmanlılar ayrıntılı bir planı uygulamaya koydu. Gedik Ahmed Paşa,
seferi organize etmek ve hazırlık yapmak maksadıyla Epir’de bulunan, Güney İtalya’ya hâkim bir
üs konumundaki Avlonya’ya sancak beyi tayin edildi. Apulia’ya yalnızca 50-60 mil uzaklıktaki
Avlonya sefer için en uygun yerdi. Adriyatik’in Balkan sahillerindeki kıyı şeridine hâkim olan
Osmanlı kuvvetleri için planın ilk hedefi bu sahil şeridiyle İtalya arasında kalan Zanta, Kefalonya ve
Ayamavra adalarını ele geçirmekti. Sancak beyliği yanında aynı zamanda kaptan-ı deryâ olan
Gedik Ahmed Paşa, kumandasındaki donanma ile fazla zorlanmadan bu üç adayı 1479’da aldı.
Arnavutluk lütuhatını da gerçekleştiren ve işleri yoluna koyan Gedik Ahmed Paşa İstanbul’a geldi
ve İtalya konusunda padişahla görüştü. Sefere çıkılması yönünde karara varıldı. Bu kararın
alınmasında adaların eski prensi III. Leonardo Tocco’nun Napoli hânedanına mensup bir kadınla
evlenmesi de etkili oldu. Napoli kralı, yapılan hazırlıkların farkında olmasına rağmen dikkatini
Toskana’daki savaşa verdiğinden birkaç önemsiz girişim dışında ciddi adımlar atamadı. Gedik
Ahmed Paşa hazırlıklarını Gelibolu’da tamamladı. Osmanlı kaynakları maiyetine önemli
sayılabilecek miktarda asker verildiğini ve donanmanın bir hayli büyük olduğunu belirtir. Çağdaş
Yunan ve İtalyan kaynakları da benzeri açıklamalarda bulunur.

İtalyan
şehir devletleri bir tehlike anında birleşse bile gerçekte
birbirinden bağımsız hareket etmekteydi. Seferin başlamasından
hemen önce Papa IV. Sixtus ve Napoli Kralı I. Ferdinand arasında
Medici ailesinin etkisindeki Floransa’yı ele geçirmek amacıyla
akdedilen ittifak neticesinde Floransa, Venedik, Milan ve Ferrara
yönetimleri ortak hareket etmeye karar verdiler. Napoli kralı ile
Floransa kuvvetleri Toskana’da savaşa tutuştu. Bu durum
Osmanlılar açısından seferi başlatmak için uygun bir fırsat
anlamına gelmekteydi.

7
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Dönemin
kaynaklarında 80 ile 132 arasında gemi sayısı zikredilir. Ayrıca
seferde kullanılmak üzere büyük topların hazır edildiği
bildirilir.
Osmanlı
donanması, 28 Temmuz 1480 tarihinde Apulia’ya çıkıldı. Osmanlı
kaynaklarında Rayke Beyi olarak tanıtılan Napoli Kralı I.
Ferdinand’a bağlı olan Otranto ele geçirildi (11 Ağustos). Bu
sırada Otranto’yu idare eden Ferdinand’ın oğlu Calabria Dükü
Alfonso şehirde değildi. Tursun Bey’e göre İstanbul surlarına
benzeyen Pulya surlarını aşmak için Osmanlı kuvvetleri bir
müddet savaşmış, topların yardımıyla hisarı zaptetmişti.
Şehre savaşarak girildiğinden karşı koyan ileri gelenlerden bir
kısmı idam edildi, bir kısmı da esir alındı. Ölenlerin
sayısının abartılması tamamen kilise propagandasının bir
sonucudur. Şehirde kontrol sağlandıktan sonra çatışmalar
sırasında harap olan şehrin surları onarıldı. Osmanlı
kuvvetleri burayı bir askerî üs haline getirip etrafa seferler
düzenledi ve bazı yerleri aldı. Lecce, Brindisi ve Taranto’ya
akınlar yapıldı. Napoli kralı oğlunu 20.000 kişilik bir
kuvvetle gönderdiyse de bunlar Osmanlı akıncıları karşısında
başarılı olamadı.

8 
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II. Bayezid’in tahta çıkması ve Cem Sultan’ın taht
iddiası sebebiyle Otranto ile gereği gibi
ilgilenilmediği görüşü tam
olarak doğru değildir. Zira Bayezid tahta hâkim
olduktan sonra,
kendisini desteklemekte tedbirli davranan ve
Yenişehir’de mağlûp
ettiği Cem Sultan’ı yakalayamayan Gedik Ahmed
Paşa yerine İtalya
ve Arnavutluk’la ilgilenmesi için Rumeli Beylerbeyi
Hadım Süleyman Paşa’yı görevlendirmişti. Ancak
Napoli kralının
destek verdiği Arnavut âsilerin çıkardığı isyan
neticesinde beklenen sonuç elde edilemedi. Epir ve
Arnavutluk’ta hâkimiyet
bir süreliğine, Güney İtalya’da ise tamamen
kaybedildi. Buna
rağmen II. Bayezid’den çekinen Napoli kralı bir elçi
göndererek barış yapma arzusunu bildirdi. Elindeki
Osmanlı askerlerini,
mühimmat ve erzakı barış karşılığında teslim etmeye
söz verdi. Otranto’daki Osmanlı hâkimiyeti sadece on
üç ay sürdü.
Fâtih’in Güney İtalya yanında Kuzey İtalya’nın da
zaptedilmesine yönelik projesi ölümü üzerine
gerçekleşmemiş
oldu. Otranto Seferi neredeyse bütün hıristiyan
dünyasını
endişeye sevkeden vahim bir olay haline geldi.
İtalya’da bu
yüzden büyük bir panik çıkmış, daha sonra bu
konuda destanlar,
epik hikâyeler yazılmıştır.

Gedik
Ahmed Paşa, ertesi yıl için Avlonya’dan
asker toplayıp donanma
desteği alarak İtalya seferini devam
ettirmek istiyordu. Baharda
İtalya’nın yukarısına yapılacak seferi
organize etmek amacıyla
Avlonya’ya geri döndü. Daha büyük bir güçle
geri geleceğini
bildirip kimsenin yerini terketmemesini
emretti. Hayreddin Bey
kumandasındaki 8000 askeri burada bıraktı.
Ancak Avlonya’da iken
Fâtih Sultan Mehmed’in ölüm haberi geldi.
Bayezid’in tahta
çıkmasının ardından Gedik Ahmed Paşa
tebrik için İstanbul’a
geldi ve bir daha Otranto’ya dönemedi.
Fâtih’in ölüm haberi
İtalya’ya ulaştığında Napoli kralı Türkler’in
İtalya
yayılmasını önlemek için iki farklı yol izledi.
Bir yandan
Arnavutluk’taki isyancıları kışkırttı ve
destekledi; bir
yandan da damadı Macar Kralı Matyas
Korven’den yardım isteyerek
Osmanlılar’ın dikkatini farklı bir alana
kaydırmaya çalıştı.
Nihayetine girişimleri sonuç verdi,
Arnavutluk isyanı
Otranto-Avlonya-İstanbul arasındaki
bağlantıyı engelledi. Macar
kralının sınır hattına gönderdiği kuvvetler
bazı başarılar
elde etti. Otranto’da kalan 8000 kişilik
Osmanlı gücüne karşı
Napoli kralının emriyle harekete geçen yerli
birlikler şehri
muhasara etti. Aragon kralının gönderdiği
kırk gemiyle hisar
denizden de kuşatıldı. Kuşatma altı ay kadar
devam etti.
Otranto’daki askerlerin direnişi sürdüyse de
çekilen yiyecek
sıkıntısına su kıtlığı da eklenince teslim
oldular. Otranto,
Osmanlı birliklerinin burayı boşaltması
üzerine elden çıktı
(10 Eylül 1481). İbn Kemal ve Angiolello’ya
göre esir alınan
Osmanlı askerleri daha sonra Napoli
kralının ordusuna katıldı.

9
 

Hazırlayan
Berk Albayrak
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URAL
DAĞLARINDAKİ GİZEMLİ
OLAY: DYATLOV GEÇİDİ

VAKASI

2
Ş UBAT  1 959  GECES İ ,  9  URAL  POL İ TEKN İ K  ENST İ TÜSÜ

Ö Ğ RENC İ  VE
MEZUNLAR INDAN  OLU Ş AN  DA Ğ  E K İ B İ N İ N  G İ ZEML İ  B İ R

Ş EK İ LDE  ÖLÜMÜ;
OLAY IN  ARD INDAN ,  GRUP  L İ DER İ  IGOR  ALEKSEYEV İ Ç

DYATLOV ’UN
SOYAD IN I  A LAN  DYATLOV GEÇ İ D İ NDE

GERÇEKLE Ş M İ Ş T İ R .

Igor

Alekseieviç Dyatlov, Zinaida Alekseyevna

Koimogorova, Lyudmila

Alexandrovna Dubinina, Alexander Sergeieviç

Kolevatov, Rüstem

Viladimiroviç Slobodin,

Yuri

Alexeieviç Krivonişenko, Yuri Nikolaieviç

Doroşenko, Nicolai

Viladimiroviç Thibeaux-Brinolles, Semyon

Alexandroviç Zolotarev

(kendisi grubun en yaşlı üyesiydi, 38 yaşında ve

II.  Dünya

Savaşı’na katılmıştı.) 10
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Planladıkları

yolculuk, kuzeydeki en son yerleşim birimi

olan Vizhai’den Otorten

Dağı’na kadardı. Güzergâhları oldukça zor,

aşılması güç

yollardan geçiyordu. Fakat Igor’un lideri

olduğu bu grup için

korkulacak bir şey değildi. Her biri deneyimli

ve yetenekli

kişilerdi.

