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Çka r k e n
Yeni Tarih Dünyas, neir hayatnda kar-

lalmad muhtemel bütün güçlükleri yene-
rek, yaz ve resim dokümanlarn da fazla-

siyle temin ettikten sonra, kendini okuyucu-
larna arzederken, tevazuu bir tarafa -bra-

karak nefse itimadn bir ifadesi olan «iddial

olma» y prensip edindiini de açkça, ilk sa-

ys ile ilân etmektedir.

u bakmdan kendimizi övüyoruz:

1 — Yeni Tarih Dünyas, memleketin en

tannm imzalariyle hâlelenmitir.

2— Her yaz, mutlaka o sahann en sa-

lahiyetli kaleminden çkmaktadr.

3 — Yeni Tarih Dünyas, Türkiyede im-
diye kadar, hiç bir yerde neredilmemi bin-

lerce tarihî resim temin etmi bulunuyor ki,

bunlar birer birer yalnz bu mecmuada görü-

lecektir.

4— Yeni Tarih Dünyas, Fatih Sultan

Mehmet'ten bu yana ecnebiler tarafndan

Türkiye için yazlm, fakat hiç biri henüz

Türkçeye tercüme edilmemi, belki on sene

sayfalarn doldurabilecek muhtelif dilde ese-

ri kütüphanesine yerletirmi, bir ksmn en

salâhiyetli mütercimlere tevdi etmitir.

5 — Arivlerimizde ve kütüphanelerimiz-

de, hususî ellerde tek nüsha olan öyle eserler

vardr ki, bunlardan bir ksmndan ilim âlemi

bile haberdar deildir. Yeni Tarih Dünyas
bunlar dâ tesbit etmi, etütler yaptrm ve

neredilmek üzere dosyasna koymutur.

6 — Memelketimizde en mühim tarihî hâ-

diseler içinde yaam öyle ahsiyetler vardr

ki, bunlarn tarihimiz için muhakkak bir ve-

sika olan görgülerini kedileri ile mezara ve

binnetice nisyana götürmelerine «Yeni Tarih

Dünyas» meydan vermemek için çalm ve

muvaffak olmutur. Yani «Yeni Tarih Dün-

yas», asrlardan beri gözlerden ve ilim âle-

minden rak kalm vesikalar ortaya koyar-

ken, canl tarihleri de ihmal etmemitir.

7 — Yeni Tarih Dünyas, bir taraftan

Türkiye içindeki kymetleri bir araya toplar-

ken, bütün tarih boyunca Türkiye ile müna.
sebat olan memleketlerin bize ait vesikalar-
n da aratrmaktan geri durmam, dünya
müzeleriyle münasebetler tesis ederek,

çok zengin ve imdiye kadar bilinmiyen ha-

kikatleri Türk ilim ve irfanna kazandr-
mtr.

Bir mecmuann yaayabilmesi -için lâzm
olan maddî ve manevî bütün unsurlar bir

araya getirmee muvaffak olan «Yeni Tarih

Dünyas» mn bir üslünlüü de fiyat ile elde

etmi bulunmaktadr.

.
Gerek yaz ve gerek resim dokümanlar

için pek büyük maddî fedakârlklara katla-

nan mecmua, fiyatn 100 kuru yerine 50

kuru yapm, iyi eser verebilmenin manevî

zevki yannda kazanc da ikinci plâna at-

mtr.

Yeni Tarih Dünyas, on be günde bir,

aksamadan neriyatna devam edebileceini

okuyucularna müjdelerken, görecei alâkaya

faz 7 asiyle mukabele edeceini de imdiden

vadeder.
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Abdülâziz, Pariste mparator ve m paratoriçen in erefine verdikleri kabul resminde..

ABDÜLÂZZ'IN 1867 PARS SEYAHAT
/ — ; ; — ^

Mecmuamz, tarihimize ait imdiye kadar neredilmemi bütün yabanc kay-

naklarm da birer birer Türk okuyucularna sunacaktr. Bu yazlar, Abdülazizin

seyahati esnasnda çkan Franszca llustration'dan tercüme edilmi ve resim-

ler de, yine ayn mecmuadan iktibas edilmitir.
V .
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Sultan Aziz Pariste... Bu
dört kelime sekiz gündenberi

halkn hayalini o kadar alev-

lendirdi ki, Prusya kralnn
ve Çarn hâtralar tamamiy-
le silindi. (1) Bu yeni ziya-

retçilerin kinci Mehmet sü-

lâlesinden plmas, din, dil,

âdetlerdeki derin deiiklik-
ler, bu seyahatin binbir gece

masalna benzemesine sebep
oluyordu.

(1) O tarihte her iki hü-

kümdar Parisi ziyaret etmi-
lerdi.

0

Abdülâziz 27 temmuz 1897 de

Viyanada.

Memleketinin kritik duru-

muna ve hazinesinin iyi va-

ziyette olmamasna ramen,
Sultan Abdülâziz ecnebi

memleketlere tarihin kaydet-

tii büyük bir ihtiamla se-

yahat ediyordu.

Hametmeaba, stanbulda,

kendisine tahtn vârisi Meh-
med Murad Efendi, iki ye-

enlerinden Abdülhamid fi-

te* -di ve Yusuf zzeddin E-

fendi yüksek ahsiyetlerden

mürekkep parlak bir heyet,

generaller, saray zabitleri, su-

baylar ve bilhassa bunlarn



arasnda ismini zikretmeden

geçemiyeceimz d ileri ve-

kili Fuad Paa refakat edi-

yordu.

Osmanl donanmas Fran-

sz, ngiliz ve talyan gemi-

lerinin refakatinde Toulon'a

vard. Burada donanma ve
halk tarafndan padiah uzun
zamandanberi ei görülme-
mi bir ekilde karland.
Her gemiden 101 pare top a-

tld ve 4 salvo ile selâmlan-

d. Birincisi Sultan limana
girerken, ikincisi, donanma-
nn önünden geçerken, üçün-

cüsü gemiden inerken ve dör

düncüsü tersanede bulunan
«Inflexible» gemisinden atl-

d.
Sultann bu cokun kabul-

eden fevkalâde memnun oldu

u yüzünden belli oluyordu.

Fransz makamlarna mem-
nuniyetini bildirmesini Fuad
Paadan rica etti. Abdülaziz

Franszca konumuyordu ve
bir mütercimin yardm, ko-
numalarn gelimesinde za-

rarl oluyordu.

Parisin yapt resmi ka-

bul, hametmeab çok müte-
hassis etmiti, hakikatte hiç
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bir hükümdar böyle karlan-
mamt. Bu gürültülü gös-

terilerin sebebi, sempatiden
ziyade merakt, fakat padi-

ah için bu karlan çok
aaal idi, kendinden evvel

buraya gelen Prusya kral
ve Çara yaplan, merasimin
aynn görmü oldu.

Abdülaziz, stanbul hüküm
darna hasta adam nazar ile

bakanlara onun dünyada hâlâ

büyük bir yeri olduunu bize

anlatmak istiyordu. «Kuran»
Avrupadan gitti ise, Asya ve
Afrikada hâlâ hüküm sür-

müyor mu?
Rene du MERZER

NGLTEREDE
Sultan Aziz Fransay ziya-

retten sonra, ngiltereyi zi-

yaret etmemezlik edemezdi.

Garbn iki büyük devleti

ngiltere ve Fransa, Türkle-

ri Ruslara kar müdafaa et-

mek için iyice birlemi ve
silâhlanm deiller miydi?

Sultan, Paristen 11 tem-
muz 1867 perembe akam
«Reine Hortense» gemisi ile

ayrld ve ayn 13 üncü cu-

martesi günü Douvres'a var-

d. Hametmeap, feldmareal

üniformas giymi ve mecidî
nian takm olan Prens de
Galles tarafndan karlan-
d. Dizba niannn büyük
kordonu ile Cambridge dü-
kü de ayni üniformay ta-
yordu. Müslümanlarn efi i-

le ngiliz prenslerinin mülâ-
katlar hiç el skmadan vuku
buldu. Abdülâziz, elini fe-

sine götürdü ve derhal prens-

ler de apkalarn çkardlar.
Kraliçe Viktorya tarafn-

dan hametmeap'a yaplan
hüsnükabulün hususiyeti her-

kes tarafndan görüldü. Kra-
liçe, yüksek misafirlerini Bu-
ckingham Saraynn büyük
merdiveninde bekliyordu.

Abdülaziz, fesini hafifçe kal-

drd ve ark âdetlerine gö-

re, kraliçeyi, elini kalbine,

sonra dudaklarna ve alnna
götürerek hürmetle selâmla-

d.
ngiltere kraliçesi, sefir-

ler, ve Londra halk, Müslü-
manlarn sultanna muhte-
em bir kabul resmi yaptlar.

Türk imparatorluunun el-

de tutulmas ngiliz politika-

snn önemli noktas deil
midir?

Bu muhteem hüsnükabul
ngiliz misafirperverlii ta-

rihinde yer alacaktr. Bütün
ngiliz gazeteleri, Hint sefi-

ri tarafndan verilen ziyafe-

tin ahâneliini methettiler.

Times gazetesinin dediine

Abdülâziz, Londrada Kardina

ln huzuriyle yaplan mera-

simde.



göre on senedenberi ngilte-

rede buna benzer bir ziyafet

görülmemitir.

Biliniyordu ki Sultan, her-

eyin üstünde harp gösteri-

k
lerini severdi. Maximilien'-

nin ölümü ile umumî matem-
de olunmasna ramen Ab-
dülaziz, ordularn geçiini

görmpk istemiti. Hamet-
meap, güzel ngiliz donan-
masnn manevrasn görme-
i de arzu ediyordu ve Spit-

head deniz resmi geçidi, pa-

diahn en houna giden e-
lence olmutur

Geçit, 17 temmuz çaram-
ba günü oldu. Bu geçitte n-
giltere, elinin altnda bulu-

nan gemileri toplayabilme-

sine ramen Spithead donan-
mas 102478 tonluk, 22500

beygir kuvvetinde ve 1099

topflu 31 harp gemisinden

müteekilçli. Bu muhakkak
ki muhteem, büyük bir man
zara idi ve bu harp gemile-

rinin müthi gürültüleri, his-

si bir tesir yaratyordu.

Kraliçe bu müstesna vazi-

yette Abdülazizi dizba ni-

an ile taltif etti ve hamet -

meap, pantalon giymedii i-

çin bu kurdeleyi sol omuzu-
na takt.

Londra ehri tarafndan
hametmeap'a verilen ziya-

fet de fevkalâde idi. Bilindi-

i gibi ngilterede an'ane mu-
cibince krallara belediye rei-

si tarafndan ziyafet verilir.

Sultana sorulan bir soru-

ya karlk Abdülâziz Türki-

yede balam olduu ii ta-

mamlamak için kendisine dü
en vazifeyi yapacan ve
ngiltere ile Turkiyeyi bir-

letiren iyi münasebetleri
kuvvetlendirmek için çal-
acan söyledi. Bu mülakat
esnasnda hametmeabm krali-

çeye Giritteki hristiyanlara

serbestlik vaad ettii söyle-

nir.

Abdülâziz'in Liyon istasyonund

karla

Sultan ngiltereyi ayn 23-

ünde saat 11 de terketti.

AVUSTURYADA:

Sultan Aziz, Belçika ve
Almanyadan geçerken Belçi-

ka ve Prusya krallar tarafn
dan karlandktan sonra a-

yn 27 sinde Viyanaya geldi.

Viyanada Abdülâziz evvelce

birinci Napoleon'nun oturdu-

u Schoenbrünn sarayna mi-
safir edildi ve Viyana saray
tarafndan erefine yaplan
merasimler o kadar parlak

olduku ki, âdeta Londra ve Pa-
ristekilerle yarr vaziyette

idi. Bu merasimleri büyük
manevralar, Viyana opera-

snda gala, «Africaine» nin bir

sahnesi, Taglioni'nin balesini

Luxenburg'da ziyafetler ta-

kip etti.

Viyanadan geçerken Amb-
raser (Ambraser Sammlung)
galerisi, büyük silâh bilgisine

sahip olan Sultann nazar-
dikkatini celbetmkete hakl
idi. Viyanada Belvedere ma-
likânelerinde bulunan bu ga-

leri, dünyann en mükemmel
silâh koleksiyonuna sahiptir,

Üçüncü Napolyon tarafndan

imas.

Bu galeri 16 nc asrda Ari-
dük Ferdinand de Tyrol ta-

rafndan Inssbrûck civarn-

da Abra atosunda kurul-

mutur.
Halihazrda Ambras gale-

risi Aa Belvedere'in ilk

katnda bahçeye bakn büyük
pencerelerle aydnlanm sa-

lonlarndadr ve Üst Belve-

dere'de de tablolar galerisi

vardr.

Gayet k yaldzl olan bu
salonlara silâhlar büyük bir

zevkle yerletirilmitir. Bun-
larn içinde birinci Maximi-

lien'nin (1519) silâhlar, Ar-

idük Ferdinand'n muhafz-
larndan yedi buçuk ayak
yüksekliindeki silâh, Sigis-

mond de Koenigsfeld'in yal-

dzl silâh, Sultan Süleyma-

nn bir eldiveni, 1683 Viya-

na muhasaras srasnda aln-m vezir Kara Mustafa Pa-

ann silâhlar, Dük Alex-

andre Farnese'in ahâne silâ-

h vardr. Ambras galerisi-

nin en ehemmiyetli ksm si-

lâhlar olmasna ramen, va-

zo gibi antika eyalar da na-

zar dikkati celbetmektedir.



ki Mustafa

Arasnda

II. Sultan

Murad
o

Yazan :

Nahid Srn ÖRK

UT Osmanl müverri -

|w| lerinin nazarlarnda, Meh
* * met Çelebi ile ve olu II.

Muratla taht dâvasna girmi

ve iki kere Rumelinde hüküm
sürmee muvaffak olmu bu-

lunan Mustafa, yalnz ve an-

cak bir sahtekârdr. Çünkü,

Yldrm Bayezt ehzadesi

Mustafa Ankara meydan mu-
harebesinde kaybolup gitmi-

tir. Garp müverrihlerine ve

yeni tarihçilerimize göre ise,

Mustafa kaybolmam, hayli

zaman meydana çkmama
tercih ettikten sonra da Meh-

met Çelebi ve II. Muratla çar-

pm ve müddeti üzerinde itti-

fak edilemeyen bir zaman ve

iki kere saltanat sürmee mu-
vaffak olmutur. Fakat Bal-

kanl bir tarihçiye, Roman-
yal mehur Jorga'ya nazaran,

iki Mustafa vardr, yani Çele-

bi Sultan Mehmetle ve II. Mu-
ratla iki ayn adam çarp-
mtr ve bunlardan ilki haki-

katen Yldrm'm ehzadesi o-

lup dieri bir sahtekârdr, asl

ve nesebi meçhul bir insan

dr.

u halde de, Osmanl mü-
verrihlerinin tuttuklar kes-

tirme yoldan balyarak mu-
ammay helletmee giriirsek,

aadaki faraziyeleri sralya-

biliriz:

1 — Yldrm Bayezit eh-
zadesi Mustafa, babasnn e-

saretile neticelenen Ankara
meydan muharebesinde ehit
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dümü olsa gerektir. Fakat,

faraza Semerkand'a gitmi ol-

sa da, dönüüne ait bir ema-
re muhakkak ki mevcut de-

ildir. Meydana çkmam, ya-

ni ehit dümemise bile bir

köede meçhul yaama ter-

cih etmi ve izi belli olmadan

ölmütür. Bu cihetle de, Mus-
tafa Çelebi olduu iddiasiyle

ortaya çkan adam bir sahte-

kârdr.

2 — Mustâfa Çelebi bir müd
det meydana çkmam, fakat

Mehmet Çelebi'nin saltanat

srasnda Rumelinde taht dâ-

vasna girmi, malûp olup

Limni adasna hapsedilmi ve

II. Murad'm cülusundan sonra

salverilerek Rumelini ele ge-

çirmi, bir müddet saltanat

sürdükten sonra esir edilip öl-

dürülmütür. Hakikî bir eh-
zadedir ve kendisine (düzme)

denmi olmas ancak bir hile

ve tedbirden ibarettir: Doru-
su bir sahtekârlktr.

3 — Mehmet Çelebi ile taht

dâvasna kalkan adam haki-

katen Yldrm Bayezit ehza-

desidir. Malûp edilip Bizan-

sa iltica etmi, Osmanl padi-

ahiyle bir anlama neticesin-

de hapsedildii Limni kalesin-

de de ölmütür. Buna muka-
bil, II. Muradn cülûsu üzeri-

ne Rumeline geçerek orada bir

müddet saltanat sürmee, hat-

tâ Anadoluya geçmee mu-
vaffak olan ve nihayet ma-
lûp edilip öldürülen adam bir

sahtekârdr. Osmanl devleti-

nin basma bir gaile çkarmak
istemi olan Bizans tarafndan

icat edilmi bir mahlûktur.

4 — Çelebi Sultan Mehmet
devrinde ortaya çkp Yld-
rm Bayezit ehzadesi olduu-
nu iddia eden adam bir sah-

tekârdr, esasl bir muvaffa-



kyet de elde edememitir. Fa-

kat II. Murat devrinde ortaya

çkp Rumelinde bir müddet

saltanat sürmee muvaffak o-

lan ve sonra (düzme) yafta-

siyle idam edilen adam haki-

katen Yldrm'm olu Mus-

tafa Çelebidir.

5 — Mustafa Çelebi olduk-

larn iddia ederek iki ayr
sahtekâr meydana çkmtr.
Evvelkisi Mehmet Çelebi ta-

rafndan kapattrld Limni

kalesinde ölmü ve II. Mura-

dn cülusunu müteakip Bizan-

sm yardmiyle ikinci bir düz-

me Mustafa icat edilip ortaya

çkarlmtr.
Bu faraziyelerden bei de

pekâlâ ileri sürülebilir. Birin-

cisi eski Osmanl müverrihle-

ri tarafndan ilân edilmiti,

ikincisi bugün umumiyetle ka-

bul edilmektedir. Üçüncüsü,

Jorga'nn iddiasdr. Ancak,

hele üçüncüsüne (belki) yi lâ

yk görünce, dördüncü ve be-

inci faraziyeleri de varit ve
mümkün bulmak icabeder. Ve
bu son faraziyelerin hiç deil-

se geni muhayyileli Jorga ta-

rafndan niçin ileri sürülme-

diklerini ve âciz kalemimize

brakldklarn kendi kendi-

mize sorabiliriz. Bunlar söy-

ledikten sonra, maceray, Mus-
tafay «Yldrm Bayezit» eh-
zadesi olarak kabul eden ta-

rihçilerin hikâyelerine uygun
ekilde anlatalm:

Mehmet ve sa Çelebilerden

büyük olduunda üphe bulun

madii gibi Süleymandan da

büyük olmas bile muhtemel o

lan, çünkü dedesi I. Muradn
ehit dütüü Kosva muha-
rebesinde ismi geçen Mustafa
Çelebi, Ankara muharebesin-

de kahramanca savam, ma
lûbiyet tahakkuk edince Sü-

leyman ve Mehmet Çelebiler

gibi kaçmyarak babasnn ya-

nnda kalm, Bayezid'in ölü-

münden sonra da Timur tara-

fndan maiyette Semerkand'a

Ramazanda gece çalgc ve arkclar

Ramazan Türkler için hristiyanlarn orucu ve karnaval
gibi bir aydr, oruç sabah aarmadan siyah ve mavi bir iplii

ayrdedebileceiniz zamandan eyrdedemiyeceiniz zamana
kadar sürer, 24 saatin geri kalan taraf karnavaldr. Yasaa ka-

dar giden orucun mahrumiyetleri yalnz yemek ve içmek de-

il, ayni zamanda da çubuktur. Neyse ki bu mahrumiyetleri

gecenin elenceleri takibeder. Camilerin kandilleri yanar,

günein batna kadar bo olan sokaklar insanla dolar, dük-
kânlarn ekserisi bilhassa frn, kebapç, bakkal açk kalr.

Kahvelerde ve umumî yerlerde çalgclar, gece arkclar,
oyuncular, meddahlar, Karagöz (yahut Çin gölgesi) etrafla-

rna bu çeit elenceleri seven büyük bir kalabalk toplarlar.

Oyuncular genç Rumlardr, balarnda srma püsküllü par-

lak külâhlar, omuzlarnn üzerine dümü kokulu saçlar,

siyaha boyanm ka ve kirpikleri ile ark söyliyerek rak-

sederler. Çalgclar ve arkclar - müslüman, hristiyan ve

yahudidirler - bunlar 7-8 kiilik guruplar halinde dolarlar.

Bunlar umumiyetle ayn ahslardr. Kemanla, gitar, flüt ve-

ya ney'le ark söylerler. Ezbere örendikleri bütün arklar
kahramanlk ve aka dairdir. (llustration 1867)

A. UBCN

götürülmütür. Burada evvel-

ce de hatrmza gelen istifha-

m tekrar edebilir, neden Ti-

mur!engin ona da sa, Meh-
met ve Musa Çelebilere yap-t g

;bi hil'at ve fermanla ba-

basnn arazisinden bir parça

vermeyip Semerkand'a niçin

götürdüünü kendi kendimize

düünebiliriz. Fakat yine di-

yebiliriz ki kendisine emni-

yet edememi, onu fazla ka-

biliyetli bulup çekinmi'; ya-

hut da Mustafa bu tarzda bir

hükümdarl reddedip Semer-

kand'a götürülmei tercih et-

mitir. Mustafa Çelebi bir

müddet orada kalacak ve Ti-

murlengin 1405 de ölümünden

sonra sessizce küçük Asyaya

gelecektir. Lâkin babasnn
mülküne ayak atmaz, bir müd
det, hayli müddet, Karaman-

olunun topraklarnda, Nide-
de oturarak olaylarn seyirci-

si kalr; Süleyman Çelebinin

7



olu Orhan Çelebi çok da-

ha evvel ortaya atlacak ve

isticalinin cezasn kellesiyle

deilse de hemen hemen ayni

derecede ac bir keyfiyet ol-

mak üzere gözlerinin nurunu
verip ödedikten sonra da Mus-
tafa Çelebi muvafk an hâlâ

gelmemi bularak hep bekli-

yecektir. Eer meskûkât ka-

taloglarndaki 1419 tarihini ta-

yan ve Edirnede baslm bu-

lunan «Mustafa Bin-i Baye-

zt Han» yazl sikkede Os-

manl tarihlerinin «Düzmece
Mustafa», Düzme Mustafa»,

«Sahte Mustafa», «Nâbedid

Mustafa» ve «Câli Mustafa»

dedikleri adam gibi uydurma
deilse, Mustafa Çelebi Si-

mavnaü eyh Bedrettinle mü-
ritleri Börklüce Mustafa ve

Torlak Kemalin yer yer isya-

na hazrlandklar srada mey
dana çkm, fakat meydana
çkmakla kalmyarak Edirne

ve Serezde hüküm sürmee
de muvaffak olabilmitir.

Muvaffakiyetin bu dereceye

varm bulunduunda üphe
etsek, Mustafann Edirne ve

Serezde hâkimiyet kurduunu
tereddüt ile karlasak bile,

saltanat dâvacs eklinde mey
dana çkm olduu muhak-
kaktr. Eflâk Voyvodas ve

Musanm kaynatas Mirçea ken
diine müzaheret edecek, Meh
met Çelebi tarafndan mülkü
elinden alnm bulunan zmir
olu Cüneyt bey hareketine

itirak edecektir. Rumeli bey-

teriyle timarl Sipahileri ve

aknclar da ona yardm ede-

ceklerdir. Vaziyet herhalde

ciddî bir mahiyet almtr ki,

Mehmet Çelebi bizzat Rume-
line gelip savaacak ve Mus-
tafa Çelebi Selânik yaknla-
rnda yaplan muharebeyi kay
bedecek, artk Bizans elinde

bulunan bu ehrin kalesine,

yannda Cüneyt bulunduu
halde snacaktr.
Bunun üzerine Çelebi Sultan
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Mehmet kardeini mparator
II. Manuil Paleologos'tan s-
rarla istiyecek, fakat bu srar
bir ey temin etmeyince mü-
zakereye girmesi icap edecek-

tir.'

Pazarlk neticesinde karar-

laan ekil, ehzadenin otuz

kiiden mürekkep maiyetile

birlikte ve bir rivayete göre

yüz bin, bir rivayete göre do-

kuz yüz bin akçe tediyesi mu-
kabilinde Limni adasnda mah
pus yaatlmasdr. u kadar

ki bu anlama mparatorun
hayatta kalaca ve Sultan

Mehmed'ir tahtta bulunaca
müddet için muteberdir. Yani

yarn Mehmet Çelebi gözlerini

kaparsa, Bizans, Mustafa Çele

biyi serbest brakabilir ve pa-

diahn henüz çocukluk yan-
da bulunan veliahdnn olgun

luk çama gelmi ve harp tec-

rübesine sahip bir adamla mü-
cadele etmesi icabeder.

Bereket ki, Mehmet Çelebi

bu anlamadan sonra daha bir

kaç yl tahtta kalarak devle-

tin, bünyesinde istikrar sal-
yacak, Timur'a malûbiyetin

ve iç harp yllarnn yaralar-

n ksmen olsun tedavi ede-

cek, veliahd Murada da taht

hiç deilse on sekizine vardk-
tan, bu ehzade bir derece bil-

gi ve görgü edindikten sonra

nasip olacakt...

Mehmet Çelebi saltanatnn

dokuzuncu ylnda ve 1421 de

Edirne civarnda avlanmakta

olduu srada nüzul isabetile

attan düüp sarayna götürül-

dü ve bir daha kalkamyaca-

m, ölümün muhakkak bu-

lunduunu anlaynca bütün

endieleri, korkular canlan-

d. lk doan olu Kasm
1406 da, henüz Amasya emiri

iken kaybetmiti, veliahd o-

lup Dulgadr hükümdarlarn-
dan Süli beyin kz Emine ha-

tundan 1403 de domu olan

ikinci olu Murat da az önce,

dediimiz gibi, artk on seki-

zine varm bulunuyordu ve

Amasyada valiydi: Limni a-

das Edirneye daha yakn de-

il miydi ve on sekiz yanda-
ki delikanlya nisbetle bizzat

kendinin de büyüü bulunan,

ya kemale ermi bir ehzade
erkân ve ümeraca devletin

bana geçmee daha ehil sa-

ylmaz myd?
Bu erkân ve ümera Musta-

fay tercih ile davet edecek

olurlarsa, hattâ onu Bizans sa-

lverir de sadece müsait bir

durum alrlarsa, henüz hiç har

betmemi delikanl tâ Kosva
muharebesinden beri cenge a-

lkm, hayattan türlü tecrübe

edinmi adamla nasl ba ede-

bilirdi ?

Kald ki, eer Mehmet Mus
tafa Çelebi olduunu, kardei
olduunu iddia eden adamn
yalan söylediine, bir düzme,

bir sahtekâr olduuna ihtimal

veriyorsa, korkusu ve strab
daha da büyük olmak icabe-

derdi: Sade olunun ve nesli-

nin varl tehlikede kalmya-
cak, fakat urunda rivayete

göre krk yara alm bulun-

duu devlet de bir serserinin,

bir Bizans bendesinin ellerine

düecek demekti. Bereket ki,

Çelebi Sultan Mehmet, ricali

üzerinde büyük bir nüfuza sa

hipti ve bu nüfuz sade padi-

ah olmasnn deil, fakat pek

kâmil ve müdebbir bir insan

olmasnn da neticesiydi. Öl-

düü zaman mülk dahilinde ye-

ni karklklara meydan vere-

cek hareketlerden iddetle sa-

knlmasm, ölümünün gizli tu-

tularak Amasyadan veliahdin

çarlmasm, ona biat edilme-

sini vasiyet etti:

— Tiz olum Murad' getir-

dün. Ben hod bu döekten kur-

tulmazun. Murad gelmedin ben

ölürün. Memleket birbirine ko-

tuur. Tedarük idün: benim ve-

fatum duyulmuya! dedi.

Bu sözlerin can üzerinde bir
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BRUN HAZNES
KÂHYASI

Saraydaki Birun hazinesi-

nin kâhyasdr. Banda üs-

küf giymektedir. Elbisesi

krmzdr. alvar da ekse-

riya krmz olurdu, yeme-

niler san renkte idi.

adam tarafndan söylenmesi de

tesirlerini çoaltyordu...

