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iı<ı ıyaa Bir Yayımlanır

NEVZaHlJf? da yayımlanan yazılar
kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.

NEVZUi}aR da yayınlanan eserlere
telif hakkı ödenmez.

NEVZUHUR
Bir kültür hizmeti olup, para ile satılmaz.

NEVZUHUR da
Yayınlanan bütün yazıIarın sorumluluğu
y azar.na aitti r. Gönderilen yazı ları n
yayınlanması, Yayın kurulu nun
kararına bağlıdır. ,, 
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N EVZU HUR Yayınlarının tamamına
www.mustafaakbaba.com adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Değerli N EVZUHUR dostları ;

65. sayımızla tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne kadar yazın hükmü hAl6 sürüyor olsa da sonbaharın
müjdecisi Eylül ayının yüzünü göstermesi; "Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgArların peşi sıra gidecek" sözleriyle başlayan
şerkının zihinlerimizde yankılanmasına sebep oluyor.' 

iıı< yazımz ıı,ıÜsrnrRRxBABA,nın. "vAo roitin DEM BE DEM GüıEL HATüRALARü" ve "DiL ylREsnvlANDIRACAK rARE
BULUNMAZ" başlığıyla_sunulan iki ayrı konu okuyucularımızın da ilgisiniçekecektirdiye ümid.ediyoruz.

ATSlz RÜzGARl başlığıyla sunulan ikinci yazımızın imza sahibi HASAN TÜLKAY. Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen
Türkçülük- Turancılık konusundaki fikirleriyle h6lA aramızda yaşayan Hüseyin NihalATSlZ'ı konu eden buyazı da ilgi ile okunacaktır.

ALi DEM|REL ise; Milli Mücadele yıllarında göstermiş olduğu faaliyetlerle çok faydalı hizmetlerde bulunmuş olan, hanedön
mensuplarından FEHİME SULTAN'ı yazısının merkezine almış. Okuyucularımızın, TRT'de yayınlanan PayitahtAbdülhamid tv. dizisinden de
tanıdığı bu hanım Sultan,ın okunmaya değer hayat hikAyesi BiR KURTULUŞ sAyAŞ/ KAHRAMANI FEH\ME sUtIAN başlığı altında

"'n''"obrro RDAK: TABELAıA KAztNMtş iSiMLER|NDEN BAşKA HiçBiRşEy oNtAnı uerıaLATMıyoRDu diyen ANDAç, Antaıya-
Kaleiçi,ndeki gezintisine devam ediyor. Bu d-efa Selçuklu atalarımızdan kalan IMARET MEDRESESi ile ATABAY MEDRESESi'ni mercek
altınaalıYor'rcER 

GüNAYi KüRESELLtsŞME sE8EBi iLE üLKELER KiMLiKLERiNi xevaroivoRLAR, NEDEN? diye sorarken,
cevabını da başlığın içerisinde bir şekilde vermiş oluyor fakat siz yine de okumayı ihm6l etmeyin.

Bu sayınln §iirlerine gelince: MUSTAFAAwALl: GÜMÜŞ rÜL, HASAN ŞAHMARANOĞLU; GÖKÇEN K/Z, ANDAÇ ; AYRILIKTA
H ÜZÜ N VARD l unvanlı şiirleriyle sayfalarım ızı renklendiriyorlar.

Birsonraki sayıda buluşabilmek ümidi ile hoşcakalın.

"YAD EDİLİR DEM BE DEM GÜZEL HATİRALARİ"
VE

"DiL yAREslNl ANDıRAcAK vARE BuLuNMAz"

MUSTAFAAKBABA

Bu yazımızı, değerli okuyucularımıza iki ayrı konu,
dolayısıyla iki başlık halinde sunuyorum.

İlk başlık, yani "Yad edilir dem be dem güzel
hAtıraları" bendenizin "RlHLET' adını taşıyan şiirimin son
mısraı,diğer başlık olan; "Dil yAresini andıracak y6re
bulunmaz" ise Türk sanat Müsıkimizde sevilerek dinlenen
bir şarkının ilk mısraı dır. Anlaşılacağı üzere burada 'Dil',
'gönül' anlamında ku|lanılmıştır. Ama biz yazımızda'Dil' i

gönülanlamında değil 'Türk Dili'açısından ele alcağız.

Cenab-ıAllah, Kur'an-ı Kerim'de; "Her nefis ölümü
tadacaktır" hükmünü koyuyor. Elbette,'Eşref-i mahlükat'
olarak yaratı lm ış olan insan da bu Ayet-i Kerime muci bi nce
hayat sahnesindeki rolünü tamamlayıp f6ni 6leme ved6
edecektir. Bu vedö bazan s6bi iken, bazan'Gök ekini
biçmiş'cesine genç iken, bazan da kem6l yaşlarda vuku
bulur. Hösılı takdTr ne ise o zamandır.

Herkes mavi seyyaredeki rolünü er veya geç,

şöyle veya böyle tamamlayıp hayat sahnesinden çekilir.
Bu sahnede her insan kendi çapında bir yere sahip olsa da
bazılanfigüran baaları da başrolde oynamış gibidir.

İşte, ömrünü İsl6m BilimleriTarihi'ne adayan Prof.
Dr. Fuat SEZGİN de başrolde oynayanlardan birisiydi. 30
Haziran'da 94 yaşında iken hayata gözleriniyuman değerli
hocamıza Cenab-ı Al|ah'dan rahmet diliyoruz.

24 Ekim 1924' de Bitlis'de dünyaya gözlerini açan
Fuat SEZGİN, ortaokul ve liseyi Erzurum'da okuyup
1943'de İstanbul'a gelir. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat
Araştırmaları Enstitüsünde, alanında en tanınmış
uzm-anlardan olan Alman Şarkiyatçı Helmut RİTTER'in
öğrencisi olur ve H. RİTTER'|n tavsiyesi ile İsl6m

Bilimlerine yönelir. SEZGİN,1 951'de İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Arab Dili Ve
Edelıiyatı üzerine doktorasını yapar; "Buhari'nin
Kaynakları" konulu doktora tezini tamamlayarak 1954'de
doçent olur. Fakat 1960 askeri darbesinin iktidara getirdiği
hükümet tarafından sakıncalı(!) kabul edilen 147
akademisyenden biri olarak 27 Ekim 1960 tarihinde
üniversite ile ilişkisi kesilir. (. Merhum SEZGİN'nin
sağlığında, tarihci Mehmet ÇEL|K Hoca'ya söylediğine
göre, üniversiteden atılmasına sebep kütüphanesinde
Arabca Taberi Tarihi'nin bulunması imiş. Bunu Prof.Dr.
Mehmet ÇELİK birtv. Programında söyledi.)

Bunun üzerine Türkiye'den ayrılarak Frankfurt
Üniversitesi'nde çal ışmaları na devam eder.

Kaderin garip bir cilvesidir. ki Fuat SEZGİN'in
hocası Alman Şarkiyatcı Helmut RITTER, 1926 yılında
Almanya'daki görevinden alındıktan sonra lstanbul'a
gelmiş, İstanbul Üniversitesi bu değerli insana kapılarını
açmış, Fuat SEZGİN'in yetişeceği Şarkiyat Enstitüsü'nün
kurulmasına öncülük etmiştir.

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar
sahas ı nda yazılan en kapsam l ı eser olan Arab-İslAm Bi lim
Tarihi'nin iit ciıoini 1967'de tamamlayan SEZG|N, ,17

ciltten oluşan eserinin ,18. Cildini yazıyordu. SEZGİN;
Süryanice, İbranice, Latince, Arabca ve Almanca da dAhil
27 ani çok iyi derecede biliyordu. İstanbul İslöm Bilim Ve
Teknoloji Müzesi'nin faaliyetlerini desteklemek amacı ile
2010'da Prof.Dr. Fuat SEZGlN lsl6m Bilim Tarihi
Araştırmaları Vakf ı kuruldu. Uluslar arası çeşitli
akademilerin üyesi olan Prof.Dr. Fuat SEZGİN, hayatı
boyunca Kahire Arab Dili Akademisi, Şam Arab Dili
Akademisi, Fas Rabat Kraliyet Akademisi, Bağdad Arab
Dili Akademisi, Türkiye BilimlerAkademisi şeref üyeliği de
döhil olmak üzere çok sayıda önemli ödülve nişana löyık
görüldü.

Her biri ayrı değere sahip olan, binlerce kitaptan
oluşan kütüphanesinin önemli bir bölümünü
memleketimize getirdi.
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1960 yılında darbenin ardından mecburen
Almanya'ya gitmek zorunda kalan Prof.Dr. SEZGİN'e
gerek kurulan Islöm Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi ile
gerekse verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük
ÖOulu ile devletimiz ve milletimiz adına sağlığında bir

şekilde özür dilenmiş o|undu. Ölümünden sonra
Gülhane'de bulunan müzenin yanına defnedilmeside ayrı
bir kadirşinasl ık örneği olmuştur.

Biz burada Prof.Dr. Fuat SEZGlN'in bazı sözlerini
aktararak bu bahisi kapatalım.

Fuat SEZGiN

"Türk aydınları, dini, ilerlemenin önündeki en
büyük engel olarak kabul ettiler ve bu suretle din
düşmanlığı yaptılar.

Yıllarca yaptığım çalışmalarla dinin, ilerlemenin
önünde birengel olmadığını görüyorum.

İslamiyet, çöl Arablarını, göçebe Türkleri ve
ateşperest İranlıları bilim üreten toplumlar höline
getirmiştir.

Kendi değerlerimizin farkında olmalı ve onları
korumalıyız.

x
"Müslümanlar, kendilerinden evvelki bilimleri

ge|iştirdiler ve yeni bilinıler kurdular.
Bugün Avrupa'da gelişmiş olan yeni bilimlerin

kısmen temellerini attı lar.
Müslümanlar dünyaya açılmasaydı Avrupa'nın

bilimselve jeopolitik kaderi başka olurdu,"

"Bir Müslüman iyl şallar içerisinde çok iyi

çalışabilirse, çok büyük neticelere varabileceği inancı var
bende.

Onun için milletimden, Türk Milletinden böylesi bir
davranışa sahip olmalarını isterim,

Artık Türkler korkak ve taklitçi bir millet olmaktan
kurtulmalıdır."

x
"İşin ilginç tarafı, Müslümanların tarihte ne kadar

büyük yerleri olduğuna önce Müslümanları
inand ıracaksın.

Bu da işimizin ne kadarzorolduğunu gösteriyor.
İslAm medeniyetinin büyüklüğünü kendi

i nsan ı m ıza an latmak, Batı l ı lara anlatmaktan daha zor."
Rahmetli babamın 'l979 yılında ölümü ve daha

sonra birkaç arkadaşının arka arkaya vefatları sonucu
bende oluşan duygu yoğunluğu bana "Rıhlet" unvanlı
şiirimi yazdırmıştı. Son günlerde her biri ayrı bir değer olan

Semavi EYİCE, Mehmed Niyazi ÖzOrllılİn ve yukarıda
hakkında bir miktar mal0mat verdiğimiz Fuat SEZGİN'in
de kısa aralıklarla hayat sahnesinden çekilmeleri bana
"Rıhlet" şiirimin yazılış sebebini hatırlattı. Bu yüzden bu

şiirimin son mısraın ı aff ınıza sığınarak ilk konumuza başlık
yaptım, Dilerseniz burada o şiirimihep birlikte okuyalım:

RıHLET

Kışın ilk lodosları alırken dallarından
Hazandan arda kalan sararmış yaprakları
Ve bir devrini daha kapatıyorken zaman
Göhül bir daha duyar ıztıröbı, gamları.