 

 

Lider

Igor, eskiden sık sık dağ gezilerine gittiği bir

arkadaşının

anlatımıyla; ekibin sıradan bir üyesi olduğu

zamanlar oldukça

yardımsever, ilgili biriyken grup lideri

olduğu zaman sert ve çokça

emir veren birine dönüşürmüş.

11

Grup

üyelerinden Yuri, Yudin Vizhai’de ayağını

burkarak yolculuğa

devam edememiştir. Aslında ileride

okuyacaklarımıza bakarak

Yuri’nin ne kadar ‘şanslı’ olduğunu söyleyebiliriz…

 

Ekibin ortak olarak yazdıkları bir günlük

bulunuyor. Günlükte tren

yolculuklarından, günlerinden, yolculuk sırasında

yaptıkları sohbetlerden bahsediyorlar ve

yazdıklarına göre yaptıkları

yolculuklar keyifli geçmiş. 

 

Plana

göre, ekip Vizhai kasabasına geri döndükten sonra

(12 Şubat) Dyatlov, bağlı oldukları spor kulübüne

telgraf çekecekti. Fakat

12 Şubat günü telgraf gelmedi. Kimse başta pek

önemsemedi, çünkü

bu gibi gezilerde birkaç günlük gecikmeler söz

konusu olabiliyordu. Fakat 20 Şubat'ta aileler

endişelerine daha fazla

karşı koyamayarak yetkililere haber verdi.

Üniversite, gönüllü öğrencilerden oluşan bir

arama ekibini bölgeye gönderdi. Polisin

ve ordunun, helikopterler ve uçaklarla katıldığı

arama 6 gün sonra, grubun varış noktasından 10

km uzaklıktaki Kholat-Syakhl

Dağı’nda ilk sonucunu verdi; bu aynı zamanda

kurtarma ekibinin yaşadığı ilk şoktu.

Dağ ekibinin çadırı, iki ucundan da yırtılmış bir

halde bulunmuştu. Çadır tamamen karla

kaplanmıştı ve ucunda bir kızak

vardı. Ekibin kişisel eşyaları, kıyafetleri, botları…

Bütün eşyalar dağılmıştı.

Sayı 04 , Mayıs 2020



İLGİNÇ
OLAYLAR

03

Ve

cesetler bulunmuştu. Bulunan cesetlerin incelenmesi sonucu ekibin

hipodermi, yani vücut ısısının aşırı düşmesi sonucu

öldükleri saptandı. Bir tanesinde kafatası zedelenmesine

rastlandı ancak ölümcül bir darbe değildi. Fakat diğer 4

cesedin bulunması biraz uzun sürdü. Araştırma ekibi 4 Mayıs’ta

ikinci şokunu yaşadı. Bir nehir yatağında, 4 metre karın

altında kalan cesetleri buldular. İlk iki cesede göre daha

uzaktaydılar ve diğerlerinden bir farkları vardı. 3 tanesi

şiddetli darbe sonucu ölmüşlerdi. Bir tanesinde ölümcül

derecede kafatası zedelenmesi vardı, ikisinin ise göğüs

kafesleri parçalanmıştı. Uzmanlar bu tür hasarları verebilecek

bir gücün, bir araba kazasına eşdeğer olması gerektiğini

söylediler. Yani, ölümleri hipodermiyle açıklanamazdı. Otopside

kadınlardan birinin dilinin kayıp olduğu görüldü. Araştırma

kapsamında ilk keşifte bulunan günlükler ve amatör video

kayıtları ortaya çıkar ki, grup 31 Ocak günü dağlık araziye

varmış ve tırmanışa hazırlanmıştır. Dönüş için yiyecek

ve ekipmanları için ormanlık alanda bir stok çadırı kurduktan

sonra 1 Şubat’ta tırmanışlarına başlarlar. Hesaplarına göre

1 günde tırmanışı bitirip ertesi gece kampı öteki tarafta

kuracaklardır. Ancak giderek sertleşen hava, kar fırtınaları ve

azalan görüş mesafesi bir şekilde onları hedefleri olan Ortorten

Dağı yerine Mansi, bölgenin yerel halkı dilinde "ölüm

dağı" anlamına gelen Kholat-Syakhl’a

götürür. 

 

12
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Her ne kadar cesetlerdeki hasarın insan gücüyle yapılmış

olamayacağı söylense de Rus polisi bir cinayet olasılığını

düşünerek adli araştırmalara başlar. Böylece zaten soru

işaretleriyle dolu olan olaya bir yenisi eklenir; radyasyon.

Cesetlerin üzerlerindeki giysilerde radyoaktif kirlenme vardır. 

Ural bölgesinde yaşayan Mansi yerlilerinden şüphelenen polis

geniş

çaplı bir arazi taraması yaptığında çevrede hiç insan izine

rastlayamaz. Zaten kamp alanı etrafında sporculardan başkasına

ait ayak izi yoktur.

Deliller detaylı incelenince birkaç ilginç nokta daha göze çarpar.

Kamp

çadırı dışarıdan değil de içeriden bıçakla yırtılmış

gibidir. Ormanlık alanda ateş yakan grup üyeleri çok yakında

duran kuru dalları değil de nedense ıslak dalları

kullanmışlardır. Ekibe ne olduğu merak konusu olur. Olay

hakkında

komplo teorileri üretilir. 

Bir söylentiye göre grubun düzensiz hareketi ve ateş yakarken

çok

yakındaki kuru dalları kullanmamalarından kör oldukları

düşünülüyor. Bu ilk bulunan cesetlerin birindeki kafatası

zedelenmesini de açıklayabilir, zira kör birisinin ormanda

koştururken ağaçlara çarpması olasıdır. 

Rus polisi ve KGB (Rus gizli servisi) bu olayı çözemiyor ya da

çözemediklerini söylüyorlar. Mayıs 1959'da dosya kapanıyor.

Sporcuların hepsinin "bilinmeyen zorlayıcı, doğaüstü bir

güç" yüzünden öldükleri söyleniyor.  Ama materyalist

görüşe sahip devletin böylesine bir söz söylemesi çok

tuhaftır… Olay dosyası resimleriyle birlikte gizli bir arşive

yollanıyor. 

Soğuk Savaş’ın zirve dönemlerinde bu geziye çıkan ekibin

görmemeleri

gereken bir silah deneyini gördükleri veya gökyüzünde bazı

turuncu küreler gördükleri gibi çeşit çeşit söylentiler

ortaya çıkar. Bu üzücü ve bir o kadar da garip olayın ardından

olayın gerçekleştiği yere liderin soyadı, Dyatlov, adı verilir.

Geçtiğimiz yıl Rus yetkililer dosyayı yeniden incelemeye

açacaklarını söylemişlerdir.
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OLAYLAR
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Hazırlayan
Ceyda Toktaş

Olay

hakkında birçok kitap ve Şeytan Geçidi

adlı bir film de

bulunmaktadır.
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Milletlerin

hayatında önemli günler vardır. Bunlar ya sevinçle,

coşkuyla kutlanan

gurur günleri, ya da üzüntüyle hatırlanan felaket

anlarıdır.

Her iki halde de millî bilinç kuvvetlenir ve birlikte

yaşamak

arzusu artar. Çünkü millet, kıvançta

ve tasada birleşebilen, aynı duyguları paylaşabilen

dinamik bir

organizmadır. Toplumun dinamiğini harekete geçiren

olgular

arasında millî günler ve bayramlar başlıca yeri işgal

ederler.

Bu açıdan bakıldığında, 19 Mayıs’ın anılmaya değer

olaylardan biri olduğu şüphesizdir. 19 Mayıs 1919

tarihi, Türkiye

Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından

biridir.

Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak İtilaf Devletleri’ne

karşı

Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı ve Anadolu’da yeni Türk

Devleti’nin fiilen temellerinin atıldığı gün olan 19

Mayıs

aynı zamanda “Gençlik

ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bir toplumu

esaret

altında kalmaktan kurtaran, Türk Milletinin ulus

olmaya yönelik

olarak yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan,

çağdaş

ve uygar bir yaşama yönlendiren ve sonuçta tam

bağımsızlığını

sağlayan Türk ulusunun doğum günüdür. Ayrıca

Atatürk, bir

söyleşide “Ben 19 Mayıs’ta doğdum” demiştir.

Atatürk

Millî Mücadele

sıralarında Türk milletini ileri götürecek

olanların ve

köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların

genç fikirler

olduğunu görmüştü. Bu nedenle de

“gençlik”

kavramı Atatürk için ayrı bir önem

taşımaktadır. Atatürk

gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı

dışında fikri

olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade

etmiştir. Onun şu

sözü çok anlamlıdır: “Genç

fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan

gerçek fikirli demektir.”

14
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1914'de

başlayan Birinci Dünya Savaşı dört

yıl sürdü. Savaş

kurallarına göre biz yenilmiş sayıl dık. Savaş

sonunda

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Buna

göre Fransızlar,İngilizler, İtalyanlar yurdu

paylaştı. 15

Mayıs 1919 günü

Yunanlılar İzmir'e girdi. Böylece yurdumuz adeta

yabancı

milletlerin esiri oldu. Ordularımız dağıtıldı,

İstanbul Boğazı

düşman gemileri ile doldu.