Çelebi Sultan Mehmet bir kay

da göre hasta dümesinden

bir kaç gün sonra, daha zayf

bir ihtimale göre de alt ay

yattktan sonra ölünce, ba-
ta veziriâzam Bayezit Paa ol

mak üzere devlet erkân A-

masyaya haberci yollayp Mu-
rad çardlar ve o gelip ken

diine biat edilinciye kadar,

padiahn ölümünü ilâna cesa

ret etmediler. Mehmet Çelebi-

nin hastalnn devam ettii-

ne ve hastann dar çkmas-
na hekimlerin müsaade etme-

diine orduyu inandrmaa da

aldklar tedbirler sayesinde

muvaffak oldular. Padiahn

BRKTAR AASI
Sultan aptest alrken ve-

ya yüzünü ykarken elleri-

ne su dökerdi. Krmz kaf

tan, mor kuak, krmz
alvar, sar yemeni giyer-

lerdi.
J

tahnit edilen cesedin asker hü

kümdarm görmek istedikçe,

lo bir odann penceresinden

gösteriliyor ve ölünün baiyle

kollar arkadan kmldatlarak

bu hileler sayesinde hakikat

gizleniliyordu.

Tarihin kaydna göre, bu

vaziyet krk bir gün sürmü,

yani krk bir gün Osmanl tah

t münhal kalm ve II. Mu-

rat Amasyadan ancak krk bir

gün sonra Bursaya gelebilmi,

Çelebi Sultan Mehmedin ölü-

mü de o zaman ilân edilerek

yeni padiaha biat olunmutur.

Fakat Amasyadan Bursaya

giden yol rüzgâr gibi uçan bey

girler srtnda krk bir gün

süremiyeceine göro bu geciki

acaba nedendir? Delikanl eh
zade acaba hastayd da hemen

yola m çkmad, acaba yollar

da hastaland da m elendi ve

neden Edirneye kadar gitmiye

rek biat merasimi Bursada ic-

ra olundu? Ve hele niçin yeni

padiah biattan sonra da Bur-

sadan ayrlmad?
Kuvvetli bir ihtimale göre,

bu ayrlmay, Edirnenin ar-

tk elde olmadndan ve çün-

kü Limni adasmdaki mahpu-

sun, yani Yldrm Bayeziy eh-

zadesi ve yeni padiahn am-

cas Mustafa Çelebinin oraya

varp saltanatn ilân etmi bu

Ummasndan ileri gelmitir, hat

tâ belki hareket derhal büyük

bir inkiaf arzettii için II. Mu-

rat Amasyadan hemen ayrlm
olsa dahi yollarda elenmi, E-

dirneye gitmee deil de hemen

Bursaya gelmee bile cesaret

edememitir...

Bursaya nihayet varp kendi-

sine biat edilir edilmez, II. Mu-

rad'm verdii ilk emirlerden bi

ri, hayattaki dört biraderinden

henüz pek ufak olduklar için

birer sancak beyliine gönde-

rilmemi bulunan ve Bursa sa

raynda yayan Mahmut, Yu-

suf ve Ahmet Çelebilerin göz-

lerine mil çektirmek olacakt:

Bu zavalllarn en büyükleri

henüz sekizinin içindeydi.

Bu emri verdii srada genç

padiah üç küçük ehzadenin

aabeyleri olup bir müddet

önce sparta sancak beylii-

ne yollanm Mustafa isimli

bir kardei daha bulunduunu

elbette ki unutmu deildi.

Hattâ, belki bu hususta da ge

rekli tedbirleri alm, yani bu

ehzadeyi zehirlemek, yahut

da sessizce ele geçirip Isparta-

dan çkardktan sonra «kârn

yolda gördürmek üzere» bir

kaç adam Bursadan yollam-

t: Öyle olsa da bu adamlar s-

parta kasabasna varamyacak,

soldan geri döneceklerdi,

(Devam edecek)

:9



Kasmpaa srtlarndan , tarihî stanbulun görünüü..

Lamartine'in ark Seyahati

BÜYÜK Fransz edip ve fi-

lozofu De Lamartine'in

(1823 . 1883 de bir ark
seyahatinden hatralar, intiba-

lar, düünceler ve manzaralar,

yahut bir seyyahn notlar) adl

mehur eseri (1) bugünkü dün-

ya karsnda hayli eskimi bir

manzara arzeder. Fakat bilhas-

sa «stanbul» ksm, tarih me-

rakllarnn, seve seve okuya-

caklar sayfalar ihtiva etmek-

tedir. La Martine, yaad ça

n icaplarna, telâkkilerine,

kanaatlerine uymaktan geri

kalmam, eserinin stanbul

bahsine, Türk ruhunu rencide

edecek mahiyette satrlar s-

ktrmaktan kendini alamam

(1) Souvenirs, impressions,

pensees et paysages pendant

un Voyage en Orient eu notes

d'un Voyageur.
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Çeviren :

Hamdi VAROLU

De Lamartine için caddeler

açtrm bulunuyoruz, fa-

kat, onun ark mektuplar

hâlâ Türk okuyucusunun

meçhulüdür. «Yeni Tarih

Dünyas» bu çok enteresan

eseri, Hamdi Varolu'nun sa

lâhiyetli kalemiyle Türk o-

kuyucusuna sunmaktadr.

tr. Kitabn dier ksmlarnda
da meselâ öyle mütalâalara

tesadüf edilir: «Türklerin, tabi-

at yahut sanat eserlerini boz-

duklar iddias doru deildir.

Türkler her eyi hali üzere

brakrlar; onlarn yegâne tah

rip tarzlar hiç bir eyi slah

etmemektir.»

Biz De Lamartine'in kitab-

n, bu kusurlarna ramen, o-

kurlarmzn alâkalarn celbe

deceini umduumuz ksm-
larna inhisar etmek artile yer

yer iktibas etmei faydal bul

duk. Çünkü evvelâ Lamartine,

devrinin zihniyetine az çok

uymakla beraber, yine de en

insafl tenkitçi olarak kalma-

bilmi bir yabanc müellif-

tir. Sonra da, tetkik ve müa
hede kudreti bakmndan, ese-

rinin kymeti çok yüksektir.

De Lamartine'in satrlar ara-

snda tesadüf edeceimiz hü-

cumlarn, ne kadar ar olur-

sa olsun, aynen tercüme edi-

yoruz. Tâ ki, Türklerin asrlar

boyunca, büyük müellif ka-

lemleriyle dünyaya nasl ta-

ntlm olduklar, garbn bu

gayretkelii karsnda da bi-

zim yine asrlar boyu' ne ka-

dar bigâne kaldmz ibretle



görülsün! Bu arada, bundan

yüz yirmi sene evvelki eski

stanbulu, yine Lamartine'in

kalemiyle çizilmi canl ve zen

gin tablolar halinde görmek

de, sayn okurlarmz için ay-

r bir zevk olacaktr ümidin-

deyiz.

18 MAYIS 1833

Uyandm zaman sabah ol-

mutu. Süraltle giden geminin

yard sularn hartsm ve

tekne etrafnda kular gibi c-

vldaan ufack sabah dalgala-

rnn prtlarm iitiyorum.

Lombar kapan açtm. Beyaz

ve yuvarlak tepeler üzerinde,

Çanakkale hisarlarnn beyaz

duvarlarn, burçlarn ve top-

larnn koskoca namlularn
gördüm. Boazn bu noktada-

ki genilii ancak bir fersah,

birbirinin tpks olan Asya
sahili ile Avrupa sahili ara-

snda, güzel bir nehir gibi kv
rla kvrla uzanyor. Hisarlar,

bu denizi, bir kapnn kanatla

r gibi örtüyor. Fakat Türkiye

ile Avrupanm bugünkü duru-

munda, geçidi denizden zorla-

yp amak, yahut karaya as-

ker çkarmak, hisarlar arka-

dan kuatmakla kabil. Çanakka
le boaz ancak Ruslar tarafn

dan muhafaza edilirse zapt

imkânsz olur (2).

Hzl aknt, bizi Gelibolu-

nun ve boaz kylarndaki ka

sabalarn önünden ok gibi ge-

çirdi. Marmara adalarnn, kar

mzda gitgide büyüdüklerini

görüyoruz. imal rüzgârlar

yolumuzu kestii için, Avrupa
sahili boyunca iki gün, iki ge-

ce gittik. Sabahleyin, Adalar

ve solumuzda Yedikule surla-

riyle stanbulun saysz mina-

relerinin göklere yükselen kü-

lâhlarm gördük. lerledikçe

daha baka minareler görüyo-

ruz. stanbulu bu ilk görüte,

üzüntülü bir hayret ve hayal

sukutu duydum. «Dünyaya hük
meden insanlar, Romay ve

Napoli kylarn, urunda terk

(2) Bu âfâki mütalâann ce-

vabn, Lamartine'e, Çanakka-

lede Türk askerinin yaratt
büyük hamaset destan ile ver

mistik.

ettikleri denizler, kylar, fü-

sunlu ehir bunlar m?» Diye

düündüm.

Bütün cihangir • milletlerin,

dünya hâkimiyetinin timsali

diye, sra ile, birbirlerinin e-

linden almaa savatklar,
hem Avrupaya, hem Asyaya
hâkim, dünya payitaht bura

s m? Ressamlarla airlerin,

tepeleri ve çifte denizi üzerin

de, körfezleri, surlar ve da-
lar ile çevrili, tabiatn hazi-

nelerine ve arkn debdebesi-

ne sahip olarak hüküm süren

beldeler melikesi diye tasav-

vur ettikleri ehir bu mu? Ge
ni bir anfiteatr gibi oyulmu
barnda bembeyaz bir ehir

barndran altn yaldzl srt,

dumanl ve erguvanî bulutlar

arasnda kaybolan Venüs'ü

ile, kara yaprakl dallar ma-
vi bir denize gömülen Castel-

lamare ormanlariyle, bizzat

Allah tarafndan bu limann
aznda yaplm dev ölçüde

dalgakranlar gibi, o muazzam
koyu tkayan, yamaçlar asma
çubuklarnn altn sarsna, vil

Selvilerel kapl eski Beyolu..

.— Edmonde de Amicis'in bir

gravürü —
11



Asrlarn binbir macerasn görmüg Galata kulesinin ve civarnn, iki yüz yl evvelki gravürü..

lâlarm beyaz renklerine boya-

l, tepeleri volkanl Procida ve

sehia adalarile, Napoli kör-

fezine kyas edilen yer bura-

s m? Burada, hayali gözle-

rimde daima mevcut o

manzara ile kyas edilecek bir

ey göremiyorum. Gerçi, gü-

zel ve nazl bir denizde seya-

hat ediyorum, fakat üzerlerin

de yeknesak ve yuvarlak te-

pelerin yükseldii sahiller yas-

s gerçi ufukta Trakya

Olympe'inin beyaz karla-

r var, fakat bunlar gök
te beyaz bir buluttan ibaret

ve manzaraya yakndan ihti-

am vermiyor. Körfezin niha-

yetinde, kayasz, koysuz, girin-

tisiz çkntsz, ayn seviyede,

ayn yuvarlak tepelerden ba-
ka bir ey görmüyorum.
Klavuzun parman uzata-

rak bana gösterdii stanbul,

Avrupa sahilinin büyük bir

tümsei üzerinde snrlanm,
beyaz bir ehirden ibaret. Bu-
kadar uzak bir yere gelip ha-

yal sukutu aramaa deer miy
di?»

Artk bakmak istemiyor-

dum. Bir yandan da, gemi mü-

12

temadiyen seyrediyor, bizi his

sedilecek bir hzla yaklatr-
yordu. Eski Bizansm Rum sur-

lar köesinde denize bakan Or-

taçadan kalma, hantal ve abus

azametli bir yap yn tekil

eden Yedikule surlar önün-

den geçip, stanbul evlerinin

kenarnda, Marmara denizinde,

bizim gibi imal rüzgârlarnn

iddetinden liman dnda ka-

lan bir sürü geminin ve ka-

yn ortasnda demirledik. Sa

at akamn beiydi. Sema mas
maviydi, güne prl prld. s-
tanbulu hor görmekten yava
yava vazgeçiyordum. Eski de

vir surlarnn artklarile irin

bir ekilde yaplm olan ve

üzerlerinde bahçeler, kökler,

a boyal ahap evcikler bu-

lunan ehrin bu ksm duvar-

lar, tablonun birinci plânn
tekil ediyordu. Bu manzarann
üstünde, kat kat basamaklar

gibi, saysz binalar sedler te-

kil ediyor, aralarnda, porta-

kal aaçlarnn tepeleri ve ser-

vilerin sivri ve kara uçlar gö-

züküyordu. Onlarn da tepe-

sinde, oymal minarelerile ye-

di sekiz büyük camiin yaldzl

kubbesi, güne nda prl
prl yanyordu. Bu camilerin

tatl gök mavisine boyanm
duvarlar, kubbelerinin kur-

un örtüleri, onlara, porselen-

den birer âbide manzaras ve

cilâs veriyordu. Asrlk servi

ler, bu kubbelere, hareketsiz

ve kara renkli tepeleriyle re-

fakat ediyor, ehirdeki evle-

rin çeitli boyalar, stanbulu

bir çiçek bahçesini dolduran

bütün renklere buyuyordu. So-

kaklarda hiç gürültü duyulmu-

yordu. Saysz pencerelerden

hiç birinin kafesi açlmyordu.

Bu kadar kalabalk insanlarn

oturduu bu yerde, bu kalabal-

n varln belli eden hiç bir

hareket yoktu. Gündüzün ya-

kc günei altnda her ey u-

yuyor gibiydi. Yalnz, her e-
kilde ve her büyüklükte yel-

kenlinin, her istikamette gi-

dip geldii körfezde hayat var

d. Her an, stanbulun hakikî

liman ve Boazn medhali o-

lan Haliçten, pupayelken ge-

milerin çktn, yanmzdan
geçip Çanakkaleye doru u-

zaklatm görüyorduk. Fa-

kat Boaziçinin medhalini gö-



remiyor, hattâ vaziyetini bile

anlyamyorduk.

Akam yemeini, bu muhte-

em manzara karsnda, gü-

vertede yedik. Türk kayklar
I gelip bize sualler soruyorlar,

erzak ve yiyecek getiriyorlar.
1

Kaykçlar, ehirde vebadan

hemen hemen eser kalmad-
n söylüyorlar. Mektuplarm
ehre gönderdim. Saat yedide,

Sardunya Bakonsolosu Mösyö
Truqui, elçilik subaylariyle

birlikte ziyaretimize geldi ve

bizi Beyolundaki evine mi-

safir olarak davet etti. Henüz
bir yangn geçirmi olan e-
hirde oturacak yer bulmaa
imkân yok. Mösyö Truqui,nin

daha ilk görümemizde bize

gösterdii lütufkâr dostluk ve

kendisine kar duyduumuz
incizap, teklifini kabul etme-

mize sebep oldu. Muhalif rüz-

gâr hâlâ devam ettiinden,

gemiler bu akam demir ala-

myacaklar, gemide yattk.

STANBUL

20 Mays, 1833

Saat bete, güvertede, ayak
taydm. Kaptan, denize bir fi-

lika indiriyor. Onunla bera-

ber filikaya bindim; denizin

yalad stanbul surlar di-

binden geçerek Boaz medha-

line doru pupayelken yola

çktk. Bir sürü demirli gemi

arasndan dolaarak yarm sa

at gittikten sonra, ehir surla-

rnn devam olan saray du-

varlarna ulatk. Bu duvar-

lar, üzerine stanbulun bina

edilmi olduu tepenin üç ks
mnda, Marmara denizi ile Bo-

aziçi ve Haliç kanaln, yani

stanbulun büyük iç limanm
ayran köeyi tekil ediyor-

lar. Allahla insan, tabiatla sa-

nat elele vererek, insan gözü-

nün dünya üzerinde temaa e-

debilecei en harikal manzara

y burada yaratm veya bu
noktaya yerletirmiler.

Dudaklarmdan gayri ihti-

yarî bir nida yükseldi. Napoli

körfezi ile onun bütün füsu-

nunu ebediyyen unuttum. Bu
muhteem ve zarif manzaray
herhangi bir eyle mukayese

etmek, hilkate hakaret say-

lr.

Büyük sarayn uçsuz bu-

caksz bahçelerindeki çepeçev

re sedleri tayan duvarlar,

bizden bir kaç adm ötede, so-

lumuzdayd; denizle aralarn-

da, sularn mütemadiyen ya-

lad, ta döeli ensiz bir kal-

drm vard; Boazn ezelî akn

ts, bu yerde, Cenevredeki

Rhones sular gibi, rltl ve

mavi dalgacklar tekil edi-

yordu. Bu sedler, dev ölçüde

servilerle çnarlarn tepelerin-

den altn yaldzl kubbeleri gö

züken padiahn sarayma ka-

dar tatl meyillerle yükseliyor;

bu sedlerde de öyle ulu ser-

viler var ki gövdeleri, duvar-

lar ayor, dallar bahçeler-

den tayor, yn ym yap-

raklar denize sarkyor, kayk
lan gölgelendiriyor; kaykç-
lar, arasra bunlarn gölgesin-

de mola veriyorlar. Bu top a-

açlar arasnda, yer yer, sa-

raylar, kasrlar, kökler, deni-

ze bakan oymal, yaldzl ka-

plar, eski ve acayip biçimli

bakr ve tunç top bataryalar

görülüyor; saray mütemilâ-

tndan olan bu deniz kenarn-

daki kasrlarn kafesli pençe

releri sulara bakyor, kafesle-

rin aralarndan, dairelerin yal

dzl tavanlariyle bu tavanla-

ra asl avizelerin prltlar
gözüküyor. Adm banda sa-

rayn duvarma gömülü, zarif

çemelerden, gelip geçenler,

hararetlerini söndürsünler di-

ye, mermer yalaklara rl -
rl sular dökülüyor.

(Devam var)

Kzkulesi'nin nadir resimlerinden biri - J. B. Himari -
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Venedikte Türk tüccarlarnn han depolar (16 nc asra ait bir gravürden)

Osmanl imparatorluunun kuruluundan zamanmza kadar:

Türk - Venedik Muahedeleri...
ENEDK ehri, Adriya-

\/ tik denizinin imalinde

bir takm adacklar üze

rine kurulmutur. Küçük ara

yollar müstesna, sokaklar,

caddeleri, su nakil vastalar,

kayklar, motorler ve bu ehre
mahsus olan «Gondol» lardr.

Karaya 3600 metre uzunluun
da bir demiryolu köprüsü ile

balanm olan bu ehirde,

ipekli kuma, billûrculuk ve

ince bakrclk gibi lükis sa-

nayi fevkalâde inkiaf etmi-
tir; büyük gemi inaat tez-

gâhlar ve bu müesseseleri bes

leyen denizcilik âlât ve edevat

ve levazm fabrikalar, tütün

imalâthaneleri ve kibrit fabri

kalan dünyaca bir öhrettir.

Çok zengin müzeleri ve kütüp
haneleri vardr.

Venedik ehri, Milâdn 452

ylnda Hun mparatoru Atil-

lânm talyaya yürüdüü sra-

da, Adriyatik denizinin ima-
linde oturan ahalinin bu ada-

14
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Bütün yerli ve yabanc kay

naklar taranmak suretile

vücude getirilen bu seri,

tarih boyunca devletlerle

yaplan muahedeleri toplu

larak verecektir.
V» ^ /

Yazan :

Reat Ekrem KOÇU

cklara kaçp smmasiyle ku
rulmutu. Venedikliler, Orta-

çada deniz ticaretiyle uraa-
rak, zengin olmular ve Avru
panm ilk Cumhuriyetlerinden

birini kurmulard.
Venedik Cumhuriyeti, asil-

zadeler cumhuriyeti idi. Dev-

leti bir zadegân senatosu idare

eder ve Doçe, Duçe, Doj un-

vann tayan bir devlet baka
n, reisicumhur temsil ederdi.

Doçe, kaydihayat artile int'hap

edilir. Zadegân ailelerinin isim

leri, «Altn defter» denilen bir

kütükte yazlyd. Asilzade ol-

mayan, fakat devlete çok bü-

yük hizmette bulunan, vatan-

perverliin ahikasna çkanla

rn isimleri de senato karariy

le bu altn deftere kaydedilir

ve bu suretle kendileri asilza-

de olurlard.

Ortaçada Avrupann en zen

gin devletlerinden biri olan

bu ehir, hüküm ve nüfuz sa-

hasn genileterek Lombardi

yann bir ksmn, Dalmaçya

ve Arnavutluk sahillerini, Mo-
ra yarmadasnn en mühim li-

manlarn, Makedonya limanla-

rn, Ege adalarnn büyük bir

ksmn, büyük Girit ve Kb-
rs adalarn eline geçirerek,

bir müstemleke imparatorlu-

u kurdu ve yelken - kürek

devrinde Akdenizin en kuv-

vetli donanmalarndan birine

sahip oldu.

Geni salâhiyetli valiler ta-

rafndan idare edilen bu müs-

temlekelerdeki Venedikliler A
navatan - ehir ile münase-



betlerini asla kesmezler/Yani

müstemlekelerde yerleip kal-

mazlard, Venedik, onlar için

daima bir kudiyet tamt.
Avrupanm büyük devletleri

lezdinde ilk defa olarak daimî

elçilik bulunduran devlet Ve-

nedik Cumhuriyetidir. «Bay»,

balyos unvann tayan bu el-

çiler daima gayet cesur ve liya-

katli, malûmatl kimseler ara-

sndan seçilir, bulunduklar

memleket hakknda merkeze

mufassal raporlar gönderir',

kendilerine en doru malûma
t toplayp getiren casus e-
bekeleri kurarlard.

Türkler, Ege denizi etrafn
alp Yavuz Sultan Selimin M
sr seferiyle Dou Akdeniz böl

gesini de ele geçirince Vene-

dik müstemleke imparatorlu-

unun a'aas söndü. Venedik

müstemlekeleri tamamen Türk
ler tarafndan alnarak bu Ak-
deniz ahtapotunun bütün kol-

lar budand. Nihayet, Napol-

yon Bonapart Avrupann siya

sî haritasn deitirirken,

;Kampo Fermio muahedesiyle

Venedii AvusUury!£. mpara-
torluuna verdi.

talya, Ondokuzuncu asr or

talarma kadar sadece corafî

bir isimdi. Avrupada büyük
Fransz ihtilâlinden sonra hür

riyet ve milliyet fikirleri ya-

ylnca bu yarmadann halk
da millî bir birlik kurmaa
çalt. Bu hareketin basma,

Sardunya «Piyemonte» krall-

geçti. Venedikte de Manin
adnda bir vatanperver çkt
ve Avusturyaya isyan ederek

evvelâ Venediin istikbalini

ilân eyleyip yeni bir Cumhu-
riyet kurdu. Fakat Menin ve

arkadalarnn çok iddetli mu
kavemetine ramen, Avustur-

yallar bu millî hareketi bo-
maa muvaffak oldular. 1866

da Prusyallar Avusturyallar
Sadovada malûp ederek Ve-
nedii aldlar ve artk «talya

Krall» adn tayan eski

Sardunyaya verdiler. Bu su-

retle Venedik, ve Venedikliler

talyan millî birliine katl-m oldu.

Osmanl mparatorluunun
Venedik Cumhuriyeti ile im-

zalad muahedeler ve bu mu-
ahedelerin etrafnda toplanan

hâdiseleri sralyalm:
Emir Süleyman zamannda

1408 Edirne muahedesi: Ti-

mur Ankara muharebesinde

Yldrm Bayezit'i malûp ve

esir etmiti. Osmanl devleti,

kuruluunun birinci asrn ye-

ni doldurmu iken ar bir dar

be yemi, fakat siyasî bünye-

sindeki hayatiyet taptaze idi.

Emir Süleyman devlet erkân
ile süratle Bursaya çekilmi,

orada padiahl resmen

ilân edilerek hemen Rumeline

geçmiti. Edirr»° rmvakk^t*
devlet merkezi olmutu. Balkan

larda Türk ordusu yine kar %

sma durulmaz kuvvetti. E-

dirneye gelen bir Venedik el-

çisi, Cumhuriyetin Arnavut-

luk sahilindeki müstemlekeleri

için bir garanti ald, buna kar
lk Venedik Cumhuriyeti E-

mir Süleymana her yl 1600

Düka altn vermei taahhüt

etti.

Çelebi Sultan Mehmet za-

mannda 1413 Bursa muahede
si: 1408 muahedesi yenilendi.

Çelebi Sultan Mehmet Sa-

mannda 1416 Bursa muahe-
desi: Venedik Cumhuriyetinin

elinde bulunan adalar ahali-

sinden çkan korsanlar bir kaç

Türk tüccar gemisini vurdu..

Bundan Cumhuriyeti mesul tu

tan Sultan Mehmedin emriyle

hareket üssü Geliboluda bulu

nan Türk donanmas da bir

miselleme hareketine geçti,

ve Karadenizden i gelen Vene-

dik tüccar gemilerini çevire-

rek müsadere etti. Venedik

Cumhuriyeti harp ilân etti.

stanbulda Fransz Ordusu
Dünya harp tarihinde,

bir dönüm noktas olan

Sivastopul harbinde,

Türk - ngiliz - Fransz

ordular mütereken,

Ruslara kar çarpm
lard. Dünya tarihinde,

Sivastopol harbi hakkn
da ciltlerle eser nere-

dilmi olduu halde, ma-

alesef biz, ne Türk men-

balarn, ne de yabanc

menbalar taram ve bir

araya getirmiizdir. Bu

mevzuda, elimizde bu-

lunan çok enteresan ya-

zlar, sras gelince, sü-

tunlarmzda neredeceiz. Gelecek saymzda, harbe itirak

etmek üzere stanbula gelen Fransz ordularnn, hüküm-
dar Abdülhamid'in önünde yaptklar bir geçit resmi hak-
knda bir Fransz yazarnnyazsn ve enteresan resimleri,

okuyucularmza sunacaz.
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Çanakkale Boaz dnda ya-

plan bir deniz muharebesini

Venedikliler kazand. Fakat
Ticaret menfaatleri ve bilhas

sa Karadeniz yolunun Türk su

larndan geçii Duçeyi sulha

yanatrd, her iki taraf elle-

rindeki esirleri iade ederek,

1408 muahedesi yenilendi.

kinci Murat zamannda 1430

Edirne muahedesi: Bir Bizans

beldesi olan Selânik ahalisi îm
paratora isyan ederek Vene-

die iltihaklarn ilân etmi.

Cumhuriyet de bu iltihak ka

bul- etmiti. Balkanlarda Make-
donya topraklarna giren Türk
ordusu Selânii tehdide bala-

d. Venedik Cumhuriyeti harp

açarak donanmasm Türkle-

rin Gelibolu tersanesini ve

Türk donanmasn yakmak ü-

zere Çanakkale Boaz sula-

rna gönderdi; gemi says, to-

naj vesair teçhizat bakmn-
dan Venediklilerle boy ölçüe-

cek durumda bulunmyan
Türk donanmas, Türk deniz-

cilerinin gayret ve fedakârl-

ile düman Boazdan çe-

kilmee mecbur etti. Az sonra

da Türkler Selânii zaptetti-

ler. Venedik Cumhuriyeti bu
emrivakii kabul zorunda kald

ve 1416 muahedesi hükümle-

rince sulh yapld.

Fatih Sultan Mehmet zama-

nnda 1478 stanbul muahede-
si: kinci Sultan Mehmedin
culûsu ve stanbulu muhasa-
raya balamasiyle beraber Ve
nediin en naml ailelere men-
sup baz övalyeler, Karade-

nizden gelen kadrgalarn kap
tanlar ve gemicileri stanbul
müdafaasna katldlar. Hattâ

mparator nezdindeki Balyos

Jirolome Minotto Topkap
burçlarndan birinio üzerine,

mparatorun bayra yanma
Venedik Cumhuriyetinin Sen
Mark arslan tasvirini tayan
Venedik Cumhuriyeti bayra-
n çekti. Fakat Cumhuriyet,

kuvvetli donanmasn stanbul

16

Emir Süleyman..

sularna göndermee cesaret e-

demedi. Müdafiler elli üç gün

ümit ile bo yere yol gözlediler.