Derindir bu teessür, inceden sızlar durur
L6kin her şey fAnidir, tek tesellisi budur
O rıhlet oldu diye sanma ki unutulur
YAd edilir dem be dem güzel hAtıraları.

1q
İı

Mehmed Niyazi ÖZDEMiR

Şimdi gelelim ikinci konumuz olan'Dil yOresine'...
Yukarıda da belirttiğim gibi burada 'Di|' i 'Gönül'

anlamında değil 'Lisan' anlamında kaleme alryoruz. Zira
dilimizin içerisine düştüğü durum bize; "Dil yAresini
and ı racak yöre bu lu nmaz" ded irtmekted i r. Bildiğin iz üzere
dil uzmanı değilim, ancak yazacaklarımız için dil uzmanı
olmaya da gerek yoktur. Her şey bütün çıplaklığıyla ve

semavi EYiCE
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çirkinliği ile ortadadır. Düşünen ve eli kalem tutan biri
olarak buna elbette hakkımız vardır. Uzman geçinenlerin
pek çoğunun da ne olduğu malCımumuzdur.

Zaman zaman, yeri geldikçe konu ettiğimiz 'Dil'
mevzuunu şimdi tekrar dile getirmemizin sebebi ise,
NEVZUHUR'un 64. Sayısında neşredilen Prof.Dr. Nuri
TUĞLU'nun araştırmacı yazar Tuncer GÜNAY ile 'Dil'
üzerine yapmış olduğu sohbetin derdimizi yeniden
depreştirmesiyüzündendir. Burada, dilimiz üzerinde
kasıtlı bir şekilde oynanmasının tarihçesine inecek değiliz.
Bu zaten malümun il6mı olur. Bu yetmezmiş gibi

şuursuzca, gelişigüzel yapılanlar da buna tuz-biber
olmuştur. Bu işin geriye dönüşünün çok zor, hatta mümkün
olmadığının farkındayım. Ancak bu böyle diye tamamen
başıboş bırakılması da kabul edilebilir bir durum değildir.
Her şeyden önce, her kelimenin sonuna bir sakız gibi
yapışan 'Sel-Sal' eklerini frenlemek gerekir. Mesel6;
'Tarihi'demekvarken niye'Tarihse|' denir anlayabilmiş
değilim. Bu okadar ileriye gitti ki artık komedi seviyesine
ulaştı, pekçok saçmalık ortalıkta çirit atıyor. Okurken hem
gülüyor hem de kahroluyorum. 'Meselö' kelimesi yerine
niçün'Örneğin' denir?'Mesel6' kelimesinin..suçu
Arabcadan geliyor olması ise Ermeniceden gelen 'Ornek'
kelimesinden uydurulan 'Örneğin' neyin nesidir? 'Örnek'
kelimesine hiçbir itirazım yoktur ama uydurulmuş olan
'Örneğin' kelimesine şiddetle muhalefet hakkımı
kullanırım. 'Mesele' veya 'Problem' kelimesi yerine taht
kuran, kökü kökeni bulunmayan 'Sorun' kelimesi sari bir
hastalık gibi yayılıp gitti. Ve yine bir soru kelimesi olan
'Neden' niye 'Sebep' kelimesinin yerine kullanılır? 'raviz'e
ne oldu da yerine'Ödün'geldi? 'Yaşam'kelimesi güzelim
'Hayat'ın hayatına son verdi. 'Tabiat' ise 'Doğa' için feda
edildi. Son zamanlarda hemen her cümlenin içerisinde yer
bulan 'Süreç' kelimesi de çok hızlı bir şekilde yayılma
gösteriyor. Soyut, somut, koşul, yanıt, yapıt, olası,
anımsama, saptama vs., vs.. Kökü kökeni ve estetiği
olmayan pek çok kelime Türkçenin içine yılan zehiri gibi
yayılıp g.itti.

İşin derinlemesine girersek sayfalar yetmez, bu
konuda yüzlerce mis6l verebiliriz. Burada sadece üç-beş
örnek vererek işin vahametini vurgulamak istiyoruz. Eğer
benim çocuğum, babamın kullandığı ke|imelerin dörtte
üçünü, hatta daha fazlasını anlayamıyorsa bu işte bir

çarpıklık yok mudur? Eli kalem tutanlara, radyo ve tv
programlarına katılanlara, öğretmenlere ve tabii kiTürk Dil
Kurumu'na çok iş düşmektedir. Düşmektedir lğkin
yayından çıkan ok nerede nasıldurdurulur?

Bu 'Dil yöresi' nin kanaması ne zaman biter
bilemiyorum. Bildiğim tek şey bu yaraya daha fazla
gecikmeden tampon yapılmasıd ır.

Meraklısına not:
Değerli dortlarımız oĞUZ ÇETİNoĞLU VE

MEHMET ŞADİ POLAT Bey'lerin, merhum MEHMED
NİYAZİ ÖzoElılİn ile sağlığında yapmış oldukları
mülökatı NEVZUHUR'un 33. sayısında gerek dergimizden
gerek internet sitemizden indirerek okuyabilirsiniz.

ATSİZ RÜZGAR|

HASAN TÜLKAY

"Yüz paralık kurşunla gider hayat dediğin;
Tanrı yolu uzakhr, erken kalk, sıkı giyin..."
"Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz."
"Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir."
"kahramanlar can verir
Yurdu yaşatmak için.. ."

Askere uğurlanan gençlerimizin arabaları n ı, terörle
amansız bir ılücadele veren asker polis güvenlik
güçlerimizin mektuplarını, hatıra defterlerini, internet
sayfalarını süsleyen ölüme şairane meydan okuyan
mısralardan, beyitlerden sadece birkaçı. .. lmza ATSlZ...
Tam adıyla Hüseyin Nihal ATSIZ... Ziya Göka|p'in
soğukkanlı sosyolog nazarıyla ilim çerçevesine oturttuğu
Türkçülük ülküsünü Türk Milliyetçiliğinin özel adı ve adeta
bir hayat tarzı haline getiren Atsız hoca sağlığında kıymeti
bilin(e)memiş çok önemli bir değerimiz... Tarihçi, şair,
romancı, araştırmacı, kütüphaneci, yayıncı, eğitimci ve
hepsi nden öneml isi eserleri, y azları, üslü bu i le aynileşmiş
yüksek şahsiyetli bir dava adamı... lnandığı doğruların
tavizsiz savunucusu, ikbal ve şahsi çıkar için tek cümle
yazmamış, konuşmamış, içi-dışı bir olan, Türk'çe
heyecanlarla yüreği çarpan Atsız yay gibi gergin, ok gibi
dosdoğru yaşadı. Nefsine itimadı tam, özgüveni yüksek
olduğu için zaman zaman kendisiyle bile dalga geçen
mizahi bir cephesi de vardı. Ahmet Kaplaiı'ın orijinal
teşhisiyle "Atsız naturel Türk, organik Türkçüdür."

Atsız'ın isminive resminiöne çıkaran bazı marjinal
siyasi gençlik gruplarının O'nu eksik ve yanlış anladıkları
kanaatindeyim. Atsız Osmanlı'ya son derece
hürmetkArdır. Tertemiz ırkçı Türkçü olduğunu açıkça 1944
Türkçülük Turancılık davasında mahkeme huzurunda biie
ilan etmekten çekinmeyen Atsız Osmanlı padişahlarının
Türklüğüne lAf ettirmez: Fırat ırmağına bir mikroplu su
karışsa, Fırat bozulur mu? Bozulmaz. Osmanlı padişahları
Türk padişahlarıdır.

Atsız'ı yakından tanıyanların hepsi O'nun
dürüstlüğüne, yüksek ahl6kT seviye ve seciyesine
kefildirler. Atsız hoca Türk tarihine ve 'Türkçülüğe dair
özgün fikirlerive duruşu kadar, bir ahlAk kahramanı olarak
da yeni nesillere rol modeltakdim edilmesigerekir, Keskin
Türkçülüğü sebebiyle Atsız ismini ilk ve orta öğretim
müfredatlarına bulaştırmak istemeyenler nasıl bir
yanılgıya yuvarlandıklarını bugün fark etmeseler de yarın
mutlaka anlayacak|ard ı r.

Atsız; "Yolların Sonu"na girişte "Anlamayız hayatı
felsefeyle ilimle // Hayat çelik ellerle atılan zar olmalı"
demesine rağmen; bilhassa tarihçiliğinde asla ilim ve
hakikatten taviz vermemiştir. Tek parti döneminin
konjoktürel resmi Türkçülüğünün yanlışlarına cesurca
karşı çıkmıştır. Zeki Velidi Togan gibi üniversal çapta
kendini kabul ettirmiş bir tarihçiye devrin Maarif Vekili
Reşid Galib'in yaptığı hakaretamiz açıklamaya rağmen eşi
Bedriye hanım da dahil sekiz arkadaşıyla birlikte "Biz de
ZekiVelidi'nin talebesi olmaktan iftihar ederiz" diye telgraf

çekmese, Fuat Köprülü'nün asistanı olarak kalabilse,

Çankaya'daki "Büyük Gazi"ye yakın olabilse daha ne
büyük eserlere imza atacaktı kim bilir?.. Atsız'ın Türk
tarihinin sürekliliğine, Türk devletinin birliğine; hanedan ve

3



- -: "--i- -"=. a ii
l i !- , ] / ] ',) , ', l )

llL l iJlJl l\,r\
rejim değişikliklerinin ayrı devletler gibi anlaşı|mamasına
dair görüşleri bugün bile özgünlüğünü korumaktadır.
Hititlerle soy akrabalığı, Orta Asya'dan büyük kuraklık
yüzünden göç ettiğimiz gibi görüşlerin yanlışlığını çağdaş
tarihçiler de kabul ediyorlar. Velhasıl Türk tarihine gerçekçi
bakış konusunda, tarihAtsız'ı haklı ve doğru çıkardı.

Birçok meslekte tartışılan alaylı-mektepli ayrımı
sahasında kendini isbat edenler için önemli değildir.
Devrinde Dede Korkut hakkında en yetkin çalışmayı
yapan Orhan Şaik Gökyay'ın, halen edebiyat
öğretmenlerinin e|-kitabı değerindeki Türk Edebiyatı
Tarihi'ni hazırlayan Ahmet Kabaklı'nın, İlber Ortaylı
hocanın televizyon ekranlarında övgüsüne mazhar olan
""Türk Tarihinde Meseleler"i, liseler için Tarih dersi kitapları
yazan Atsız'ın akademik unvan ve kariyerleri yoktur.
Sıradan birer lise öğretmeni, kütüphane memuru sıfatıyla
ömürlerini tamamlayıp geçseler de, bugün üniversite
camiası bile onları ihtiramla anıyor.