Trablusgarp'da Birinci Dünya Savaşı'nda Anafartalar'da düşman güçlerini yenen

Mustafa Kemal bu kez yurdumuzu kurtarmak için Anadolu'ya geçmeye

karar verdi. 16 Mayıs günü İstanbul'dan Samsun’a yola çıktı.

Türk milleti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde

kurtuluş çareleri ararken büyük lider Mustafa Kemal Atatürk,

Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919

İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini

simgeler. Samsun’a ayak basışının taşıdığı önem

Atatürk’ün Nutuk’unu 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkışı ile başlatmasından

anlaşılmaktadır ki şimdi bu yolculuğu kısaca anlatmaya

çalışalım. Samsun işgal kuvvetleri için önemli noktalardan

biriydi. Stratejik bakımdan büyük öneme sahipti ve Karadeniz’den

Orta Anadolu’ya açılan en rahat ve güvenilir bir kapıydı.

İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun’a askeri birlik

çıkarmışlardı.  Buna tepki olarak Türk Makineli Tüfek

Birliği’nden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa

çıkması dikkatleri bu bölgeye çekti ve İngiliz Yüksek

Komiserliği’nin de Türk halkının silahlandığı

konusundaki şikayetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir

kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar verildi.

Bu kumandan Mustafa Kemal’di ve uzun zamandan beri ülkenin içinde

bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve bir şeyler yapmak için

Anadolu’ya geçmek istiyordu. Bu onun için bulunmaz bir fırsattı.

Onu bekleyen ve ona güvenen bir “Türk

Milleti” vardı.
15
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Atatürk

ile beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü

başlayacak yolculuğunda ona

18 kişi eşlik edecekti. Atatürk

beraberindeki kişilerle beraber

16 Mayıs 1919 günü öğleden sonra

“Bandırma”

adındaki eski bir vapurla Galata

rıhtımından

ayrıldı. 17 Mayıs

1919 günü Bandırma Vapuru İnebolu’ya

vardı. 18 Mayıs

1919 beklenen yolculuğun sonuna

gelindi. Bu yolculuğu General

Hikmet Gerçekçi şöyle anlatıyor :

“Karargah üstlerinin hemen

hepsini deniz tutmuştu. Kimse

kamarasından dışarı çıkamıyordu.

Samsun'a az bir yolumuz kalmıştı.

Herhangi bir terslik çıkmazsa,

çok değil yarın sabah

orada olacağımızı ümit ediyorduk, bu

düşünceler içinde

güvertede ellerimle küpeşte demirini

tuta tuta yürümeye çalışırken

Onun kamarasından çıktığını gördüm.

Sert bakışlarıyla ufka bir göz

gezdirdikten sonra kaptan köşküne

çıktılar. Bandırma vapurunda

hemen herkesi deniz tutmuştu, oysa

Mustafa Kemal dipdiriydi ve çok

sağlıklıydı. Kıyı bir ana baba günü halini

aldı. Gemimiz demir atınca

coşkun gösteriler yükseldi. Hemen

ardından geminin etrafını kayıklar aldı.

Halkın bu coşkun gösterisini görünce

boğazıma bir şey tıkandı, gözlerim

yaşardı. Kemal Paşa ve arkadaşları

Samsun'da sevinç gösterileri

ile karşılandı.”.

Atatürk,

İstanbul’dan başlayan ve Samsun’da sona eren yolculuk

esnasında

görevli bir askerdi ve giyimi de buna uygundu ancak Samsun’a

ayak

bastığı günden birkaç gün sonra asker değil, sivil olarak

hareket edecekti. Atatürk’ün Samsun’a çıkışında gördüğü

manzara pek parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri

vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini

koruyamayacak durumdaydı. Ama onda ve onun gibi

düşünenlerde bu

azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi. Kısaca bu yolculuk

Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu. Millî

Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına

bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de 19 Mayıs’ı

Türk gençliğine armağan etti. Her yıl 19 Mayıs günü Gençlik

ve Spor Bayramımız yurdun her yanında spor gösterileri ve

törenlerle kutlanır. Atatürk “Gençler!

Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen

gençler!

Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe

bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” derken

Türk

gençliğine olan güvenini de anlatmıştır.

16HAZIRLAYAN

SELEN UÇAR
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MAYIS GENÇLİK VE SPOR

BAYRAMI
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Sanat
Dolu İbadet

Kırım
Kilisesi, 4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus
Savaşı olan ve müttefik güçlerin zaferiyle sonuçlanan Kırım
Savaşı’nın ardından savaşa katılan İngiliz askerlerin
anısına, eskiden Rum mezarlığının bulunduğu alanın dönemin
hükümdarı Abdülmecid tarafından İngilizlere verilmesi
neticesinde inşa edilmiştir. 
 
Kırımı Anma Kilisesi olarak da anılan kilisenin mimarı, İngiltere’nin
tanınmış mimarlarından ve aynı zamanda Londra’daki Kraliyet
Adalet Mahkemesi'ni de tasarlayan George Edmund Street’tir.
Neo-gotik üsluba sahip olan kilise, 1970’li yıllarda cemaatini
neredeyse kaybetmiş ve korunması adına bir bekçiye emanet
edilmiştir. Fakat bu bekçi kilisedeki değerli eşyaların
çalınmasına sebebiyet vermiş ve kilise zamanla tahrip olmuştur.

Bir
Anglikan kilisesi olan Kırım Kilisesi’nin
yeniden doğuşu ise
Sri Lankalı sığınmacılar sayesinde olmuştur.
Sığınmacılar tahrip olan kiliseyi restore etmiş
ve 1991 yılında tekrardan ibadete açılmasına
vesile olmuşlardır. 
 
Sığınmacıların can verdiği kiliseye, yoldan
basamaklarla inilip batısındaki büyük
demir kapıdan girilmektedir.
Kilisede kullanılan ve oldukça
dikkat çeken taşlardan, siyah kesme taşlar
Büyükada’dan, pencere kenarları ve
köşelerdeki sarı konturleri oluşturan
yumuşak taşlar ise Malta Adası’ndan
getirilmiştir. Kiliseyi
aydınlatan ise yuvarlak kemerli ikiz
pencerelerdir.

Girişin iki yanında, sivri külahlı iki küçük kule yer
almaktadır. Kilisenin kuzeybatısında bulunan çan kulesi,
baldakin tarzına sahip olup sivri külahlıdır. Kilisenin çatısı
ise çift meyilli kiremit kaplı çatıdır.
Beyoğlu’nun gözdesi olan Kırım Kilisesi’nin adının
zikredilmesinin sebebi güzel mimarisinin yanı sıra kilise
hakkında anlatılagelmiş olaydır. Rivayete göre
Abdülmecid'in ölümünden 7 yıl geçtiği
ve tahtta Abdülaziz’in bulunduğu dönemde İngiltere'de de
Kraliçe Victoria dönemi yaşanmaktadır. Yapımına vesile
olduğu için Abdülmecid’e mi yoksa açılışı sebebiyle
Abdülaziz’e mi teşekkür etmek istediği bilinmemekle birlikte
Londra’da sokaklara yeni yeni çıkan otomobillerden
kraliçenin hediye amaçlı
İstanbul’a gönderdiği ve yine rivayete göre şeyhülislamın
“şeytan işidir” sözleri üzerine Sarayburnu'nda denize
atıldığı söylenmektedir.

17
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Böyle

bir rivayetle anılan kilisenin övgülere layık en önemli ve

dikkat çekici özelliği ise akustiğidir. Akustik konusunda bu

denli iyi olması sebebiyle çeşitli konserlere ev sahipliği

yapmaktadır. Bir sanat eserinin bünyesinde her sanata yer

verebilmesi en ufak ayrıntısında bile bunu gösterebilmesi

ilgilerin odağı olması için yeterli bir sebeptir. Ne de olsa

sanat evrenseldir. Bu sebepledir ki Kırım Kilisesi her kesimden ve

her inançtan insana hitap etmektedir.

18Hazırlayan
Ruken Arjin Aksoy
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Yüzyıllar boyunca dünyanın
en önemli metropolleri arasında yer alan İstanbul, bulunduğu

bölge dolayısıyla dünya tarihi açısından önemli bir etki
yaratmıştır. 1600 yılı aşkın bir sürede dört imparatorluğa

başkentlik yapmıştır. Bu imparatorluklar bulundukları dönemde
dünya çapında güçlü ve iktidar sahibi olarak tarihe

geçtiklerini göz önünde bulundurursak bu şehrin önemini daha
iyi anlayabiliriz. İstanbul, bulunduğu her dönemde farklı

imparatorluklara, dinlere ve ırklara ev sahipliği yapmasıyla hem
kültürel açıdan hem de mimari açıdan benzeri olmayan bir tarih

şehri haline gelmiştir. Kısa bir İstanbul tarihi turu yapmak
gerekirse; milattan önceki dönemlerde Yunan şehri olan İstanbul,
yine milattan önceki dönemlerde Roma İmparatorluğunun eline

geçmiştir.

İSTANBUL’UN  FETHİ
 

 

Byzantion olan adı Roma
İmparatorluğuyla birlikte Konstantinopolis olarak

değiştirilmiştir.
395 yılında Roma İmparatorluğunun yıkılmasıyla ikiye

bölünen
bu imparatorluğunun bir parçası olan Doğu Roma

İmparatorluğuna
başkentlik etmiştir. Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasıyla

zamanla Bizans İmparatorluğu olarak adlandırılan Doğu
Roma

İmparatorluğunun 800 yıldan fazla bir süre daha başkentliğini
yapmıştır. 1204-1261 yılları arasında Latin İmparatorluğunun

işgaline uğrayan Konstantinopolis, bu yıllarda Latin
İmparatorluğu’na başkentlik etmiştir. Ardından tekrar Bizans
İmparatorluğuna geçen Konstantinopolis 1453 yılına kadar bu

şekilde kalmıştır.