Türkler ehre girince Fatih

Sultan Mehmet, kendi devleti-

ne ait olmayan bir ehri gönül

lü düman olarak müdafaa e-

den Manatto'yu ban kesti-

rerek idam ettirdi. Venedikle

stanbul muhasarasnda balam olan husumet, 25 sene

sürdü.

Türklerin Mora ve Bosna ve

Arnavutluk fütuhat, Ege ada

larm birer birer fethetmesi,

Girid Adas
Yazan :

M. Halid BAYR

Gelecek saymzda okuya-

canz bu yaz, mehur
Derya Kaptan Çengelolu

Tahir paa hakknda bilin-

meyen bir destan da ih-

tiva edecektir.

Türk düman Arnavut pren-

si skenderin Venedikliler ta-

rafndan yardm görmesi,

1463 de iki devlet arasnda
bilfiil harbin balamasm in-

taç etti. Duçe, Akkoyunlu hü-

kümdar Uzun Hasanla Fatih'e

kar bir ittifak akdetti. Kara
man oullarn ayaklandrd.

Fakat Sultan Mehmet Kara-
man beyliini ortadan kaldrp
Uzun Hasan malûp ettikten

sonra Türk ordular Adriyatik

sahiline iniverdi ve öncü akm
clar Venedik ehrinin bir kaç

saatlik yaknlarnda görüldü.

Cumhuriyet derhal sulh istedi,

Yunan sahilinde Negroponto
= Eriboz adas Türklere terk

edildi Venedik Cumhuriyeti

100.000 Düka altn harp taz-

minat verdi.

Fatih Sultan Mehmet za-

mannda 1480 stanbul ticaret

muahedesi: Venedikliler 1478

sulhunden ancak iki sene son

ra bu muahede ile Türkiye

topraklariyle eski ticarî müna-
sebetlerini kurmaa muvaffak

oldular.

kinci Bayeziit zamannda
1490 muahedesi: Dalmaçyada
Osmanl _ Venedik hududu ye

niden gözden geçirilip tesbit

ve tahdit olundu.

kinci Bayezit zamanmda
1502 stanbul sulh muahedesi:

Adriyatik denizinde Kataro li

man Venediklilerin elindeydi,

buradan Karada topraklarna

taarruz ettiler. Venedie harp

açld. More sahillerinde Ve-
nedie ait olan Moton, Koron,

Navarin ve Yunanda Lepanto
= nebaht müstahkem ehirle

ri ve limanlar fethedildi. Türk
aknclar yine Venedik kapla-

rna dayand. Cumhuriyet stan
bula elçi göndererek Bosna, Ar
navutluk, Yunan ve More top-

raklar üzerindeki bütün iddia

larndan vazgeçti.

Read Ekrem KOÇU



Halvetîlere mahsus devran zikrinin bir ecnebi ressam tarafndan tasvir edilen ekli..

Tarikatlerin tarihine toplu bir bak
, KAADRLK >

Artk tamamiyle tarihe mal olmu bulunan tarikatler hakknda, bugüne kadar toplu bir

eser yazlmamtr. Zaman zaman irtica mevzuu da olan tarikatlerin mensuplar ve bu

mevzuda bilgi sahipleri de gidince, bir çok hakikatlerin yok olacan düünerek bu se-

riye balam bulunmaktayz. Bu serinin 20 yllk ilmî bir çalmann neticesinde hazr-
lanm olduunu söylersek, vereceimiz malûmatn, dünya din âlimlerini de iddetle

alâkadar edebileceine iaret etmi oluruz.
V. J

slâm medeniyeti tarihin-

deki fikrî ve içtimaî gelime-
nin, yenilemenin zamanm-
za kadar akp gelen safhalar
tetkik edilirken; ilim ve ta-

rih bakmndan mutlaka in-

celenmesi lâzm gelen tari-

katler ve müesseseleri üze-

rinde imdiye kadar ufak te-

fek ve dank da olsa hayli-

ce eser yazlmt. Fakat bun-
larn pek çou, maâl ve muh-
teva itibariyle, biribirlerinin

hemen benzeri veya az fark-

ls olduklarndan bu mevzu-
da yeni vesikalara dayanan
esasl bir fikir ve malûmat

Yazan :

Cemaleddin Server

REVNAKOLU

O
vermi deillerdir. (ekayk)
zeyil ve tercemeleri ile Ke-
malüddin-i Harirî'nin Arap-
ça (Tbyânütteraik) bata
gelmek üzere nisbeten telif

tarihleri srasiyle çou Arap-
ça olan (Nefehat, Tabakat,

Lemezat, Ulviyat, Hulâsat-

ül-hediye, Tezkiratül-falve-

tiyye, Tuhfetül-mücahidin,

Hâzâinül-Hakayik, Mir'atül-

mekasd, Silsile-tit-turuk, Â-

sar-Mecidiye, Güleni-Azi-

zan..) Daha yenilerden: (Gül-

deste-i Dervian, Gülkonca-
Âikan, Hediyyetül - Salikin,

Hediyyetül-Halidin, Mira-

tüt-türuk, Esmari-Esrar, To-

mar - türuk, Tuhtetül - U-
akiye) ve nihayet son zaman
larda büyük bir himmetle

meydana getirilen (Mahasal-
Ömrüm), (Tomar- Kebir) gi-

bi yazma hazineler ,keza

(Kbletülenfesüâfat, Mirati

Evliya, Hadikatül Evliya, Zi-

yareti-Evliya, Ezharizürafa,

Hadikai-tekâya» Mecmua--
17



Sadaki resim: Acçemede Kaadiriyeden Ayie Hatun, yahut

Sarmak tekkesinin son eyhi Mektupçu Mehmet Nuri Molla,

bey merhum ve halifeleri, soldaki resim: Hrkaierif - Perembe
tekkesi son eyhi Halil Sami Paazade Mehmet Cafer Hayrullah

bey merhum (oturan) ve halifeleri.

tekâya, Yadigâr- emsî ve

bunlara ilâveten ayrca gö-

rülen (Fütüvve) 1er, (Sohbet-

nâme) 1er, (Dergâhnâme) 1er,

(Kekül) 1er ve çeitli (To-

marlar) da dahil olmak ü-

zere biraz daha sadelemi,
ksaltlm yazma, basma e-

serlerde ise; slâm dünyasn-
da yllarca hükümran olmu
türlü tarikatlerin kendisine

mahsus olan tarih ve tekilâ-

tn tantmak veya aydnlat-

maktan ziyade, tarikat büyük
lerinin, tannm sofilerin,

ifahî an'aneye geçmi birta-

km menkabelerini, sohbet

ve irad meclislerini, tafsi-

lâtiyle hikâye edilmi hal

tercemelerini. ihtiva etmek-

te olduklarndan, tasavvuf

irfannda ve islâm tarihinde

tekilâtl, muntazam metod-
lu bir icra tarz ve -devrinin

kendi tâbiriyle- «Maarif-i

Rabbaniye» mektebi olan ta-

rikatlerin, gayeleri hakknda
doyurucu müspet bir malû-
mat bulmak mümkün deil-
dir.

Hele bu teekküllerin, s-
tanbula geli, kurulu ve ya-

yl safhalar ve tesirleri ü-

zerinde tam tetkiklere daya-
nan az çok ilmî, tarihî deer
tayan bir kitap yazlm di-

yemeyiz.

nklâptan sonra ise, men-
sup veya muarz bir takm
yetkisiz kalemlerin hiç bir

köklü, emekli bir bilgiye da-

yanmadan, tamamiyle ahsî
ve hissî olarak urada, bura-

da yaptklar neriyatn da,

ilmî bakmdan göze görünür

bir kymeti olmadndan, s-
lâmda tefekkür medeniyeti

demek olan tasavvuf tekilât

nn daima ileriye doru gi-

den yüksek gaye ve hamlele-

rini, hele ibadet usuUerine,

-bir nevi semavî konser ve
raks mahiyetindeki- (Se-

mâ') , müzii, katmak sure-

tiyle zamannda en büyük
18

reformu yapm, bununla
da kalmayp esasl formül-

ler ve metodlarla tekilât-

landrm bulunan bu teek-
küllerin, bilhassa ritmik ve
estetik bünyesini, asrlar bo-

yunca gelen kültür tarafla-

rn bildirmee takatleri yok-

tur.

imdi artk tekil ve ter-

tipleriyle devrini ve hizme-

tini, çoktan tamamlyan, ye-

rini ve deerini tarihe brak-m olan bu hem dinî, bediî,

hem de içtimaî bir mües-
sese olan, bundan dola-

y da devrinde halkn «terbi-

ye oca» bilinen dergâhla-

rn, yn yn mahsuller ve-

ren, büyükler yetitiren, kül-

tür ve edebiyat, musikîsi,

folklörü, karakteristik husu-

siyetleri, incelik ve güzellik-

leri bata gelmek üzere bütün
gelenekleriyle, asrlardr en

çok tutunduu ve yayld
bir ehir olan stanbuldaki

yerini ve brakt izleri, müs
bet vesikalarla hiç bir tarafa

kaymadan, -sütunlarn mü-
saadesi nisbetinde- belirtmi-

ye çalacaz.
Bilinmi ve köklemi ana

tarikatlerin en mehurlarn-
dan ve en bata gelenlerin-

den biri olan «Kaadiriyye» yi,

biz de -tarihin seyrine uya-
rak- yazmzda en baa ve
önceye alyoruz.

KAADRYYE — Kaadirilik

slâm dünyasnda, «Gavsi-

A'zam» namiyle tannm
(Kendisinden insanlarn me-
det umduu ve feyiz bekledi-

i en büyük velî) ve takdis

edilmi bulunan Badatl
Seyyid Abdül Kaadir-i Cey-
lânî' nin kurduu ilk büyük
tarikattir. Kendisi tarikat

«pîr» lerinin en büyüklerin-

«den ve balarndan saylan:

«Aktâb- - Erbaa» nn yani
dört büyük «kutb» un ban-
da gelir.

Hazreti Pîr, baz kaytlar-

da görüldüü gibi ran taraf-

larnda «Geylân» da deil,

Badat'n «Dicle» kenarnda,
«Ceylân» kasabasnda, 11 Ra-
bi'ussanî - Rabi'ulâhr 470 -



1075 de, dünyaya gelmitir.

Arabistanda umumiyetle

kendisine «Ceylânî» derler.

Hindistan ve randa ise kü-

çük bir îve ve telâffuz dei-
mesiyle: «Geylânî» olarak bi-

linir.

Kaadirîliin Türklerden

ve Arabistandan sonra en

çok yayld, yerletii yer,

Hindistan olmutur. Bira-

larda «Gavsi-A'zam'a sevgi

ve ballk, o dereceyi bul-

mutur ki, bazlar onun tür-

besini, kendilerine «kblegâh»

ittihaz etmilerdir. frat bir

teveccüh ve telâkki gibi gö-

rülen bu derunî iltica, mâne-

vi bir müzayakaya mâruz kal

dklar zaman yaplmaktadr.

Yani bir mükil karsnda
daralp bunaldklar veya

«Nevafili-umur» denilen dün

ya dertleri üzerinde olabilir.

Abdül Kaadirin asl ismi:

«eyh Muhyeddin», künyesi

(Aile ad) Ebu Muhammed;
pederleri de, «Cengîdost» na-

miyle tannm «Ebu Salih»

künyeli «Seyyid Musa» dr.

Onun babas: «mam Seyyid

Abdullahhi Ceylî, onun da

babas «mam Seyyid Yahya

Zahid» dir. Valdeleri: «eyh
Seyid Abdullahhi Savmiî»

nin kz: «Ümmül Hayr» na-

miyle bilinen: «Seyyide Fâ-

time» dir.

Altn zincir veya sülâle

mânasna «Silsiletüzzeheb»

tâbir olunan ecdadnn ne-

sepleri ise anneleri tarafn-

dan «mam Hasen» e, babala-

r cihetinden «mam Hu-

seyn» e, onlarn vastasiyle

de «mam- Alî» ye varr. Bu
cihetle Gavsi A'zam, hem A-

levî, hem Hasenî, hem Hü-
seynî» dirler.

Tarihçilerin, «anadan do-
ma veli» diye yazdklar
Seyyid Abdülkadir için yi-

ne baz men'bâlar diyorlar

ki: - «lk douunda bile Haz

retin simasnda Celâl ve aza-

metin eserleri görünüyor-

du».

6 yana gelince annesi o-

na Kur'an kerimi öretme-

ye balad. Din kitaplarn

okuttu. Biraz sonra da otur-

duklar yerdeki mektebe ver

di. 488 de ya 18 e gelmiti.

Tahsilini ilerletmek için Ba-
data gitmek istedi. Annesi o-

nu kendi eliyle kervana tes-

lim etti. Kaafile kalkarken;

u nasihati verdi:

Kaadiri tac dikmekte, kemer

ilemekte zamannn usta bir

sanatkâr olan ve 20 ye yakn

telif eseri bulunan Sultanah-

met Kaygusuz Tekkesi eyhi

air Hac Mustafa evki

Efendi merhum..

— «Olum, ne suretle o-

lursa olsun sakn yalan söy-

leme. Aslâ doruluktan ay-

rlma.. Bu sana yeter!»

Abdül Kaadir, kervanla be

raber Badata giderek Niza-

miye medresesine girdi. Bu
medrese, o vaktin en büyük

üniversitesi haysiyetini ta-
yordu. Zekî çocuk, bir kaç

sene içinde burasn bitirdi,

icaze «diploma» ald. Ayrca
devrin büyük âlimlerinden

(Ebul Vefa Ali bni Ukayl,

Ebul Hattad Mahfuz bni Gü-
ranî, Ebül Hasen Muhammed
bni Kaadî, Ebu Ya'lâ Mu-
hammed bni Hasen'den ve

Ebu Said bni Mübarek, bin

Mi Mahzumî) den usûl, fürû'a

mezhep ve ahlâka dair ders-

ler gördü. «Muhammed bni
Ebul Hasen-ül Baklânî'den,

Ebu Said-i Semanî, bni Ab-

dülkerim bin Huseyn»den

vesair hadîs bilginlerinden

hadîs ilmini ve hadîs usûlü-

nü tahsil eyledi. «Ebu Zeke-

riya Yahya bni Aliyyi Teb-

rizî» den edebî ilimleri elde

etti. Zaman zaman sohbetin-

de bulunduu «eyih Ham-

mad bni Müslimüddebbas»

m ve mâruf sofî «Hallac

Mansur» un tarikat ve tasav-

vufa dair irad ve irfanndan

fazlasiyle faydaland. Bu su- .

retle er'î ilimlerin «Hadîs»

ubesinde salam ve kuvvet-

li olarak ihtisas yapm bu-

lunuyordu. öhret ve iktida-

r gittikçe ilerledi. Ksa bir

zaman içinde müslüman dün-

yasnda büyük bir «Muhad-

dis» oldu. Zamannn «mam»
ve Hanbelî'lerin eyhi bilin-

di.

Fakat bu emsalsiz olgun-

lua eritikten sonra kendi-

sinde «Ma'rifetullah» zevki

uyanmaa balad. Bir tari-

kate girmesi, bir müride ba
lanmas icab ediyordu. Zahi-

rî ilimler insan ancak irfan

kâbesinin kapsna kadar ge-

tirebiliyor; hakikatin harî-,

mine sokamyordu. Bir ba-

ka yol tutmak lâzmgeldii-

ni, »öylece takdir, tasdik kâ-

fi deil; hemen tatbik etmek

lâzmd.

Üskad «Kaadyyül-kuzat:

eyh Ebu Said bni Mübarek

bin Aliyyi Mahzumî» ye bi-

at ederek (dervi olup terbi-

yesi altna girerek) ondan ta-

rikat hrkasiyle çeyizdendi.

«Giyindi».

(Devam var)
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Birinci Abbas Paa brahim Paa Kavalal Mehmet Alî Paa

Son Msr Hükümdarlar
Tarihin Kefesinde*.,

En salâhiyetti bir kalemden çkan bu yaz, Kavalal Mehmet Ali Paadan balyarak Kral

Faruk'a kadar, bütün hükümdarlarn maceralarn, karakterlerini, entrikalarn, bugüne

kadar ifa edilmeyen hakikatlerle ortaya dökmektedir..

1805 senesinin Mays ayn-
da, Msr halk, bir Osmanl
zabiti olan Mehmet Aliyi M-
sra vali olarak seçmiti. Na-

kibüleraf ve Msrllarn re-

isi Seyyit Ömer Mükerrem,
onu bu mevkie namzet gös-

termi, memleketin ileri gelen

leri, büyük eyhler ve bütün

halk da buna muvafakat et-

miti.

Ömer Mükerrem, o zaman
ona öyle demiti:

«— Senden adalet ve iyilik

umduumuzdan, artlarmza
riayet ederek valimiz olacak-

snz.»

üphesiz ki Ömer Müker-
rem, burada «artlarmz)) tâ-

birinden, halk temsil eden

Ömer Mükerrem ile büyük
eyhlerin seçtikleri valiyi mü
rakabe etmeyi kastediyordu.

Nitekim öyle olmutu. Ö-

mer Mükerrem, Mehmet Ali-
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nin bütün icraatn murakabe
ediyor, ona halkm ikâyetle-

rini, ve isteklerini bildiriyor-

du.

Mehmet Ali, iyi bir otorite

kurup mevkiini adamakll
salamlatrncaya kadar Ö-

mer Mükerremin murakabe-
lerini ve baz ilere karma-
sn kabul etmiti. Ondan son

ra Ömer Mükerremden ve bü
tün halktan kurtulmak için

ne lâzmsa yapmaya balad.

üphesiz ki, bunu yapmakla
kendini çok mutazarrr etti.

Ona bu memlekette hakiki

ve halka dayanr bir otorite

salyacak olan bu büyük kuv

vetten hükümetini mahrum
brakü.

Tehlikeli zamanlarda bunu
kendisi de anlad. 1840 da dev

letlerin, azli için müdahale
etmeleri mümkün olduunu
hissedince Msrllara, onun
tarafn tutmalarn ve devle-

tine dua etmelerini istedi.

Fakat, Mehmet Aliyi M-
srllara bakmadan mutlak bir

idare kurmalndan suçland-

rabilir miyiz? Bunu yaparsak,

bence ifrata varm oluruz.

Bir çoklar bu hâdiselerin

1809 da cereyan ettiini unu-

tuyor. 1809 da ise, dünyada,

millet tarafndan idare ve mü
rakabe edilen iancak üç hü-

kümet vard: ngiltere, Birle-

ik Amerika devletleri, sviç-

re birlii..

Dier devletler ise müste-

bit ve mutlak idareli hükû-



metlerdi.

arkta, devlet ilerini, âmir

leri mürakabe etmenin ne de

mek olduunu bilen kimse

yoktu.

Ömer Mükerremin Msrda
milletin murakabesi altnda

ve seçecei bir hâkimin idare

edecei bir hükümetin kurul

masn istemesi, ileri bir gö-

rütü. Mehmet Aliye kotuu
artlar da bugün «Anayasa»

dediimiz eydi.

Eer Mehmet Ali, o artla-

ra riayet ederek ve Msrn
ileri gelenlerin kontrolü altn

da hükümetini idare etseydi,

ne olurdu?.

Bu memleket bir kaç on se-

ne ileri giderdi.

Fakat o, istibdad tercih et-

ti ve 13 Austos 1809 da Ö-

mer Mükerremden kurtuldu.

Bundan dolay muahaze ede-

myeceimizi söylemitim..

Çünkü, - hükümet sistemi ba

knmdan _ asrnn zihnitye-

tini tayordu: Mutlakyet zih

niyeti., sonra, otoritesini iyi

kullanyordu.

Biz burada hakikatleri zik-

rediyoruz. Halkn hisleriyle

oynamak istemeyiz. nsanlarn
hisleriyle oynayan kimselerin

âkîbetlerini gördük. Hüküm-
lerimizde âdil, mütalâalar-

mzda olgun olmaya çalaca-
z.

Adalet, Mehmet Alinin M-
sr'a büyük hizmetler yapt-n belirtmemizi icap ettiri-

yor.

îyi hatrlarm (Reisicum-

hur) Albay Mehmet Necip ge-

çen Temmuzun 23 ündeki nut-

kunda, Msr ordusunun erefli

mazisinden bahsederek Avru-
panm kaplarn çaldm söyle

misti. unu belirtmek isterim

ki, bu orduyu hazrlayan ve

Avrupanm snr kaplarn çal-

maya gönderen Mehmet Ali'dir.

Onun içindir ki, Msr tarihin

den, Mehmet Alinin Msr or-

dusuna hazrlad zaferleri si-

lemem. Bu ordunun banda
da olu brahim vard.

Sudan'n fethini düünen ve

bunu kuvveden fiile çkaran

Mehmet Aliyi unutamam.

Altn aramak veya Sudan-

llar askere almak için buna

teebbüs etmi olabilir. Fakat

netice, Sudan Msra, Msr
Sudana balamaktr. Bu mu-
kaddes badr, dedikleri gibi,

her iin sonuna baklr.

Islahatnn son hedefi ordu-

dayd diyenler var. Güzel, bu
ordu kimin için ve kimler-

den müteekkildir?. On doku

zuncu asrn banda, büyük bir

ordu hazrlamadan bir devlet

kurulabilir mi?

Sait Paa

O devir ki, Napolyon'un as-

rdr. Savalarn, kuvvet ve ta

hakkümlük asrdr.

Her eyi ordu için yapt-
n kabul edelim, bu düünce-
nin, memleketi uyandrdn
adlarn tarihinden silemiye-

ceimiz kahramanlarn yeti-

mesine âmil olduunu kim in-

kâr edebilir. Bu kahramanlar,

srf Mehmet Alinin zamann-
da yetitikleri için mi tarih

sayfalarndan çkaracaz?

Rfaa Râfi'i, Hasan sken-
deranî'yi, Mehmet Biyomi'yi,

Hasan Elverdanî'yi, Ahmet
Yusufu ve bir çoklarn nasl

unutalm!

.

O halde memleketimizin a-

daleti namna bu adamn ne

fazla, ne eksik, hakkn ver-

meliyiz..

1800 senesindeki Msrla 1839

senesindeki Msrn arasmda

ne büyük farklar vardr.

Fakat, bu adamn kusurlar

m da belirtmemiz lâzmdr. O-
nun iddetli ve müstebit ida-

re eklini, egoistliini göste-

ren sert darbelerini, halktan

uzaklamasn ve yalnz ailesi

ne ehemmiyet vermesini zik-

retmek icabeder.

Zamannn en zeki adamla-

rndan biri olan Msrl Ab-
dürrahman Elceberti, Meh-
met Ali hakknda en isabetli

hükmü veren adamd.
«Mehmet Ali paann eline

düen frsatlar, devrinin hiç bir

hükümdarna nasip olmamt,
Onun azimkârl, idarecilii,

mertlii yannda bir parça da

adalet ve hakseverlii olsay-

d, asrnm harikas, bulun-

maz adam olurdu...»

Mehmet Ali, son günlerin-

de takip ettii yolun hatal ol

duunu anlamt.
(Balmirston) onu benlikle

itham etmekte ve öyle de-

mektedir:

«O, kendi hesabna çakr-
d. Onu destekleyen bir halk

kütlesi yoktur. ngilterenin hü
cumuna urad, Fransa onun

yardmna komad. Osmanl
hükümeti de ondan intikam

almaya balad. Hepsi, onun
hesabn tasfiye etmee elbirli

i etmilerdi. Son dakikalar-

da Msrllardan kendisine

yardm elmelerini ve onun için

dua etmelerini istedi. Fakat,

i iten geçmiti.

Belki de aptallamasna, çl-

drmasna ve 2 Austos 1849 da

ölümüne bu sebep olmutu..

ibrahim Pasa
w

Mehmet Ali Paaya yardm
edenlerin banda olu bra-
him gelmektedir. Bu haneda-
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nn içinde, yegâne Msrl, b-
rahimdi. Hisleriyle Msrl de

mek istiyorum. O kendini öy-

le sayyor, ailesini sevmiyor-

du. Ekser vaktini yerlilerle ge-

çiriyordu. Büyük Msr zafer-

lerinin ve fütuhatnn kahra-

man oydu.

Evet, müverrih «Elceberti»;

babas onu Elsaid bölgesi-

ne hâkim tayin ettii zaman,

gösterdii iddet ve zulmü

tenkit ediyor, bunda hakldr.

brahim o sralarda büyük
hatalar ilemi, bir çok adam
larm felâketine sebep olmu,

baz kereler gayri insanî hare-

ketlerde bulunmutu.
Lâkin dedikleri gibi iylik-

ler kötülükleri yok eder.

brahim paann, yeni M-
sr ordusunun ilk muzaffer

Msrl kumandan olmas kâ-

fidir.

Onun elde ettii büyük za-

ferler, bugün kendi adiyle a-

nlan meydandan heykelinin

kaldrlmasn istiyenlere mu-
halefet etmemizi âmirdir. Çün
kü bu heykel 1 yalnz brahim
için deil, Msr ordusu ve za-

ferleri için de dikilmitir.

Abbas I

Bahis, Abbasa intikal edin-

ce, kendimizi baka bir âlem-

de buluruz.

Msr, onun hükümdarl
zamannda bir çok talihsizlik-

lere urad. Abbas I. hayatn-
da hiç k görmeyen bir ada-

ma benziyordu. Bir kerecik ol

sun insanî bir duygu duyma-
m, dünyadan haberi olma-

yan bir cahildi. Kaba, saba bir

adamd, ne ailesi onu sever,

ne de o ailesini severdi. Her-

kesten üphe ediyor, herker

de ondan üphe ediyordu. A-
ile efradnn arkasndan hafi-

yeler, casuslar koyard. Etra-

fn karanlklarla sardrrd.
Çünkü ancak karanlkta ya-
yabiliyordu.
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Mektepleri kapad, mensup
larm datt. Rfaa Rafüye
etmediini brakmad. Ordu-
yu alçaltt, mekteplerini ka-

patt. Ve fabrikalar ihmal et-

ti...

Cariyeler, köleler ve harem-

aalar arasnda sefih bir ha-

yat yaad ve nihayet onlar

tarafndan öldürüldü. Evet.,

bir gün o cariyeler ve köleler

bir oldular ve onu Benha'daki

saraynda öldürdüler.

O kaba eliyle babasnn ve

aabeyisinin krk senede yap

tn alt senede yok etti.

Bilmiyorum, hangi akll ve

mütefekkir zat bunu söyledi:

«Mehmet Ali Paa ile oul-
lar arasndaki fark, baba de-

lirerek öldü, onlar da deli o-

larak dodular.»

Abbas da, bu delilerin ilki

idi..

Sait

Said'in en mümeyyez vasf,

bütün ilerinde tesiri görülen

safl idi. Bunu yüzünden ve

halinden anlamak kabildi..

Çok imand. Hayret edilecek

derecede oburdu.

Bahriye mektebinde arkada
olan F. De Lesseps, yemek
sralarnda herkese verilen ma
karna payn Saide brakmak
suretile onun dostluunu ka-

zandm söylüyor.

Bu makarna ikram, Saidin,

De Lessepe'e olan itimadn ar

trm ve ona Süvey kanaln
açmak müsaadesini vermee
âmil olmutu.

Tenbeldi, i yapmay, ken-

dini yormay sevmezdi.

Babas Mehmet Ali paa,
ona günde iki saat, Nil neh-

rinde kaya binip kürek çek

meini emretmiti. Sait, ar-

kada F. De Lesseps'in Nil ke
narndaki evine kadar kürek
çeker, oraya varnca kay
balar, eve ^irip iki saatten

kalan zaman kürek yerine uy

ku çekmekle vakit geçirirdi.

Sait, onun tipindeki adam-
lar gibi gayet uysal ve eli a-

çkt.

Fakat bu uysall ve cö-

mertlii yalnz milletine de-

il, herkese kar idi.

Halkn, ar yükü altnda in

ledii bir çok vergileri indir

mis, devlet ilerini idare etmekj;

te yardm olsun diye bir hü-J
kûmet meclisi kurmu, Meh-I
met Ali paann ve Abbas pa-|

ann orduda koymu olduk-]

lan kaytlar kaldrm, Msr- I

llarm subay olabilmelerine mü
saade etmiti. Köylüleri cok]

sever, onlara yardm etmekten s

geri durmazd. Bir gün, köylü-j

bir kadna (450) altn ihsan

etmiti.