Hüseyin Nihal ATSlZ

Atsız'ın Türkçülük yönü sosyologlar, siyaset
bilimciler; şaidiği, romancılığı da edebiyat araştırmacıları
tarafından adeta yeniden keşfediliyor, değerlendiriliyor.
Küreselleşme ve Postmodernizm kavramlarının henüz
hayatımıza girmediği yıllarda Ruh Adam gibi hali-geçmişi-
geleceği adeta helezonik halkalar gibi iç-içe geçiren,
zaman mefhumunu postmodern bir anlayışla eserine,
kahramanlarına işleyen Atsız "Yüzde yüz Türk"(çü) değil
de, beynelminel ideoloji sahiplerinden olsaydı dünya
çapı nda şöhretliğe taşın ı rd ı. Şiirden anlayanlar ise Atsız'ın
şairliğine l6f edemezler. Bir ülkü uğruna ölümü kutsayan,
dünya denen mezelleti beş paraya almayan kılıç gibi
keskin mısralarından dolayı Nihat Genç'in "ölüm manyağı"
sıfatını yakıştırdığı Atsız ve Necip Fazıl'a bu tanımlama
övgü müdür, yergi mi; ben bilemedim, .. Aruzla da milli
veznimiz hece ölçüsü ile yazdığı kadar pırıl pırıl tertemiz
Türkçe şiirler kaleme alan Atsız, huzurlu bir şiir ikliminde
kim bilir daha nice engin ve derin mısralar armağan
edecekti.. . "Baht utansın!.."

İbnülemin Mahmut Kemal İnal bey Atsız'ın
Türkçesine, üslübuna şöyle dikkatimizi çeker: "Hiçbir im16

hatası yapmadan dilin bütün özellik ve sihirli güzelliklerini
kullanmasını bilerek çok açık net ve hatta bazı hallerde,
bazı tartışmalarında polemiklerinde diyelim, atlıyı atından
indirecek kadar keskin ifadelerle hakaret etmeden, küfür
ve avamdan galat ifadeler kullanmadan şimşek gibi yazılar
yazardı;' 3 Ağustos 201B günü 86 yaşında rahmet katına

uğurlad ığ ı m z gazeteci N u retti n Pa kyü rek; ". . . bütü n şi irleri
duru, berrak bir su gibidir, İnsan ve hayvan eli ayağı
değmemiş olan, ormanların gizli köşelerinde kalmış bir
bulakın pırıl pırıl suları gibi tertemizdir" dediği Atsız
hakkında şu önemlitespiti de yapar: "Atsız bey 20.yüzyılın
hiç şüphe götürmez en büyük Türkçüsüdür. İnançlarından
asla taviz vermedi. Bazılarının bir kara katran lekesi sürer
gibi mürekkep bir iftira ile Hoca'yı ateist göstermelerıne
rağmen Atsız lslöm'a inanan, lslAm'a saldırılarda, meselö
Mehmet Akif'e komünistlerin saldırdığı zamanlarda
Kızılelma'da yazdığı makalelerde daima dini ve milli
mukaddesatı savunmuş bir insand ır."

Atsız'ın kendini anlattığı otobiyografik eseri ve son
yı1.1arında nuttin enerjisini verdiği bir Türk Tarihi
çalışmasından bahsediliyor. Birçok yakın dostlarının
varl ığından emin, akı betinden meçhul diye bahsettikleri bu
eserler gün ışığına çıkarsa acaba manevi babası Rıza
Nur'un "Hayat ve Hatıratım"ı gibi ortalığı karıştırır mı,
bilinmez,.. Bilinen şu ki; Atsız iyice araştırıp
soruşturmadan ve hele inanmadan tek satır yazmamıştır.
Prof.Dr. Ali Fuat Başgil ile kamuoyuna yansıyan "Türklük"
tartışmasında Başgil'i destekleyen bir yazısı üzerine
-yanlış hatırlamıyorsam- henüz bir lise talebesi olan
Kayserili Ahmet Kaplan'a yazdığı kısacık mektupta;
"Azizim Ahmet Beğ; lütfen hocanızın ve benim yazılarımı
dikkatlice okuyunuz, kim haklı kim haksız ondan sonra
karar veriniz" diyecek kadar ince dikkatli, müeddep bir
insandı Atsız.(Haddeden geçmiş nezaket timsali, yüksek
özgüven misAli bu mektubu gözümle görmüştüm.
Rahmetli Kaplan'ın kayıp ve bir kısmı sağlığında yakılmış
mektup ve yazılarının arasında giden bu mektubun
terekeden çıkmayışına, ve sağlığında fotoğraflarını
çekmeyişime yanarım.)

Evet; televizyonlarda modalaşan terörle mücadele
dizilerine, sinema filmlerine, araba ve hatta duvar
yazılarına yansıyan Atsız sözleri, dizeleri popüler kültürün
bir parçası gibi yükseliyor. Güneydoğu'da, lrak'ta,
Suriye'de gözü kapalı şehadete koşan Ozel Kuvvet
yiğitlerin profillerini, vasiyetlerini süsleyen Atsız'da
sembolleşen milli ruh hayatımızı büyük ölçüde etkiliyor.
Atsız şiirleri besteleniyor, müzik oluyor. Çağatay
Demirel'in kaleminden, çağdaş siyasal-askeri kurgu
tarzında yeniden "Bozkurtların Dirilişi" yaşanıyor. "Genç
Ats ızlar"dan Zeynel Abid i n Polat' ı n fedakörca gayretleri ile
"Atsızlı Söyleşile/'de "Bozkurtlar Konuşuyor." GüzeI
şeyler oluyor. Devletin ve milletin varlığı, birliği, dirliği
konusunda tereddüt doğunca, "Beka Sorunu" söz konusu
olunca bir millT müdafaa insiyakı olarak genlerimizde
yaşayan milliyetçi ruh Atsız rüzgön olur; üniversitelerden
meydanlara taşar; haykırarak yurdumun dağlarına çıkar;
bölücü-yıkıcı fitneyi kökünden silip kazıyıp atan amansız
bir fırtınaya, kasırgaya, boraya dönüşür. Milli bekamızın
teminatı bu heyecan fırtınasına hürmet eder, saygı
duyarz. Ancak coşkulu duyguların ilim, akıl ve bediiyatla
(estetikle) beslenmesi, işlenmesi gerekir. Son zamanlarda
Atsız hakkında soğukkanlı ilmT, edebi, tarihT
araştırmaların çoğalması, ciddi bir süreli yayının (Milli
Mecmua) "Geçmişin Erkek Sesi ATSIZ" özel sayısıyla
yayın hayatına atılması umutlandırıcı gelişmeler olarak
kayda geçmeli,.,

Dergimizin yayın politikasında bize gelen
kitaplarla ilgili yazı yazmak yok. Dolayısıyla bu yazı dabir
kitap tanıtım yazısı değildir. Ancak sağlığında Atsız'ın
yakınında bulunmuş koca çınar Türkçülerden ve en sadık
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Nevzuhur okuyucularından Hasan Şahmaran abimizin
tavassutu ile tanıştığımız bir kitap bu yazının yazılmasına
vesile oldu. Kitap Şuuru hareketiyle Türkiye çapında
kitaplarla yeniden dostluk başlatan eğitimci Oğuzhan
Saygılı, Gaziantep rÜRXRV; Hasan Şahmaran,
Yrd.Doç.Dr. Yaşar Büyükoğlu, Hasan Sami Bolak, Sevgi
Kafalı, Nurettin Pakyürek, Prof.Dr.Necmeddin
Sefercioğlu, Prof.Dr.Mustafa Kafalı, Prof.Dr, Ahmet Bican
Ercilasun, Yücel Hacaloğlu, Fehiman Tokluoğlu, Hayrani
llgar, Yaşar Emen, Prof.Dr. Gülçin Çandarlıoğlu,Aydil Erol,
Muhiddin Nalbantoğlu, Prof.Dr. Osman FikriSertkaya, Erk
yurtsever, Nezih Saruhanoğlu, Gündoğdu Saruhanoğlu,
Prof.Dr. Dursun Yıldırım gibi Atsız'ın sohbet halkasında
bulunmuş önemli kişilerle bizi de buIuşturan ZeynelAbidin
Polat'a teşekkür ederiz.

Kaynaklara daya|ı sağlıklı bilgiler, tanıklar ve
tanıklık|ara dair kayıtlar gün ışığına çıktıkça doğruları
yanlışları ileAtsız hoca daha iyi anlaşılacak, belki bir gün
gelecek Türkiye'de Türkçü|ük yapmak tertip ve
kışkırtmalara açık marjinal grupların macera hobisi
konumundan tamamen kurtulacaktır. Türk dünyasının
"Dilde-Fikirde-İşte Birlik" ülküsünde birleşerek; ayd ı nl ık bir
gelecekte buluşması ümidimizi diri tutan Gökalplere,
Atsızlara, Sançarlara, Serdengeçtilere saygI ile...

cüıvıüş rüı_

MUSTAFAAYVALl

Gurbetin hırkasına sarındığım her gece,
Felç iner sabahlara günler zül olur Leyla.
Tuz yükü gözlerdeki sığınmacı umutlar,
Fecrin yakut ufkunda yanar kül olur Leyla.

İmdat düdüğü gibi sigaranın dumanı,
Halka halka yol alıp sarıyor asumanı.
Ufkumu sise gömen yaşanmış onca anı,
Gönlümün mAbedine gümüş tül olur Leyla.

Aşkın darağcında gökte yıldızlar bir bir,

Netameli gecede kaç melAli emzirir.
Susarım, acun susar, gölgem düşer dağ erir,
Mahremiyetimdeki sevda gül olur Leyla.

BİR KURTULUŞ SAVAŞ| KAHRAMANİ
FEHİME SULTAN

ALi DEMiREL

Sevgili NEVZUHUR okuyucuları, binlerce yılı
kapsayan Türk tarihi boyunca nice kahramanlar

çıkmıştır. Söz konusu kahramanların önemli bir kısmı da

Türk kızları - Türk kadınları - Türk analarıdır. Gerçi
erkek kahramanları yetiştirenler de Türk analarıdır,..

Bu yazımızda kahraman Türk analarından biri
olan Fehime sultanı anmak istedim. Bu Türk anasının
neden kahraman olduğu konusuna ara vererek kendisini
kısaca tanıtmak istiyorum.

Fehime Sultan; Padişah V. Murat Han'ın üç
kızından biridir. Şehzade Murat 1876 yılında Tahta

çıktığında artık Sultan V. Murat olmuştu. Osmanlı tarihinin
en şanssız Padişahı olan Sultan V. Murat ancak üç ay
iktidarda kalabildi. Akıl sağlığı bozulduğu gerekçesiyle
tahttan indirildi ve Çırağan sarayına hapsedildi. O, kendi
yerine Padişah olan Sultan ll. Abdülhamit'e kızlarını
emanet etmişti... ll. Abdülhamit Han, V. Murat'ın kızlarını
evlendirdi. Fehjme Sultan'ı, onun için uygun gördüğü Ali
Galip Paşa ile evlendirdi. Damat; Mülkiye mezunu
Fransızca, Arapça ve Farsça bilen kültürlü birisiydi.
Padişah bu damadı önce vezir yaptı, 1906'da da Şür6-i
Devlet'e tayin etti... Anlaşılacağı gibi damat mevki ve
makam sahibi oldu, ayrıca çirkin biri de değildi. Amaaa her
nedense Fehime Sultan damadı hiç beğenmedi, bu evlilik
içine sinmedi o kadar ki Fehime Sultan'ın, damadı yatak
odasına a|madığı bilinmektedir. Bu durumda damat da
artık bu evlilikten memnun değildi. Sonunda1911 yılında
ayrıldılar... Bu zaman içinde Fehime Sultan bir mesire
gezintisinde karşılaşıp tanıştığı; subay iken ordudan
atılmış evli ve iki çocuklu Mahmut Behçet Bey'e gönlünü
kaptırmıştır. Bu durumu öğrenen Padişah Il. Abdülhamit;
Mahmut Behçet Bey'in makbul bir insan olmadığını,
Fehime Sultan'ı üzeceğini hatta ona zarar vereceğini dile
getirerek adamı Halep'e sürgüne gönderdi. Talihsizliğe
bakın ki; Padişah ll. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra
Mahmut Behçet Bey tekrar İstanbul'a döndü, eşini de
boşamıştı. Fehime Sultan Mahmut Behçet Bey ile evlendi,
ne yazık ki!.. Buraya tekrar döneceğiz.