II. Mehmet (nam-ı diğer
Fatih Sultan Mehmet) babası II. Murat’ın 1451’de
vefatıyla
tahta geçti. Tahta geçmesiyle birlikte ikinci yılında
da
İstanbul’un işgali için çalışmalara başladı.
İstanbul’un
işgaline sebep olarak halk arasında İslam dininin
peygamberi olan
Hz. Muhammed’in hadisi gösterilse de tek sebep
bu değildi. İstanbul en başta coğrafi açıdan
mükemmel bir konumdaydı. İstanbul boğazına
sahiplik yapmak Osmanlı Devleti için büyük
bir ekonomik getiriydi. Karadeniz Türk gölü haline
gelebilir, Akdeniz ticaretini de elinde tutabilirdi.
İstanbul’un Bizans’ın
elinde olması Rumeli ve Anadolu arasında
rahatlıkla kuvvet geçirmesini engelliyordu. Ayrıca
Bizans İmparatorluğu, Osmanlı
için bir tehditti. Bizans, Hristiyan Batı âlemini Haçlı
Seferleri yapması konusunda kışkırtıyordu.
Bununla birlikte tahta çıkamamış ve saltanat
iddiasında bulunan Osmanlı şehzadelerini koruyup
destekliyor, bu da Osmanlı için iç savaş tehdidi
haline geliyordu. Ayrıca Ortodoks mezhebine ait
olan
Bizanslıların başkentini ele geçirirse Katolik
kilisesiyle
ayrılmış olacaklar ve Hristiyan âlemi birleşmemiş
olacaktı.
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Fetih için hazırlıklara
İstanbul’un deniz bağlantısını kesmekle başlandı. Böylece

kuşatma esnasında gelen yardımlar önlenecekti. Fatih Sultan
Mehmet bu sebeple I. Bayezid’in yaptırdığı Anadolu Hisarı’nın

karşısına Rumeli Hisarı inşa ettirdi. Yapımında 5-6 bin
kişinin çalıştığı düşünülen hisar, 1452 yılının Nisan

ayında başlamış ağustos ayı civarında bitmiştir. Hisarın
inşası Bizans’ı endişelendirmiş, durdurulması için Fatih’e
iki adet elçi göndermiştir. Fakat bu iki elçi Fatih’in emriyle

idam edilmiştir. Boğazdan geçme teşebbüsünde bulunan gemilere
de iki hisardan ateş açıldı. Şahi adı verilen büyük toplar

yapılmaya başlandı. Bu toplar Bizans zindanlarından lağımcılar
tarafından kurtarılan Urban adlı kişi tarafında yapılmıştır.

Bu toplarının uzunluğunun 8 metre, çevresinin 2,5 metre olduğu
söylenmektedir. Tek bir güllesi 550 kg civarında olan bu toplar

askeri dönemine göre oldukça büyük olan bu topların İstanbul’a
taşınmasını Rumeli Beylerbeyi Dayı Karaca Paşa üstlendi.

Osmanlı ordusunda kaç asker veya donanma gemisi bulunduğuna dair
tarihçiler arasında farklı söylemler vardır. İki yüz bini

aşkın asker ve 300 deniz filosu olduğu tahmin edilmektedir. 

20
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Bizans ise kuşatma için
önlem olarak Haliç’e zincir gerdi. Daha önce Haçlı
kuşatmalarında da Galata’da zincir kullanıp başarısız olan
Bizanslılar, bu sefer kuleyi güçlendirip etrafını surlarla
çevirdi. Zincirin arkasına Bizans donanmasını yerleştirdi. Bunun
yanında Bizans savunma olarak Grejuva’yı kullanacaktı. Grejuva
kızgın kömür, kükürt ve zift ve farklı maddelerden oluşup
suda sönmüyordu. Bir yandan kuşatma hazırlıklarıyla uğraşan
Bizans bir yandan iç karışıklıklarla uğraşıyordu. 1439
yılında Katolik-Ortodoks kiliselerinin birleşmesi kabul edilmişti
ve halk buna tepkiliydi. Hatta halkın “Konstantinopolis’te Latin
serpuşu görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim!”
dediği duyuluyordu. Bizans İmparatoru Konstantin Avrupa’dan
yardım istiyor fakat yardımlar mezhep çatışmaları yüzünden
gecikiyordu. Halk endişeliydi. Ortalıkta şehrin düşeceği
yönünde kehanetler dolaşıyordu. Kuşatma esnasında sıkıntı
çekmemek için erzak depoları takviye edildi. Surlar güçlendirildi.
Papalık tarafından asker ve mühimmat gönderildi. 1453 yılının
ocak ayında Cenevizli Giovanni Giustiniani komutasında 700 asker
yardıma geldi ve Bizans’ın savaşı kazanması durumunda
Giovanni’ye Limni adası vaat edilerek başkomutanlığa atandı. 
Kuşatma
öncesi birtakım askerlerle etraftaki bazı kasabalar ve kaleler ele
geçirildi. Ardından Konstantin’in kardeşleri tarafından
yönetilen Mora Despotluğu üzerine saldırılara başlandı. 6
Nisan 1453’te Osmanlı kara ordusu Haliç’ten Marmara’ya kadar
surların üzerine dizilmiş, aynı gün Bizans İmparatoru
Edirnekapı tarafını zayıf görerek askerlerle oraya konuşlandı.
Osmanlı ordusu saldırıya başlamadan önce şehirden uzak kentleri
yıktı. Ardından surların en zayıf noktaları topların
konuşlanması için seçildi ve 11 Nisan’da toplar yerlerini aldı.
Üç top Bizans İmparatorluğunun ikametgâhı olan Blaherne Sarayı
önünde, üç top Silivrikapı önünde, iki top Edirnekapı önünde
ve dört top Topkapı önünde yerini aldı. Topların
konuşlanmasının ardından Trabya’daki bir kale, Büyükada ve
Burgaz adası Osmanlı’nın eline geçti.

İSTANBUL’UN FETHİ
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Saldırıya
geçmeden önce Fatih Sultan Mehmet, Konstantin’e haber

göndererek
şehri teslim etmesini istedi. Ancak Konstantin bu şehri

korumaya
yeminli olduğunu ancak istenilirse vergi verebileceğini

söyledi.
Fakat Fatih’in istediği bu değildi. 12 Nisan 1453’te topçu

ateşi başladı. Toplar etkili olmasına karşılık yavaş
doldurulduğundan top ateşleri pek sık değildi. Fatih

topların
daha sık ateşlenmesini emredince bir top patladı ve Urban

başta
olmak üzere topun çevresindekiler öldü. Topçu ateşi 18

Nisan’a
kadar devam etti. 18 Nisan gecesi taarruza geçilse de o

gece pek
sonuç alınamadı. Yürüyen kuleleri Grejuva’yla alev almış,
surları tırmanmayı başaran askerler sert bir savunmayla

karşı
karşıya kalmıştı. Aynı gün Osmanlı deniz taarruzuna da
başlamıştı. Fakat Haliç önüne toplanan donanma zinciri

kıramayınca geri çekilmek zorunda kalmıştı. 20 Nisan günü
Ceneviz ve Bizans yardım filosu İstanbul’a yaklaştı.

Osmanlı
donanması daha geniş olmasına rağmen yardım gemilerini

engelleyemedi. Bütün bu olanları seyreden Fatih çok
sinirlenmiş,

oradan çekilme emrini veren kaptan-ı deryayı idam etmek
istemişse

de diğer devlet adamları tarafından sakinleştirilmişti. Fakat
yine de görevinden almıştı. Haliç’e nasıl girileceği

konusunda kimsenin bir fikri yoktu.

İSTANBUL’UN  FETHİ
 

 

Bir
müddet sonra Fatih’in aklına gemileri karadan yürütme fikri
geldi. Gemiler Beşiktaş’taki Osmanlı donanmasının Galata

surları önünden Haliç’e indirilecekti. Aynı zamanda Haliç’teki
Bizans donanmasını vurmak için tepelere toplar

yerleştirilecekti.
21-22 Nisan gecesi Bizans fark etmeden gemiler karadan

yürütülmüştü.
Aynı zamanda Haliç’teki donanma topa tutulmuştu. Böylece

Haliç’teki zincir işlevsiz kalmıştı. Sonraları Osmanlı
donanmasına saldırılar gerçekleştirilse de hiçbiri başarılı

olmamıştı. Galata’daki topçular Bizans donanmasıyla birlikte
surlara da top ateşine başlamıştı.