Ayni zamanda Franszlara,,

ngilizlere ve Osmanl hükü-

metine de ayni cömertlii ve;

uysall göstermiti.

Msr'n basma bir çok dert

ler açan Süvey kanalnn haf

riyatmm imtiyazn F. De Las-

seps'e vermi, Avrupa banka-

larna, faizine bakmadan avu-

cunu açm ve memleketin i

tisadiyatma ar bir darbe te

kil eden ngiliz, Fransz ir

ketlerine imtiyazlar datm
t.

Osmanl padiahna ho go

rünmek için donanmay par

çalam, tahtalarn satmt
Onun zamannda, yabanc d

let konsoloslar, memleketi

mürdükçe sömürüyorlard. On
jlar âdeta devlet içinde dev

letti.

Sait, parann kymetini bil

mezdi. Bir taraftan alr. Bir

taraftan verirdi. Paras tüke-

nince borç alr, memleketin

istikbalini rehine koyard. Bu
nunla beraber, son derece iyi

kalpli, merhametli bir adam-

d. Bir keresinde, ay ba geL.

dii h,alde, devlet hazinesin-

de memurlara verilecek kâfi

miktarda para bulunmaynca,



saraylarndaki baz eyalar sat

trp maalarn datmt.

smail

smail'in devrine geliyo-

ruz.

Bu, öyle bir devir ki, ci-

nayetle balar ve cinayetle

biter.

lk cinayeti: Kefrüzzeyyat

köprüsünün açl ve rakiple

rinden bazlarnn öldürülme-

si...

kinci cinayeti; israf ve ho-

vardal ile Süve kanal me
selesinde memleketin menafi-

mi satmasdr.

Üçüncü cinayeti: Msr hal-

knn hakkn yemesi, memle-

keti ecnebi boyunduruuna

teslim etmesi ve millî duygu

lan hiçe saymas..

O, sefih bir mirasyedi idi.

Halk çalkan ve büyük iler

baarmaya kadir, zengin bir

memleketin tahtna varis ol-

mutu. Bu miras yok etti.

Onun için zekidir, diyorlar-

d. Ondan bu vasf kaldrma-

lyz. Zeki olmu olsayd, or-

dusunu Afrikada fütuhata har

camaz, Osmanl hükümetin-

den istiklâlini almak için, u-
na buna milyonlar yedirmez-

di. Beer tarihinde bir insa-

nn milletinin istiklâlini rüvet

le almaya kalkt görülme-

mitir. Fakat smail bu zihni-

yette bir adamd.
Hükümetinin ilk yllarnda,

Amerikadaki dahilî harp do-

laysile, memleketin geliri bir

hayli yükselmiti. Öyle ki, M-
sr'n senevi pamuk sat on

dört milyon Sterline yüksel-

miti. Bunun ebediyyen devam

edeceini zannetti, bu mühim
geliri har vurup harman sa-

vurmaya balad. 1865 sene-

sinde birdenbire, Amerika iç

harbi duruverince, Msr'n ge

liri iki milyona indi.

smail, masrafn ksmad,
sadan, soldan istikrazlar yap

maya devam etti. Bu borçlar

onu ve Msr' bodu.

«Onu mazur görmek lâzm

dr. Çünkü Osmanl hüküme-

ti onun srtn kamçlyor, Av

rupa devletleri de onu çem-

ber içine alyordu» diyorlar.

Bizce, bu bir özür deildir.

Mânâsz ve ehemmiyetsiz bir

(Hidevi) unvann almak için

milyonlar harcamasna ne lü-

zum vard!

smail'in saltanatn evlâtla-

rnda kalmas, Msr tahtndan

Mehmet Ali'nin dier aile ef-

radnn mahrum braklmas

için Osmanl hükümetinden

büyük meblâlar mukabilinde

fermanlar koparmas, affedi-

lir ey deildi.

Müverrihlerden biri, Isma-

smail Paa

il'in malûm yerlere harcad
paralar tesbit etmi. Krk dört

milyon sterlini geçmemi. Ge-

lirin ve istikrazlarn yekûnu,

yüz elli milyon sterlin oldu-

una göre, aradaki yüz küsur

milyon sterlin nereye gitmi?

Bu cihetten smail çok gad-

dard. Süvey kanalnn açl
töreninde verdii muazzam zi-

yafetler ve bu uurda oluk

gibi akan altnlar, prenslerin

muhteem düünlerindeki is-

rafa!, ve canlarna kyd in-

sanlar.

Bunlarn hesaplarn ver-

mek ne güç!

Dümanlarn, strikinin-

le harcadn, bir ziyafette

memleketin erafndan ona ya

km adam zehirlediini söy-

lerler.

Madalyann öbür taraf :

Fakat, smail'in yalnz bu

cephesini gören, tarihî bir ey
yazmak için eline kalemi al-

mamaldr
smail, her eye ramen,

memlekette hamle yapm bir

adamdr. Mehmet Ali; Msr'a,

ileri ve çalkan dünyann ka-

plarn açmsa, smail de o-

nu bu kapdan içeriye sokmu
ve yoluna devam etmesini sa
lamtr.

smail, Msr'n Sudandaki

hakkn teyit eden ve ona Af-

rika ailesinde iyi bir mevki

salayan adamdr. Bugüne ka

dar fütuhatç Msr ordusu-

nun 1875 de Musavva' ve Zey-

la'm üstünde bayran dal-

galandrd günlerin hatrala

riyle öünmekteyiz.

Corafya cemiyetini kuran,

Mariette te Maspieo'ya kadim

Msr'n anl tarihine ait ke-

fiyatlarda bulunmak için te-

vik ve yardm eden, rasatha-

neyi ve operay ina ettiren ve

Msr'n üzerinden asrlarn

tozunu müthi bir iddetal sil-

ken, smaildir.

Tarihte bir hakikat vardr.

Onu smail'in hükümetine tat

bik edersek, onun iyi tarafla-

rndan birini meydana çkar-

m oluruz:

Halkn ikâyet ettii ve i-

kâyet seslerinin duyulduu bir

devrin hükümeti çok kötü-

dür, denilmez. Çok kötü dev-

rin gölgesinde ikâyet dinle-

mezsiniz, hükümet bütün ses-

leri bomutur.
smail'in devrinde, millet

nefes alm, ikâyet etmi, ba-

rm ve patlamtr. Onun

zamannda halk, Mehmet A-

li'nin zamannmkinden daha

çok serbesttir.

(Sonu gelecek sayda)

23



Abdülhamid Saraynda Çerkezler:

Çerkez kzlar saraydan
niçin çkarlmt?..

Yazan: Hasan AMCA

BÜTÜN istilâc impara-

torluklar gibi, Osmanl
mparatorluu da saray

1arnda muhtelif rk ve unsur-

lara kaplarn açm, zaman,

zaman bir Srpl, bir Rum, bir

Macar veya bir Slav, padiah
anas veya kars sfatiyle sa-

rayda hükmünü hissettirmitir.

Çerkezlerin Osmanl saray-

larnda görünmeleri, eski bir

devre varmaz. stilâ ve fütu-

hat devrinin kapanmasiyle,

anam suretiyle esir tedariki

mümkün olmaymca; civardan

güzel rka mensup kadnlarn
çalnarak celbi yolu bulun-

mu ve bu suretle Kafkasya-
dan muhtelif imkânlarla Os-
manl saraylarna getirilen kz
lar, sarayda mevki almaa ba-
lamlardr.
Ruslarn Kafkasyay istilâ-

Bir Çerkez güzeli tipi..
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sndan sonra, muhacirliin do
urduu derin sefalet, insan
al veriine büyük bir revaç
vermi, kzm jsatan babalar,

âdeta millî bir âdetin icabn
yapar görünmü ve bu o ka-
dar tabiî bir ekilde devam
etmitir ki, kul cinsi demek-
le Çerkezi ifade etmek bir ol-

mutur. stanbulda evinde o-

turan bir Çerkez hanma da,

«Kul cinsi» demek caiz görülür
ve bununla hiç kimsenin kulu
kölesi olmayan hannm rkî
mensubiyeti ifade edilmi o-

lurdu...

Saraylarda Çerkezlerin ve
Çerkez kadnlarnn devletin si

yasî bünyesi üzerinde tesirli

olduklar bir devir görülme-
mitir. Böyle isim brakm ka
dm pek yok gibidir. Esasen,

kocasndan ileri bir adm atar

görünmek millî terbiyelerine

uygun olmad için, saraylar-

da Çerkezlerden bariz kadm
irretliini temsil eden bir ka
dm efendi veya valide sultan

gelmi deildir.

Sadece ahsan tebarüz etme
mis olmakla beraber bir ka-
dnn kocas veya evlâd üze-

rinde müessir olamyaca da
iddia edilemez. u veya bu
meselelerde hâkim olmu ka-
dn olabilir, ancak kendine iza

fe edilecek bir devir yaratm
Çerke kadn, ismiyle, cismiy
le tarihimize karm deil-
dir.

Son zamanlarda saraylarda,

bir ksm nakden satlm, bir

ksm ana ve babas rzasiyle
saraya verilmi Çerkezlerden

Yldzda, Abdülhamid'in mu-
hafzlarndan Çerkez miilâz*-

mi Mehmet efendi..

(Yldz albümünden)

baka bir rka mensup kimse
bulunmaz bir hale gelmiti. Â-
deta sarayl demek, Çerkez de-
mek olmutu. Bu, Merutiyet
ilânna kadar böylece devam e
miti.

Menfasndan avdet eden me
hur Elena kahraman Deli Fuat
paaya stanbul halknn yapt-

büyük kabule Çerkez ittihat

ve teavün cemiyeti de bir hey-



etle katlm ve bir kaç gün son

ra, cemiyetin riyasetini kabul

etmesi ricasiyle ho âmedi ifa

sna iki genci memur etmiti.

Ayapaadaki konanda pa

a tarafndan kabul edilen iki

<genç talebe, cemiyetin hedef ve

mesaisinden bahsederken sa-

raydaki kzlardan da bahse

frsat bulmular ve bunlarn

serbest braklmalar için paa
nm tavassutunu istemilerdi.

Paa bunu bir izzeti ne-

fis meselesi yapan gençlere

hak vermi, yalnz öyle bir

ihtarda bulunma unutma-

mt:
— Çocuklar, biliyorsunuz ki,

ben o adamla (Abdülhamitle)

darmm ve tabiî ömrümün
sonuna kadar da öyle kalaca-

m; fakat unu öyle biliniz ki,

o böyle kadn ilerinde o dere

ce perhizkâr, o derece namus

ludur ki, oradaki kzlar baba-

larnn evinden ziyade emni-

yettedirler. Adamn bu : cephe

si böyle salamdr. Bizden bir

teklif vuku bulur bulmaz, e-

min olun derhal bunlar çka-

rr.. Sonra bu kzlar ziyan olma

sn. Ortalarda kalrlar diye

korkarm..

Abdülhamit sarayndaki Çerkez kzlarnnserbest braklmalar
n temin eden Çerkez Deli Fuat Paa..

Bir sarayl güzeli.

Gençler srar etmiler :

— Paam, neden ortada ka-

lacaklar. Babalarnn evlerine

gidecekler..

— Doru ama, onlar köylü

lerin iine yaramaz. Köylüyü

de onlar beenmez, bedbaht

olmazlar m? Maamafih ben

(Fiç Moris) e söylerim, o da

cuma selâmlnda söyler. Bey
nelmilel esaretin ilgas kanu-

nunun tatbikma ngiltire devle

ti memurdur. Bu münasebetle

Fiç Moris söyler. O da emi-

nim çkarr. Bakn, yine içim

de bir üzüntü var, böyle yap

makla bu çocuklara fenalk

yapm olmyalm!

Gençler, bunun izzeti nefse

giran geldiinden ve buna son

verilmesi doru olduunda s-

rar ederler. Paa ingiliz sefaret

müstearna söyler.

Abdülhamit, teklifi derhal

kabul etmi ve bir hafta son

ra saraydaki Çerkez cariyele-

re serbest olduklarn ferman

buyurmutu. Bunlar, stanbul

daki Çerkezlerin tezahürleri

arasnda posta posta trenlere

bindirilerek sevk edildiler.

Bu hareket, asrlardan beri

devam edegelen harem hayat

nm sonu demek oluyordu. Da-

ha dorusu haremde bir ihtilâl

oluyordu. Gerçi hürriyete ka-

vumak istemiyen, Yldzn lo
odalarnda yaamay tercih e-

denler olmutu. Fakat ne de ol

sa kalanlarn da içi, yava ya-

va hürriyet atei ile yanma-

a balamt.
H. AMCA
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Valide Sultan ve hizmetindeki cariyeler (Melling'in tablosundan)

Haremden Mektuplar
Bu yaz serisi, tarihimizde

yepyeni bir ufuk açacaktr,

çünkü bugüne kadar meçhul

kalm bir çok tarihî haki-

katlar ancak bu yaz serisi

ile öreneceiz. Ve bu yaz,

Osmanl haremi için bugüne

kadar yazlanlarn ne kadar

hayal mahsulü ve uydurma
olduunu da meydana koya

çaktr. Yine bu yazda, bir

çok Osmanl sultanlarnn,

bugüne kadar neredilme-

mi mektuplarn ilk defa

okuyacaksnz.

YEN zamanlarn en kuv
vetli imparatorlukla-

rndan birisini kuran

Osmanllarn; üç ktada da,

ülkelere hükmettikleri, her-

kesçe malûm bir hakikattir.

Bu imparatorluu idare e-

Yazan :

M. Çaatay ULUÇAY

I

den hükümdar, nam ve an-
na lâyik bir sarayda oturur,

sefer dnda imparatorluu

buradan idare ederdi. Bursa

ve Edirne saraylar bir tara-

fa braklrsa, stanbulda Fa-

tihin yaptrd eski ve yeni

saraylar, devirlerinin en güzel

binalaryd. Bilhassa Kanunî
ve ondan sonraki hükümdar-
lar, Sarayburnuna ina ettirilen

yeni saraya bir çok kasrlar

ilâve ettirerek burasn ikinci

bir stanbul haline koydular.

Boazdan ve Adalardan bak-
lnca serviler arasnda yükse-

len kurun örtülü kubbelerin,

çeitli aaç ve çiçekler altn-

da dinlendii görülürdü.

Sirkeci istasyonunun kar-
sndaki burundan, Ahrkapya
kadar uzanan sahil eridinin ü-

zerinde mermer direkli, kurun
kubbeli köklere baktkça insa

nn gönlü açlr, ruhu enle-

nirdi. Sahilden Mecidiye kö-
künün bulunduu yere kadar

uzanan geni arazi, setlere ay-

rlm, her eddin üzerine ne-

fis pancurlu ve danteleli kök
ler yaplmt. Köklerin etra-

fnda bahçeler, bahçeleri birbi-

rinden ayran tahta duvarlar
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vard. Her kök, bahçesinde ha
vuzlar, içlerinde prl prl par-

lyan fskiyelerle ykanrd. Ha-
vuzlarn kenarlarndaki kame-
riyeler, çiçek sakslar, mey-
ve aaçlar ve nihayet hlamur
luklar, bu bahçelerin en gü-

zel süsleriydi.

Sevimli köklerin biricik

dekor ve kemeri, dünyann
çeitli yönlerinden getirilen

meyve aaçlar, lâle ve gül

bahçeleriydi. Kasrlardan içe-

ri girilince sofalar, hünkâr ab-

dest odas, Kzlaraas, Si-

lâhtaraa odalar ve nihayet

kadn efendi ve valide sultana

ait odalar, devirlerin en mu-
tena yerli ve yabanc kuma-
lariyle süslenmilerdi. Kasr-
larn tabann, mevsimine gö

re, Msr hasrlar, nihali, -
ran hal ve seccadeleri örter-

di. Her odann tavanmda, bil-

lur fenerler veya kandiller a-

slyd. Odalarda sedirler, üzer

lerinde kadife veya dier ky-
metli kumalardan kaplan-m minder ve yastklar vard.

Pencereler ve kaplar, renk

renk kadife perdelerle örtülüy-

dü. Odalarda dünyann dört

bucandan getirilmi billûr,

altn ve gümü kaplar vard.

Harem de, yukarda izah ve

tasvirini yaptmz eya ve

mobilyelerle süslenmiti. Ka-
din efendiler, ikballer, usta ve

kalfalar, ayr ayr dairelerde ya

ard. Her dairede, bir evde

bulunmas icap eden odalar

ve mobilyeler mevcuttu. Bu o-

odalarm her yerinde, her in-

sann rüya ve hülyasm nef-

sinde toplayan ve padiahn
haremine dahil olan dünya-

nn en güzel kadnlar yaar-
d. Balarmda hotozlar, göüsle
rinde en kymetli talardan ya
plm ziynet takmlar, belle-

rinde kemerler, bu su gibi akan
ilâhî vücutlara ayr birer gü-

zellik verirdi. înce ve narin

roplarn üzerine giyilmi kürk
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lerde, deerli talardan yapl-m kopça ve dümeler de,

ayaa giyilen prl prl ve çe-

it çeit renkleriyle gözleri do-

yuran ve dolduran minnecik ter

likler de ayrca bir zarafet ve

yüzellik vard.

te bir zamanlar dünya poli

tikasm ve mukadderatn elle-

rinde bulunduran Osmanl pa-

diahlar, ksaca tarif ve tavsi-

fini yapmaa uratmz, her

birisi bal bama bir âlem o-

lan, böyle kasrlarda ve âlem-

lerde yaarlard.

Buraya esefle unu da ilâve

edelim ki, sarayn tekilât lâ-

yk veçhile aydnlanm de-

ildir. Hattâ «Zillullah- fil-

âlem», «Sultanülberreyn vel-

bahreyn» sfatlarn tayan
Osmanl padiahlarnn; bun-

lar söylemekle hiç bir zaman
hepsinin iyi bir tahsil gördü-

ünü iddia etmiyeceiz. Bil-

akis, mektuplardaki yazlarnn
çirkin, girift, ve okunaksz ol-

duupnu ileriye süreceiz. Ço-

te garp resamlarnn haya-

linde yaayan Harem..

(Edmonddo de Amicis) den

unda cümle ve gramer hata-

lar olduunu, yayn esnasnda
göstermee çalacaz. Kadn
larm devirme olduklarn is-

pat edecek, hatalarn göste-

recek pek çok yanllklar da,

mektuplar da vardr. Böyle

olmakla beraber, bunlarn ta I

rihte olduu gibi, edebiyat- /

mzm çeitli devirlerinin üslû

bunu mektup dilini ,ve tarzla

rm göstermeleri bakmndan,

!

büyük kymet tadklarnda,
üphe yoktur.

Padiah kadn ve kzlarna
ait mektuplar, Fatih ile bala-

makta, Sultan Abdülâziz ile

sona ermektedir. XVII ve

XVII. Yüzyllara ait mektup-

lar ise pek azdr. Buna mu-
kabil XV Yüzyln ikinci ya-

rs ile XVI. ve XIX. Yüzyl-

lara ait mektuplar ekseriyeti

tekil eder. Bunun sebeplerim

XV ve XVI asrlarda padiah
kzlarnn evlenince kocalariy

le beraber stanbuldan ayriL

malarmda, padiah kadnlar-
nn, ekseriyetle oullariyle

beraber sancaklara gönderil-

melerinde, padiahlarn sk
sk seferde budunmalarnda;
XIX. Yüzylda ise padiahlarn
XV ve XVI. asrlarda olduu
gibi mparatorluk dahilinde ge

zilere çkmalarnda, ksa müd-
detler için de olsa, kadn efen-

di ve çocuklarndan ayr ya-

amlarnda; bu suretle sk sk
muhaberetta bulunmalartnda

aramak lâzmdr.
Bunlar yazmakla, bizim e-

le geçirdiimiz mektuplarn,

Osmanl padiahlarrmn hüküm
ran olduu zamanlara ait, ya-

zlm muharreratm hepsi ol-

duunu hiç bir vakit iddia et-

tiimiz akla gelmesin. Bunlar,

sultan, kadn efendi ve kzla-

rnn yazdklar mektuplarn
belki de binde biridir. Fakat o

manal ve muammal âlemden
bize kadar geldikleri için en bü
yük kymet ve haberler mahi-

yetindedirler.



inklâp tarihimizde hüyDk yeri ve rolü olan:

YUSUF KEMAL TENGRENK
HATIRALARINIANLATIYOR

Yusuf Kemal Tengirenk, bizzat rol oynad inklâp tari-

himizin bir çok meçhul kalm hâdiselerini ilk defa «Yeni

Tarih Dünyas» sayfalariyle millî tarihimize mal etmektedir.

— Konuan :

SMD Çamlcada, stanbu-

la tepeden bakan yem-
» yeil bir tabiatn sükûn

ve huzuru içindeki - muvakkat

olmasn dilediimiz - inziva kö

einde, serapa memleket ve

millet hayrna mücadelelerle

dolu geçmiin ac ve tatl ha-

tralarile babaa yayan Ata-

türk devri aydn snfnn müs-

tesna simas ve bizzat Atatürk-

ün en yakn ve vefakâr fikir

ve ideal arkada sayn Yusuf

Kemal Tengirenk'le mecmua-
mz adna Kandemir'in yapt-

bu çok enteresan görüme-
yi, ilgi ve zevkle mütalâa e-

deceklerinden emin olduu-

muz okuyucularmza sunar-

Ken, yakn tarihin bugüne ka-

dar meçhul kalm baz say-

falarn da aydnlatmaktan bü

yük bir memnuniyet duyuyo-

ruz.

Her eyin bittii, bütün ü-

mitlerin de söner gibi olduu
inhilâlin o kara günlerinde

bile; «bir kar da olsa, mut-

laka, tam istiklâline sahip bir

vatan» parolasiyle memleket

ve millet hesabna ne istedii-

ni bilerek azim ve imanla mü-
cadeleye atlp, sonuna kadar

bu idealle yürüyenlerden biri

olduunu o günlerden beri ya-

kndan tanyarak bildiimiz

sayn Yusuf Kemal Tengin-

enk'le konumaa balarken,

dilin ucuna, yine (o günler)

den baka ne gelebilir?

KANDEMR

Fakat, imdi bunu derken,

o günlerin de nereden bala-

dn sarahatle kestirebilmek

pek kolay deil..

Tpk, her olayn hakikî ba
langcn isabetle tesbit et-

mek isteiyle hareket ederken

(Cumhuriyet) in de, 101 pare

topla resmen ilân edildii 29

Ekimde deil, fakat çok da-

ha evvel Türkiye Büyük Mil-

let Meclisinin açld 23 Ni-

san 1920 de fiilen teessüs ettii-

ni kabul etmek zorunda olu-

umuz gibi, millî mücadelenin

balangcn da en isabetli e-
kilde bulmak için, biraz daha

gerilere göz atmamz gerekir.

Bu mevzua gelince, düü-
nürken, sayn Tengirenk'i

dinliyorum:

— 16 mart sabah, bermutat

Fndkldaki Meclisi Mebusa-

na gitmek üzere, kaynpederi-

min u karki evinden çk-

m, aaçlar arasndan ilerli-

yordum ki, ivesinden Türk

olmad anlalan biri önü-

mü keserek: (Yasak!) dedi.

Bu esnada, eve doru yerle-

tirilmi bir sürü mitralyöz gö-

züme iliti. im var, gidece-

im, deyiime kulak bile as-

mayan meçhul muhatabm,
(Yasak, gidemezsiniz) den

baka bir ey demiyordu. Dön
düm. Aa yoldan gitmek is-

tedim. Bir kaç adm sonra,

yine (Yasak!) diye durdurul-

dum. Burada da aaçlar ara-

sna atee hazr bir vaziyette

Yusuf Kemal Tengirenk
inklâp yllarnda..

dizilmi mitralyözler görülü-

yordu. Yasak, diye karma
çkan adama, Kastamonu me-
busu olduumu, Mecliste bu-

lunmam lâzm geldiini, gide-

ceimi tekrar ettiim halde,

brakmad. Anlalyordu ki,

bütün yollar geceden tutulmu
tur. Eve avdetten baka çare

yoktu. Fakat evde fazla kal-

madm. Mutlaka Meclise git-

mek karariyle, tekrar çktm
ve kapatma akl etmiyecek-

lerini tahmin ettiim yolsuz,

izsiz aaçlklar arasndan, kim
seye görünmemee çalarak,

emsipaaya indim. Kyda
bir kayann üstüne oturdum,

baktm. Manzara fecidi. Li-

man yabanc harp gemileriyle

dolmutu. Vaka son günlerde

hava hayli bulanm, vaziyet

vahamet kasbeder gibi olmu-
tu amma, iin bu dereceye va-

raca tahmin edilemezdi. Hiç

unutmam, bu manzara kar-
snda duyduum tarif edilmez

elem ve strapla, kendimi tu-

tamadm:
— Ben bunun intikamn a-

lacam! dedim.

— Ne kadar sonra alabildi-

niz?
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— Çok geçmedi... Üç sene

sonra Moskovada yapmaa mu
vaffak olduumuz muahedeye

attm tarih, 16 marttr!
— emsipaadan, Fndklya

geçince?

— O günkü Meclisin hali...

Evvelâ, gider gitmez, stanbul

igalinin tafsilâtn aldk. eh
zade karakolunun basl, uy-

kudaki askerlerimizin ehit

edilii ile bahyarak Harbiye

Nezaretine ve her tarafa sira-

yet eden igal... Biraz sonra

Meclis kapma da dayand-

lar. Bata Rauf bey (Orbay)

olmak üzere baz mebuslar

istiyorlard. Verelim, vermi-

yelim diye münakaalar oldu.

Gümühane Mebusu Zeki Bey:

(— Rauf!.. te rhtmda va-

sta var. Derhal kyafetini de

itir, atla, karya geç., kaç!)

diyor, bu fikre itirak eden-

ler de görülüyordu. Fakat Rauf

bey, bu fikre itirak etmiye-

rek, dümanlar mütecaviz ve

zalim duruma sokmak için,

sonuna kadar dayanmak ka-

rarnda idi. Nitekim öyle yap-

t. O günkü bu hâdisenin taf-

silât malûmdur. Neticede, dü
mann hareketi protesto edil-

di.

Bu hâdiseden evvel, Rauf

bey, behemehal Ankaraya gi-

dip Mustafa Kemal Paa ile,

temas etmemi" istiyordu.

Esasen, Ezrurum ve Sivas

kongrelerinde bulunarak, s-
tanbula döndükten sonra, Mec
lisi Mebusanda kuvayi millî-

yenin, daha dorusu henüz te-

ekkül etmi Heyeti temsiliye

nin mümessili durumunda bu-

lunan Rauf bey, Mustafa Ke-

mal Paay Meclis Reisi yap-

mak istiyordu. Ben, buna iti-

raz edince, o:

— Mustafa Kemal yalnz bir

asker deildir. Büyük bir dev-

let adamdr, emin ol! demi ve

benim:

— Orasn bilmem. Zaten

askerlii falan meselesi bahis
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Bu yazmzda ad geçen

Rauf Orbay..

mevzuu deil. Kendisi burada

yok. Ankarada, nasl reis o-

lur? cevabn veriim üzerine

de, gidip kendisini görmem,

teklifinde bulunmutu.
Kara Vasf da, hattâ Rauf

beyden daha fazla, Mustafa

Kemal Paa ile temas etmem
hususunda srar ediyordu. Bu
arada sadrazam Salih paa ile

Fevzi (Çakmak) paa da mut
laka Ankaraya gidip, Mustafa

Kemal Paa ile görümem lâ-

zm geldiini söylüyorlard. A-

ma ne görüecektim, bu hu-

susta kimsenin bir ey dedii

yoktu. Vaziyeti yakndan gö-

rüp bir hasbihal..

16 mart hâdisesinden sonra,

bu mevzudaki teklif ve srar

lar artnca, Meclisten benim
de aralarna katlacam dört

kiilik bir heyetin Ankaraya
gitmesi kararlatrld.

Nihayet 27 martta Sinop me
busu Doktor Rza Nur, Konya
mebusu Vehbi, Eskiehir mel

busu Abdullah Azmi ile bir-

likte, stanbuldan yola çktk.

lk merhale, tabiî zmitt.