Fehime SULTAN

Fehime Sultan özellik|e babası tarafından eğitilip
yetiştiriimişti. Genel kültürünün yanı sIra İyi derecede
Fransızca biliyordu,. Nota öğrenmişti ve piyano
çalmaktaydı. Üst düzey toplumsal (sosyal - sosyete)

çevrelerle çok yakın ilişki kurup onlarla içli-dışlı
oIabiliyordu hatta onları kendince yönlendiriyordu.
Yabancı elçilik görevlilerinin (misyonların) eşleri ile de
samimi ilişkileri vardı. Hemen her toplantının (baloların)
aranan kişisi durumundaydı.

Osmanlı tarafından resmen kabul edilip
onaylanmasa da'Serv' paçavrasındaki hususlar
düşmanlar tarafından uygulanmaya konulmuştu. Ordu
dağıtılmış, lmparatorluk yönetimi İstanbul'a hapsedilmiş,
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Balkanlar ve özellikle Anadolu'yu da ele geçirmek için

çeşitli bölgelerden işgaller başlamıştı. Balkanlar'da ve
Anadolu'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmuş,
yurdun işgaline karşı çıkışlar başlamıştı. Ancak bu karşı
çıkışlar birbirinden bağlantısız, dolayısıyla birlikte hareket
edemeyen düzensiz faaliyetlerdi. lşte bu sırada; milliyetçi-
vatanseverler hatta saray tarafından, işgal edilmiş
İstanbul'da direnişiri olamayacağı anlaşılmıştı. Başta
Mustafa Kemal Paşa olmak üzere birtakım subaylar,
(resmiyette başka amaçlarla görevlendirilerek) Saray
tarafınCan Anadolu'ya gönderildiler... Amasya
toplantısıncia alınan kararlar, Sivas .toplantısında alınan
kararlar uygulanmaya başlanmıştır. lşgalcilerin, Osmanlı
meclisini kapatıp pek çok mebusu Malta adasına sürgün
etmeleri üzerine bilindiği gibi Ankara'da yeni bir meclis,
Büyük Miller Meclisi açıldı... Herkesçe bilinen bu kısa
açıklamayı yazdım çünkü konunun iyi anlaşılabilmesi için
bu iıatı rlatmaları yapmal ıyd ım.

lstanbul'u işgal eden Haçlılar, Anadolu'daki
uyanışı ve baş kaldırışı ortadan kaldırmal< için her yola
başvurmaktayd ılar. Amasya toplantısı n ı, özellikle de Sivas
toplantısını engellemek için çeşitli girişimlerde bulundular,
Amaçlarına ulaşmak için, henüz dağıtamadıkları doğu
Anadolu'daki Türk ordusunu kullanmak istediler. Başta
KAzım Karabekir Paşa olmak üzere Türk subayları ve
askerleri vatanını kurtarmak için milleti ile ei e|e verdi. Ama
bu işler bu kadar basit değildi ve tehlike de bitmiş değildi,
asıl mücadele daha yeni başlıyordu. Anadolu'nun çeşitli
yerlerinde Büyük Millet Meclisi' (BMM)ne karşı isyanlar
başlatılıyordu. O günün koşullarında çok büyük
miktarlarda para, özellikle altın harcanarak başlatılan
isyanlar yer yer çok tehlikeli boyutlara ulaşabiliyordu.
Düşmanlar, isyanlar çıkarmak için sadece altın ve benzeri
maddiolanakları kullanmak|a kalmıyor manevi konuları da
istismar ediyorlardı. Mesela; kişilere hatta toplum ve
cemaatlere çeşitli maddi imkönlar sağlamak, mevki ve
makam vermek gibi.., Ama en tehlikelisi ise İslam dinini
kullanmalarıydı.'Din elden gidiyor' diye başlayan
propaganda çok çirkin bir hal almıştı. Bütün bu

çalışmalarında yerli işbirlikçi hainleri kullanıyorlardı. Şunu
bir düşünün; Bursa'yı da işgal eden yunan ordusundaki
Yunan Kralının oğlu, süslü püslü üniformasıyla Bursa'ya
gelmiş^ Kralın oğlu bir ayağını, Osmanlı Devletinin
kurucusu osman Gazi Atamızın mezarının üzerine
koyarak resim çektirmiş ve o sırada gazetecilerin de
önünde çok galiz küfürler etmiştir! "Hadi Osman,
kalk... İşte böyle bir ortamda bile Haçlılar, sözde din
adamlarımızdan bazılarına'Yunan askerlerine karşı
gelmeyin, onlara yardımcı olun, onlar dinimizi kurtaracak,
biz Yunan askerlerinin başarısı için dua ediyoruz,..' gibi
sözler yazdırdıkları pusulaları halkın özerine uçaklarla
atıyorlardı!.. Kurtuluş savaşından sonra, hö16 ihanete
devam eden bu sözde din adamlarından bazıları idam
edilmiştir, Burada şunu hemen belirtmeliyim; din
adamlarımız arasında böylesi hainler çok azdır. Asıl vatan
evlatları olan saygın din adamlarımız, askerlere ve
halkımıza manevi desteklerinin yanı sıra pek çoğu da
bizzatfiili ola rak savaşa katı l m ı şla rd ı r.

Daha kurtuluş savaşı başlamadan düşman, savaş
araç-gereçleri, silah ve para imkönları bakımından çok
üstün durunıdadırlar. Yine çok üstün durumda oldukları bir
diğer saha ise haber alma (istihbarat) konusudur.
Anadolu'nun hemen her yerinde altın karşılığı yandaşlar
(hainler) edinmişlerdir. Bu konuda fazla ayrıntıya

girmeyeceğim, durumun iyi anlaşılabilmesi için bir örnek
vereyim: Büyük Millet Meclisi'nin (BMM) gizli
toplantılarında alınan kararlar bile kısa sürede düşmanın
eline geçmekteydi. Alınan kararların kısa sürede
Londra'da gazetelerde bile yayınlanması Ankara'yı
çileden çıkarıyordu!.. BMM'nin haber alma (istihbarat)
imkAnları ise çok kısıtlıydı Şöyle ki: İstanbul'da BMM için
haber alma faaliyetini yürüten bir avuç kahraman
ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlardı. Bunlardan
bazıları: Gurubun başı durumda olan Albay Aziz Hüdai
Bey, Yüzbaşı Yusuf Bey, Zekai Bey, Hafız Aşir Efendi,
Baha Sait, Miralay Esat, Yüzbaşı Ekrem, Komodor Nazmi,
topçu Kaymakamı Eyüp vd. Ankara'nın emirleri
doğrultusunda çalışmalar yapan bu vatan evlatları; Bab-ı
Ali ve işkal kuvvetleri arasındaki gizli görüşmeleri ve neler
planladıklarına dair önemli bilgilere ulaşmak istiyoıiardı.
Ayrıca Padişah Vahdettin ve onun güvendiği kişilerle
iletişime geçmek istiyorlardı. Fakat imkönlar o kadar
kısıtlıydı ki haber toplamaları nerdeyse kahvehanelerdeki
dedikodulardan öteye geçemiyordu. Güvenli haber alma
kaynağı olarak hanedan mensuplarından faydalanmak
fikri öne çıkıyordu, Bu konu üzerinde yoğunlaştılar ve
sonunda; ll. Abdülhamit Han'ın kızı Naime Sultan ve eşi
Damat Cemal Paşa, Şehzade Ziyaeddin Efendi'nin
damadı Cemalettin Bey... gibi hanedana mensup bazı
kişilerle iletişim kuru!du. Hanedan mensupları ellerinden
geleni yapıyorlardı ama istenen düzeyde sonuç
alınamıyordu. Çünkü işgalci düşmanlar ve Damat Ferit'in
emrindeki Bab-ı Ali sıkı önlemler aldık|arından istenen
bilgilere ulaşamıyorlardı. Sonuç olarak Ankara,
İstanbul'dan istedikleri bilgileri alabilme konusunda
umutsuzluğa düşülmüştü. Ve bu konu vatanın ve milletin
kurtuluşu için çok önemliydi... İşte tam da bu sırada V.
Murat Han'ın kızı Fehime Sultan birden ortaya çıkıverdi!..
Fehime Sultan'ın yanında-hizmetinde bulunan cariyesi,
Zekai Bey ile evlenmişti. Bu evlilikten dolayı Sultan Zekai
Bey'i tanıyordu. Zekai Bey'in Ankara için Haber alma
işinde olduğunu öğrenmişii! Yüreği vatan ve millet aşkıyla
yanan bu Türk kadını; tebdiii kıyafet ile (üst düzey yerli ve
yabancı sosyete bilmesin diye)saraya yakın bir mahalleye
gider. Orada bir paytona binerek sıradan bir İstanbullu gibi
doğruca eski cariyesinin Üsküdar - Altunizade'deki evine
varır ve Zekai Bey ile görüşür. Vatanın ve milietin
kurtuluşunun Ankara'da olduğuna inandığını, yardım
etmek istediğini, güvenilir üst düzey yer|i ve yabancı
kişilerden bilgi sızdırabileceğini, işgalcilerin hanımlarıyla
bile dostluklar kurduğunu anlatır, Zekai Bey Fehime
Sultan'a 'bizden haber bekle' der, anlaşırlar ve Fehime
Sultan saraya döner... Durum hemen Ankara'ya iletilir.
Fehime Sultan'ın nasıl bir kişiliği olduğunu Ankara'da bazı
paşalar da bilmektedir bu yüzden sevinçle karşılanır.
Sanki susuz çölde vaha bulmak gibi bir sevinç yaratan
Fehime Sultan, Türk vatanının ve Türk milletinin kurtuluş
savaşına çok önemli katkılar sağlamıştır. Bu İlahi görevi
yerine getirirken şüphesiz canını ortaya koymuştur...
Fehime Sultan'ın hizmetlerinin ne denli önemli olduğunu
anlamak için bazı örneklervermeliyim.