Yürüyen
kulelerle surların zayıf bölgeleri hedef alınıyor ve
surlarda oluşan hasarın telafi edilmesine izin
verilmiyordu. Bunu üzerine Fatih, 6 Mayıs’ta
taarruza geçti. Fakat ağır kayıplar alan Osmanlı
ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Ardından top
ateşleriyle birlikte surlarda oluşan deliklerden
giren Osmanlı
ordusu 12 Mayıs’ta tekrar taarruza geçti. Başlarda
üstün gelen
Osmanlı ordusu yardıma gelen bin kişilik Bizans
ordusundan dolayı
mağlup oldu. Şehir savunması son saldırıları da
püskürtmüşse
de erzakları tükenmek üzereydi ve Papanın sözünü
verdiği filodan haber yoktu. Bizans ordusu iyice
ümitsizliğe kapılmıştı.
Tüm bunlar olurken bir yandan da yeraltı savaşları
gerçekleşiyordu. Osmanlı lağımcıları epey ilerlemiş
fakat surların içinden sesleri duyulunca Bizanslılar
da yer altına inmiş ve iki taraf karşılaşmıştı.
Bizanslıların bizzat çıkardığı yangınlarda iki taraf
da ölmüş ve tüneller
çökmüştü. Osmanlı lağımcıları pes etmedi ve
başka
tünellerle ilerlemeye devam etti. Fakat yine fark
edilince ölümleri
Bizanslıların elinden olmaması için ateşi kendileri
yaktı ve
iki taraftakiler de tekrar hayatını kaybetti.
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Bizanslıların
yaşadığı kıtlık, surların iyice zayıflaması ve Haliç’e

indirilen donanmayla birlikte Osmanlı tekrar taarruza
geçmeye

hazırlanıyordu. Fatih son kez Konstantin’e elçi göndererek
teslim olmalarını, teslim oldukları takdirde istedikleri yerde
güvenle yaşayabileceklerini söyledi. Fakat Konstantin bu

teklifi yine reddetti. Ölene kadar şehri savunacaklarını fakat
vergi vermeye hazır olduklarını söyledi. Bunun üzerine

Osmanlı ordusu savaşa hazırlandı. Fatih askerlerine savaş
kazanılırsa yağma hakkı verdi. Fakat savaştan kaçanlar

idam edilecekti. Yağma iznini duyan askerler kutlamalara
başladı. 29 Mayıs sabahı ordu sabah namazını kıldı ve

mehter takımı ile hücum marşı ile
ilerlenmeye başlandı. 

 
Üç gruba ayrılan ordudan ilki olan yaşlılar ve Hristiyanlar

merdivenleri surlara taşımaya başladı. Fakat oklardan
dolayı ilerleyemediler. Bazıları kaçmaya çalıştı fakat Fatih’in

daha önceden verdiği emirle kaçmaya çalışanlar kılıçtan
geçirildi. Ardından muharip askerlerden oluşan ikinci grup
hücuma geçti. Sonunda Fatih elinde kalan son grup olan

yeniçerilerle ilerlemeye başladı. Bizans askeri yorgun
düşmüştü ve o sırada

büyük bir Türk topu ateşlendi. Yeniçerilere geçit açılmıştı.
Bunun üzerine Bizans ve Osmanlı askerleri çatışmaya
başladı. Bir süre sonra iki surda Osmanlının elindeydi.
Şehir düşmeye başlamıştı. Ordunun çoğunluğu şehir

merkezine doğru
ilerlemeye başlıyordu. Bir an önce bayrak dikilmek

isteniyordu.
Öğle olduğunda şehir düşmüştü. Ordular yağmaya

başlamıştı.
Ve zafer Türklerindi.

İSTANBUL’UN  FETHİ
 

 

Fatih
vezirleri ve komutanlarıyla Topkapı’dan şehre girdi. Ayasofya
önünde atından indi ve secdeye gidip toprağı öptü. Ardından
halkın yanına gitti ve onların canına zarar gelmeyeceğini ve

kendi dinlerine göre yargılanacaklarını duyurdu. Aynı
zamanda

dinlerini özgürce yaşayabileceklerini söyledi. Ortodoks
halkının

Türklerin himayesine girmesi Katoliklerle aralarını daha da
bozacak ve yüzyıllarca devam eden bir anlaşmazlık olacaktı.

Karadeniz’i
Akdeniz’e, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan şehir ve bu
şehirdeki
ticaret yollar Osmanlı’nın olmuştu. Böylece
Osmanlı, Rumeli ve
Anadolu’daki toprakları arasında bütünlüğü
sağlamış oldu.
İstanbul Osmanlı’nın başkenti haline geldi ve
Osmanlı’nın
kurumsallaşmasında da büyük rol oynadı.
Sonraları ticaret
yollarının Osmanlı’nın eline geçmesiyle yeni yol
arayışları
başlayacak bu da Coğrafi Keşiflere sebep olacaktı.
Hatta
İstanbul’un Fethi’nde kullanılan Şahi adındaki
toplar bile
Avrupa’da feodal sisteminin zayıflamasına merkezi
krallıkların
güçlenmesine neden olacaktı. İstanbul’un
fethinden sonra
İtalya’ya giden bazı bilim insanları orada Yunan ve
roma
eserlerini inceleyecek, Avrupa’da Rönesans’ın
başlamasına
neden olacaklardı. Büyük uğraşlar sonucu ve ağır
kayıplar
vererek alınan bu şehir, sadece Türklerin değil
dünyanın
kaderini değiştirecekti.

Hazırlayan
Naciye Havan
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TARİHÇİLERİN
KUTBU: 

PROF. DR. HALİL İNALCIK
Bu

zamana kadar tarh hakkında konuştuk yazdık ama

Tarhçlern

Kutbu, Şeyh'ül Müverrhn (Tarhçlern Şeyh), Hocaların

Hocası

eserleryle Osmanlı-Türk tarhne hem syas ve ekonomk

konularda

hem de kültür ve medenyet tarh alanında orjnal

katkılarda

bulunmuş br blm nsanı, br kültür adamı Hall İnalcıktan

bahsetmemek olmaz.
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1942

senesinde “Tanzimat

ve Bulgar Meselesi”

adlı doktora tezini veren İnalcık, 1943

senesinde de “Büyük

Ricat’e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım

Hanlığı”

başlıklı teziyle doçentliğe atandı. Uzun

yıllar aynı

fakültede eğitim veren Halil İnalcık, 1947

senesinde Türk Tarih

Kurumu

üyeliğine seçildi. 1949 senesinde

İngiltere’ye giderek British

Museum’da Türkçe yazmalar üzerinde

çalıştı. Public Record

Office’te Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili

kaynak taraması

yaptı ve bu çalışmaları sona erdikten sonra

1951 senesinde

Türkiye’ye geri döndü. İnalcık, Haziran

1952'te “Viyana

Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı

İşbirliği”

teziyle profesörlük unvanı aldı. Columbia,

Princeton,

Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde

ziyaretçi profesör olarak

dersler verdi. ABD’de Osmanlı-Türk tarihi

araştırmalarının

gelişimine büyük katkı sağladı. Ankara

Üniversitesi’nden

1972 senesinde emekli olduktan sonra

Chicago Üniversitesi’nde

Osmanlı

Tarihi Kürsüsü’nü

kurdu ve burada 14 yıl çalıştı.

25

7

Eylül 1916'da İstanbul'da dünyaya

geldi. Babası Kırım

göçmenlerinden Seyit Osman

Nuri Bey, annesi Ayşe Bahriye

Hanım'dır. Ailesi, 1924 yılında

Ankara'ya yerleşti. 1923-1930

arasında Ankara Gazi

Mektebi'nde, bir yıl Sivas

Muallim Mektebi’ne

devam etti. Orta tahsilini 1931’de

Ankara’da Gazi Muallim

Mektebi'nde tamamladıktan

sonra lise eğitimine o dönemin

en iyi

okullarından biri olan Balıkesir

Necati Bey Muallim Mektebi'nde

devam etti. 1936 yılında Ankara

Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya

Fakültesi Yeni Çağ Tarihi

bölümünde yükseköğrenimine

başladı. 1940 yılında mezun

olduktan sonra fakültede asistan

olarak kaldı.
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1986 senesinde Chicago Üniversitesi’nden de emekli olduktan sonra
1993’te Bilkent Üniversitesi’nde Tarih
Bölümü’nü kurdu. 23 sene boyunca Bilkent Üniversitesi Osmanlı Tarihi
Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine seminer
dersi verdi, 2003 yılında aynı üniversitede “Halil İnalcık
Center for Ottoman Studies” adlı bir merkez kurdu. Halil İnalcık,
çok iyi seviyede Osmanlı Türkçesi, iyi seviyede İngilizce,
Fransızca, Almanca, orta seviyede de Arapça, Farsça ve İtalyanca
biliyordu. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda
fahri doktora verilen İnalcık, Cambridge'de bulunan Uluslararası
Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında
sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterilirken Türk, Amerikan,
İngiliz, Sırp ve Arnavutluk akademilerine üye seçildi. ABD’li
ünlü sosyal bilimci Immanuel Wallerstein, 2005 yılında Prof. Dr.
Halil İnalcık hakkında şunları yazdı;
“Bugün dünya üniversitelerinde Halil İnalcık okunuyor, oktuluyor. Onu
dar anlamda bir ‘tarihçi’ olarak düşünmek yetersiz kalır.
Bizzat tarih disipilinine şekil vermiş, kendi metedolojisini ve
bilgi birikimini tarihçilik mesleğine kazandırmış bir kişi
olarak İnalcık, bilim çercevelerinin üzerinde uzlaştığı
seçkin bir isimdir. (…) Yeni kuşak tarihçiler, Akdeniz, Osmanlı
ve Balkan tarihi üzerindeki birçok yanlışın düzeltilmesini ona
borçludur. (…) Halil İnalcık bu sahanın en seçkin
uygulayıcılarından biri. Dünya bilimine katkıları su götürmez.
Çabalarının hedefi haline gelmiş konu üzerinde bize sadece
tefekkür etmek düşer.” 26
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Prof. Dr. Halil İnalcık çoklu organ yetmezliği nedeniyle dört yıl
önce 25 Temmuz 2016 tarihinde saat 19.10'da Ankara'da tedavi
gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Vefatının ardından Bilkent
ve Ankara Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Cenazesi Bakanlar
Kurulu kararı ile Fatih Sultan Mehmet'in de türbesinin bulunduğu
Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi. Ölümünün ardından birçok
yerde anma törenleri düzenlenen İnalcık için Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile özel bir kabir yapıldı.
Geleneksel Osmanlı kabirleri tarzında düzenlenen İnalcık'ın
"ulema kabri" 22 Temmuz 2017'de tamamlandı. Mermerden
yapılan kabrin yazma ve motifleri altın varak ile süslendi. Kabir
düzenlenmesinde Ahmed Cevdet Paşa'nın kabri örnek alındı.
İnalcık'ın
kabir manzumesi (yazısı):
“Kutb-ı aktâb-ı müverrîhîn idi. Cümle âsârı buna muhkem
delîl. Rıhletiyle artık öksüzdür ilim. Böyle emretti bunu
nazm-ı celîl. Şimdi mutlak Fatih’in bağrındadır. Fethi ondan
dinliyorken biz melîl. Hüzn içinde söyledim tarih-i tâm. Kalbi
yıkdı hicr göçdü.” Mîr Halîl-1437
Onun
kitaplarını okuyarak bir nevi bizimde hocamız olan, ülkemize
sadece tarih değil birçok alanda katkı sağlayan, günümüzde
yakinen tanıdığımız tarihçilerin hocası ( Prof. Dr. İlber
Ortaylı, Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan, Prof. Dr. Erhan Afyoncu ) 
Hocaların Hocası,  Şeyh'ül Müverrihin
(Her ne kadar kendisi şeyh denmesinden hoşnut olmasa da) 
Halil
İnalcık hocayı rahmet ve sevgiyle anıyoruz.