Fakat zmit mutasarrf, habe-

rimiz olmadan, geliimizi (s-

tanbuldan gelen dört mebustan

mürekkep heyeti nasha) diW
etrafa haber verdii için, Gpy
vede acaip bir hava ile kar-
latk. Zaten, o günlerin ica-

b, pek hakl olarak buluttan

nem kapan kuvay millîyeci-

ler, (Heyeti nasha) dan kuku
lanarak, indiimiz han odasn,

göz hapsine aldlar. Vaka, ç-

kp dolayoruz1 ama, ite o ka-

dar, uzaklamamza, hele An-

karaya doru yollanmamza im

kân yok..

Bu srada Abdullah Azmi
efendi krk derece atele se-

rilmi yatyor, Vehbi Hoca da

namazdan, niyazdan ba kal-

dramyor...

Uzatmayalm, Geyveye gelen

kuvay millîye kumandan
Mahmut bey delâletile, yap-

lan muhabere neticesinde,

(Heyeti nasha) falan olmad-,

mz, srf bir hasbihal içiJ

gifttiimizi anlayan Ankara,;

yola devam etmemize müsaa-;

de etti. Geni bir nefes aldk.'

Geyvede kendisiyle uzun u-

zadya görütüümüz Mahmut
beyden, Ankara ahvali ve ku4

vay millîyenin durumu hak-

knda hayli ferahlatc malû-

mat edindiim için de, artk

bir (kuvvet) in var olduuna
inanm, seviniyordum.

O gece, stanbuldan kaça-

rak, baka bir yoldan burays|

glmi olan Doktor Adnan, Ha4
lide Edib gibi yeni Ankara yol;

culariyle bulutuumuz sofra

banda, ayaa kalkarak, co-

mu;
— Bu memleket kurtulacak!

Bu vatan mutlaka istiklâl ve

hürriyetine kavuacak! Diye,]

hakikaten inanç ve imanla ba;



rmtm. Ertesi günü direzi-

ae ile yola çktk. Sakaryaya

kadar ârzasz gittik. Köprüyü
geçerek, trene bindik. Ama,
o zamanki tren denen eyleri

bilirsiniz... Tarife hacet yok...

Nihayet doru Ankara.

Mustafa Kemal Paa, mai-

yetiyle, bizi karlad.
Onu ilk defa görüyordum.

Faytonda beni sama ald. Ko
> nua konua ziraat mektebine

geldik. Biraz istirahatten son-

ra, sofra banda toplandk.

Ali Fuat paa, Refet bey, Hüs
rev Sami, Hüsrev (Gerede),

Çevat Abbas, yaver Salih bey

lerle, henüz tantmz di-

erleri de vard. Scak, sami-

mî bir hava içinde idik.

Artk, millî dâvann zafere

erecei hakkndaki inancm,

büsbütün kuvvetlenmiti. (Kuv
vete istinat etmeden hiç bir

ey olmaz) derken, burada,

kuvveti temsil eden balarn,
bir araya gelerek, ayni mak-
sat ve ideal etrafnda elele ver

mis olamalarm görmek, bü-

tün tereddütlerimi, endieleri-

mi silmi, kalbimi inançla dol

durmutu.
— Mustafa Kemal Paann

o srada bütün düüncesi,

kapanan stanbul Meclisi Me-
busan yerine, mümkün oldu-

u kadar süratle, Ankarada,

fevkalâde salâhiyeti haiz bir

Millet Meclisi toplamakt. Va
ziyet hakkndaki hasbhalimiz

bitince, bu mevzu etrafnda

görümee baladk.
Bu meclis nasl kurulacak-

t? Mustafa Kemal Paa tama
mile yabancs olduundan,
tabiatiyle bu ii bilmiyordu.

Bir taraftan, stanbul mec-
lisinden gelen mebuslar vard.

Bir yandan da bütün vilâyet

lerle, liva ve kolordu kuman
danlklarna yaplan teblilerle

yeni mebuslar seçiliyordu. A~
nadolunun o günkü vaziyeti

dolaysiyle bu i te pek kolay

olmyacaa benziyordu.

(Devam var)

16. Asr Yeniçerileri
Arivlerimiz, kütüphanelerimiz ve dünya kütüphane ve

müzeleri, tarihimize ait vesikalarla dolu iken, maaelsef bun-

lardan istifade yollar bulamyoruz, daha dorusu aramyo-
ruz. Yeni Tarih Dünyas, büyük fedakârlklar bahasna da

olsa, bu boluu, kendi imkânlar ile doldurmaya çalacaktr.

Yukarda gördüünüz XVI. asra ait resim, talya mü-
zelerinde bulunmaktadr. Biz, Renzo Sertoli Solis'in maalesef

bizde ne tercüme edilmi, ne de bahsedilmi olan Solmano

il Magnif ice) Kanunî Sultan Süleyman kitabndan iktibas

etmekteyiz ki, eserde, resmin eski bir gravürden iktibas

edildiini de bilhassa kaydedilmektedir.

Yeniçeri kyafetleri, bir çok deiiklikler geçirmitir ve

çounun kyafetlerini tesbit etmek imkân vardr.

Bu satrlar yazmaktan maksadmz, bir noktaya ili-

mektir. 30 Austos Zafer Bayrammzda temsil edilen Yeni

çerilerin, gerek kyafet, gerek elbiseyi giyen ve keçe külâh-

lar tamaktan âciz personelin intihabnda lâyk derecede

hassasiyet gösterilmemi olduunu gördük. Kulamza gelen

bir rivayete göre, alâkadarlardan biri: «Uydurduk» kelimesini

sarfetmi. Aman dikkat, tarihi uydurmaya kalkarsak, cidden

gülüne oluruz.
^ I /



Bizarsn muhteem kraliçesi Theodora, nedimeleriyle beraber devrinin ahane komulariyle (Re-

nanna'da San Vitale kilisesinde 6 nc asra ait bir mozayikten)

Modann tarihi ve hikâyeleri
MODANIN mahiyeti ne-

dir? Sualini öyle ce-

vaplandrabiliriz: însan

giyiminin ezelden ebede ka-

dar deien nizam. Ya bunun
kökü nereye baldr dersi-

niz? Maymunlar gibi taklitçi

lik insiyakndan doduunda
üphe yoktur. Taklitçiliin se

bebine gelince; bu ya sayg,

yahut da taklit edeceimiz in-

sanla eit olmak arzusuna da-

yanan duygumuzun tevikm-
dan ibarettir.

imdi sayg ve duygumuz-
dan gelme tiklitçilii ele ala-

lm. Basit, iptidaî bir kavim-
de, aa tabakadan olanla-

rn, kendilerinden üstün olan

lar taklit etmelerindeki ruh
haletini inceliydim. Göreceiz-
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Kütleleri arkasndan sürük

leyen moda, hangi sebep-

lerle salgn bir hastalk

haline geldi? Merakl hikâ-

yeler, gülünç vakalar ve

fecî akbetler.-——— Nakleden

Sadettin PRAL

O

ki, kökü saygya bal olan tak

litçilikte asl olan ey, kendin-

den üstün olann meziyet say
lan taraflarndan ziyade ku-

surlarn taklit etmektir. Bir

uak, efendisiyle kudrette asla

fakat aciz kousunda daima ve

hiç bir muahazeye maruz kal-

makszn eit olabilir!

Tarihte bunun o kadar çok
misalleri vardr ki saylmak
la bitmez. Bunlardan bir ka-

çn burada sralyalm. Fidsi

Adasnda yerlemi olan ka-

bilenin reisi, bir gün maiyeti

ile gezintiye çkar. Yolda sa-

yn bakan yere yuvarlanr ve

burnu krlr. Bu vaziyeti gö-

ren maiyet erkân hiç tereddüt

etmeden bakan taklit ederler.

Zira, burnunun kkrda e-

zilmi bir reise, salam, ve
düzgün bir burunla hizmet et-

mek kadar küstahlk olamaz!

Afrikann baz kabilelerinde

de buna benzer âdetler hâlâ

terkedilmez bir «etiket» ola-

rak caridir. Meselâ, ayet ka-

bile reisi kazaen atndan düe-



cek olursa, protokol icab ya-

mndakilerin de, hiç vakit kay-

betmeden atlarndan yuvarlan-

malar zarurîdir. Aksi takdirde

maiyet erkân arasndan uzak-

latrlmak suretile «saygszlk
larnm cezasn» çekerler.

Bu konuda bir de Ortaça
Avrupasma göz atalm. Fran-

sa kral Sent Lui'nin kznn
ayaklar çok büyük ve çirkin-

di. Prenses, kocaman ayakla-

rnn aybn örtmek için, onlar

gizliyen çok uzun etekli rop-

lar giymei âdet edinmiti.

Prensesi taklitte gecikmiyen

saray kadnlarndan sonra, bü
tün Fransada XIII inci asr
boyunca kadnlar, ayaklarn
güzel de olsa, saklamak zorun

da kaldlar.

1461 ylnda Burguntlu Filip-

in banda üreyen çbanlar yü
zünden saçlarn kökünden
tra ettirmesi lâzm geldi.

Genç asilzadelerden be yüzü
derhal prensi taklit ederek

saçlarm kestirip efendilerini

bu mükül durumdan kurtar-

dlar. Bu tarihten sonra da er-

keklerde kesik saç moda oldu.

Bu vak'adan yarm asr sonra,

Fransada Françoi I in saçlar

dökülmee balamt. Ba â-

deta çplak danecek kadar az

saçla örtülü olarak itirak et-

tii bir baloda, kraln bu feci

halini gören asilzadeler, ertesi

gün saçlarm dibinden tra et-

tirerek efendilerinin huzuru-
na onun gibi çplak kafal ola-

rak çktlar. Fransada bu çp-
lak kafa modas; Hanri II.,

Francoi II., Charlee IX ve
Henri IV ün saltanatlar sü-

resince moda olmutu, Loui
XIII zamanna kadar Fran-
sz erkekleri bu modaya u-

yup saç uzatmadlar.

Ya «Güne kral»? Lui XIV
nün seyrek, kzl saçjlan yüzün
den kullanmak zorunda kald

«peruka» XVII inci asr
boyunca erkeklerin ba tac

oldu. Fakat majestenin peru-

kasndan baka, pek çok takli-

de elverili taraflar da vard.

Meselâ akan kokan,, fistüllü

burnu. Nihayet bir gün bu a-
hane burun ameliyat edildi.

Derhal Fransa saraynda bu-

run fistülü âdeta moda oldu..

O tarihe kadar bu hastala tu

tulmu olup da, utançlarndan

dertlerini saklayanlar, imdi

bu hastalklarile iftihar edi-

yorlar, hametmeaba bu yön-

den benziyebildikleri için gu-

rurlanyorlard.

Tarihî vesikalara göre, kraln
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15 inci asrda Venedik kzlar.

burun ameliyatn takip eden

günlerde, talihli operatöre o-

tüz kadar saray mensubu bu-

runlarn ameliyat ettirmek ü-

zere müracaat etmilerdi. Bu-

runlarn ameliyat ettirmek

isteyen bu asilzadeler arasn-

da, bir an evvel ameliyat ol-

mak itiyakiyle rekabet ba
göstermi, hattâ bu yüzden

çkan anlamazlklar, düello

ile neticelenmiti!

Fistül illeti öylesine moda

oldu ki burunlar salam olan

lar bile güya kendilerinde,

bu hastalk varm gibi görü-

nerek, kraln gözüne ho gö-

rünmek istediler.

Saray erkeklerinin bu hali,

ksa bir zaman sonra kadnla-

ra da sirayet etti. Onlar da,

kendi aralarnda erkeklerden

geri kalmamak için onlarmkine

benzeyen bir moda icat etti-

ler. Kraln gözdesi Prenses

Lâvalliere hafifçe topallard.

Buna dikkat eden kadnlar da

yürürken prenses gibi aksa-

maa baladlar. Tabiî bir a-

yam aksatarak yürümek ka

dmlar arasnda moda oldu.

Versay Saraynn bütün ka-

dnlar, aksak prensesin orta-

dan kaybolmasna kadar, yal

mz yürürlerken deil, dans e-
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derlerken dahi aksamakta de-

vam ettiler.

Kraln sevgilisi Marquise

Montespan saraya kabulünün

ilk günlerinde gebe kalmt.
Gittikçe imekte olan karn-

n gizlemek için, bizzat kendi

buluu olan gayet geni bir

harmaniye giyip, Seil de

Boeuf'a geldi. Bu yeni kya-
fet kadnlarn çok houna git-

mi olacak ki ertesi gün kra-

ln gözdesinin giymi olduu
harmaniyenin eleri kapla-
ark satlmaa balad. Fransz

15 inci asrda Fransz kraliçesi

ve nedimeleri.

kadnlar bu pelerine asl mak
sadma uygun olarak «Les in-

nocentes» adn vermilerdir.

Misallere devam edelim.

Prusyanm güzel kraliçesi Luy
zayi hepimiz biliriz. te bu
kadn çok çirkin olan boynu-

nu örtsün diye daima tüllere

bürünürdü. Mehur tablosun-

da da tüllere sarlm olarak

görünür. te bu «Vesta tü-

lü» Orta Avrupamn kadn mo-
dasna o tarihte hâkim olmu
tu. Fransa kraliçesi mehur
Jozefin de, çok çirkin görü-

nen iri bürü dilerini ört-

mek zoriyle, konuurken az
n hep elinde tuttuu dantelli

bi mendil ile kapard. Onun
bu hali devrinin kadnlar ab-

rasnda bir zarafet jesti ola-

rak taammüm etmiti.

Görülüyor ki, hükümdarla-

rn, büyük adamlarn zayf,

hattâ gülünç taraflar etrafn-

dakiler tarafndan taklit edili

yor ve moda halini alyor.

Ya airlerin, muharrirlerin

mukallitleri yok; mudur? di-

yeceksiniz. Hem de ne kadar

vardr. ekspir'e, Hugo'ya,

Dante'ye hiç olmazsa d gö-

rünü itibariyle benzemee
yeltenen ne kadar taklitçi var

dr bir bilseniz... Bütün bun-
lar «sayg» dan gelme taklit-

çiliklerdir. Birine benzemek,
onunla ayni tarzda giyinmek
cinsinden doma taklitçilik

ise, tamamile baka bir psiko-

lojiye dayanr ve ayr bir ma
hiyet arzeder. Bu nevi taklit

çiliin tekâmülünü, Ortaça
snflamasnda en iyi misal-

lerile görmekteyiz. Roma ile'

Bizansm ahalisi u snflara
ayrlrlard: Büyük asilzadeler,

asilzadeler, halk ve köylüler.

Bu snflardan herhangi biri-

ne mensup olanlar, kendi s-

14 üncü asrda Fransz kadn
modas.



te tarihin karanlklarndan talarn ifa etii bir moda.

Milâttan önce yaam olan kraliçe III. Amenophis Felesege'nin

ahane kyafeti..

ruflarna mahsus elbiseler gi-

yerlerdi. Daha aa tabaka-

dan bir adamn, kendinden

üstün olanlara mahsus elbise-

yi giymesi ar cezay icap et-

tiren suçlardan saylrd. Fa-

kat ezeldenberi insanlar, men-

olunan eylere kar haristir-

ler. Bu amaz kaide sebebiy

le, halk snfna mensup bir

erkek asil zümrenin, asilzade

lerden olan bir kadn da bü-

yük asilzadelere mahsus elbi-

seleri giymekte, _ mevcut ya-

saa ve ar cezalara ramen

-

tereddüt etmemilerdir. Bu
hususta krpjla.rm zaman za-

man çkarmak zorunda kaldk
lar emirnameler, hâdiseyi tev

sik bakmndan mühimdir.

1294 tarihinde, «Güzel Fi-

lip» tarafndan imzalanan bir

emirle: halk tabakasndan olan

bir kadn için Hermine kürk

giymek, altn kemer ve ky-
metli talar takmak katiyen

yasak edilmitir. Bu emire gö

re: Orta derecede asil bir ka

dm senede yalnz bir tane ye-

ni elbise yaptrabilcek, bü-

yük asilzade snfndan olan

bir saray kadm da bir yl zar

fnda ikiden fazla elbise yap

tramyacaktr.

Fransa krallarndan Hen-

rie II. al rengi hükümdarlara

hasretmi, XIV. Lui ise altn

ve gümü ilemeli kumalarn
kendinden bakalar tarafn-

dan giyilmesini yasak etmi-

ti.

Peki ama, bu yasaklar ne ne-

tice verdi dersiniz? Hiç. Çün-

kü, bizzat «Güne Kral» ken

di koyduu yasa, kendisi

bozdu. Dostu olan Mareal Vil

leroy'ya kendi elbiselerinden,

altn ilemeli bir ceket hediye

etmek suretile, bu çeit elbi-

seler giyilmesini moda haline

koydu.

Kraln ceketini giymek mü-
saade ve lütfuna erien Mare-

al, pek tabiî olarak, dier sa-

ray adamlarnn haset veya

gptasn tahrik edecek ve ö-

lüm bahasna da olsa onlar

da altn srmal ceket giymek

istiyeceklerdi. Nitekim böyle

de oldu. Daha sonralar al-

tn srma imalâtnn bal ba-

sma bir sanayi ubesi haline

gelmesine sebep olan bu mo-

da, hâlen merasim elbiselerin

de, lüks kadn tuvaletlerinde

hükmünü icra etmektedir.

XVIII inci asrda snf mü-
cadelesi kzmaa balad. Bu
devirde halk tabakasndan o-

lan zenginler, büyük asilzade

snfla, hiç olmazsa d görü-

nü bakmndan eit olabilmek

için pahal ve süslü elbiseler

giymei âdet edindiler.

Dün böyle olduu gibi, bu

gün de bu konuda deien bir

ey yoktur. Her ne kadar ce-

miyet nizamnda Ortaçan s-

nf farklar kalmad ise de,

eski zamann moda çlgnlkla

rmm örneklerini bu gün de

aramzda görmekteyiz.

îte hizmetçiniz, izinli gü-

nünde muhakkak hanmnn
giyimini taklit edecektir. Ha-

nmnn giydii apkann, is-
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karpinin eini giyecek, robu-

nun modelini yaptracaktr.

Bu karakteri itibarile moda
ya, «insanlar arasnda müsa-
vat yaratan unsur» da diyebili-

riz.

Kütlenin tâbi olduu hisler-

den bahsettik. Bu arada unut
mamak lâzmdr ki, beer cami-

as her eyden evvel iki bü-

yük zümreye, kadn ve er-

kek cinslerine ayrlmtr. Bu
iki cinsi yekdieri üzerine his

sen müessirdir. Biz bu hissi,

çok defa bizatihi hassas olan

konuyu, moda bahsinde de

gözden uzak tutamayz. Bu nok
tai nazardan moday, akn
ilham olan kendini beendir-
me arzusu dourmutur deni-

lebilir.

Tabiat kanunu, zt cinslerin

yekdierinin houna gitmek
için gayret sarfetmelerini â-

mirdir. Bu hal, aynen hayvan
lar âleminde de böyledir. Ger
çi hayvanlarda moda yoktur.

Çünkü onlar tabiatn kendi-

lerine verdii klkta doar,
yaar ve ölürler. Çok eski de-

virlerde yaam olan ilk in-

sanlar arasnda da hayat, bu-
günkü hayvanlardan pek fark
l olmadna inanabiliriz.

Moda, ilk giyim eyasnn
kullanlmas ile balamtr.
Yahut da, baka bir tâbirle mo-
da, insann tabiat vergisi o-

lan anadan doma klna,
kendi buluu ile bir eyler ilâ

ve ettii zamandan itibaren or-

taya çkmtr. Vahi kavimler

arasnda yaplan incelemeler,

bu tekâmülü el ile tutulur bir

halde bugün dahi bize göster

mektedir. lk giyim eyas hay
van derileri idi. Tüyler, boya-
lar, dövmeler, burun veya ku
lak küpeleri ise ilk süs ve mü
cevherleri tekil ederler. Bun-
lar delâletile ve bu yoldan ip-

.

tidaî kavimlerde «utangaçlk
36

16nci asrn modas. Hermnin bal ve etei ile bir

Fransz kadn.

duygusu» domu ve tekâmül

etmitir.

Beer hayatnda en garip in

klâp budur. «Utangaçlk duy-

gusunun» - tâbir caizse - «Ku
tup noktas» nda, cinslere ve

modaya göre devirler dei-
mitir.

Meselâ Avrupal kadnlarn
yüzlerini, kol ve göüslerini

örtmemelerine karlk, arkta
yayan bir çok kavimlerde

kadn vücudunun bu ksmla-
rn sk, sk örterek dier
yerlerini çplak brakmakta
beis görmez.. Ortaçada XV.
inci asrn balangcnda, «U-

tangaçlk duygusu» kadn saç

larmn büyük bir kskançlkla
yabanc gözlerden saklanmas
na sebep olmutur. Kraliçe

Ysabeau de Baviere devrinde

Fransz kadmlar balarna e

ker külâh biçiminde, uzun,

«Hemvin» ismi verilen kü-

lâhlar giyerler ve saçlarn bu

acayip apkann içine gizler-

lerdi. Onlarn saçlarmm kum
rai veya sar olduunu anla-

mak imkânszd. Saç gizleme

yolundaki gayretleri bir sra

o kadar artt ki, ense ve a-
kaklardaki saç kllarm bile

tra etmek âdet oldu...

lk insanlarn, iptidaî devir

lerinde «Âdem olunun» asl

elbisesi tabu derisi idi. Bu hal

uzun Yüzyllar boyunca de-

vam etti. Bunun bugün «an-

tik» cemiyetlerde de böyle ol-

duunu cesaretle idida edebili

riz. Eski Yunanllarda bile, hâ

lâ bizde olduu gibi elbiseler

vücudun muhtelif ksmlarna
göre ayr ayr dikilmi deil-

di.

(Gelecek say dier modalar)



Dünyâda ilk rüvet hâdisesi
ve

Sümer mektepleri
GEÇEN Yüzyl içinde Ya-

knark arkeologlarnn

en mühim ilerinden bi

risi Sumerlileri ve onlarn me
deniyetlerini meydana çkar-

malardr. Fakat onlar için bu
beklenilmiyen bir netice idi.

Çünkü arkeologlar Mezopotam
yadaki hafriyata, Sumerlileri

deil, Asûr ve Babilleri ara-

mak maksadiyle balamlard..
Asûr ve Babiller ile medeniyet-

leri hakknda Tevrat, klâsik

ve klâsik devirden evvelki

kaynaklardan edindikleri bil-

giler onlar bu aramalara te
vik etmiti. Fakat Sümerler

ve Sumerlillik hakknda en u-

fak bir malûmatlar yoktu.

Çünkü onlarn ne memleket-

leri ne de kendileri hakknda
o zamana kadar bilinen yazl
vesikalarda en ufak bir iz gö-

rünmüyordu. 2000 seneden faz

la bir zamandan beri «Sü-

mer» ismi bile insanlarn haf-

zasndan silinmiti. Halbuki,

imdi Sümerler, Yakn arkn
en iyi bilinen kavimlerinden

biridir. Eer Arkeoloji Müze-
sinin eski ark ksm gezilecek

Arkeoloji müzesindeki bir

Sümer tabletini ilk defa

okuyan Muazzez Çi, dün-

ya ilim âlemine kymetli

bir eser kazandrmtr.
Ayn zamanda son derece

merakl bir hikâyeyi ihti-

va eden bu yaz, ilk defa

«Yeni Tarih Dünyas» ile

ilim âlemine intikal etmek-

tedir..

olursa, Sumerlerin heykel ve

kabartmalarndan, onlarn gö-

rünüleri hakknda bir fikir

edinilebilir. Ayni zamanda kül

tür malzemesi olan saray ve

mabetlerini ina ettikleri tu-
la ve sütunlar, âlet ve silâh-

lar, kap ve vazolar, mücev-
her ve tezyinat da görüle-

rek medeniyetleri tasavvur

edilebilir. Bunlardan baka,
Sumerlerin ileri, iktisadî ve

idarî kaytlar olan mübalâa
sz on binlerce tablet baz mü-
zelerin bilhassa bu hususta

dünyada zenginlik bakmn-
dan ikincilii alan stanbul Ar-

keoloji müzesinnin tablet ari-

vinde toplam bulunmaktadr.

Bunlarn yardmiyle Sumerle

rin kavim tabakalarn, içti-

maî bünyelerini, idarî tekilâ-

tm örenebiliyoruz. Ayn za-

manda bu tabletler vastasiy-

le biz onlarn kalplerine ve dü
üncelerine de nüfuz edebili-

yoruz. Bütün bunlardan, 5000

sene evvel Dicle ve Frat ne-

hirleri arasnda yaayan Su-

merlerin çok yüksek bir mede
niyete sahip olduklarm öre-
niyoruz. Onlar bir taraftan ba

taklklar kurutmu, dier ta-

raftan mükemmel kanallar a-

çarak scak ve kuru topra
sulamlar. tina ile elde edil-

mi tohumlardan zengin ve

olgun mahsul almlardr. Ta-

cirler ve gemicileri komu
memleketleri olan Msr ve Hin

distan, Filistin ve ran ile s-

k ticarî münasebetler kur-

mulardr. Her türlü sanatkâr

yetirtirmi, muntazam me ma-
mur ehirler tesis etmilerdir.

ktisadî ve ticarî sahada ol-

duu gibi onlarm fikrî ve ru-

hî sahada da çok ileride ol-

duklarn görüyoruz. Onlar
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ÂBDELERMZ: 1

ÇENBERLTA
Kostantin sütunu ad verilen ve Kostantin meydannn

ortasnda bulunan bu sütün, bugün muhafaza edilmekte olan

Bizans sütunlarnn en uzunudur. Kostantin tarafndan Roma-

dan getirilerek- buraya dikilmitir. Romal Apollon heykelini

tarken, buraya srasiyle Kostantin, Jülyen ve Teodos'un

heykelleri konmutur. Heykellerle birlikte uzunluu 50 met-

re olduunu kaydeden eserler vardr.

1801 yl zelzelesinde sütunun üstündeki heykel dümü,
Aleksi Komnen tarafndan tamir ettirilerek üstüne yaldzl

bir salip koydurulmutu.

Sütuna «Çenberlita» denmesinin sebebi, parçalarn, de-

mir çenberlerle tutturulmu olmasndandr.

Çenberlitan altndaki kaln duvar, 1701 de, Sultan Mus-

tafa tarafndan ördürülmütür.

mazi ile istikbal arasnda sihir

li bir ba mahiyetinde olan ya

zy icat etmilerdir. Evvelâ ik

tisadî ihtiyaçlar için kullan-

lan bu yaz, bilâhare asrlar

boyunca tekâmül ettirilmi ve

nihayet Milâttan evvel 2000

de bir çok kasidelerini, en zor

kompozisyonlarn kamla, kir

li fakat bozulmyan çamur üze

rine yazmaa muvaffak olmu-
lardr.

Bundan da onlarn yalnz ya-

z sistemini icat eden bir ka-

vim deil, icat ettikleri bu ya-

zy hayatn her türlü sahasn-

da kullanma bilen nadir halk

tan biri olduunu anlyoruz.

Çivi yazs ismi verilen Sü-

mer yaz sisteminin icat ve in-

kiaf dorudan doruya Sümer
mekteplerinde olmutur. Milât-

tan evvel 2000 _ 3000 seneleri

arasndaki devre ait Sümer
mektebinin mevcudiyetini gös-

teren vesikalara malikiz. Bun
lar çok olmamakla beraber, zen

gin muhtevalarndan, asrlar

boyunca mektebe verilen ehem
miyeti mükemmel bir ekilde

tebarüz ettirmektedirler. Fakat

biz mekteplere ait ve onun te-

kilâtiyle metotlar hakknda bil

gi veren en mühim malzemeyi

Milâttan evvel 2000 senelerinde

bulmaktayz. Mektep tabletle-

ri ismini verdiimiz bu vesika

lardan yüzlercesi dorudan do
rüya talebeler tarafndan hazr
lanarak bozuk yaz temrinleri-

le doldurulmutur. Bunlarn ü-

zerinde müptedi talebelerin yaz

dklar karmakark yazdan
balyarak ilerlemi talebele-

rin dikkat ve itina ile yazdk
lan yazlar görülmektedir. Bu
tabletler için kullanlan mal-

zemenin (çamurun) fena ol-

mas, yazlarn gayri mun-
tazam bir ekilde oluu, ilk ba

kta onlarn bir hususiyet ar

zettiini anlatmaktadr. Hattâ

bu hususu ihtiras olmyan-
lar bile tefrik edebilmektedir.