Ankara için çalışanlar (yukarıda bazılarının adı
yazıldı)ile Fehime Sultan bazen Zekai Bey'in evinde çoğu
kez de Hafız Aşir Bey'in Sirkecideki dükkAnında
buluşuyorlardı. lşte ele geçirilen önemli bilgilerden
bazılarr. Ankara Padişah ve güvenilir yakın çevresi ile
iletişim kurmak istiyordu ya Fehime Sultan, böyle bir
iletişimin faydası olmaz diyor. Çünkü o biliyordu ki;
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Padişahı Damat Ferit yönlendirmektedir. Saray, işgal
kuvvetleri ve Bab-ı Ali yani Damat Ferit'in kuşatması
altındadır. Padişah ve bazı hanedan rnensuplarının; İtilaf
devlet|erine (işgalcilere) İstanbul'da karşı çıkılmasının
doğru olmadığını aksi halde başkentin, sarayın ve Bab-ı
Ali'nin tamamen elden gideceğini, en azından şimdilik
onlarla iyi geçinmek gerektiğini ileri sürüyorlardı. Oysa
bazı hanedan mensupları bu tavı,ı doğru bulmuyor,
şiddetle karşı çıkıyorlardı. Fehime Sultan'ın getirdiği
bilgilere göre zaman zaman bu konuda sarayda çok sert
tartışmalar oluyordu. Mesala; Abdülmecit Efendi ile
damadı Celal ve Mehmet Şerif beylerin bu konuda
Padişah, Damat Ferit ve Sabiha Sultan ile kavgaya varan
tartışmaları olmuş ve araları açılmıştır. Bir başka haber:
Damat Ferit'in Sait Molla ve SeyitAbdülkadir ile anlaştığını
bu ikisinin Anadolu'cja Ankara'ya karşı isyan çıkarma
çalışmaları yapacaklarını haber veriyor. Bir diğeri; işgal
kuvvetlerinin adamı olan bir papaz ile üst düzey bir
yabancı subayın gizlice Damat Ferit ve Padişahı ziyaret
ettiklerini haber veriyor. Bir başka haber; Düşman
askerlerinden Binbaşı Henri'nin BIanda takma adını
kullanarak gazeteci veya tüccar kimliği ile, başlatılacak
isyanlarla ilgili olarak Anadolu'ya gönderileceğini haber
v.eriyor. Bir başka haber; Tito isimli bir Sırp binbaşısının
(lleride Mareşal Tito olarak anılacaktır) da takma ad ve
sahte kimlikle yine Anadolu'ya geçmeye hazırlandığını
haber veriyor. Bir başka haber: Hani Ankara'da BMM nin
gizli oturumunda alınan karaı,lar bile kısa süıede
düşmanın eline geçiyordu ya bu vatanııı ve bu milletin kızı
Fehime _cultan bu konuda da çok değerli bilgiler ele
geçirmişti, Şöyle ki: Damat Ferit ve İşgal kuvvetleri, BMM
kurulurken meclise kendı adamları olan bir haini, Nazım
Bey'i meclise sokmuşlardı. Hain mebus Nazım bütün
bilgileri Boyabat|ı Şükrü Şakir denilen bir başka hain
aracılığı iie yolluyordu. Ankara, Mebus Nazım'i örenince
takibe almıştı ama Boyabatlı Şükrü Şakir kimdi?

Fehime SUL_TAN

Ve Fehime Sultan, o günün koşullarında bulunması ve
elde edilmesi çok çok zor olan bir resmi yani Şükrü Şakir
denen hainin resmini ele geçirmiş ve Ankara'ya iletmiştir.
Bir başka haber; Hain Mebus Nazım Bey'in İstanbul ile
yazıştığı şifrelerin kopyalarını ele geçirmiş ve Ankara'ya
iletmiştir. Yine Hain Mebus Nazım Bey tarafından düşman
ajanı Binbaşı Henri'ye verilmek üzere yazılan, Mustafa
Kemal ve arkadaşlarının düşünce ve planlarının anlatı|dığı
iki mektubun aslı da kahraman Fehime sultan tarafından
e|e geçirilmiş ve Ankara'ya iletilmiştir. Bir başka haber;

Damat Ferit'in, yukarıda bahsi geçen Ştikrü Şakir aracılığı
ile Hain Mebus Nazım Bey'e verilmek üzere 4.500 |ira
gönderdiği, Şükrü Şakir'in Parayı almak için Kilyoslu İpsiz
Recep'in takası (kayığı) ile Boyabat'a geleceği, tam
zaman ı nda Ankara'ya bildirilmiştir.

Bu kısaca yazdığım, gerçekte yaşanmış olan
haber alma (isthbarat) çalışma|arının, o zamanda ve
savaş ortamında hele bir milletin varoluş mücadelesinde
ne kadar önemli olduğunu anlamak için çok zeki olmaya
gerek yok sanırım. Batılıların Kadın casuslar ile ilgili
yazdıkları kitaplarda ve çevirdikleri filmlerde;
kendilerinden olan bazı kadın ajanları nasıl da abartarak
hatta içine y4lan katılarak yazıp anlattıkları malum.
Mesela ajanlarının, bir eğlence yerinde dans ederek veya
birinin koynuna girerek ele geçirdikleri birkaç bilgi
kırıntısını anlata anlata bitiremiyorlar. Oysa Fehime
Sultan'ın (hiçbir karşılık beklemeden) bu konuda
başardıklarının yanında onlarınki çocuk oyuncağı bile
sayılmaz...

Şimdi, yazyı bitirmeden Fehime Sultan'ın ele
geçirdiği (bence)çok çok önemli bir bilgiyi de yazmalıyım.
Once durumun kavranabilmesi için ortamı anlatmalıyım:
Daha Kurtuluş Savaşı başlamadan dağınık vaziyette
direnişler başlamıştı. Demirci Mehmet Efe, Şahin Bey,
Sütçü lmam, Ethem Bey (Çerkez Ethem) ve daha
niceleri... Bu dağınık güçleri bir araya toplamak için önce
Kuvayi MilIiye adıyla bir teşkilatlanmaya gidi|di. Karşı taraf
(Damat Ferit ve kabinesi) ise Kuvayi İnzibatiye adında
BMM'ne isyan edecek bir güç oluşturdu. Ethem Bey
(Çerkez Ethem) Kuvayi Milliye oluşumundan pek
hoşlanmadı ama çok karşı da olmadı. Tıpkı diğer
vatanseverler gibi Ethem Bey de çok önemli hizmetler
yaptı. Çete savaşlarıyla düşmana pek çok kayıplar
verdirdi. Dahası Anadolu'da çıkarılan isyanlarda çok
önemli görev|er üstlendi. Bastırmak|a görev aldığı her
isyanı bertaraf ermeyi başardı. Hele Yozgat tarafında
patlak veren Çapanoğlu isyanı ki bu isyan Ankara'yı tehdit
eder duruma ve güce ulaşmıştı. BMM tarafından
görevlendirilen Ethem B"y; adamlarıyla bir|ikte kısa
sürede Ankara'nın ötesine geçti. Azmi ve savaşçılarını
ustaca yönetimi sonucunda baş belası haline gelen bu
büyük isyanı bir daha canlanamayacak şekilde bertaraf
etti... Daha sonraları BMM, Kuvayi Milleye ve benzeri
güçlerin büyük ve netice alınacak bir savaşa uygun
olmadığına karar vererek düzenli bir ordu kurmak için
çalışma başlattı. Ethem Bey buna da karşı çıktı ama isyan
edecek kadar değil, BMM onu ikna etmeye çalıştı. Ethem
Bey'in kardeşlerinden biri BMM de mebus idi onun
aracılığı ile durum kısmen yatışsa da yeni ve düzenli
ordunun batı cephesi kurulunca Ethem Bey Batı Cephesi
Komutanlığına kendisinin atanmasını istedi. BMM bunu
kabul etmedi çünkü;Ankara'daki bütün paşaiar hatta diğer
subayların dahi hepsi Osmanlı İmparatorluğunun Harp
OkulIarında yetişmiş, askeri bilgileri üstün subaylardı.
Dahası hemen hepsi Balkan savaşları, Trablusgarp
savaşları, Yemen savaşı, Ortadoğu'nun pek çok
bölgesinde vuku bulan savaşlara katılmışlardı. Yani
düzenli ordu ile savaşmayı bilen deneyim|i subay ve
komutanlardı. Düşmanın çok özenle tahkim edip savaşa
hazırlandığı batı cephesinde çete savaşıyla sonuç almak
mümkün değildi. Düzenli bir orduyla savaşa girilmeliydi.
Düzenli orduyu ancak harp sanatını bilen paşalar
yönetirse sonuç alınabilirdi... Ethem Bey bir türlü ikna
olmadı. Batı cephesi komutanlığına bir başkası resmen
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atanınca Ethem Bey, bu vatanına ve milletine önemli
hizmetler vermiş olan kahramanımız ne yazık ki gururuna
yenik düştü. Dönüp kendi milletinin askerlerine saldırmadı
hma adamlarıyla birlikte, Yunan askerlerinin işgalinde olan
bölgenin iç taraflarına çekildi. Yunanlılar ve diğerleri
Ethem Bey'in bu kararına çok sevindiler. Kendilerince
misafirperverlik gösterdiler. Ne de olsa, Ethem Bey ve
adamları kendilerinin yanında yer almasa bile Ankara'nın
da yanında olmayacaklardı ki bu düşman için önemli bir

kazanımdı...
Bu özet açıklamadan sonra gelelim Fehime

Bir saygıdeğerTürk kızı, bir kahraman Türk kadını,

bir muhterem Türk anası olan Fehime Su|tan'ı saygı ve

rahmetle anıyoruz.

Fehime Sultan'ın Şam'daki kabri

Bu yazının hazırlanmasında faydalanılan eserler:
--Tjrihimizin ilginç ve şaşırtan olayları /Orhan

Yeniaras
-T.C. İnkılöp tarihi veAtatürkçülük /Ahmet Mumcu,

Mükerrem kamilsu
-Tarih Dünyası /Razi Yalkın
--Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinciaraştırması

-Bu Mülkün Kadın Sultanları /Necdet Sakaoğlu

-Padişahın Kadınları ve kızları /M, Çağatay
Uluçay

Sultan'nın haberine. Damat Ferit ve İşgalcilerin aklına yeni

ve parlak bir fikir gelmiştir. Ahmet Anzavur istedikleri
sonucu elde edememişti. Kuvayi İnzibatiyeyi ise Ethem
Bey (BMM adına) bertaraf etmişti. Şimdi Ethem Bey
Rnkaİa ile ters düşmüştü. Bu durumu fırsat olarak gören

Damat Ferit ve işgaIciler Ethem Bey'den faydalanmak için
harekete geçtiİer. Ethem Bey'in yanında tecrübeli
savaşçıları vaİdı, ayrıca parayı ve dini kullanarak Ethem
Bey'e katılacak yeteri kadar adam toplayabilirlerdi, Para,

savaşacak adam başkaca ne isterse Ethem Bey 'e

vereieklerdi. Damat Ferit Gizlice (Fehime Sultana gizlilik

söker mi?) Kaymakam Zeki ve Bekir Sıddık'ı Bursa
üzerinden Ethem Bey'e giderek onunla görüşüp ikna

etmeleri için görevlendirdi. Daha onlar yola çıkmadan
Fehime Sultan haberi Ankara'ya iletmişti bile", Damat

Ferit'in adamları Ethem Bey'e ulaşıp bütün imkönları

önüne sermiş olsalardı bile bence Ethem Bey öyle bir

teklifi kabul eimezdi. Amazayıf_ bir ihtima| de olsa Damat

Ferit'in bu planı gerçekleşse idi çok kardeş kanı

dökülürdü... 
'Anlaşılİcağı gibi Fehime Sultan'ın haber

a|madal<i başarılaİı Milli kurtuluş Savaşımıza çok önemli

katkılar sağlamıştır. . .