27
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ÖNEMLİ
ESERLERİ

1-
Devlet-i Aliyye – İş Bankası Kültür Yayınları

2-
Tarihe Düşülen Notlar – Timaş Yayınları

3-
Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi – Eren

Yayıncılık
4-

Türklük Müslümanlık ve Osmanlı Mirası – Kırmızı Yayınları
5-

Osmanlılar ve Haçlılar – Alfa Yayıncılık
6-

Osmanlı ve Modern Türkiye – Timaş Yayınları
7-

Rönesans Avrupası – İş Bankası Kültür Yayınları
8-

Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet – Eren Yayıncılık
10-

Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı – Timaş Yayınları
11-

Osmanlı ve Dünya – Timaş Yayınları
12-

Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler – NTV Yayınları
13-

Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600) – YKY
14-

Atatürk ve Demokratik Türkiye – Kırmızı Yayınları

Hazırlayan
Mustafa Murat Görmüş
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BİR

HÜZÜNDÜR KIRIM
 

Ancak
Tatarlar tarihte politika olarak genelde Moğollarla birlik
içindeydiler ve doğal olarak bu milletlerin kendi içlerinde etnik
birleşmeler yaşadı bu yüzden Tatarların üstüne Moğol
Moğolların üstüne Tatar ismi anılır oldu. Kırım’da etnik
olarak Tatar diyebileceğimiz halk ise genelde Kırım’ın
kuzeyinde bulunur ve Kıpçak kökenli Tatarlardır. Az önce
bahsettiğim gibi Tatarlar Moğollarla hareket ettiği gibi Türklerin
içerisinde de varlık göstermiştir ve sanılanın aksine Kırım’da
yaşayan Kuzey’deki Tatarlar Türk kökenli Tatarlardır ki bunun
özelliklerini Kırım Tatarca’sının bir ağzı olan Çöl
ağzında görebiliriz. Çöl ağızı Tatarca’nın bir kolu olup
mensubu olduğu Ural-Altay dil ailesinin özelliklerini göstermesinin
yanı sıra Kıpçak Türkçesi’nin izlerini de görebiliyoruz.

Bu
yazımda belk� s�z�n de �lk defa duyacağınız sadece tar�h

k�taplarının sayfalarında geçen aslında �ç� hüzün ve gözyaşı
dolu b�r olaydan bahsedeceğ�m.  Belk� de bu, vatanlarından

koparılan, trenlerde çocukları açlıktan ölürken bağrı
yanarak haykıran ama el�nden h�çb�r şey gelmeyen ananın
öyküsüdür, belk� de den�z�n ortasında batırılan b�r gem�de
karaya vuran �nsancıkların ölüsünü toplarken b�r asker�n
hatırası. Suçları var olmaktı belk� de. Güzel vatanlarında

yaşarken bahçeler�nde ç�çekler açar, ovalarında kuzular meler,
dağlarında atlar koşarken, b�r bebeğ�n doğduğunda aldığı �lk

nefes g�b� tem�z ve masumdu Kırım. Pek�, ne oldu Kırım’a? K�m
geld� de meleyen kuzular susar, koşuşturan yağız atlar k�şner,

kundaktak� masum bebekler ağlar oldu? Onlar da b�lm�yorlardı k� ne
olduğunu. Savaştı olan, pek� savaş neyd�? Savaşı b�r anne küçük

kızına nasıl anlatırdı? Pek� ya ne demekt� tehc�r o anne, kızına
b�r gece yarısı evler�nden dak�kalar �ç�nde çıkmaları
gerekt�ğ�n� nasıl anlatırdı? Nasıl anlatacaktı k� o da

anlamamıştı ne olduğunu. Tek suçları var olmaktı belk� de.

29

Kırım
Tatarları:
Etnik
köken olarak Kırım Tatarlarına Tatar
demek pek doğru bir söylem
değildir Avrupa literatürlerinde,
Avrupa’yı istila eden
Moğolların tümünden Tatar olarak
bahsedilmiştir bu kendi içinde
de çok yanlış bir ifadedir çünkü
Tatar kabileleri Moğollar ve
Türkler kadar eski olup zaman
zaman Moğol kabileleriyle hareket
etmiş zaman zaman Türk
kabileleriyle hareket etmişlerdir. Bu
yüzden Moğol’a Tatar demek Türk’e
Moğol demekle eşdeğerdir.
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Kırım

Tatar Sürgünü:

Bu

vakayı anlayabilmek için II. Dünya

Savaşı’nın Doğu cephesini

iyi anlamak gerekir. Kırım Seferi, II. Dünya

Savaşı’nın

Doğu Cephesi’nde Alman ve Rumen

ordularının Kırım

Yarımadası'nın işgali ve Sivastopol'ün

düşürülmesi için

giriştikleri bir askeri seferdir. Barbarossa

Harekâtı'nın

başlarında Aşağı Dinyeper'e kadar ilerleyen

Alman 11. Ordusu ve

Rumen 3. Ordusu, Kırım'ı anakaraya

bağlayan Perekop Kıstağı'nda

Kızıl Ordu savunmasını 29 Ekim 1941'de

aşmış, hızla Kırım

işgal ederek Sivastopol'ü kuşatmıştır. Ancak

Kızıl Ordu'nun

Kırım Cephesi kuvvetlerinin Kerç

Yarımadası'na 26 Aralık

1941'de bir çıkarma yapmaları üzerine

Sivastopol taarruzu

durdurulmuştur. Daha sonra Alman

kuvvetleri, Kerç Yarımadası'nda

yerleşmiş olan Sovyet kuvvetlere taarruz

etmiştir. 

30

Kırım’ın

kuzeyinde ve güneyinde keskin

ağız değişimiyle birlikte

fenotipik açıdan da şaşılacak

düzeyde farklılıklar görülür.

Kuzey Tatarların gözlerindeki

çekiklik güneydeki halka nazaran

bir hayli fazladır hatta Güney

Kırım’da göz çekikliğine çok

az rastlanır. Ancak Tatar ismi

gerek Kırım yarımadasında gerek

Kazan’daki özerk Tataristan’da

bir sembol olmuş ve bu halklar

kendilerine Tatar demekten

gurur duymuşlar ve hala da

duymaktadırlar.
Yenilgiye uğrayan Kızıl Ordu birlikleri

geride tüm ağır silahlarını ve çok sayıda

tutsak bırakarak denizden tahliye edilmiştir.

Sovyet Rusya bu yenilgilerin müsebbibinin

Kırım’da yaşayan halk olduğunu öne

sürmüştür. Alman Ordusuna yardım ettikleri

yalanıyla tehcir ve soykırım için bir sebep

arayan Sovyetler, dönemin devlet başkanı

Joseph Stalin’in kararı ve dönemin önde

gelen istihbaratçısı ve polis amiri olan

Lavrentiy Beria öncülüğünde 11 Mayıs 1944

tarihinde alınan bir kararla Kırım’daki bütün

Türklerin Orta Asya’ya sürgün edilmesi

kararlaştırıldı ve 18 Mayıs 1944’de saat dört

sularında başlandı. Toplamda 193.865 Kırım

Tatarı sürgün edildi. 151.136

kişi Özbekistan’a,

4.286  Kazakistan'a, geriye kalan 29,846 kişi

ise Rusya'nın çeşitli oblastlarına sürgün

edildi. Mayıs’tan 10 Kasım'a

kadarki süreç içerisinde Özbekistan'a sürülen

Kırım

Tatarlarından 10.105 kişi açlıktan ölmüştür.

Aslına bakacak

olursak Alman kuvvetlerine yardım etmek

biryana Sovyet Ordusunda

3.800 ün üzerinde Kırım Tatarı asker

bulunmaktadır
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Son Söz:
Sözlerime

nokta koyarken Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı’nın sözlerini
sizlere aktarmak isterim: Kırım’ın yerli halkı olarak kabul
edilen Tatarlar bugün anavatanlarında azınlık statüsünde

yaşıyor diasporada yaşayan Tatarlar vatanlarına geri dönme
planları yapıyor. Yeniden yeşereceği, gövdesinden filizler
fışkıracağı, sona erdi sanılan bir ağaç değil mi Kırımlılar?