Bazan talebe fena yazd bir
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yazdan dolay yumuak ça-

muru skm ve atm, bazan

yanl yazd ksm kesmi,

bazan da hocann nümune ola-

rak yazd yazy kendisine

brakmak için dier tarafn
koparmtr. Hocalarn nümu-
ne yazs umumiyetle sol taraf



tadr. Talebe de onun kars-
na aynn kopya etmitir ki bir

tablet üzerinde bu yaz fark,

çok bariz olarak göze çarpmak

tadr.

te bu mektep tabletleri

vastasiyle mevcut okunma
metotlar ile programlarn ö
renmekteyiz. Ayrca bu devir-

deki mektebin tedrisat faaliye-

tini bize dorudan doruya is-

pat eden kompozisyonlara da

sahibiz.

Bunlara göre Sumerlerin icat

ettikleri yaznn merkezi mek-
tepti. Sümer yazarlar ve air-

leri, efsane, destan, ilâhi, dar-

bmesel, öüt ve bilgi veren

kompozisyonlar gibi bütün ede-

bî nevilerini orada örenmiler
ve öretmilerdir.

Sümer mektebinin ilk hede-

fi hiç üphe yok ki, meslekî

idi. Zira çok geni olan idarî ve

iktisadî ilerini yürütebilmek

için yazya ihtiyaç vard. Bu
ilerin banda da mabet ve sa-

ray gelmektedir. Fakat mektep
ler tekâmül ve inkiaf ettikçe,

bilhassa proramlar genile-

dikçe Sümer sahasnda ören
me ve kültür merkezi olmu-
tur. Onun duvarlar içinde bir

yok felsefî, riyazi, tabiî, kim-

yevî, nebatî, hayvani bilgileri

örenen mütahassslar yeti-

mitir. Bunlar bu bilgilere ye-

nilerini ilâve etmilerdir. Bu-
rada ecdadn yaratt edebî

kompozisyonlar çallm, kop
ye edilmi, hattâ yeniden ya-

ratlmtr. Sümer mekteple-

rinden mezun olanlarn büyük
bir ksm mabet ve sarayn
muhtelif ksmlarndaki kâtip

likleri almlardr. Meselâ bir

çok kâtip snflar görüyoruz.

Kdemsiz kâtip, yüksek kâtip,

krallk ve mabet kâtipleri,

idarî ilerin hususî bir saha-

snda ihtisas kesbetmi olan

yüksek kâtipler, hükümet ve
devlet ba memurluk payesi-

ne yükselen kâtipler gibi.

Memlekette zengin ve var-

lkl olanlar arasnda kendisi-

ni öretme ve örenmeye has-

redenler de olmu. Bu eski bil-

ginlerden bir çou da, maiet-

lerini öretme ücretleriyle te-

min etmiler ve ömürlerini,

tetkikle ve yazmakla geçirmi

lerdir. Biz eldeki malzemeden

talebelerin örenme ücreti o-

larak mektep idaresine bir

miktar para verildiini anlyo-

ruz. Herhalde bu paralar ho-

calara maa olarak tevzi edil-

mitir.

Talebelerden büyük bir ks-

m zengin ailelere mensuptu.

Çünkü fakirin mektebte oku-

mas için zaman ve para ba-

kmndan büyük bir gayret

sarfetmesi lâzmdr. Baz ve-

sikalarda mektepten mezun
olan kâtibin babasnn vali,

elçi, yüksek mabet memuru,
askerî memur, kaptan, rahip,

müdür, içiba, kâtip, ari-

vist ve muhasip olduu görülü-

yor. Garip olan ey, bu kâtip-

ler içinde hiç bir kral oluna
rastlanmamasdr.

Mektep tekilâtna gedince:

Sumercede mektebin ismi

«e-dub-ba = tablet evi» dir.

Bu mektebin en büyük otori-

tesi yani müdürü «mektebin

babas» denilen ahstr. Bu-

nun yardmcs «Büyük bira-

der» dir. Bunun vazifesi: tale-

belerin kopya etmeleri için,

tablet yazmak, onlarn hazr-

ladklar vazifeleri dinlemek,

hatal ilerini düzeltmek veya

cezalandrmaktr. Bunlara ilâ

veten mektep tekilâtnda «bah

çeyi idare eden adam», «etike-

tin adam», «hademe», «kap-

c» da vardr. Bunlardan ba-
ka ahslar da olduu anlal-

makta ise de, vazifeleri bilin-

miyor. Maamafih bunlardan

birisi disiplini temin eden bir

ahstr ki, belki bunu bizim

eski mubassrlara benzetebili-

riz. Bunlarn ücreti de talebe-

lerin getirdii paradan veril-

mi olmaldr.

Sümer mekteplerindeki ted

ris programna gelince; bunu
tetkik ettiimiz z/aman, asr-

mzn mekteplerinden pek
farkl bulmuyoruz. Bunlar u
veya bu kaynaktan deil, do
rudan doruya talebelerin ken
di elleriyle yazm olduklar

vesikalardan çkaryoruz. Biz,

yazya ilk balayan bir tale-

benin en basit bir iareti kop-

ya için ilk gayretlerini göste-

ren vesikalardan en ilerlemi

talebelerin büyük bir itina ile

yazm olduklar tabletlere

kadar sahibiz.

Bu vesikalardan çkard-
mz neticeye göre, bir Sümer
mektebinin programn iki umu
mî grupa ayrabiliriz: Birincisi,

yalnz iaretlerin öretilmesi,

ikincisi ise edebî ve yaratc-
dr. Birincide Sümer yazsnn
nasl yazld öretiliyor. Bu
nun için Sümer yazclar bir

tedris sistemi icat etmilerdir.

Buna göre Sümer dili birbir-

leriyle münasebettar kelime-

lere ve cümlelere göre grup-

landrlmtr. Meselâ; Evvelâ

basit iaretlerin kopyalar ö-
retildikten sonra hecelere ge-

çilmi, heceleri de öretmek
için müahhas bir usul tatbik

etmiler. ahs isimlerini ö-
retecekleri hecelere gruplan-

drmlar ve bu suretle çocuk

larm hafzalarnda kolaylkla

kalmasn salamlardr. Bun
dan sonra aaç, kam isimle-

rini, böcek, ku, vesaire

eklinde gruplandrlm hay-

van isimlerini, köy, ehir ve

mmtaka adlarn, ta, maden
nevilerini gösteren kitap ha-

linde hazrlanm listelerin

kopyas öretilmi, ihtimalki

bu isimler ezberletilmitir. Bü
tün carafî, tabiî, nebatî, ma-
denî terimlerin bu ekilde gu-

ruplandrlmas ihtisas mese-

lesinin tarihçesini gösterir..

Bunlara ilâveten talebeler bir

çok riyazi tabletler de hazr-

lamlardr. Bu tabletlerde
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Lr
Mecmuamz, memleketimizi alâkadar eden ve imdiye kadar neredilmemi pek kymetli
tarihî tablolarla sayfalarn süslemekte devam edecektir. Burada gördüünüz resim, Bo-

aziçinde bir elence âlemini canlandrmaktadr.

mükemmel kerrat cetvellerile

teferruatl problemler ve çö-

zülüleri yazlmtr. Lisan sa-

hasnda Sümer gramerinin ted

ris programnda ehemmiyetli
bir mevkii olduunu görüyoruz.

Mektep tabletleri arasnda
fiil tasriflerini, isim terkiple-

rini gösteren uzun listeler var
dr. Üçüncü binin sonlarna
doru Sam olan Akadlarn,
tedrici olarak Sümer ülkeleri-

ne doru sokulmas ve onlar
zaptetmeleri neticesi eski ö-
retmenler tam mânasiyle be-

eriyetin en eski lügatini ha-

zrmlardr. Samî fatihler yal

nz Sümer yazsn iktibas et-

mekle kalmamlar, Sumerle-
rin yüksek ve zengin edebiya-

tn kendilerine hazine yap-
mlar ve Sümer dili, konu-
ma dilinden çktktan sonraya
kadar onun üzerinde çalm,
ve taklit etmilerdir. te bu-
nun neticesi pedagojik ihtiyaç-

tan dolay Sümer kelimeleri

ve cümlelerini Akat diline ter
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cüme ederek böylece lügati

hazrlamlardr.

Sümer programnn ikinci

ksm olan edebî ve yaratcl-
na gelince: Milâttan evvel ü-

çüncü binin ikinci yarsnda,
meydana getirilmi ve inkiaf
ettirilmi olan pek çok ve
muhtelif edebî kompozisyonla
rm taklidi, kopyas ve tetki-

kidir. Bu eski edebî nevileri

yüz kadardr ki, bunlar numa
ralandrmlar ve kataloglar-

n yaptrmlardr. Ekserisi i-
ir tarznda olan bu edebî ne-
vilerin, uzunluklar 50 satr-

dan 1000 satra kadardr. Bun
lardan imdiye kadar bilinen

leri Sümer tanr ve kahra-
manlarnn yaptklarn, tem-

sil ettikleri ileri ve geçirdik

leri maceralar iir tarznda ö

ven destan ve mitolojiler, kral,

ve tanrlar için yazlan ilâ-

hiler, Sümer memleketinin
harap olmasndan mütevellit

duyulan elemleri ihtiva eden

iirler, darbmesel, hikâye, di-

daktik tipte bilgi veren yaz-
lardr.

Öretme metot ve tekniine
gelince: bu hususta bize ma-
lûmat verecek kaynak çok az

dr. Bir vesikada talebenin

bir gün evvel tableti hazrla-
dn, ertesi günü çal-
tn görüyoruz. Müdürün yar
dmcs olan ahs, talebe için

yeni bir tablet daha hazrlyor.

Talebenin bir tableti çalma-
s ve kopya etmesi için bir hay
li emek sarfettiinden üphe
edilemez. Kopya edilen tablet

müdür ve yardmcs tarafn-

dan kontrol ediliyor. Bazan,

yanl bulunduu zaman ceza

landrlyor. Talebe vazifesini

eve götürüp babasna da ö-
rendiklerini okuyabiliyor.

Sümer mekteplerinin tedri-

satnda hafza muhakkak ki,

mühim bir rol oynamtr. Ho-
ca ve asistanlar,

(Sonu gelecek sayda)



Eskilerden seçmeler :

Meyhane

Âlemi
Yazan :

Selim Nüzhet GERÇEK

Mecmuamz, her saysnda
eski muharrirlerin tarih

mevzuunda çok enteresan

ve faydal bulduu yaz-
larn iktibas ederek oku-

yucularna sunacaktr. Es-

ki Yedigün koleksiyonla-

rndan iktibas ettiimiz ilk

yaz, kymetli tarihçi mer-

hum Selim Nüzhet Gerçek-

in bu sayfamzda okuyaca-

nz nefis makalesidir.

UZUN k gecelerini k-
saltmak ve akamclk
zevkini uzatmak için,

bugün olduu gibi, eski de-
virlerde de, içkiye dükün-
lerin meyhaneye gitmek â-

detleriydi. Fakat eski mey-
haneler bugünkülerden çok
farklyd.

Eski meyhanelerin nasl
olduu yalnz azdan kapma
malûmat ile bilinmektedir.

Bunlarn belli ballarndan
ancak Samatyada bulunan
Altn Oluk, Gümü Halkal,D Kalpakç, ç Kalpakç gi-

bi birkaçnn ismi ötede be-
ride zikredilmitir. Dier
semtlerde de bu isimlerde ve
buna benzer muhtelif isim-
lerde meyhaneler mevcut-
mu.

Bu eski meyhanelerin ismi
çokça anlmad gibi resim-
leri de yaplmazm. Buldu-
umuz onsekizinci asrn son-
larnda yaplm yegâne
resme ve rasgeldikçe kaydet -

Eski bir minyatür olan bu resim, o devirlerdeki meyhanelerden

birinin içini gösteriyor. ret edenler, tahta tablalarn bana
oturanlar ve çengilerin çalgsn dînliyerek, oyununu seyrederek

içkilerini içerlerdi. Tezgâh ve fçlar arka plânda görünüyor.

tiimiz perakende malûmata
göre, bunlar tarif edelim.

Eskiden, daha nezih gös-

termek için, erbethane de-

nilen bu meyhanelerin sokak
kaps dna, tabelâ maka-
mnda, bir hasrl asmak â-

detti. Kapdan içeri girildii

zaman kapya yakn bir yer-

de, sada veya solda, iret tez

gâh bulunurdu. Bu tezgâhn

kap karsnda olduu nadi-

ren vâki idi.

Meyhanelerin bir kenar-

na da mezeci tezgâh konur-

du. Tezgâhta, imdiki gibi ra-

k, arap kadehleri ve su bar-

daklar ile ufak tabaklar için-

de, mevsimine göre, mezeler

bulunurdu. Tezgâhn önünde,

üst tarafa doru, kulplarn-

dan aslm birçok küçük ib-
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rikler vard. Bunlar tezgâhn
süsleriydi.

Meyhanenin içi minyatür-

de görüldüü gibi, etrafna

dört ayakl hasr iskemleler

dizilmi tahta sofralarla do-
luydu.

Meyhanelerin bazlarnn
rvan da vard. Bazlarnda
dayal, döeli birer, ikier o-

da da bulnurdu. Bu üst ka-

ta, tabiatile müdavimlerin
üste gelenleri çkarlrd.
Tavann ortasna itina ile

yaplm, eilâlanm küçük
bir fç asmak da büyük bir

zinet saylrd. Bazan da al-

tnda, ortalama, içi sardalya

dolu bir fç da konulurdu.

Yeniçerilerin ilgasndan

evvel büyük meyhanelerin
münasip mahalline bir çng-
rak aslmas da mutatt. Mey-
hanenin kaps önünde ak-

amlar miçolardan biri du-

rup elinde çngran ipi bek-

lerdi. Bir zabit geldiini gö-

rünce derhal ipi çeker ve o

zaman meyhanenin kaps
kapanrd. Herkes de sükûtî

bir tarzda oturur, miçonun
zabitin geçtini haber vere-

cek olan ikinci çngra çal-

masn beklerdi. Bunu müte-
akip herkes yine âlemine de-

vam ederdi. Geçen zabit ise

bunu kendisine bir hürmet
telâkki ederek meyhanenin
kapanma saatine kadar, her-

hangi bir ekilde, müdahale
etmezdi.

Bu çngran bir vazifesi

de meyhanenin kapanma sa-

atinin geldiini bildirmekti.

Ksaca suretlerini çizdii-

miz bu meyhanelere müda-
vim olanlarn biraz da siret-

lerini hulâsaya çalalm:
Eskiden sinni otuzdan aa-
olanlar alenen iret ede-

mez ve meyhanelere hiç gi-

remezlerdi. Meyhaneye ge-

lenlerin ise «meyhane âdap
ve erkânna» riayet etmeleri

artt.
çki insann, mihenk tas
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gibi mahiyetini meydana ç-
kardndan meyhaneler kav
gac herifleri birer bahane
ile savmya çalrlar; arif ve
zarif müterileri de türlü

türlü ikramla avlamya u-
rarlard.
Meyhanelerde, daha ev-

velden sipari edilmezse, çal-

g bulunmazd. Fakat müda-
vimlerin içlerinde eksik ol-

myan hanendeler, sazende-

ler sayesinde, ufak bir rica

ve niyazdan sonra, meyhane-
nin âhengi temin edilirdi.

Her günün gecesi, her ne-

enin kederi olduu gibi,

meyhane âleminin de safas

ve cefas çoktu.

Meyhanenin safas tabiat

ehli, lâtif mizaçl olanlarn,

içkinin cilâsile parlyan ze-

kâlarn oradakilerin istifa-

desi için, musiki, iir ve nük-

te halinde sarfetmeleriydi.

Bu âlemlere doyum olmazd.
Meyhanenin cefas ise ken-

dini tutamyan iret dükün-
lerinin kalkmya savatkla-

r ve kalkaym dedikçe yk-
lp gittikleri fç diplerinin ha
li ile, kapda gözetilen bütün
itinaya ramen aradan szan
oyun bozucularn ahvaliydi.

Korka cesur, düman dost,

bigâneyi âinâ yapan içkinin,

aykken çok hasis olanlar,

sarhoken çok cömert yap-

masndan ileri gelen cvklk-
lard.

Meyhanelerde basit hare-

ketlerin bile an'aneleri var-

d. Meselâ cgara sarmak isti-

yenler «hiç olur mu o tütün-

cü güzelinden geçmek» tar-

znda bir msra okuyarak tü-

tün keselerini veya tabaka-

larn çkarrlard.

*
O zamanlarda da bugün

gibi paras olanlar keyifleri-

ni tazelemiye, olmyanlar da

para tedariki için yollar en-

dazelemiye veyahut bir ah-

baba tesadüf için etraf gö-

zetlemiye balarlard. Bunla-
rn ho sohbet ve meclis ârâ

olanlarn davet müdavim-
lerce hiç ihmâl edilmezdi.

Çünkü meyhanede aranlan
balca vasf ince zevk ve sa-

mimî hava idi.

Bu sebepledir kî- meyhane
eski devirlerde hiç eksilmi-

yen meyhane aleyhtarlna
mukabil, tecellisinin parlak-

lndan, müdavim olmyan-
lardan tpk müdavim olan-

lar gibi, daima çok hararetli

müdafileri bulmutur. Ka-
zasker Bâki, koca kavuuna
ramen:
Ho geldi bana meyhanenin

âbü havas
Billâh güzel yerde yaplm

yküas.
demekten çekinmemi, hattâ

ondan daha mutaassp olma-

s lâzm gelen eyhülislâm
Yahya da:

Mescitte riya pieler etsin ko
riyay

Meyhaneye gel kim ne riya

var ne mürayi.

diyerek o zamanki meyhane-
lerin burada ksaca tebarüz

ettirmek istediiniz samimî
havasn vasfetmitir. Baka
misallere lüzum var m?
Zamanmza atlarsak mey-

hane müdavimi olmad hal-

de Yahya Kemal'in bu çok
güzel iirini buluruz:

Meyhane böyledir bir içen

diaima içer

Dildadegân içer, dil içer, dil-

rüba içer

Gurbette dost kadrini derha-

tr et Kemal
Âlemde ehli dert ile dert

âinâ içer.

Evet, bir içen bir daha içer.

Dert âinâ içer, zevk âinâ
içer, çünkü... Cevab Har-

putlu Hayrinin azndan din-

liydim:

stekle midir içtiimiz bade

azizim

Dert ateini zehr ile söndür-

mek içindir

Mey neeye de zevke de mah-
sus deildik

Erbab gam belki tez öldür-

mek içindir.



Sultan Abdülâziz.

5 padiaha dair

bilinmeyen fkralar

Resuhi Baykara'nn neklettii bu fkralarn hiç biri bugüne

kadar neredilmemitir. Muharrir, fkralar, babas Yeni-

kap Mevlevihanesi son eyhi Baki efendiden dinlemitir..

Yazan : RESUHÎ BAYKARA

H ABAM Yenikap Mevle-

D vihanesi son eyhi Ab-

dülbaki efendiden dinle

mistim:

kinci Sultan Mahmudun ilk

devirleri. Yenikap Mevleviha

nesinde Ali Nutki Dede efen-

di eyh. Sözü sohbeti dinle-

nir, hakikaten içi ve d te-

miz bir zat. Mehur airimiz

eyh Galibin müarünileyhin

dervii oMuunu söylemek, ken

disi hakknda fazla söz söyleme

e lüzum brakmaz, sanrm.

Sultan Mahmut ikide birde

tekkeye gelmekte, âyinde bu-

lunduktan sonra da dervilere

ihsanlar vermekteydi.

eyh efendi padiahn bu ha-

reketini doru bulmuyor, fa-

kat, durup dururken de!

— Dervilere para verme-
yin, ihsanda bulunmayn, di-

yemiyor. O zamann terbiye ve

âdabna aykr.

Bir taraftan da dervilerin

padiah ihsanna almamala-
rn istiyor.

Bir gün Sultan Mahmut yi-

ne dergâha geliyor ve âyini

müteakip eyhin odasnda Ali

Nutki Dede ile konumaa ko
yuluyor.

Bir aralk:

— eyhim, diyor, benden

bir ey emretmez misiniz?

Dede efendi:

— Estafurullah, yok, diyor.

Padiah srar ediyor:

— Canm, bir ey emredin

de yapaym.

Koca dede artk dayanam-
yor:

— Var amma, yapamazsnz.
Bu cevap, bilhassa Sultan

Mahmut gibi marur bir pa-

diahn, garibine gidiyor ve a-

sabiyetini belli eder bir ekil-

de:

— Nasl olur, diyor, söyleyin

de yapaym.
O zaman eyh efendi öyle

bir dorularak cevap veriyor:

— Öyleyse bir daha bu tek

keye gelmeyin!

Padiah arm bir halde

soruyor:

— Beni evliyaullah kapsm
da kovuyor musunuz?

Dedenin cevabna bakn:
— Buraya «Mahmut efen-

di» olarak gelirseniz geYn,

yoksa Sultan Mahmut olarak

gelip dervilere ihsanlarda bu
lunarak onlarn kalbini Allah

tan sizin kesenize çevirecekse

niz gelmeyin.

Sultan Mahmut yalanm,
Ali Nutki Dede ve halefleri

ölmüler, bilâhare ilim ve ir-

faniyle mehur olan Osman
Salâhaddin Dede efendi Yeni-

kap Mevlevihanesine eyh ol-

mutur. eyh efendi daha çok

gençtir.

Çok souk ve karl bir k
günü yal padiah Mahmut,
yannda iki ehzadesi Mecit ve

Aziz tekkeye âyinde bulunma-

a gelir. Kapdan kendisini kar

lyan Osman efendiye, yann
daki ehzadeleri göstererek:

— eyhim, der, bunlar ol-

sayd, bu havada gelmezlerdi

ama, biz geldik.

Aradan yllar geçer kinci

Mahmut ölür, Mecit padiah
olur. Y*ne karl ve souk bir

günde Sultan Mecit tekkeye

çkageliyor ve kapdan girer-

ken:

— eyh efendi, peder mer-

hum bizim için gelmezdi de-

miti ama, ite biz de geldik,

der.

te kinci Abdülhamit dev

rinin jurnaclnn garabeti-

ne dair bir fkra:
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Mithat paa ve hemfikirleri

nin gayretile tahta geçen Be-

inci Muradn akl hastal,
artk gizlenemiyecek bir hale

gelmiti. Bir delinin padiah
ve bilhassa halife olmasna
eran cevaz yoktu. Halk arasn

da bu dedikodu gün geçtikçe bu
yüyordu :

Nihayet Mithat paa ve taraf

tarlan Sultan Murad hal' ile,

yerine kinci Abdülhamidi ge-

çirmee raz oldular. Fakat cu

lûs yaplmcya kadar bu komp
lo giz1! tutulacakt. Abdülhami

din tahta geçmesi için de ey
hülislâmm halifenin (muhtelil

uûr) olduuna dair fetva ver

mesi lâzmd.

Vüzera, rical, ulema ve me-

ayih toplanmlard. Arala-

rnda ,Mithat paann eyhi ol

mas dolaysile merutiyet ta-

raftarlarn tutan, Yenikap
Mevlevihane&i eyhi Osman
Salâhaddin Dede vard.

Uzun ve heyecanl bir bek-

leme devresi balad. Fetvae-

mini efendi fetvay getirmemi

ti. Herkes merak içindeydi,

Bilhassa Abdülhamit, acaba

sultan Murat taraftarlar bu hâ

diseyi örenerek bu cemiyete

kar bir harekete mi geçiyor

lard.

Bu srada Osman Salâhattin

efendi, neye beklendiini, cü-

lusun niçin yaplmadn sor-

du. Fetvann gelmedii cevab
verildi. Onun üzerine Dede e-

fendi:

— Fetvaya ne lüzum var,

icma- ümmet (bir mesele ü-

zerinde islâm âlim ve ileri ge

lenlerinin fikirlerinin ittifak)

var ya, dedi.

Bu cevap o anda Abdülha-

mid'i huzura kavuturdu. Tam
culûsa balanaca srada da,

Fetvaemini gelerek yeni padi

ah tahta geçirildi.

Abdülhamit, Osman Salâ-

hattin efendinin bu hareketin-
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den memnun kalm, fakat

ayn zamanda da kukulanm
ti. Demek ki dier bir (icma-

ümmet) le bir gün kendisi de

tahtndan olabilirdi. Bu fikir,

ve eyhin, bilâhare Taife sür-

düü Mithat Paann eyhi o-

luu, kinci Abdülhamidi Os-

man Salâhattin efendiye ve

dolaysiyle eyhi bulunduu
Yenikap Mevlevihanesine kar

kukuya düürmütü. Tekke
ve eyhi jurnalclarm daimî

kontrolü altnda idi.

Osman Salâhattin efendi-

nin ölümünden sonra da bu
kontrol devam etti. Dedenin

yerine eyh olan Mehmet Ce-

lâlettin efendi zamannda jur-

nalclardan nefes alnmyordu.

Bir âyin günü idi. Bir âyin

okunuyordu. Bu âyinde Sultan

Veled'in öyle bir güftesi söy-

leniyordu.

Herki bugün Velede inanuben

yüz süre,

Yohsul ise bay (1) olur, bay

ise sultan olur.

Bu beyitin ikinci msranm
son ksmn «Parise sultan o-

lur» diye anlayan frsat dü-
künü ve o zaman veliaht olan

sultan Readm Mevlevi ve Ye-

nikap mevlevihanesi dervii

olduunu bilen bir hafiye, der

hal saraya öyle bir jurnal

verir: Mevleviler, ehzade Re-

at efendiyi Parise sultan yap-

mak istiyorlar.

Tabiî, bütün vesvese ve ev-

hamna ramen, harikulâde

zeki olan Abdülhamit bu jur-

nalla gölmekle iktifa eder.

Nasl gülmesin ki, o devirde

Franszlar kendi krallarn bi-

le balarndan atarak çoktan

Cumhuriyeti ilân etmilerdir.

*

te bir fkra daha, bu da

(1) Bay, zengin.

Beinci Mehmet ünvaniyle tan.

ta geçen Sultan Read'a dair,,

Mermuh, halim; selim, der-

vi, aza kanaat eder bir pa-

diaht. Senelerce bir dairede

kapal kalmas, onun zaten ka

naatkâr olan ruhunda tam biri

teslimiyet ve kadere rza do-

urmutu.

Birinci Cihan Harbi ilân e-

dilmi, ve Osmanl devleti har

be girmitir. Bundan fevkal-

âde müteessir olan Yenikap
Mevlevihanesi eyhi Abdülbaki

Dede efendi padiaha tehevvür-

le, Halife ve Sultan olmas do-j

laysile bu harbe girilmesine

mâni olmas lâzm geldiini,

âdeta ihtar eder. Genç eyhin
ald cevap udur:
— Olum, bu harbin iki ne-

ticesi vardr: Galibiyet veya

malûbiyet. Eer galip gelir-

sek bizim menfaatmzadr.
milletin menfaatma mâni ol-

mak ise hiyanettir. Malûp da

olabiliriz. Fakat bu deliler (ya

ni ttihatçlar) bir defa karar

vermiler ve girmiler. Mâni
olmann imkân yok. Önlerine

geçerek mâni olmaa çalsam,
beni mahvederler. Bu ise büsbü

tün delilik olur.

*
Sultan Read'm, yine baz

sebepler dolaysile cimrilii de

mehurdur. Yenikap Mevlevi-

hanesi eyhi evleniyor. Âdap

ve usule göre de padiaha bu

akdi haber veriyor. Sultan Re-

at fevkalâde memnun oldu-

unu söyliyerek, âdeta torunu

nun kars sayd bu hanm
görmek istediini srarla söy-

lüyor. Bunun üzerine eyhin
hanmn kaynvalidesi hanm
alarak padiahn huzuruna ç-

karyor. Sultan Reat gelin

hanm çok beendiini söylü-

yor ve bir hayli iltifat ediyor.

Fakat ihsan olarak verdii sa-

dece be altndr.