ŞuİyrzmakIa olduğum kısmı yazmak istemezdim

ama bilmey'en okurlarımızlçin yazayım, Fehime Sultan, ll,

AOjrln"rnit Han'ın şiddetle karşı çıkmasına rağmen daha

.o*u Halep sürgününden dönen Mahmut Behçet Bey ile

evlenmişti ya. lşte o damat, Kurtuluş savaşından sonra,

İrun.u'y, ğiOelİm, orada dondurmacı dükkanı açıp çok
."nğin bluİu, diyerek Fehime Sultan'ın ne kadar malı

mul[u varsa sattırmış. Fransa'nın Nice şehrine gitmişler,

Mahmut efendi! ,Tür(usulü dondurma,tanıtımı ile iyi gelir

ğ"lir"n bir dondurmacı dükkanı açmlş. Dükkanda, kendisi

İarafından işe alınan genç bir Fransız kız ile fingirdeşmeye
Ü"İlrvrn Mahmut Bİy, her şeyi satıp.paraları da alıp

Fİjnr,, kız ile kayıplara karışmış. Aşık olduğu adamın bu

yrpt,ğr, içine sindiremeyen Fehime S.ultan kısa sürede

u"r",İ" yİkalan.,ş ve 54 yaşında hakkın rahmetine

kavuşmuştur...
SÖvgili NEVZUHUR okurları, yukarıdaki satırları

yazdım çıinltl gerçekten kahraman, vatanı ve milleti için

.rn,n, ortaya XÖynİuş bu muhterem anayı anmak istedim,

Ü, yrzy, 6ir OrŞr" İmaç için de kaleme aldım şöyle ki:

üaJı"röt insanlirımızı sanki iki guruba böldüler bir gurup

§ofe Oiyor; Padişahlar (en azından bazıları) ve haneda.n

İZnrrpl.r,' düşman vÖ vatan hainleridir! Benim hiç

okumayan, hig araştırmayan hatta !iç düşünmeyen
xuio"şfurir, hiyır! Gerçekier senin kafana zerk edildiği

giUi O6ğll... Karşı gurup da şöyle d.iyor.; Kurtuluş Savaşını
y;p"nl;r, cumnuİiyetİ kurİnİar, başta Mustafa Kemal

i,iriıaı< üzere bunlar vatan hainleri ve din düşmanlarıdı.r!

Benim hiç okumayan, hiç araştırm.ayan hatta 
_ 
hiç

Jrşrnr"vÖn kardeşİerim, hayır! Gerçekler senin kafana

zerk edildiği gibi değil.

DUVARDAKİ TABE LAYA KAZİ N MİŞ
isiıvı ı_eniıı DEN BAşKA rı içai nşev

ON LARİ HATİRLATM İYORDU

ANDAç

"Ehibba şive-i yağmada mebhOt eyler a'd6yı

HüdA göstermesin Asör-ı izmih16l biryerde"

"Bir memlekette bir delalet izmihl6l yani çöküş
emareleri görülmeye görsün. Eğer bu.husule gelirse dost

İrnn"tt,Oi,İiz kişiler yİgma işinde, düşmanı bile geride

nİİrXt,O,"n, ve O1şmjnJ parmak ısırttığını görürüz" der,

ğrnloİ," 1.onumuz olan imaret Medresesi ve Atabay

ı;ör; üedresesi'nin kaderleri için yazılmış olan bu

neviİVenlşehirli Avni Bey'e aittir,.Şimdi, bu kör ışığın

İyİlınlığında onlardan geride kalmış|ara bir bakalım,

Anadolu Seİçuklu hükümdarı Gıyased_din

Keyhüsrev tarafından 5 Mart 1207 ytında fethedilen

nnİ"İvr;v, Türklerin yerleşmeye başlamasıyl3,p:yu]
navatın'bi, intiyu", olah egiİim yapıları, diğer Türk lslam

vrÖİ Örrplrr, ğini inşa eJilmeye başlanmıştır, Anadolu
'SJlçrİlu' OevlÖtlnoen sonraki dönemlerde de medrese

ninrlrr, yapılmaya devam edilmiştir,(Bu medreseler

talebenin barınması, okuması, ibadet vb, ihtiyaçları göz

;;ü;; bulundurularak yapılmış binalardır, Medreseye

üvln edilen müderrisler genellikle bir seccade veya post,a

;;;ra;;rs verir, öğİenciler ise halka halinde ders

Jinieiıeroi. Müderrisler-özel kıyafetler giyerlerdi. siyah
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cübbe geleneği ve 'Tarha' denilen sarık sararlardı.)
Sayılarını tam olarak bilemediğimiz Antalya
medreselerinden günümüze beş tanesi kısmen ya da
tamamen, birtanesinin ise sadece kapısı gelebilmiştir.

Anadolu Selçuklularına ait olan Atabey Armağan
Bey Medresesi'nin kapısı dışında diğer bölümleri
yıkılmıştır. Medrese mimarisi içinde Anadolu
Selçuklularına ait; lmaret Medresesi açık avlulu dört
eyvanlı, Karatay Medresesi açık avlulu, iki eyvanlı,
Hamidoğulları Beyliği'ne ait iki katlı Sinaneddin
Medresesi, açık avlulu iki eyvanlı, Karamanoğulları
Beyliği'ne bağlanan Obaköy Medresesi ise açık avlulu, iki
eyvanlıdır.

iıvıaner MEDRESESi:
yazımızın konusu olan İmaret Medresesi, yivli

Minare Külliyesi içinde yer almaktadır. Selçuklu Medresesi
olarak nitelenen bina aynı zamandaZarbhane Medresesi
'205',Hatuniye Medresesi ve Ulu Cami Medresesi olarak
da bi|inmektedir. Bu yapının anıtsaltaç kapısı, mukarnaslı
ve yarım kubbelidir. Önemini hölö yitirmemiştir dersek
yalan söylemiş olmayız, çünkü geride sadece o
kalabilmiştir. Binanın inşa kitAbesi hayli tahrip olduğundan
tarihi ve banisinin kim olduğu okunamamaktadır.
Okunabilen kısmında ise; "Yüceliği ve iyiliğinden dolayı
Allah'a hamdolsun.Bu binanın yapılmasını Sultan... Yüce
Sultan, Allahın (yeryüzündeki) gölgesi (nin) devletli
günlerinde Yüce Allah'a muhtaç Emir. . . " yazmaktad ı r.

Bina oturum alanı yaklaşık olarak 26.00 x 30.00 m.
Ebadında ve kuzey-doğu güney-batı istikametinde
uzanan dikdörtgen planlı ve açık avlulu bir kalıntı halinde
günümüze ulaşabilmiştir. Anıtsal taş kapısı mukarnaslı ve
yarım kubbelidir, (Sönmez 2009).13. Yüzyıl başlarında
inşa edildiği tahmin edilmektedir. (lbni Batuda'dan alındı).
(Rıhlet -ü İbn Battuta diye bilinen seyahatnamenin sahibi
olan İbn Battuta'nın tam adı: Ebu Abdullah Muhammed bin
Abdullah bin Muhammed bin İbrahim Levati et- Tanci'dir.
Fas'ın Tanca şehrinde 25 Şubat 1304'te doğmuş 1368'de
Tamesna- Merrakeş Kadısı iken vefat etmiştir.)

Geçmişte tarihi eser deposu olarak kullanılan
yap|, 1935 ve 1995 yıllarında tadilat görmüştür.
Günümüzde ticari amac|ı kullanılmakta olup, geçmişine
dair duvardaki tabelaya kazınmış isminden başka şimdi
hiçbir şey onu hatırlatmıyor. Son zamanlarda bir ticaret
merkezine dönüştürme bahanesiyle başlatılan ve binanın

adeta bir metal yığınına dönüşmesine sebep olan onarım
ve hafriyatlar da, ne yazıkki, binanın asli hali konusunda
şüphe ve tereddütleri aydınlatmaya yardımcı olmadığı
gibi; beraberinde yeni sorunlar da getirmiştir. Onarımın
sağlıklı ve bilimselolması şöyle dursun, hafriyat sırasında
ortaya çıkartılan yeni temeller ve özellikle küçük
buluntuların durumu da hayli şüphe yaratacak bir görünüm
arz etmektedir. Bu bağlamda, bina ile ilgili önemli sonuçlar
vermesi muhtemel çini ve seramik parçaları, bilimsel bir
titizlik ve dikkatten yoksun olarak hafriyat sırasında çıkan
toprak ile birlikte sağa sola atılıp kırılmış ve mahallinden
uzaklaştırılmıştır. Oysa bu malzemenın değerlendirilmesi,
kuşkusuz, bina,ile ilgili bazı sorunların aydınlatılabilmesi
imkönıdasağlayabilecekti. Bugün bile Antalya,
kentsel imajını büyük ölçüde Selçuklu devri imgelerine
borçlu olduğu halde bu tarihi eserlerin hak ettikleri ilgiyi
yitirmelerine seyirci kalınması ve içinde var olmaya
yakışmayan uğraşları sergiler hali bu şehir adına ne acı!
demeden geçmek istemiyorum. Yoksa biz bu muyuz?
Suali bizi hep rahatsız edecektir.

_ı!

* iHıj
Ateş Kulesi'nin (Yivli Minare) gölgesinde bezirgan

çadırı görümüne giren, sanki kapısında'Sadakat Giremez'
levhası olan İmaret Medresesi, başka adlarla anılan bu
bina geçmişinde neydi? Bir bakalım.

17.yüzytda, Evliya Çelebi binayı ve
medresenin mukabilinde yol aşırı zarbhane medresesi
Sultan Keyhüsrev ve hatununundur Ve bu medreseye
karib Sultan Mahmudun Nakşi Cihan derler bir medresei
ibretnüması vardır ki çeşmi beşer ruyi arzda mislin
görmemişdir. Bir acem üstadı gelüb var makdurin saıf idüb
ilmi mimaride olkadar musaykal ve mücellA taşları
birbirlerine öyle mümtezic etmiştim 6dem engüşt berdihen
idüb hayran olur ve dervaze ve revzenlerinin ve havuz ve
şazirvanlarında olan hurde nakşi ibretnümun bir diyarda
yoktur,.." diye şAirAne bir şekilde tarif ve tasvir etmişti.
Çelebi'nin bönT için "Sultan Keyhüsrev'in adını zıkretmesi
dikkat çekicidir; diğer yandan binanın su tesisatına dair
verdiği bilgilerin de bir arkeolojik kazı yapılmadan
doğrulanması imkönı yoktur. Her ne kadar binanın giriş
cephesinde, portalin hemen yanında ve ona bitişik olarak
yan cephe boyunca uzanan bir çeşme ve yalağı hAlö
mevcutsa da, bunun, geç devre ait olduğu muhakkaktır.
Bu durumda, Evliya Çelebi esas alınacak olunursa, onun
sözünü ettiği "havuz ve şadırvanları binanın içinde bir
yerlerde aramak doğru olur. Ne var ki, son yıllarda yapılan
onar|m ve hafriyat çalışmaları, avlu zemininde böyle bir

ır. J'e
*ı-
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havuz veya şadürvanın varlığını aramaya yönelik olarak
yapılmamıştır. İmaret Medresesi bir hayli gerilere
gittiğimizde, medreseden önce Ulu Cami olarak anıldığı
devirlerde, hayli büyığ1 sayılabilen bir arazi parçası
üzerine yerleşen ve her iki yönden de sur ve burçlarla
tahkim edilen binalar topluluğunun esas yapısı olan, hatta
hafriyat sırasında çıkan kalıntılara bakılacak olursa,
yayıldığı alanın büyük bir komplekse tamamlanacağı
anlaşılan bu yapının, '1B.yüzyılın başında şehri dolaşan Le
Bruyen'in (1728) "... Eskiden saray olan çok büyük bir yapı
harabesi görülür. Bunun bir saray harabesi olduğu,
binaların niteliği ve bir binadan diğerine ulaşmayı
sağlayan şimdi toprak altında kalmış uzun bir tünelle de
doğrulanabilir..." diyerek tarif ettiği, hatta sonradan Le
Strange'nin (1930) de "denize hökim ve yüksek bir tepe
üzerine inşa edilmiş bir Selçuklu Sarayı" diye bahsettiği
bina olduğunu kabul etmemek için hiçbir sebep yoktur. Şu
halde; ele aldığımız bu binanın inşa tarihi, şehrin l.

Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından ilk fetih yıllarına kadar
inen ve muhtemelen |. Keyhüsrev ve l. Keykubad
zamanında asıl karakterİni kazanmış bir Selçuklu Sarayı
olduğu düşünülebilir (Yılmaz 2002). Söz konusu sarayın,
ayilzamanda, geçmişi muhtemelen Bizans devrine kadar
ineır, yaniTürk öncesi dönemden kalma tahkimatın içinde
konumlanan bir binalar topluluğunun, kentin bu
kesiminde, hayli marjinal sayılabilecek dar bir alana
sıkışması, inşaat için gereken boşluğun ancak bu kentsel
parça üzerinde bulunduğunu gösterdiği gibi, Konya
örneğinde olduğu gibi, sarayın etrafı duvar|a çevrili ve
içinde yöneticinin de barındığı birkaç bağımsız binayı
içeren bir yönetim alanını ifade eden bir kavram olarak
anlaşılması gerektiği şeklindeki yorumu da
doğrulamaktad ı r. (Yı l ma z 2006)

Medresenin plan tiplemesi son yapılan kazılarda
ortaya çıkmıştır. Buna dayanarak yapı: Dikdörtgen
planlıdır. Kenarları revaklı ve üstü açık avluludur. Dört
eyvanlıdır. Doğu duvarına dıştan bitişik bir imareti ve
camisi vardır. Ayrıca resimlere ve belgelere dayanarak
yapının iki katlı olduğunu ve dört köşe minaresinjn-buİunduğunu 

belirtmek mümkündür. (Sönmez 2009),
(T.A.B. Sprattve E. Forbes (Travels in Lycia, 1847)

ATABAY MADRESESİ: ( Gıyaseddiri Keyhüsrev
Medresesi, Keyhüsrev Medresesi, Alaeddin Medresesi )

Kaleiçi'nde, Yivli Minare'nin doğusunda ve lmaret
Medresesi'nin yol aşırı karşısındadır. Portalde sivri kemerli
bii niş içinde yer olan altı satır|ık sülüs yazılı mermer
kit6bede medresenin, G ıyAseddin Keyhüsrev döneminde,
Atabek Armağan tarafından H.637 l M. 1239-40 tarihinde
yapıldığı yaziıdır (Süleyman Fikri Erten). K|RMlZ|, M.

A.g,m, s.39'da " Anadolu Selçuklularında yapılan binaların
devrin sultanı adına yaptırıldığı, dolayısıyla da sultanın
adını taşıdığı bilinmektedir. Bu bakımdan medresenin
adının Atabey Armağan değil, Gıyaseddin keyhüsrev
Medresesi olarak bilinmesi gerekir" der. Günümüzde
medrese bir kalıntı halinde, sadece görsel bir eleman
olarak işlev görmektedir.

Kitabesine göre medrese olarak inşa edildiği
anlaşılan binadan, geriye sadece portali kalabilmiştir.
Bugün için, portali iki yandan sınırlandıran, kaba yontu
taşlarla örülmüş ve aralarında düzensiz taklit derz sıraları
bulunan duvarların, binanın iIk inşaatından kaldıkları
şüphelidir. Sözkonusu duvarlar, iki yanda, aniden düzgün
olarak kesildikleri gibi, üstte, basamaklı olarak

tamamlanmışlardır. Bu haliyle, sonradan epey elden
geçirilmiş ve esasen portal kütlesinin yıkılmasını
engellemek amacıyla birer payanda olarak inşa edilmiş
oldukları anlaşılmaktadır. Yani günümüze, ne yazık ki,

portali dışında hiçbir iz ulaşamamıştır. Sadece ismi
kalmıştır yadiğör.

Medresenin kitöbesinde, inşaata H.637 l M.1239-
4O'da başlandığı belirtildiğine göre, bAnisinin H.638 / M.
1240-41'de ani ölümü üzerine, bütün çalışmaların yarım
kalmış olma ihtimali de vardır. Nitekim, portali hariç
tutulursa, medreseden geriye hiçbir izin kalmamış olması
gariptir. Kaldı ki, portaldeki anomali de, onun, sonradan
taşları n ı n sökülüp şimdiki yerine konularak yeniden monte
edildiği şeklinde yorumlanabilir. Ne var ki, kapısı eşiğinde
yapılan sondaj çalışması, burada, orijinal eşik taşının
ortaya çıkmasını sağladığı gibi, söz konusu eşiğin,
hemen karşısındaki İmaret Medresesi'nin eşiği ile aynı
kotta olduğunu da ortaya koymuştur.

Bu durumda, portalin asli konumunda bulunduğunu kabul
etmemek için, şimdilik hiçbir sebep yoktur. Buna karşılık,
vaktiyle binanın oturum alanını teşkil etmek üzere, portalin
gerisinde uzanan parsel, toporafyanın güney yönünde
İniden eğim kazanması dolayısıyla, burada anıtsal bir

medrese inşaatına imk6n vermeyecek kadar küçüktür. Bu
bağlamda, derinliği 1Bm. bile olmayan böylesine küçük bir
paİsel üzerine, mütevazı ölçekte bir medresenin
bulunuyor olması düşünülse bile, sözkonusu binanın
aydınlatılabilmesi için özel kazı ve sondajlara ihtiyaç
vardır.
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Binanın bAnisi Atabek Armağan-şah'ın, Selçuklu
döneminde Antalya Valisi olan Mübarizeddin Ertokuş'un
azadlı kölesi olduğu, Ertokuş'un vakfiyesinde tevliyetin
onun üzerine yapılmış olmasıyla anlaşıldığı gibi,
kendisinin Ertokuş'tan sonra Antalya valisi olarak görev
yaptığı da iddia edildiğini söyleyerek yaAmvı
sonland ırabiliriz.

Kaynakca:

205 - Evliya Çelebi Seyahatnamesi.. .,s 2BB

Bir ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık ve Şehir
Dokusunun Gelişimi

(16. Yüzyılın Sonuna Kadar) Dr. LEYLAYlLMAZ
Türk Tarihi Kurumu Basımevi-ANKARA 2002

KüREsELLEşME sEBEBl iı_e üı_reı_en

xiıvı ı_i xı_rniı,ı i xevBEDiyoRLAR, N EDEN?

TUNCER GÜNAY

Bunun cevabını başlığın kendisi zaten veriyor.
Küreselleşme.,. Cevap küreselleşmenin (Globalleşme)
doğasında saklı. Ülkeler artık millT kimliklerini
koruyamıyorlar. Milli kimliklerin omurgasını oluşturan millT

kültür öğelerini ve faktörlerini korumadan millT kim|iği
koruyamazsınız. Küreselleşme öyle hızlı ve çeşitli
araçlarla yayılıyor ki, hiçbir ülke bu agresif saldırının
önüne geçemiyor. Siz küreselleşmenin önüne artık kanuni
önlemler, yasaklamalar, barajlar ve emirler koyarak milli
kültürünüzü, diğer bir ifade ile kimliğinizi koruyamazsınız.
Çünkü Küreselleşme artık hiçbir filtre, hiçbir engelleme,
hiçbir önlem tanımayan, işleyişine ve doğasına uygun olan
küresel enstrümanlarla ve kanallarla sızıyor, sızmak ne
kelime çullanıyor ve bir bakteriyofaj gibi girdiği yerlerin
kültüderini, toplumlarını, algılarını ve tarihsel birikim ürünü

olan sosyolojilerini tuzbuz ediyor ve onların yerıne kendi
getirdiği dominant kültür ve yaşam tarzlarnı yerleştiriyor.

Küreselleşme önlenmesi çok zor, agresif, işgalci,
istilacı ve kaçınılması, korunması çok güç hatta
imk6nsızlaşan bir vakıAdır. Küreselleşme internetle,
internet üzerinde palazlanan ve güçlenip dünyayı saran ve
kuşatan facebook, twitter, google, instangram, mynet vb.
araçlarla gümrük kapılarını iplemeden, hiçbir şekilde
engellenemeden ülke sınırlarını sanal olarak ortadan
kaldırıyorve dünyayı sanal olarak birtek ülkeye çeviriyor.

Küreselleşmenin çıkış ve beslenme kaynağı olan
kapitalizm, artık,19 ve 20. yüzyılın sömürü ve sanayileşme
faktörlerine dayanan bir klasik değildir. Bilişimi, interneti,
dijital araçları, cep telefonlarını, siber optik bağlantı
ağlarını, kartelleri, sınır tanımayan ve bütün dünyada
fabrikalar, şubeler açan tekelleşmiş markaları, finans
dünyasını ve medyayı arkasına alan postmodern bir
canavardır. Merkezi Londra'da olan..... Bankası'na Kızılay
şubesinden biı"miktar para yatırdığınız anda, bu işlemi ve
sizin tüm kimlik bilgilerinizi artık Atina'daki, Mumbai'deki,
Dubai'deki banka şubeleri de görebilmektedir. Paris'te
bulunan bir Adidas ya da Nike şubesinden bir takım
aşofman aldığınızda bu alışverişi aynı anda Berlin ve
Lond ra'daki mağazalar da görebil mekte ve stokla rı n ı bu ııa
göre kontrol edebilmektedir. Bir Japon ya da Amerikan
binek arabası dünyanın her noktasında satılmakta ve
kendine özgü bir tüketim, marka alışkanlığı ve kültürü
oluşturmaktadır. Mc Donald ya da King Burgerzincirindeki
fastfood şubeleri Çin'de de, Ankara'da da, Paris ya da
Lübnan'da da aynı beslenme ve tüketim alışkanlığını yani
kültürünü yerleştirerek mahalli yemek ve tüketim
kültürlerinin canına okumakta, milli mutfakları yok
etmektedir. Böylece milli kimliklerin temelleri ve yapıları
da yok olmaktadırlar.

Küreselleşme en çok müzikle yayılıp
yerleşmektedir. Meselö, Schakira, Madonna, Yasmin
Levy, Michael Jakson Houston ve Rihanna gibi küresel
sanatçılar dünyanın her tarafında dinlenirken aynı
zamanda ortak bir müzik algısını ve zevkini de
yerleştirerek kültürlerin en önemli malzemesi olan yerel,
milli müzikleri de söndürmektedirler. Küreselleşme cep
telefonlarıyla, görüntülü 4G'li aparatlar|a, tsunamilerin
önüne çıkan her şeyi sürükleyip ezmesi gibi zayıf dirençli
milli kültürleri yani kimlikleri tuz-buz edip tedavülden
kaldırıyor.