Ulusça bağımsızlıklarını yitirdiği günden başlayarak ağacın
dalı budağı kesilmedik bir devre geçmedi, yine de taze filizler
fışkırdı gövdesinden, filizler olgunlaşıp dal budak olmasına

zaman kalmadan tekrar kesildiler, gövde yeniden filizlendi sonun da
kökünden kesilip uzak, ıssız kısır bir toprağa atıldı orda

da yeni filizler fışkırdı gövdesinden filizler dal oldu, dallar
uzadı uzadı ağacın bin yıl önce dikildiği toprağa ulaştılar.

31Hazırlayan
Emir Karaaslan
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ATATÜRK
İLKELERİ

LAİKLİK

Laiklik,

genel anlamıyla din ve devlet işlerinin birbirinden

ayrılması

olarak tanımlanır. Ayrıca devletin vatandaşlarıyla

olan

ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmamasını

savunan

prensiptir. 

 

Atatürk

için laiklik bunların yanı sıra bütün vatandaşların

vicdan,

ibadet ve din hürriyetini onlara vermektir. Bunu şu

sözünde dile

getirmiştir: “Din bir vicdan meselesidir. Herkes

vicdanının

emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz.

Düşünüşe

ve düşünceye muhalif değiliz. Biz sadece din

işlerini, millet ve

devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz.”

Laiklik

ilkesini kapsamlı bir şekilde inceleyecek

olursak devlet yönetimine

dini görüş ve kuralların karıştırılmaması,

her vatandaşın

istediği dine mensup olabileceği, dini ve

mezhebi ne olursa olsun

vatandaşlar arasında ayrım

yapılmayacağı, eşitlik sağlanacağı,

devletin resmi bir dininin olmayacağı,

eğitimin dine değil bilime

dayalı olacağı bu ilkenin

unsurlarındandır. Bu unsurlarla

birlikte laiklik, vatandaşları hoşgörülü

olmaya yönelten,

toplumdaki fikir ve inanç ayrılıklarının

düşmanlığa

dönüşmesini önleyen oldukça önemli

bir ilkedir. 

 

Laiklik

dinsizlik, din düşmanlığı, dine saygısızlık

değildir. Tam

tersine dinin her türlü çıkar

hesaplarından uzak tutulması,

devlet işlerine dini alet etmemek ve dini

korumaktır.

32
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Laiklik

Alanında Yapılan İnkılaplar

·

Saltanatın kaldırılması

·

Halifeliğin kaldırılması

·

Tevhid-i Tedrisat kanunun çıkarılması (Türkiye’deki tüm

eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti’ne bağlanması)

·

Medreselerin kapatılması

·

Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması

·

Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

·

İbadet yerleri dışında dinsel kıyafet, sembol ve işaretlerle

dolaşılmasının yasaklanması

·

Medeni Kanun’un kabul edilmesi

·

Her alanda dinden kaynaklanan uygulamalara son verilmesi

·

1928 ‘de anayasadan “Devletin dini İslam’dır “maddesinin

çıkarılması

·

1937’de anayasaya Türk Devleti’nin laik olduğu ifadesinin

eklenmesi

Atatürk’ün laiklik hakkında söylediği şu sözü unutmamak gerek. “Efendiler

ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler,

dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en

hakikî tarikat, medeniyet tarikatıdır.”

33
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HALKÇILIK
Halkçılık
ilkesi Türk toplumunda sınıf, topluluk ve zümre ayrımının
olmaması, tüm vatandaşların eşit haklara ve ayrıcalıklara
sahip olması esasına dayanır. Toplumda bir sınıfın diğer
sınıflardan üstün ayrıcalıklara sahip olması halkçılık
ilkesiyle bağdaştırılamaz. Atatürk şu sözünde bunu dile
getirmiştir: ”Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar,
sanatkâr, asker, doktor velhasıl herhangi bir sosyal müessese
faal
bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”

34

Atatürk’ün
halkçılık anlayışı tüm vatandaşları hangi milletten olursa
olsun bu milletin öz evladı kabul etme, vatandaşların temel hak
ve özgürlüklerini güvence altına alma, devlet yönetimine eşit
olarak katılımlarını sağlama, yasa önünde herkesin eşit
olması ilkelerine dayanır. Milletin bireyleri arasında ayrıcalığa
yer vermeyen bu ilke, milli iradenin ve milli egemenliğin milletten
kaynaklandığını göstermesi bakımından demokrasi anlayışını
da simgeler. 
 
Halkçılık
İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar
·Cumhuriyetin ilanı ile egemenliğin doğrudan halka verilmesi
·Aşar vergisinin kaldırılması
·Kılık kıyafet kanunu
·Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilerek ayrıcalıklarının
sona erdirilmesi ve toplumda eşitliğin sağlanması
·Soyadı kanunu ile toplumda ayrıcalık belirten lakapların
kaldırılması
·Medeni Kanun ile kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
·Millet mekteplerinin ve Halkevlerinin açılması (tüm vatandaşların
eğitim hakkını sağlama)
·İlköğretimin parasız ve zorunlu olması
·Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
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35Hazırlayan
Sevde Özkan

“Hükümetin
iki amacı vardır: Biri milletin korunması, ikincisi milletin
refahını sağlamaktır. Bu iki şeyi sağlayan hükümet iyi,
sağlayamayan kötüdür.”   - Mustafa Kemal Atatürk
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GENÇLİĞİNİN

BAHARINDA KOPARILAN ÇİÇEK: GENÇ OSMAN

 

İran
ile süren savaşı barış antlaşması ile sonlandıran Genç
Osman, ardından Lehlilerin Boğdan işlerine müdahale etmeleri ve
Boğdan’a ait olan Hotin Kalesi’ni işgal etmeleri üzerine çok
tartışılan Lehistan seferini düzenledi. Bu seferde yeniçerilerin
isteksiz hallerinden dolayı zaferin gelmemesi üzerine harekete
geçti ve yenilikler yapmayı kafasına koydu.

Sultan
II. (Genç) Osman, 3 Kasım 1604 tar�h�nde İstanbul’da dünyaya

geld�. Babası I. Ahmed, annes� Mahf�rûz Hasek� Sultan’dır. Genç
Osman, 26 Şubat 1618 tar�h�nde amcası Sultan I. Mustafa’nın

tahtan �nd�r�lmes� üzer�ne Osmanlı tahtına geçt�. Annes� onun
yet�şmes� �ç�n çok t�t�z davrandı. Genç Osman, �y� b�r terb�ye

ve öğren�m gördü. Arapça, Farsça, Lat�nce, Yunanca ve İtalyanca
g�b� doğu ve batı d�ller�n� klas�kler�nden tercüme yapab�lecek

kadar güzel öğrend�. Fat�h Sultan Mehmed devr�ne kadar yapıldığı
g�b� saray dışından Şeyhül�slam Es’ad Efend�’n�n ve Pertev
Paşa’nın kızları �le evlend�. Yavuz Sultan Sel�m devr�nden

�t�baren pad�şah saray dışından evlenmed�ğ� �ç�n bu davranış
öneml� b�r değ�ş�kl�k oldu.

Kendisine

planlarını uygulayacak bir sadrazam

bulamayan Genç Osman tahta

çıktığı sırada Sadrazam Halil Paşa

İran seferindeydi. Osmanlı

Ordusu Pul-i Şikeste’de yenilmesine

rağmen İranlılar, mukaddes

saydıkları Erdebil şehrinin

Osmanlıların eline geçme ihtimali

üzerine barış istediler. Serav

Sahrası’nda daha önce iki

devlet arasında imzalanan Nasuh

Paşa Antlaşması baz alınarak 26

Eylül 1618’de imzalanan Serav

Antlaşması’yla barış tekrar

sağlandı.
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Kapıkulu

Ocakları ile başlayan Genç Osman, defterde kayıtlı olan asker

sayısı ile gerçekteki asker sayısının aynı olmadığını

gördü ve askerlerin sayıyı fazla göstererek saraydan fazla para

alıp aralarında bölüştüğünü anladı. Bu olaylar üzerine

saraydan yollanan paranın miktarını düşüren Genç Osman,

zabitlerin düşmanlığını kazandı.

Saraydan

hareme, kıyafetten orduya hemen her alanda yenilikler planlayan Genç

Osman, ordunun yeniden kurulacağı ve kendilerinin dışarıda

kalacağını duyan yeniçerilerin başlatacağı bir isyan ile karşı

karşıya kalmak üzereydi.

Padişah

asker toplamak için bizzat kendisi Anadolu’ya gitmek istiyordu. Bu

sırada İstanbul’a, Maanoğlu Fahreddin’in Lübnan’da isyan

çıkardığı haberi geldi. Genç Osman bunu fırsat bilerek isyanı

bastırmak için Anadolu’ya geçeceğini söyledi. Ancak Sadrazam

Dilaver Paşa ve Şeyhülislam Es’ad Efendi koskoca padişahın

küçük bir isyan için Anadolu’ya gitmesine gerek olmadığını

söyleyerek padişahın Anadolu’ya geçmesini engellemeye

çalıştılar. Genç Osman başka çaresi kalmadığını anlayınca

Hac’ca gideceğini ilan etti. Daha önce hiçbir Osmanlı padişahı

Hac’ca gitmemişti. Sadrazam Dilaver Paşa ve Şeyhülislam Es’ad

Efendi devletin bu süreçte başıboş kalamayacağını Genç

Osman’a anlatmaya çalıştılarsa da padişah kararlıydı. Bunun

üzerine padişahın geçeceği güzergah üzerindeki vilayetlerin

beylerbeyleri haberdar edildi ve hazırlık yapmaları istendi.
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Genç Osman, 18 Mayıs 1922 tarihinde Hac

vazifesini yerine getirmek arzusuyla maiyetindeki

askerlerle Üsküdar’a geçmek üzere yola çıktı.