Resuhi BAYKARA



Merutiyetten sonra, bir elence âlemi (Zarzecki'nin bir tablosu)

stanbul Ressamlar:

Zarzecki ve Eserleri
stanbul Güzel Sanatlar A-

kademisi profesörü Josepy

Güzel Sanatlar Akademisin-

de Gerson'un yannda uzun

müddet çalm, Münih Güzel

Sanatlar Akademisinde Sa-

natlar Akademisinde Ans-

chütz, Barth ve Seitz gibi ho

çalarn talebesi olarak haki-

kati ve renklerin kuvvetini

anlam bir ressamd.

Tahsili bitip, paletine hâ-

kim olunca, genç artist Bav-
yeray terketmei düünmü-
yordu. Burada 10 sene kald.

Sra ile Ratisbonne, ngols-

tadt, Augsbourg ve eski sa-

nat merkezi olan Nurem-
berg'i ziyaret etti, /Uman ho-

Mecmuamz, güzel stan-

bula âk ressamlarn eser-

lerini ve hayatlarn frsat

dütükçe okuyucularna su-

nacaktr. Bu nüshada me-
hur Polonyal Zarzecki'yi

|

ve eserlerini veriyoruz.
(

Adalphe l^halasso'dan

çeviren :

Ercan ERKSAN

çalarnn usullerinde kendi

görüünü buldu. Kral Theo-
dor von Piloty, Knaus, Def-
regger'in atölyeleri onu mk-
natsn madenleri çektii gibi

çekiyordu. Bu ziyaretlerinde

resmin hissiyatla kaim oldu-

una kanaat getirdi. dealizm
onda kökleti ve zihnine yer-

leti. Sabrl ve yeni çalma-

Jarnia Zarzecki.
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Boaziçi kylarnda..

larla canl ekillerin hisleri-

ne hâkim oldu. Nihayet, fr-
çasndan emin olunca, Avru-
pada bir seyahat yapmaa
karar verdi. Avusturya ve
Romanyaya geçti. Viyanadan
Bükree geldi, orada mühim
sipariler alarak epeyce kal-

d. Nihayet 1833 te stanbula
geldi.

stanbulda fevkalâde man-
zaralar, artistik konularn tü
kenmez yenilikleri, fazla de-
iiklik, kostüm, tip, rk zen-

ginlii resme hz vermesine se-

bep o]du ve bu tükenmez ha-

zineden faydalanmaya kendi-

ni balad.
Tabiatn ve hakikî sahne-

lerin karsnda içli hislerini

izhar etmek istei, onu o

kadar sard ki, stanbula yer
lemee karar verdi. Ayni se-

ne bu ehrin Güzel Sanatlar
Akademisine resim hocas o-
larak çarld.

Türkiyedeki arkl ressam
larm hepsinden ziyade Joseph
Warnia-Zarzecki hislerini iz-

har ediyordu. Ona göre sa-
nat, duygu olunca mevcut o-
labilirdi. Ayn zamanda his-

siyat, tablolarnn mevzuu o-

luyordu. Tablol^. basan se-
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vinç, bazan strap, bazan ü-

mitsizlik, bazan usanç ifade
ediyordu. S. Valeri'de oldu-
u gibi meçhul, psikolojik,

ruhî karakterleri göstermi-
yor, fakat elle tutulurcasna
canl, kendi hissiyat ile â-

henkli bir surette eserler mey
dana getiriyordu.

Ressamn tarzn belirtme-
si bakmndan bu dört tablo-

su: Musicien ambulant, Kief
du Pacha, Danseuses Tching-
hian&s ve Kief le Lendemain
de la Constitution son dere-
ce karakteristiktir. Dördü de
her yerde, gökte, gölgeli çi-

çekliklerde, parlak havada,
mavi sularda, yaldzl ufuk-
larda görülen dans

.
ve ark-

lar sevinçle olduu gibi ifa-

de ediyor. Bu parlak renk
senfonisi tabiatn bayram-
nn sanki bestesi idi.

Ressamn idealizmi o ka-
dar büyüktü ki, sahnelerden
birini mezarlkta göstermek-
ten çekinmedi, bununla ta-

biatn canlln ve ölümün
matemini belirtiyordu.

«Boaziçi kylar hâtra-
lar» tablosunda «Allahas-
marladk» sahnesi ne kadar
hissî bir surette belirtilmi-

tir. Burada dekor artistin te

essürü ile o kadar karm
tr ki, hakikatin ve idealiz

min hissesini bulmak pek gü
tür. Gri-mavi dalgalarn ü
zerinde uçan kayktan gen
hanm, son bir selâm gönde
rir. Son bir gayretle sevgili

sine gençliinin ve akm
bütün a'aas ile genç, gü
zel görünmei özledii zan
nedilir. Sevgilisinin onun be
yaz hayalini gözünde ve gön-
lünde saklamasn ak dolu ka]

bi ile ister. Halbuki biraz son-

ra, kayk burnu dönünce,
genç kadn akn, arkada-
nn ayaklarna ylacak ve
alyarak sevgilisine ykk
bir duvarn yannda bir son-
bahar akam Allahasmar-
ladk dediini anlyacak. Tab
lonun renkleri bile, bol öla-

rak serpilmi beyazlar, gri-

ler, morlar ressamn hissiya-

tn belirtiyor ve güzelin sa-

natta ve tabiattaki yerini an-
latyor.

Bir artist üzerinde terbiye

ve muhit, nadir olarak, Joseph

Wamie-Zarzeck,\'nin eserlerin

den daha iyi bir tazyik yapa-
bilir.

Aa Loire'da Nantes'te

Fransaya hicret etmi Polon-
yal bir babadan ve Bröton-
yal dindar bir anneden 1850
senesinde doan artist, bütün
hayatnca bu iki zt_kuvvetin
tesiri altnda kalmtr: Hu-
dutsuz bir inanç ve ba bo-
luluk. Bu birbiri ile anlama-
s gayri kabil iki aykr his-

sin bolluu bize iki fevkalâ-

de kompozisyon vermitir.
«Fini Vanitatum» ressa-

mn tarzn belki de en iyi

hülâsa eden eserdir. Açk o-

larak iki fikrin, daha doru-
su iki hissin çarpmasn gös
terir: nsanî gururun îmanla
çatmas. Çorak bir arazide

yalnz mezarlarn harçlar a-

yakta duruyor ve insan ze-

kâsnn egoistlii, zevki ve
gururu için icat ettii her ey



Ave Maria.

jurlm ve devrilmi olarak

görülüyor. Yerlere dalm
>alet ve kitap, tekerlek ve
eykeltra bça, .ie ve yük
îükler, tambur ve lir; sanat-

ar, ilmi, endüstriyi, ticare-

;i, oyunlar ve zevkleri tem-
îil ediyor. Bu yknt ynla
inin arasndan bir adam ge-

diyor. Ölümün sesini iitiyor

ve çkt gibi fakir ve çp-
lak olarak ebediyete girme-
e hazrlanyor. Son daatte

ier eyin boluunu anlyor,
hayflanmadan, ba yukar-
la, yava ve ahâne öte tara-

fa, meçhule doru yürüyor.

Bu meehuliyet iri bir çizgi

ile ufukta birikmi siyah bu-
lutlarn arasnda belli ola-

rak gösterilmi.

Daha zor anlalr bir sem-

bolizmle «Ave. Maria» bize

ümitsizlie boyun emenin ga

libiyetini gösteriyor. Fena
birlemi bir tahta ynn-
dan müteekkil olan saln ü-

zerinde aç, susuz ve frtnada
bir çocuk ölmü büyük baba-

snn ceserini bekliyor ve az-

gn dalgalar bu cenazenin a-

layn tekil ediyor. Her yer-

de büyüklük; sonsuz bir gök,

sonsuz bir deniz. Sal hayat-

tan ayrlm bu vücudü kö-

pükleri ile örtüp tekrar açan

dalgalarla kalkarak sonsuz

uçurumun üzerinde ilerliyor.

Her dakika onun yutulma-

sndan korkuluyor. Bu olay-

lara kar mücadelede zaval-

l küçük, yorgun ve kudret-

siz ban eiyor, kendini ka-

dere teslim ediyor. Aydnla-
nan gökte teselli edici bir

yldz gözüküyor bu st-
rap ve matemin üzerine bir

güne konduruyor.

ran ihtilâlleri

ve

Pehlevî Hâkimiyeti

Gelecek saymzda okuyaca-

nz bu yaz, ran tarihinin

kanl ihtilâllerini toplu olarak

ihtiva edecektir.

Kaçar sülâlesi yerini Pehlevi-

lere nasl terk etti? Rza ah
Pehievi'nin stanhula gelii

ve hâtralar.



Tarih
Kitaplar ve Tarih yazlar:

Nahid Srr ORIK arasnda.!

Fatih Sultan Mehmed Han- sani ve Istanbulun 50C
üncü fethi - Adilahiler ve Adilahiler muammas
OSMANLI mparatorlu-

unun son nazrlarn-
dan ve vezirlerinden o-

lup son hükümdarlarndan Ab
dülâziz'in de damad bulunan,
eski nam ve ünvanile Damad-
ehriyarî Mehmet erif Paa,
bugünkü adiyle de sayn Meh-
met erif Çavdarolu, stan-
bul fethinin Beyüzüncü yl-
dünümü münasebetile çkan
eserlerin bize en hacimlisini
deil, fakat en özlüsünü ikram
etti. (Fatih Sultan Mehmed
Han sâni ve stanbulun fethi)

baln tayan bu kitap, ay-
ni zamanda dünkü resmî dilin,

yani Bab-âli ifadesinin en
güzel nümunelerinden birini de
tekil ediyor. Muarifesiyle ma-
alesef erefyap olmadm bu
zat otuz be yl bulan bir za-
man önce, yani mütarekenin a-

kabinde Tevfik Paa kabinesi
kurulup Meclisi Mebusan hu-
zurunda program okunurken,
uzaktan görmü, söz söylemek
ten âciz veya mütehaî - yani
korkar - sardarâzam kabine-
sini ve programn bir türlü

savunamazken - ve söz söyle-

mee ziyadesile dükün arka-
da doktor Rza Tevfik fev-

kalâde yersiz sözlerle hükü-
metin mevkiini berbat eder-
ken - kürsiye çktna, pek
güzel bir müdahale ile vazu
yeti kurtardna ahit olmu-
tum, Mehmet erif Çavdarolu
o tarihten bir kaç yl önce de
Gazi Ahmet Muhtar ve Kâmil
Paalarn kabinelerine itirak
etmi ve olgunlam bir zat-

t ve üphe yok ki Sultan Meh
met Vahdettin öz enitesi, yani
Abdülmecit damad Ferit Pa-
a yerine amcas Abdülâziz'in
damad olan bu paay sada-
rete getirseydi, vekayi baka
bir seyir takip edebilir, Ferit

48

Paa da me'um suçlarn ir-

tikâp etmek frsatn bula-
n azd

.

Fakat VI Mehmet bahusus
veliahdn enitesi olduu için

Mehmet erif Paaya güven-
miyecek ve paa Osmanl m-
paratorluunun en son ylla-
rnda siyasî bir rol oynayam-
yacak, Cumhuriyetin ilânnda
da o sralarda haremi Emine
sultann irtihal etmi bulun-
masna ramen, millî hudutlar
dna çkmak zorunda kala-
cakt. Avrupada geçirmi oldu-

Fatih Sultan Mehmet eseri

müellifi Mehmet erif Çav-

darolu (Paa)

u uzun yllar esnasnda ka-

lem ve irfaniyle millî kütüpha-
nemize büyük bir hizmette bu-
lunmam olduu için kendisine

sitem etmek, elbette ki hakk-
mzdr. Hâtralarn yazm o-

lup olmadn bilmediimiz
Makyavel ve Batuta müterci-

mine, bu küçük eserine daya-
np müverrih safatn vermek
te de mazuruz. Kitab, ken-
disi gibi deerli bir ahsiyet-
ten beklenecek vüsat ve ehem
irsiyetten nisebeten mahrum-
dur. Bununla beraber Fatih

hakknda mevcut - yer yer

müphemliklerle dolu - bütü
eserlerin dikkatli bir tetkikte

geçiriliinden sonra vücud
getirilmi bulunduunu da he
sayfa ispat etmekte ve Fati

hakknda bir kaside tertibin

den çekinilerek meselâ Çan
darl hakkndaki rüvet iddia

nn bir isnat ve iftira oldu

u da açkça tasdik edilmek
tedir.

Mehmet erif Paa, esk
devlet salnameleriyle eski mü
verrihlerin bir kere tahttar

atldn söylemekten hayâ et

tikleri Fatih'in hakikatte ik

kere iskat edilmi olduum
da kabul ediyor, fakat bu nok

tai nazar ispat için lüzum
kadar delil kullanmyor. Hu
lâsa, kitap Fatih ve Fatih dev
ri hakknda etrafl bir ese
olmaktan ziyade mevzuun âd<

ta zübdesini sunan, zamanm-
zn tarifiyle derli toplu bir ri-

sale( Ama gençler kulland
dili pek anlamyacaklardr, es-

kiler de kitab biraz muh-
tasar bulacaklardr: Sayn
müelliften pek kymetli bir eser

tekil edecei muhakkak olan

hâtralarn bekliyoruz. Bu

hâtralarnda Sultan Hamid'i

Balkan Harbi srasnda Selâ-

nikten stanbula getirii hak-

kndaki ksmdan okuduklar-
mz tamamen sahip olmak
arzusunu veren bir kuvvet ve

güzelliktedir.

Sayn Çavdarolu pek fa

tin ve cidden pürfazi'let bîr

hanm olduunu bildiimiz
cennetmekân hareminlden duy

duklarn da ilâve edince, mu
hakkak ki hâtrat! Osmanl
tarihinin ve Osflhanoullar

tarihinin pek çok safhasn

aydnlatan bir mahiyet ve e-

hemmiyet alacaktr.
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ÂDLAHLER» ve ADL-
AHLER MUAMMASI
stanbul Üniversitesi Edebi-

I /at Fakültesi profesörlerinden
J sayn smail Hikmet Ertaylan-

n bundan evvel nerettii
(Sultan Cem - Hayat ve eser-

-eri) kitab, bu ehzadenin
edebiyat tarihimizde haiz bu-
lunduu mevkiden dolay Pro-

fesörün tedris ve ihtisas saha-

fn tekil eden Türk edebiyat

j
tarihî hudutlarn amyor de-

nekti. Bu defa nerettii (Âdil

irahiler -Hindistanda bir Türk-

^slâm devleti) ünvanl- ve Cem
^Sultan hakkndaki eseri gibi
e nefis baskl, renkli resimlerle
Hmüzeyyen- kitap, dorudan do
1

rüya tarih sahasna ait bulu-

luyor. Kendilerini Dou ta-

Ipihi hakknda derin aratma-
'[lara vermiyenler, (Âdilahi-
c

jer) veya Âdilahiyye) devleti

(

hakkndaki malûmat sayn
.|H. Bayur'un Türk Tarih Ku-
rumunca neredilen (Hindis-

tan Tarihi) isimli ve pek eid-

$\ eserinde bulabilirler. Ora-
da mevcut malûmata göre,

Hindistandaki Behrenî dev-
leti dald zaman teekkül
eden yeni devletlerden biri,

kendilerine gariban denilen ve

Içou Türk olan yabanclar
^zümresine mensup Yusuf A-
dil Türkmen tarafndan 1490

da, yani stanbulda II. Bayezit

saltanat sürerken kurulmutur.

Yusuf Adil'den sonra evlâdn-
dan 8 kii hükümdarlk ede-
cek, bunlarn sonuncusu, yani

skender Adilah zamannda
ve 1686-8 de mülkleri Mongol

hakan Evrengzib Alemgir"e
intikal edecektir. 1686, Os-
manl tahtnda Avc Sultan
Mehmed'in geçirdii uzun yl
larn sondan evvelkisidir. A-
|dilahilerine ait olarak Hikmet
Bayur'un kitabndan ve bütün

tarihlere alnabilecek olan

bu icmal yannda, bu haneda-
nn müverrihi tarafndan ile-

ri sürülmü _ reddi de, tasdiki

i

de güç - bir masal, bir efsa-
ne veya muamma vardr ki,

smail Hikmet Ertaylan bu-
nun cazibesine pek fazla ka-

plm bulunuyor, bulunuyor
da eserinin ön sözünde mu-
ammay katiyen halledilmi sa
yarak eserinin stanbul fethi-

Âdilahilerden bir mparato-

riçe: Çand Bibi Sultan.

nin beyüzüncü yldönümü
münasebetiyle stanbul Üni-

versitesinin bastrmayndan
dolay sitemler ediyor. Efsane

veya muammann kendisine

gelince, güya bu Yusuf Adil,

Osmanl bakam M. Murad'n
en son zamanlarnda domu
bir ehzadesi olup, annesi de
bir hükümdar kzdr. Babas-
nn ölümünü Manisada haber
alp ve bir dakika gecikmee
sabredemeyip «Beni seven ar-

kamdan gelsin!» diyerek yolu-

na dütüü Edirneye varr var-

maz, Fatihi müstakbel bir fitne

korkusu ile kardeinin boul-
masn emredecek, bu emir ne-

ticesinde de minimini bir tabut

babasn nkiyle birlikte Bursa-
ya yolanacaktr. Fakat haki-
katte, bu tabuttaki küçük ö-

lü Fatihin kardei deil, alela-

cele tedarik edilen bir benze-
ri, bir küçük köledir. Fatihin

üveyannesi olan Sultan olu-
nu Osmanoullar mülkünün
dna kaçrtmaa muvaffak ol-

mu ve Bursadaki ehzade ka-
birlerini yeni bir tala zavall
bir köle süslemitir. Hakiki eh
zade de randa tahsil ve terbiye
gördükten ve iî mezhebinde
yetitikten sonra Hindistana ge
çerek Behmenî devleti hizme-
tinde yükselmi, o devletin in-

kraz üzerine Selcuklarn mül
künde olduu gibi müteaddit
küçük devletler kurulurken
o da merkezî Bicabur olan A-

dilahiier - Âdilahiyye devle-

tini tesis etmitir. smail Hik
met Ertaylan bu kaçrl hi-

kâyesine tamamen inanm ve
bu inan esnasnda sade bir

noktay tamamen unutmu,
Bu nokta, Douda devlet ku-

ran bütün büyük veya büyü-
cek adamlarla onlarn hizmet-
lerindeki müverrihlerin müte
vaz, bazan ziyadesile müteva

z menelerini süslemek ve par

latmak ihtiyacn duymu ol-

duklardr. Buna ait en son

misali de, geçenlerde, mazimi

uzak asrlara dayanmyan Ka-
valal Mehmet Ali hanedan-

nn son reisi, yani sabk Msr
Kral Faruk vermi, Make-
donyal aslndan oluuna ra-
men ulemay peygamber nes-

linden geldii hakknca bir

vesika hazrlamaa memur ey-
lemiti. Atatürk de bu nevi-

den bir hevese kaplm ve

buna tenezzül etmi olsayd,
asln ilk Osmanoullarnn
akbeti meçhul veya esrarl her
hangi bir eski ehzadesine ve-
ya Osmanl devletinin ilk za-

manlar Bulaaristanda, Srbis-
tan veya Bosnada saltanat sür
mü kral hanedanlarndan bi-

rine balamak iini mükem-
melen baaracak tarihçiler bul-

makta mükülâta asla ura-
mazd. Âdilahiler'in II. Mu-
rat'tan geldikleri hakkndaki
iddiada hakikatten ziyade ha-
yal veva hesao, vani o tarihte

dünyann en büvük devletlerin-

den birinin saltanat hanedanna
mensup görünüp nevzuhur dev-

lete bir asalet ve ehemmivet
mal etmek hesab mevcuda ben
7er, sark tarih'nde mutlaka ma
sal istiyen garp müverrihleri

H^nda bu iddî^Hg h'o. bîr ta-

rihçi tarafndan smail Hîkmet-
bev üstadm?: derecesinde em.
nivetle kabul edilmi derr'dir.

Nitekim, Hikmet Bayur key-
fiyetten sadece bir rivavet-

iir diye bahsedip geçmekte-
dir.

Fakat, hakikkat nisbeti bel

ki yüzde bei bulan bu ihti-

malin hemen hemen katiyetle

kabulünden sarfnazar, eser

sabrl bir arastmann mahsu
lü, bask ise en ileri memle-
ketlerin neriyat arasnda
da dikkati çekecek mükem-
meliyette. Ancak ne yazktr
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ki lisan itinal, hikâve b*r.

rak deil. Hele bir edebiyat
müverrihine hiç yakmyan
zaaflar ve kusurlarla dolu Güm
lelere rastgelmek beni hem
müteesir etti, hem artt. Mese
lâ, 36 nç sayfadaki u cüm-
le: «Bu temas sonunda Âdil-
ahilerin inkraz ve Babur-
ahilerin de inhitatîyle sona er

mistir.» Kitapta bu çeit pek
çok cümle var: smail Hikmet
bey günde bilmem kaç yaz ye-
tist'ren ve döktürdüü satrla
ra bîr daha göz atmaa vakti

bulunmyan bir gazeteci deil-
dir k» böyle cümlelerini mazur
görelim!

BR DERG
Bîzde resmî müesseseler ta

rafndan mühim masraflar ih-

tiyar olunarak, bir hayli da
emek harcanarak yaplan ne
riyatn en büyük talihsnzlii,

bunlarn hemen hemen 'stisna

sz ekilde dep®larda çürüme-
e mahkûm edilileri, çok bo-
zuk bir tevzi usu'ü sebebile
daâtlmayslar, datlamay-
lardsr. stanbul Üniversitesi E-
debiyat Fakültesinin deaerli

dcstumtz Profeör Cavit Bay-
sun'un nezareti altnda olarak
«Tarih Dernicî» adnda b<r

mecmua çkardn da geçen
gün, tamamile tesadüfî ola-

rak, örendim. 1953 de basl-m bulunmakla beraber «Ey

«Yeni Tarih Dünyas»,
memleketteki tarih aratr-
malarn bunun azamî de-
recede kusursuz olmasna
dikkat ve gayret ederek sü
tunlarnda aksettirmei bil-

dirmee karar vermitir.
Kaln ciltten mecmua ve
gazete makalesine kadar
dikkate lâyk her çalma-
dan bahsetmek, iar ola-

caktr. Eserlerinden ve ya-
zlarndan bu sütunlarda
bahsedilmesini istiyen zat-

lar ve müesseseler, bunlar-

dan birer nüsha ve sureti

«Bibliyografya» iaretile bi

ze göndermelidirler. lâve
edelim ki keyfiyet bizim

için bir taahhüt tekil et-

miyecektir. Dier bir ifade

ile, bize yollanacak her ya-
z ve eserden bahsetmek
hususunda tarafmzdan ya
plm bir taahhüt yoktur.

lûl 1951 - Mart 1952,» tarihini

ve Cilt III, say 5-6 iaretle-

rini tayan bu nüshay ve bun
dan evvelkilerini,, çkaranlar
ve yazarlar dnda, hiç bir

okuyucunmun görmemi bu-
lunduuna da rahatça yemin e-

debilirim. Halbuki, 181 büyük
cek sayfa tutan bu nüsha için-

de dikkat ve istifade ile okun
maa lâyk iki üç yaz var ki,

M. Münir Aktepe imzasn ta-

yan «Tuzcu oullar isyan»
isimli makale bunlarn banda
gelmektedir. Uzak bir mazinin
gittikçe sislenen yllar ardnda
kalm iki Trabzon - Rize se-

yahatinde adlarn ilk defa

duyduum bu derebeyi ailesi-

nin kurucusu ve en mühim
ahsiyeti olan Memi'in 1816 da

ve yllarca Rizede âdeta müs
takil bir halde hüküm sür-

dükten sonra Trabzonu ele qe
çirii ve üzer'ne sevk edilen

kuvvet tarafndan «le geçirilip

idamndan sonra da evlâdîyle

mensuplar tarafndan yap-
lan ayaklanmalar, ilk defa

olarak tam bîr etüdün mevzu
unu tekil edivor ve mu^anrir
elde etmi bulunduâu malûma
t muvaffakiyetle kullanarak,,

bu olaylar muvaffakiyetle te-
rih ve tasavvur etmi bulunu-

yor. Kald ki, kökleri III. Se-
lim devrinden gelerek 1834 e

kadar süren bu Tuzcu oâullar
ailesi, 30 sayfalk bir etütle an
latlms, tüketilmi olamaz. Ü-
niversite veya Tarih Kurumu,
Aktepe'nin o havalide dolama
sini, bizzat dinleyenle ie ka-

rmlar son dinleyen ihtiyar-

lar bu dünyadan göçüp gitme-

lerinden önce dinleyebilmesi-

ni temin etmelidir. Daha çok

malûmat ve malzeme elde edi-

nip bu etüdün ciddî bir eser

halinde yeniden yazlabilmesi

için. bu arttr.

Devlet merkezinin zaâfndan
istifade ederek Anadoluda ve
Rumelinde yer yer türemi ve

bazlarnn hâkimiyetlerine an
cak üzerlerine ordular sevk edi

lip nihayet verilebilmi elan
tara âyannn hiç biri hak-
knda da he*üZ etrafl bir eser
vazlmams, hattâ bunlarn tam
bir cetvelleri tanzim edilme-
mitir.

DE VIAGGI
)I PfETRÖ DELLA VA
L V E VLB G RIH <:

*AW$m&iüfm Arma»

M âl X O CH i FA N €

F'artc ?nm->u

C4^}'

l A ^
\ V li Q H i â .

1650 Ylnda

stanbul

Mehur talyan seyyah
Pellegrino'nun 1650 yln
da yapt ark seyahatini,
çok kymetli bir eserde tap

Sanmtr. 1650 ylnda, pek

mahdut miktarda baslm
olan bu eser, Romada Kar.
dinal Vinconzo Varnutelli'-

nin hususî hütüphanesin-

den, bilinmiyen bir fiyatla

satlm ve bundan sonra,

elden ele geçmitir. Kita-

bn üstündeki el yazlar,, e-

serin çok kymetli olduu-
nu belirtmektedir.

Yeni Tarih Dünyas, ite

hu çok nadir eseri temin

etmi bulunmaktadr. Eski

talyan dili ile yazlm ol-

masna ramen, Adnan Ta-

hir tarafndan muvaffaki-

yetle dilimize çevrilmitir.

Pek yaknda bu nadir eseri

sayfalarmzda okuyacak-

snz.
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Zengin Mükâfatl Müsabaka

1 — Bu resim size hangi
Atalar sözünü hatrlatyor?

2 — Masada (?) yerinde ne
eksiktir ?

Bu iki sorunun cevabn 1 Ekimde ç-
kacak olan «Altn Kitaplar» serisinin ilk

eseri olan «Kahraman Çocuklar» da bula-

caksnz. O güne kadar yukarki iki soru-

nun cevabn «Nuruosmaniye cad. No. 57

ERCAN Matbaas kat 1 de «ALTIN K-
TAPLAR» adresine gönderirseniz çok zen-

gin mükâfatl hediyelere itirak etmi o-

lursunuz.

DKKAT: Yeni Tarih Dünyasnn ço-

cuk neriyat olan «Altn Kitaplar», Türk

çucuklar için bir süpriz, ana ve babalar

için de derin bir nefes alma sevinci ola-

caktr.

«Altn Kitaplar» in ilk eseri «Kahra-

man Çocuklar» batan baa resimli dört

büyük hikâyeden ibarettir ve 36 sayfalk

eser 25 kurusa verilmektedir.

«Kahraman Çocuklar» çocuunu seven
her ana ve babanin gözü kapal çocuklar-
na tavsitye edecei bir eserdir, çünkü bu
eserler, Türk çocuuna okuma zevki ve-
recek, hislerini, ahlâkn kuvvetlendire-
cek eserlerdir. Altn Kitaplar'n ilk serisi

12 kitap olacak ve her 36 sayfalk eser,
yalnz 25 kurua verilecektir.

BULMACAMIZIN MÜKÂFATLARI
Yukardaki bulmacay doru halleden-

ler arasnda tam 500 okuyucuya muhtelif
hediyeler verilecektir. Bu hediyeler ara-
snda kol ve cep saatleri, kymetli dolma
kalemler, kitaplar, fotoraf makineleri,
vesaire vardr.

Vakit geçirmeden müsabaka itirak
etmenizi tavsiye ederiz.