Dirençli, güçlü milli kültürlerin ise bu dalgaya, bu
basınca dayanabilmesi en 'fazla 5-6 yıllık bir sürece
bakmaktadır. Çünkü Küreselleşme, postkapitalizmiyle,
geliştirdiği evrensel di| ve tüketim zevkleriyle, her geçen
gün akıl almaz bir hızla ilerleyen teknolojik hamleleriyle en
dirençli kültür|eri bile eriterek dünyayı tek kimIikli bir hale
getirecektir, HAK|M (DOMlNANT) KULTURLERlN ZAY|F
KüLTüRLER| YUTARAK YA DA DöNüŞTüREREK
oNUN YER|NE GEÇMES|NE iNxüLrÜRASYo}l
DENİR. Örneğin İngilizce dominant bir dil olarak
yayılmakta ve küresel bir dil olmaktadır. Bu esnada da
sayısız yerel dili yutmakta ya da bütünlüklerini
bozmaktadır. Türkçe'de bir çok kelimenin yerine artık
İngiIizce- Fransızca kelimeler kullanmaya başlamadık mı?
Katip kelimesini atıp sekreter, müracaat kelimesini atıp
resepsiyon, Sanayi kelimesini atıp endüstri, kumsal
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kelimesini atıp bic (beach), hamam kelimesini atıp duş,
banyo ya da sauna kelimelerini kullanıro|madık mı?

Ülkeler, kimliklerini korumak için ne kadar
çabalarlarsa çabalasınlar Küreselleşme kanalıyla
İnkü ltü rasyona uğrayacakla rd ı r. Ü lkelerin siyasi sı n ı rları n ı

zaten sanal olarak de-facto (fiilön) biçimde yok eden
Küreselleşme aynı zamanda postkapitalizmin bir başka
adıdır ve unutulmamalıdır ki, bu saldırgan tsunaminin bir
başka aracı da gerektiğinde pervasızca kullanılan işgalci
ordularıdır. lrak, Libya, Mısır ve Suriye örneklerinde
görüldüğü gibi, post kapitalizme yani küreselleşmeye
direnerek kabadayılık yapan ülkeler gerekirse toplarla,
füzelerle, isyanlarla, bombalarla ve katliamlarla dize
getirilerek, toplumları ve milli kimlikleri tarumar
edilmektedir.

Şimdi anladın|z mı ülkelerin küreselleşmeye karşı
milli kimliklerini niçin koruyamadıklarını ve
koruyamayacaklarını?

GÖKÇEN KİZ

HASAN ŞAHMARANOĞLU

Yel yassı tepeden obaya doğru
kaval seslerini iletmektedir.
Gökçen pınarında bir tay ki doru
Çağlar öncesini beklemektedir.

Suna boylu dilber, peçeligökçen
Varsak oymağının büyülü kızı
Yeşil ışık saçan, ölümü seçen
Gözlerin gökkurda verdi bir sızı.

Delikurt, gökçeri, ünlü sipahi
Gökçen kıza vurgun, yaralı öşık
Gözlerini görmek bütün günahı
Gözlerinde ölüm saçan bir ışık

Tümenoğlu Gökçen kalbin yok neden?
Şeytanı çıldırtan Varsak güzeli
Esenbörü annen, Uçkara deden
Uygur ülkesinin bir ışık seli

Yüzyıllar öncesi murat çağına
Ruh olup gitmektir en büyük arzum
Gönül uğrasa da şeytan dağına
Parçalanmış teli, kırık kopuzum.

Gökçen kız, Gökçen kız öldürdün beni
Bu Türkmen oğlunu vurdun ciğerden
Delikurt ruhumda kucaklar seni
Aşk okunu çeker saplanan yerden.

AYRİLİKTA HÜZÜN VARDİ

, ANDAÇ

Otobüsün kalkmasına yakın
Hani, içerde sessizce çırpınırken
Yüreğimi dayadığım cama
Dışardan bir öpücük kondurmuştun
"Unutma beni" kokan.

Yüreğim sana asılı kaldı, farkında olmadan
Bir şeyler bırakırken geride
Ayrılığın hüznü doldu gözlerime
Hareket ederken
Uzaklaşıyordum kendimden
Sen oluyordum ben
Ayrılırken kendimden.

Büyük bir hızla daldık, karanlıklara
Bilinmeze giderken
Ben sana yaklaşıyordum
Sen benden uzaklaşırken
Yol kenarındaki ışıklar gibi
Aynı anda yaşıyordum
Kaybedişin soğukluğuyla
Kazanışın sıcaklığını
karanlıklarda
Ardarda...

saatler sonra
Virajlara dolandı mesafeler
Gece, geçtiğimiz yollarda kaldı
Sönükleşti içerde ışıklar
Etraf yavaş yavaş aydınlandı
Bir ışık denizi gibi göründü şehir
Sen göründün karşımda
Yakamoz parıltısıydı
lşıl ışı|dı her yer, her şey
Sen gibiydi
Alıp alıp saklıyordum, her zerreni
Uzanıp, tutmak istedikçe seni
Oysa, uzak yı|dızlar gibi duruyordun
Sana her yaklaşışımda
Uzaklaşan ben oluyordum
Bir türlü anlayamıyordum
ındim otobüsten
O ışık selinde kaybo|dum.
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Scorzonera ulrichii: Kuş angıtotu -Antalya Endemiği-

Scorzonera u|richii, 2002 yılında yayımlanarak bilim dünyasına tanıtılmış ve
sadece Alanya'nın belli bir bölgesinde yaşayan sessiz güzellerimizdendir. Yaz
mevsiminde çiçeklenmeye başlayan bu tür, 1200-1250m gibi dar bir yükseklik aralığında
karaçam açıklıklarındaki kayalık ve çakıllı alanlarda yetişir (Kilian & Parolly,2002). Yoğun
yünsü tüylerle kaplı, 5-12 cm uzunluğunda, beyaz veya grimsi görünüşlü çok yıllık
bitkilerdir. Toprak altında sağlam yapılı ve silindirik biçimli rizomlara sahiptir. Her bir
rozette genellikle az sayıda çiçekli gövde bulunur ve gövde uzunluğu genellikle 10 cm'yi
geçmez. Tüm yapraklar düz kenarlı, yumuşak-yünsü tüylerle kaplı, tabana doğru
daralıcıdır. Gövde yaprakları rozet yapraklara benzemekle birlikte daha küçüktür.
Kapitulum her gövdede genellikle 1-2 adettir ve sadece dilsi çiçeklerden öluşur.
İnvolukrum dış kısımda yoğun yünsü tüylüdür. Çiçekler açık sarı ton|arda ve taç
yaprakları 14-15 mm boyundadır. Aken meyveler narin yapılı, düz yüzeyli ve yoğun yünsü
tüylüdür. Pappuslar 8-12mm ve genellikle saman renginden kahverengiye değişen
tonlardadır.

Alkanna attilae: Bey havacivaotu -Antalya Endemiği-

Türün tip örnekleri Tahtalı Dağı'ndan (Kemer/Antalya) 1949 yılında toplanmış ve
1956 yılında Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası adlı büyük eserin editörü Peter Hadland
Davis tarafından bilim dünyasına tanıtılmıştır. llimiz sınırları içinde sadece birkaç
lokasyondan bilinen bu tüı dağlık alanlarda, 1900-2300 m'ler arasındaki kireçtaşlı kayalık
yamaçlarda yetişir. Gök mavisi rengindeki çiçekleri ile dikkat çeken Alkanna attilae
Haziran- temmuz aylarında çiçeklenir. Yoğun ve tek tip tüy dokusuna sahip olan 3-10 cm
boyunda çok yıllık bitkilerdir. Taban yaprakları ters mızraksı biçimli ve sivı,i uçludur.
Gövde yaprakları şeritsi-dikdörtgensi biçimlerdedir. Taç yapraklarının dudak kısmı
lacivert veya gök mavisi renklerde, tüp kısmı ise kahvemsi-sarı tonlardadır. Alkanna
cinsine ait türleri birbirinden ayırmada meyve karakterleri oldukça önemlidir. Bu türde
fındıksı tipteki meyveler belirgin gagalı, 2.5-3 mm eninde ve yoğun küçük yumrucuklu
yüzeylidir.

-Antalya Endemiği-Alkanna macrophylla: Koca havaciva

Dünya üzerindeki tek yayılış bölgesiAntalya ili olan Koca havaciva, Perge Antik
Kenti Antik Tiyatrosu duvarlarında keşfedilerek 1845 yılında biIim dünyasına tanıtılmıştır.
Antalya kıyı bölgesine endemik olup, kıyıya yakın kayalık alanlar ve ören yerlerinden
bilinmektedir. Bilimsel ismini bu cins içerisindeki diğer taksonlara kıyasla büyük
sayılabilecek yapraklarından alır (makro: büyük, phylla: yaprak}. Antalya'nın en az
kendisi kadar eşsiz falezlerinde mart-haziran döneminde görülebilir. Koca havaciva
yaklaşık 20-60 cm boyundadır. Yapraklar parlak yapılı, salgılı veya salgısız yoğun
tüylüdür. Taban ve gövde yaprakları mızraksıdan dikdörtgensiye kadar değişen
şekillerde, 2-10 cm uzunluğundadır. Brakteler şeritsi-dikdörtgensi biçimliden ovata
kadar değişen şekillerdedir. Kaliks çiçekli dönemde 5-7 mm, meyveli dönemde 8-10 mm
uzunluğundadır. Korolla mavi renkli, dış kısmında tüysüz, yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda,
dudak kısmı çaplıdır. Fındıksı meyvelerinin yüzeyi yoğun yumrucuklu olup, çıkıntılar küt
uçludur; meyvenin ucundaki gaga kısmı ise kıvrık yapılıdır.

Alkanna pamphylica: Yaman havaciva -Antalya Endemiği-

Alkanna türlerinin büyük çoğunluğunun kurutulmuş kökleri değişik amaçlar için
özellikle eczacılık endüstrisinde ve boyar madde olarak kullanılmaktadır. (Baytop,1999).

İlimize endemik Yaman havaciva Korkuteli ve Elmalı'da (Antalya) yoğun popülasyonlar
oluşturur. Bölgedeki maki açıklıkları ve step alanlar, mayıs-haziran aylarında çiçeklenen
türe ev sahipliği yapar. Yörede dokunan el emeği göz nuru halı ve kilimlerde kullanılan
iplerin boyanması amacıyla köklerinin kullanıldığı bilinmektedir. Gövdeleri 10-60 cm

uzunluğunda, salgılı veya salgısız batıcı tüylerle kaplı çok yıllık bitkilerdir. Meyvelenme
döneminde akrepsi kimöz çiçek durumları 30 cm'ye kadar uzayabilir. Korolla gök mavisi-
morumsu renklerde, 10-13mm uzunluğunda, dış kısmı tüysüz, dudak kısmı 4-7 mm
genişliğindedir. Fındıksı meyveler yoğun yumrucuklu, çıkıntılar küt uçlu; gaga kısmı ise
geriye kıvrıktır.

Kaynakça : EXPO 2016 / Antalya Endemik ve Nadir Çiçekleri / Dr. İsmail Gökhan DENİZ - Dr. Candan AYKURT
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