Yeniçerilerin isyanı ise bu tarihte patlak verdi. Genç

Osman, Hac’ca gitmekten vazgeçtiyse de artık

isyanı durdurmak imkânsızdı; isyancılar I.

Mustafa’yı tahta geçirmek istiyorlardı. En sonunda

sarayı bastılar; şehrin her tarafı yangın

vaziyetindeydi, her yer yeniçerilerce

yağmalanıyordu. İsyanın üçüncü gününde Orta

Camii’ye getirilen Genç Osman burada,

sadrazamlığa atanan Kara Davud Paşa’nın emriyle

boğdurulmak istenmişse de Ocak Ağaları’nın araya

girmesiyle kurtuldu ve cami avlusundaki askerlere

hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Dün sabah Padişah-ı Cihan idim, şimdi üryan

kaldım. Merhamet edip halimden ibret alın. Bu

dünya size dahi kalmaz, hangi padişahın kulları

padişahlarına bu ihaneti ettiler?” Bir süre Orta

Camii’de gözetim altında tutulan Genç Osman,

cuma namazından sonra Sadrazam Kara Davud

Paşa’nın emriyle bir pazar

arabasına konularak yine hakaretlerle Yedikule

Zindanları’na

nakledildi. Burada ağır işkencelere maruz kalan

Genç Osman,

kendisini boğmak isteyen cellatlara karşı dirense de

işkenceler

sonucu direnci kırıldı ve 20 Mayıs 1622 tarihinde

öldürüldü.

Genç Osman’ın katlinin ardından Anadolu büyük

bir matem ve

yasa büründü, Genç Osman için ağıtlar yakıldı.
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Çeşitli

açılardan edebi düzeye ulaşmış kimi metinlerde, siyasi ve

sosyal dokunuşların yetersizliği hatta hiç olmayışı bizde

derin hayal kırıklıkları yaratır. O nedenle okumaya, kitaplara

bir süreliğine ara veririz. Fakat bu yanlıştır. Yaşadığımız

her hayal kırıklığı, yaratıyor olduğumuz üçüncü sınıf

edebi hayatımızın şekillenmesinde bir adımdır sadece. Bizi

hüsrana uğratan isimleri yolumuzdan atıp devam etmek varken, neden

edebi hayatımızı “bir süreliğine” göz ardı edelim ki? 

 

Bendeki hayal kırıklıklarına gelecek olursam... Sebep olan isimleri

hatırladığım söylenemez. Çünkü; hem onlara dair düşüncelerim

bayatladı hem de artık yolumda değiller. Görünürde bana onları

anımsatacak pek bir şey yok. Edebi hayatım örttü onlardan

kalanları. Daha doğrusu; edebi hazzın yanında, siyasi ve sosyal

söylemleriyle içimi yatıştıran yazarlar, kapadı üstlerini...

Bu isimler arasında Márquez, Steinbeck, Huxley ve Calvino’yu

sayabilirim. Fakat aralarında başı çekeni, benim için en önemli

olanı, Orwell’ı, anmadan duramam.

1950 yılında dünyaya son nefesini bırakan George Orwell, iki dünya

savaşına da şahit olmuş büyük bir “devrimci”dir! Birinci

Dünya Savaşı’nın ilk şafağının söktüğü dönemde; 1903

yılında, bugün Hindistan topraklarında yer alan Bengal eyaletinin

Montihari kentinde doğan Orwell, babasının görevi sayesinde soylu

bir İngiliz olarak, “soylu” bir ortamda büyütülmüştür.

Sekiz yaşında, babasının görev süresinin bitmesiyle,

İngiltere’ye gitmiştir. Burada okuduğu okullardan birinde,

devrimciliğine belki de en büyük katkıyı sağlayan öğretmeni

Aldous Huxley’den ders almıştır.
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Orwell’ın Utancı 

 

Yazar, okul eğitiminin ardından, ailesinin “Hindistan’da Çalışma”

geleneğini sürdürmek amacıyla Burma’ya gitmiştir. Burma’da

yaptığı polis müfettişi yardımcılığında, İngiliz

polislerin yerel halka, “soylu” olmadıkları sebebiyle zor

kullandıklarına tanık olmuştur. Gördükleri ve Huxley’den

öğrendikleri arasında büyük bir uçurum olduğunu fark eden genç

devrimci, derin bir utanç ve suçluluk hissine kapılmıştır... Bu

durumu sürdürme fikrine katlanamayan Orwell, Hindistan İmparatorluk

Polisinden istifa edip geri dönmemek üzere Avrupa’ya gitmiştir. 

 

Avrupa

yıllarında Londra ve Paris’in varoş kesimlerine karışan George

Orwell, yaşadıklarını Paris

ve Londra’da Beş Parasız adlı

eserine konu ederek, edebiyat dünyasına ilk adımını atmıştır.

Böylece Avrupa’yı, fakir ve dilencilerin yaşadıklarından

haberdar etmenin yanı sıra edebiyat dünyasına ilk adımını da

atmıştır! Attığı bu adımla önü açılan yazar; “önemsiz”

yaşamları ve siyasi fikirlerini açıkça belli ettiği birçok

eser kaleme almıştır. Hayal kırıklığı yaratmayan bunca eseri

arasında ilgimi en çok çeken Hayvan

Çiftliği romanıdır.

 

Mizahla

Yürüyen Bir Roman

George

Orwell’ın romanı, bir çiftlikte yaşayan hayvanların lideri

Koca Reis’in, kendilerini sömüren ve ezen insanların yönetimini

devirme propagandası ile başlar. İnsanları, biz insanların

deyimiyle “domuz” yerine koyarlar. Dinleyenleri oldukça

etkileyen bu propagandanın ardından hayvanlar, beyinlerine işlenen

“özgürlük” ve “eşitlik” idealleri için harekete geçip

insanları çiftlikten atarlar. O kadar öfkelidirler ki, henüz

kanları bile kurumamışken çiftlik duvarının önüne gidip,

aralarında okuma yazma bilen domuzlardan birine çiftliğin yeni

adını yazdırırlar: Beylik Çiftlik, artık “Hayvan

Çiftliği”dir!.. 
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 Yeni adının yanına, bir de devrim niteliğindeki yeni kuralları

yazılır çiftliğin:

İki ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bileceksin. 

Dört ayak üzerinde yürüyen ya da kanatları olan herkesi dost bileceksin. 

Hiçbir hayvan giysi giymeyecek. 

Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak.

Hiçbir hayvan içki içmeyecek. 

Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. 

Bütün hayvanlar eşittir.

           

Hayvanlar tarafından konan bu kurallar, çeşitli “insanlık” ideallerinin dayandığı

temellerden güç alır. Fakat görüldüğü üzere Orwell, kurallarda, insanlığın “i”sini dahi

umursamamıştır. İşte, bu, yazarın kitabına işlediği benzersiz mizahının bir ürünüdür.

Zira bilen bilir; Orwell’a göre özgürlük, mutlak olarak, ne hayvanlara ne de insanlara

mahsustur. Özgürlük, ekmeğini kazanırken ter döken her canlınındır! 

Kim, kim? 

 

Çiftlikte her hayvan çalışır, terler ve ekmeğini kazanır. Çiftlikte her

hayvan, özgür bireyler olarak hareket eder. Fakat çok geçmeden bu

özgürlüğü baltalayacak bir olay yaşanır. Zekâları ve hitabet

yetenekleri ile hayvanları bir araya getiren domuzlar, Hayvan

Çiftliği yönetiminde hakları olduğunu öne sürerler. Bu fikir,

hayvanlar arasında domuzlara yapılması gereken bir jest olarak

görülür. Başlarda bir otoritenin var olması, sorun olarak

görülmez. Fakat eklenen satırlarda domuzların; yönetiminde

“domuz” olarak nitelenen insanların bulunduğu çiftlikler ile ekonomik ilişkiler

kurmaları, kendi türlerinden hayvanlara ölüm

ve çaresizlik getirmeleri homurdanmalara yol açar. Çünkü Hayvan

Çiftliği Anayasasının üç kuralı ihlal edilmiştir: İki ayak

üstünde yürüyen insanlar düşman bilinmemiş (birinci kural),

dört ayak üzerinde yürüyen hayvanlar dost görülmemiş (ikinci

kural) ve ölüme terk edilmişlerdir (altıncı kural). Bunları

hafızalarının bir köşesine atıp tam olarak açığa çıkaramayan

bazı hayvanlar, anımsadıklarını teyit etmek için yasaların

yazılı olduğu duvarın önünde biterler. Yarım yamalak alfabe

bilgileri ile okudukları kurallar, hatırladıklarından çok daha

farklıdır! Çünkü kulaklarında yankılanan maddeler domuzların

davranışları ile çelişmemektedir. 

 

 Düşüncelerinin ve durumun baskısı altında kalan hayvanlar ya hafızalarının bir

yanıltmacasına kapılmışlardır ya da kendilerinden daha eğitimli

domuzlar öteki “domuzlara” benzemiştir...

 

Hazırlayan
Yakup Altay
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