Ekicigil Yaynevinin pek mühim ve güzel bir teebbüsü

Memleketimizin son devirlerde yaa-m mehurlar hakknda tam ve yanl-
sz bilgi veren bir eser bulunmadn ve

mevcutlarn bu ihtiyac tatmin etmekten

maalesef uzak bulunduklarn takdir eden

«Ekincigil Yaynevi», millî kütüphanemizin

bu pek büyük boluunu gidermek üzere

«YÜZ ELL YILIN MEHURLARI»
isminde ansiklopedik bir lügat hazrla-

maktadr.

4 büyük cilt tutacan hasap ettiimiz

bu ansiklopedik lügat, bilhassa son asr

tarihine ait telif ve tercümeleriyle hakl
bir öhret elde.' eden kymetli muharrir

NAH D SIRRI ÖRK
tarafndan pek sabrl bir çalma ve pek
ciddî bir itina ile hazrlanmaktadr.

Bu eser edebiyat, sanat, ilim, siyaset

ve askerlik sahalarnda ve memleket hu-

dutlar dahilinde kendini tantan ve göste-

ren bütün kymet ve öhretleri ehemmi-
yetlerine göre ve bazlar âdeta müstakil
birer kitap tekil edecek tafsilât ile an-
latmakta, ayni zamanda bir ksm hiç bir
yerde neredilmemi nefis resimlerle de
süslenmü bulunmaktadr.

Her ayn ilk günü krk büyük sayfa-
lk fasiküller halinde intiar edece kolan

«Yüz Elli Ylin mehurlar))
Ansiklopedisinin ilk fasikülü istisnaî ola-

rak

15 Ekim 1953 de

çkacak ve ondan sonra her ayn ilk günü
îstanbulda ve bütün Türkiyedeki bayilere

datlm bulunacaktr.

15 Ekim 1953 yününü bekleyiniz!

Kâdn ve basksnn nefasetine ve
münderecatm kymet ve ehemmiyetine ra
men, her fasikülün fiyat;

ancak «BR» liradr.







Çok mühim ve hayatî
bir davamz

Yeni Tarih Dünyas, kültür hayatmzda
büyük bir boluu doldurma gayesile çkt-m söyler ve bu uurda bir çok fedakârlk-

lara katlanrken, bu hizmetin memleket ölçü-

sünde olmas temennisini de izhar etmekten

kendini alamamaktadr. kinci Dünya Harbin-

den önce, Orta Avrupada tetkik seyahati ya-

pan bir Türk muharriri, Bulgaristanda .ahidi

olduu bir hâdisey anlatmt. Bulgaristanda,

eser verecek bir müellif, Maarif Vekâletine

hazrlyaca eser hakknda malûmat verdik-

ten sonra, vazifesine balad vakit, Maarif

Vekâ-eti, eser tamamlanmcya kadar o mü-
ellife bir aylk balamakta ve millî saray ve

kütüphanelerden istifade etmek istedii yaz-

ma ve basma vesikalar, müellifin ayana
kadar, kendi memurlar ile göndermektedir.

Müellif, bir kütüphaneye: «Falan kitab

tetkik için istiyorum» dedi mi, eser, bir kaç

saat sonra masasmdadr.

Yeni Tarih Dünyas için, talyan müzele-

rinden baz veikalar istedik. Gördüümüz ko-

layla hayran kaldk.

Bu noktalar kaydettikten sonra, suna

iaret etmek isteriz ki, Millî Eitim Bakanl-
mz, bu güne kadar mevcut baz formalite-

leri kaldrlarak, muhtaç olduumuz eserlere

bizi kavuturmak için çok geni imkânlar

hazrlamaldr.

Bu vün memleketimizde muayyen saha-

larda yetimi öyle kymetler vardr, ki bun-

lar, gelecekte heyetlerin baaramyaca i-

leri, tek balarna ve çok mükemmel ekilde

baarabilirler. Fakat imkânszlklar, bu ky-
metleri faydal olmaktan alakoymaktadr.

Bu husuta sonu gelmez misaller verebiliriz.

Lûgatçe-i Felsefe müellifi, merhum s-

mail Fenni'yi bir gün evinde ziyaret etmi-

tim. Bana bir bavul dolusu yazlm, fakat

baslmam, kendi sahasnda hepsi kymet
olan eserler gösterdi. Bunlar, hâlâ baslma-

htr.

Millî feitim Vekâleti, klâsikleri tercüme

ettirir, baz nadir tarihî eserleri bastrrken,

memleketin tannm ve sahalarnda otorite

olan ahslar da ayr ayr verimli olmaya
sevk etmelidir. Ciddî, ilmî, faydal esere tene
bir kütle, esersizlik yüzünden okuma zevkini

de kaybetmektedir. Bu hususta harcanacak

emein verecei meyve, emin olalm ki, çok

verimli olacaktr. Meselâ bir kültür seferber-

lii, meselâ bir de bu sahada be senelik plân,

bir çok muafiyetlerle tatbik edilirse, Türk
kütüphanesi gözleri kamatracak bir zengin-

lie ulaacaktr.

stanbul fethinin 500 üncü yl münase-

betiyle yaplan neriyat, bize bir kaç ky-
metli eser kazandrrken, u ac hakikati de

öretmitir: Fatih'e dair o kadar ecnebi me-
haz vardr ki, bunlarn yars henüz dilimize

çevrilmemitir.

Türkiyemiz için yüzlerce, binlerce eser,

bu gün bizim meçhulümüzdur. Türk kütüpha-

nelerni dolduran yüzlerce, binlerce, on bin-

lerce yazma eser, milyonlarca vesika, henüz

tasnif edilmemitir.

Bütün bunlar, Millî Eitim Vekâletinin

bir seferberlik ilân etmesini, mühim, verimli

programlar hazrlamasn zarurî klmaktadr.

N, A. B.

KAPAK RESMMZ :

Hsmdi Beyin bir tablosu..

/
i
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Yeni Tarih Dünyass
Yl : 1. Say : 2

Fiyat 50 Kurutur.

On be günde bir çkar.

Sahibi: A. Banolu iç Yaz leri Müdürü :

N. A. Banolu darehane : Nuruosmani-

ye cad. No. 57 Kat 1 * Telefon : 21649 *
Abone artlar : Senelii 12, Alt ayl
6 liradr * Dizgi ve bask : ERCAN Mat-

baas, Kapak klie : Nur Klie atölyesi,
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Esaretin strapl günlerinden sonra stanbulu hürriyete kavu-
turan Türk ordusu mensuplar, halkla beraber dinî merasimi

müUakp dua ediyorlar. Altta: anl Türk ordusunun

stanbula girii.

stanbul'un 30 uncu
Kurtulu Ylndayz

l

Tam 30 yl önce, tekbir sesleri arasnda stanbula giren kur.

tulu ordusunun Birinci Frka kumandan General Hüseyin

Hüsnü Erkflet, o günkü intibalarni anlatyor.
J

Konuan : KANDEMR

STANBULU, me'um bir ta-

I lihsizlikle urad igal fe-

lâketinden kurtararak, 6 E-

kim 1923 cumartesi sabah, e-

fi görülmemi tezahürat ve

«Yaa, varol!» çlklar, tek-

bir ve Kur'an sesleri ortasnda

ehre giren anl ordumuzun
birinci frka kumandan sayn
Hüseyin Hüsnü Erkilet, imdi,

otuzuncu yldönümünde, ayn
sevinç ve hassasiyetle gözle-

rinde canlandrd o mes'ut

günü, öyle anlatyor:

— Büyük zaferi müteakip
birinci ordu kuvvetleri, Bos-

tancdan zmite kadar olan yer

leri doldurmu, stanbula ba-

r ve sava yoliyle girmee
hazr bulunuyordu.

lk Lozan müzakerelerinin

inktaa uramas üzerine, stan
bulu igalde devam eden kuv-
vetlerle Türk ordusu arasnda-
ki münasebetler gerginleti.

kinci Lozan müzakerelerinin

açlmas üzerine de gerginlik

gevedi.

Eer Lozada anlama ol-

mazsa, stanbula cebren giri-

lecekti Fakat imzalanan Lo-

zan muahedesi, stanbulun
tahliyesile bize iadesini sala-
dndan mecburî giri yerine,

bakende, sulh halinde ve halk

tarafndan karlanarak gir-

mek, bize müyesser oldu.

Birinci frka ki «Demir fr-

ka» adiyle anlrd, birinci or-

dunun en ilerisinde ve Gebze
dolaylarnda bulunduu için,

stanbula ilk giri de, ona na-

sip oldu.

4 Terin sabah... Gebze mey

Solda: 1. Frka K. H. Hüsnü
Erkilet, ortada: 61. Frka K.

Salih Omurtak, 1. Ordu K.,

Nureddin Paa.

55



stan bula ilk giren Birinci Frka kumandan General Hüseyin Hüsnü Erkilet, kendisini karla-

yan gazeteciler arasnda. (Yannda solda Salt, sanda Zeki Cemal, merhum Sadettin, N. H. Ulu)

danmda toplanan frka, oral

ve muhitindeki köylerden te
yie gelen binlerce kiilik bir

kalabalk önünde geçit resmi

yaptktan sonra îstanbulu igal

hareketine geçti.

Frka îstanbula doru iki kol

dan yürüdü. Deniz yolunu ta-

kip eden kol, akama doru
Bostancya varm, dier kol

da bunun kuzeyindeki köyler-

de konaklamt.

Ben ve karargâhm, deniz

yolunu takip eden kolun ba-

nda idik. stanbul gazeteci-

leri bizi Tuzla ile Gebze ara-

snda güler yüzle karlam-
lar, ho geldiniz, demilerdi.

Onlarla bu ilk hasbih alimiz,

pek samimî ve hisli oldu.

Frkann ktalar da Bos-

tanc ve imalindeki tepelerde

köylülerin sevinç göz yaîariy

le karlanmlard.

O akam halk, bütün frka--

y evlerine misafir ettiler. Er-

tesi günü, be terin sabah,
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erkenden, yine halkn çok can

dan tezahürleri ile hareket et-

tik. Frkann iki yürüyü ko-

lu Göztepeye vard.

Orada, yalnz Göztepe ve

civarmdakiler deil, Kadköy
ve havalisi ile stanbuldan ge

len büyük bir halk kütlesi ile

karlandk.

Göztepede toplanan frka,

bu halkn önünde de bir geçit

resmi yaparak Kadköy _ Hay
darpaa yolu ile ilerledi.

Yolun iki taraf maherî bir

kalabalkla hmçahmç dolmu,
tamt. Kadn, erkek, çocuk,

genç, ihtiyar gözyalarn zap

tedemiyen stanbullular ellerin

deki çiçekleri, buketleri aske

re atyorlar, kumandanlarn
boyunlarna renk renk çiçek

lerden yaplm halkalar tak-

yorlard. Kurbanlar kesiliyor,

dualar göklere çkyordu.

Bütün frka, Kadköy mey-
danndaki kilisenin önünden

geçerken, kaldrma serilmi

büyük bir Yunan bayrann
üstünden yürümek zorunda ka

lyordu.

Bu esnada, heyecanndan

baylanlar bile olmutu.

Yaasn diye baranlardan

baka, gruplar halinde frka-

nn önüne düerek, hep bir a-

zdan tekbir getirenler de

vard.

Benim ve askerimin heyeca

n tabiatiyle azamî haddini

bulmutu. Çünkü bu, îstanbu-

lun ikinci fethiydi.

O geceyi Haydarpaadaki,

ngilizlerden kalan, barakal

ordugâhta geçirdik.

Selimiye klas ngiliz igali

srasnda o derece tahrip edil-

mi ve üstelik, türlü hastalk-

larla malûl insanlarn karan-

tina yeri haline getirilmi ol-

duundan öyle kirli bir vazi-

yette bulunuyordu ki adm
atmak imkân yoktu.

6 Terin sabah, frka Üs-

küdardan araba vapurlariyle

stanbula geçirildi ve Gülha-



ngiliz Generali Harringten, stanbuldan hareket ettii gün.

ne parknda toplanld. Ora-

dan Soukçeme - Köprü ve

Bankalar caddesi yoliyle Tak-

sim meydanna gidildi. te
bu geçi esnasnda bütün s-
tanbul halk kadnl erkekli

yollara döklmütü, denilse, ka

tiyen mübalâa edilmi ol-

maz.

Ben, Gülhane parkndan
Taksime kadar gidi esnasn^

da otomobilimin çiçeklerle dol

duunu gördüm.

Beyolunda, bir hafta, hat-

tâ iki üç gün evveline kadar

bir çok dükkân ve pencerelere

aslm olduunu duyduu-
muz Yunan vesair yabanc
bayraklardan hiç biri kalma-

m, mavi ve beyaz renkler

Eski Valiler

Hâtralarn anlatyor

*
Pek yaknda bu çok merakl

seriye balyoruz.

silinmi gitmi, yerlerine ko-

nan Türk bayraklar ve al be

yaz renkler... Taze taze du-

rulariyle gözleri okuyordu.

Bütün bu, stanbulun ikinci

fethi denmee seza olan eser,

stiklâl savann bir neticesi

ve stiklâl ordusunun bir ese-

ri idi. Benim frkam bu büyük
stiklâl ordusunun bir tek fr-

ka siydi.

O gün frkamn Taksimde

yapt geçit resmi, öyle zan-

nederim ki orada hazr bulu-

nanlarn hâtrasndan hiç

bir zaman silinemez. Çünkü
îstanbula girmi olan bu fr-

kann balklarndan ayakka-

blarna kadar bütün elbise ve

teçhizat mükemmel olduu
kadar, stiklâl ordusu ünifor-

mas idi. O muazzam kalaba-

ln önündeki geçit resminden

sonra, frkann beinci alay-

n, Franszlarn nisbeten temiz

ve kullanlmaa elverili bir

halde brakm olduklar, Ta-
klay igale gönderdim.

Dier piyade ve topçu alay-

lar, tekrar Üsküdara dönerek,

barakalara yerletirildi.

Ertesi günü, Üsküdar ve Ka-

dköy halk frkamn alaylar-

n, kâmilen evlerine misafir et-

tiler. Ve böylece, Selimiye k
las temizlenip tamir edilinci-

ye kadar da asker, halkn mi-

safiri olarak kald.

Sayn General Erkilet'e,

sordum:

— imdi, otuz yl sonra...

O günleri hatrlarken, ne du-

yuyorsunuz?

— Otuz seneden beri her

yl, be ve alt terinlerde,

hep o günlerin sevinç ve he-

yecann duymaktan kendimi

alamam. Göztepede bizi kari-

' ayan halkn yal gözlerinde

ahidi olduum, o tarif edil-

mez sevinç ve heyecan, her

sene tekrar görür gibiyim.

stanbul cihetindeki halkm

da frkama yapt tezahürler,

hiç bir zaman gözümden ayr-

maz.
— Bütün bu hatralar ara-

snda, sizi en fazla mütehassis

edeni?

— Bir tane deil ki... Mese-

lâ Kadköyden geçerken, bir

genç kzn, sevincinden, uçar-

casna üstüme gelip, boynuma

çiçeklerden örülmü halkay

tak... Ömrüm boyunca ilk

defa gözlerimi yaartm v©

beni bütün askerlik hayatmn
en büyük mükâfatna kavu-
turmutu.

KAN DEMR

Türkiye Tarihi

ilâvemiz
Forma halinde her saymz
le parasz olarak verdii-

miz (Türkiye Tarihi) ta-

mamlannca, nefis bir cilt

içinde toplanacaktr, birik-

tirenlere cilt kapan ma-

liyet fiyat ile vereceiz,

yahut, formalar idarehane

mizde ciltlenmi olanlarla

deitireceiz.
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Sivastopol harbi srasnda stanbula gelmi olan Fransz Zuhaf alaynn Maltepe askerî hasta-

hanesi önünde Sultan Abdülmecid'in önünde yapt geçit resmi. (Brlndezi'nln gravürü)

1854 de Fransz Zuhaf Alay Istanbulda

Dünya harp tarihinde bîr dönüm noktas tekil eden Sivastopol harbinde Türk - ngiliz -

Fransz ordular Ruslara kar mütereken çarpmlard. Yeni Tarih Dünyasnn Fransz
llustration'nundan naklettii bu yaz, tarihimiz için. bir vesika olacak mahiyettedir.

Camille Vigoureu'den çeviren: Ercan ERKSAN

17 haziran 1854, cumarte-
si günü Sultan Abdülmecid
Davutpaa klasnda kalan

prens Napoleon'un (askerle-

rini tefti etti. Sabahn 9 un-
dan itibaren Türkiyede al-

lmam bu merasime payi-

tahtn her tarafndan büyük
bir kalabalk gelmiti. Biraz

sonra kladan çkan grup-
lar, Davutpaa ile Rami as-

kerî Hastahanesi arasndaki
düzlükte yerlerini aldlar ve
yolun üzerinde iki sra oldu-

lar. Türklerin halleri haki-

katen görülecek eydi, ka-

dn ve erkek sralar koarak
büyük bir dikkatle askerle-

rin elbiselerini, silâhlarn,

durularn, en ufak hareket-

lerini merakla seyrediyor-

lard. arkl kostümleri ile

bilhassa zuhaflar dikkatleri-

ni çekiyordu. Evvelâ onlar
Türk zannediyorlard, fakat

konumalarn iitince hay-
retleri yüzlerinden okunu-
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yordu ve kalabalk içinde bu-

lunan Avrupallara dönerek
komik bir sâfiyetle bu yeil

türbanllarn hakikaten Fran-

sz olup olmadklarn soru-

yorlard.

Öleye doru, prens Na-

poleon, kumandanlar ile gel

di. Bu akn kalabalk bü-

Sivastopol harbi sralarnda,

bir Türk topçu zabiti.

yük bir tecessüsle Bonapar-

tn ismini söylüyordu. O isim

ki Msrda ve Türkiyenin her

tarafnda hürmet ve sevgi i-

le anlyor, Fransz silâhlar-

na kar büyük itimat besle-

niyor ve fikirlerini Moskova
malûbiyetine götürüyordu.

Basit millet, fakat basitliin-

de bile yüksek.

Saat birde uzaktan alay
hümayun gözüktü, prens ku-

mandanlar ile birlikte Sul-

tan karlamak için sraya
girdi. Sultan, sanda Mareal
Saint-Arnaud olduu halde

çok güzel bir atn üstünde

geldi. Arkasnda saray zabit-

lerinden ve marealin ku-

mandanlarndan müteekkil
parlak bir kalabalk geli-

yordu. Askerler selâm vazi-

yeti aldlar ve Sultan srann
bana gelerek prensi selâm-

lad, birkaç dakika onunla ve

marealla konutuktan sonra

bandonun refakatinde alay.'



Sivastopol harbi sralarnda Türk askerleri.

tefti etmek için yoluna de-

vam etti. Prens Napoleon
mareal Saint-Arnaud'un ya-

nnda duruyordu. Sultan a-

ttnn küçük admlar ile bü-

tün sralar dolat, daha iyi

tetkik etmek için dikkatini

en çok çeken yerlerde durdu.

Prens ve mareale sualler

sordu ve alayn kyafetinden
pek memnun kald. Brindesi

resimde bu fevkalâde man-
zaray çok güzel canlandr-
mtr. Hereyi tetkik ettik-

ten sonra sultan kendisi için

hazrlanm olan çadra git-

ti. Omda Madam Saint-Ar-

naud kendisine takdim edil-

di. Sultan, onu nâzikâne kar

lad ve bu nezaketini ara-

basna davet edecek kadar i-

leri götürdü. Biraz sonra

bando bata olduu halde ça-

drn önünden askerler prens

Napoleon'un kumandasnda
geçid resmine baladlar.
Fransz alaynn geçidinden

sonra, bir Türk piyade ve iki

topçu alay geçti. Bundan
sonra Sultan, gene sanda

kendisi ile ayn srada yürü-

yen mareal Saint-Arnaud
olduu halde saraya döndü.
lk defa olarak Türk pa-

diah baka birisi ile layn
srada yürüyordu. ngiliz a-

laylarmn geçidinde Cam-
bridge dükü ve Lord Redc-

liffe Sultann yannda yürü-

yorlard, fakat Sultan onlar-

dan bir at ba ileride idi.

Yine ilk defa olarak Sultan,

umumî bir yerde hristiyan-

arla samimî olarak konu-
mutur.

1650 Ylnda istanbul
Mehur talyan seyyah Pellegrino'nun

1659 ylnda yapt ark seyahati, çok

kymetli bir eserde toplanmtr. 1650 y-
lnda, pek mahdut miktarda baslm olan

bu eser, Romada kardinal Vinconzo Var-

nutelli'nin hususî kütüphanesinden, bilin-

miyen bir fiyatla satlm ve bundan sonra,

elden ele geçmitir. Kitabn üstündeki el

yazlar eserin çok kymetli olduunu be-

lirtmektedir.

Yeni Tarih Dünyas, ite bu çok nadir

eseri temin etmi bulunmaktadr. Eski

talyan dili ile yazlm olmasna ramen,
Adnan Tahir tarafndan muvaffakiyetle

dilimize çevrilmitir. Pek yaknda bu na-

dir eseri sayfalarmzda okuyacaksnz.
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Murad II. Çelebi Sultan Mehmed. Yldrm Bayezit.

ki Mustafa arasnda II. Sultan Murac
— II —

BABASININ ölümüyle,

büyük biraderi Mu-
rad'm cülûsunu ha-

ber alr almaz, belki üç küçük
kardeinin balarna gelen felâ-

keti de örenmeden, (Küçük)

lâkabiyle öteki Mustafadan,

düzme lâkaplsndan ayrlan

Mustafa Çelebi, Hamit ilinden

ayrlmt. II. Murat kz Nefise

sultandan domu bulunmak
itibariyle babasiyle teyze ço-

cuklar olan Karaman beyi

Mehmet beyin mülküne sn-
maa da muvaffak olmutu.

Çelebi Sultan Mehmed'in ölü

mü üzerine II. Murad'm Amas
yadan hareketle Bursaya var
arasnda 41 gün geçtiine göre

Yldrm Bayezit ehzadesi

Mustafa Çelebi bu esnada

Limni kalesinden salverilmi,

Rumeline getirilmi, Rumelin-

den de Edirneye vararak ora-

sn ele geçirmi midir? Genç
padiah, bundan dolay m
Bursaya gelememitir? Her-

halde Mustafa Çelebi Edirne-

ye kadar varamam, kendisi-

ne henüz biat edilmemi olsa

bile vaziyet muhakkak ki- der-

hal karm olmaldr: II.

Murad nihayet Bursaya gele-

60

Yazan :

Nahid Srr ÖRK

cek, fakat Anadolu kysn-
dan Rumeline geçmee, devle-

tin artk payitaht saylan E-

dirneye gitmee cesaret ede-

miyescek, Bursada kalp bek-

liyecektir.

Kuvvetli bir rivayete göre,

mücadeleye Bizans öncülük

etmi, ve genç padiaha bir

heyet yollayp kendisinden kü-

çük kardelerini rehine ola-

rak istemitir. Fakat bunlarn

gözlerine az evvel mil çektir-

mi olan hükümdar bu talebi

reddecek, bedbahtlar meyda-
na çkarmaktan belki hem de

utand için reddedecektir.

Bu rehine talebi rivayeti,

doru olsun olmasn, muhak-
kak bulunan ey, Mustafa ile

maiyetinin ve bu meyanda
sa eli Cüneyd beyin sureti

mahsusada Limni Adasna gi-

den Selânik valisi tarafndan

on kadrga ile Rumeli sahiline

getirilileri, çkarllardr.
u halde, otuz kadrgaya lü-

zum görüldüüne nazaran, ev-

velce otuz kiilik bir maiyet-

le Limni kalesine hapsedilen

ehzade maiyeti daha artru i;

olarak dönmektedir. Evvele

dediimiz gibi, soruturmu

olduumuz gibi, acaba bu ge

len bir kaç sene önce kapat l

lan Mustafa mdr? Ayn eb
zade, yahut ayn sahtekâr m
dr?

Pek belli deildir. Sade, muj

hakkak olan ey, yeni mace
ranm evvelkinden daha çol

sürecei, daha ciddî nisbetle

alacadr. O kadar ki Mura
din tamamen alt edilmesin*

ramak kald denebilir.

Bir iddiaya nazaran Muta,
fa doruca stanbula getiril-

mi ve mparatorla yapt
bir anlama mucibince Gelibc

lu, Tesalya ve Karadeniz sa-t

nülerini Bizansa brakmaa
taahhüt ettikten sonra Rume-

lindeki Osmanl mülküne ayak

basp Edirne üzerine yürü-

mütür. Bu yürüyü derhal

muzafferane bir ilerleme ek-
lini alm, bütün ehir ve ka-

sabalarda askerî snflarla bey

ler kendisini hükümdar ola-

rak tanmlardr. II. Murad

ilk önce Bizansm müzahere-

tini istiyecek, uyumak kabil

olmaynca Foça Cenevizleriy-



Boazda bir elence âlemi

Boaziçi, bütün tarih boyunca, bugünkü medenî vastalar

yokken de stanbullularn bir elence, gününü gün etme,

felekten kâm alma yeriydi. Burada gördüünüz resim, yüz

küsur yl önce Boaziçi srtlarnda ehlikeyiflerin bir elen-
ce âlemini canlandrmaktadr. Resim, eski bir gravürden

alnmtr..

le anlaarak veziriâzam ve

Rumeli Beylerbeyi Bayezit

|Paa kumandasndaki kuvve-

tini IRumeline geçirecek, fa-

kat bizzat geçmemei, Anado-

luda kalma tercih edecek-

tir.

!
Mustafa Çelebi Edirnede

tahta çkm, namna sikke

bastrmtr. Evrenos ve Mi-

haloullar, bütün Rumeli bey-

leri, aknclar ve sipahiler

kendisine biat etmilerdir: Ru-

j

meli , ile Anadolu arasndaki

j

ayrlk, ne kadar zaman bu
vaziyette devam ettii meçhul

olmakla beraber, tamam ol-

mutur. Bayezit Paa ise Mus-
tafanm kuvvetleri karsnda
malûp olup sava esnasmda

katledilmi, bir rivayete göre

de Mustafaya biat etmekle be-

raber kendisine emniyet edi-

lemiyerek idam cihetine gi-

tdilmitir. lk safha tamamiyle

'Mustafa Çelebinin lehinde o-

! larak kapanm addedilebilir.

Rumeli padiah, mevkiinden

artk o derecede emindir ki,

i evvelce Bizansla yapt an-

lamann artlarn yerine ge-

tirmee de yanamyacak, Ge-

libolu dahil herhangi bir yeri

vermei reddedecektir. Ken-
disini mahveden ey, Rumeli
ile iktifa etmek istemiyerek,

Anadoluya geçii olmutur.

Anadoluya Lâpsekiden geç-

mi ve Bursa üzerine yürüye-

rek Ulubat gölü kenarna ka-

dar gelmiti. Fakat acele geri

çekilip Biga sahilinden bir

gemiye athyarak Geliboluya

çkacakt.

Onu, Bursa yolundan gerisin

geri dönerek Rumeline artk
bir firari eklinde ayak atma-

a mecbur brakan ey ise, II.

Murad'n üzerine yollad or-

dunun kuvvetinden çok ziya-

de, ümerasn elde etmek üze-

re yaplan gayretler olacakt.

Bu gayretlerdeki en büyük
muvaffakiyet hissesi de II.

Murad'n ordusundaki Mihal-

olu Mehmet beye aitti. Mu-
sa Çelebiye Beylerbeyi olduu
için evvelce Tokat'a sürül-

mü bulunan Mehmet bey,

Rumeli beyleri ve akncla-

r üzerindeki nüfuzu ve kur

nazl sayesinde gizlice onlar

kandryor, hattâ Cüneyt bile

elde ediliyordu. Nihayet, II.

Bayezit'in vezirlerîindlen Hac
vaz Paadan Mustafa Çele-

biye gizli bir mektup geliyor,

ve pek inandrc bir dille ya-

zlm bulunan bu mektupta,

maiyetindeki beylerin kendi-

sine ihanet etmek üzere olduk-

lar Mustafa'ya bildiriliyordu:

Esasen de bir hakikatin ifa-

desi olan bu mektup, Mustafa

Çelebinin bütün cesaretini k-
racak, kendisini ordusundan

alelacele ayrp Geliboluya

geçmee sevk edince de, artk

tlsm bozulacakt.

Mihalolu Mehmet beyin

iddiasn, yani hakikî Mustafa

Çelebinin Ankjara muharebe-

sinde ehit olduu, bunun fev-

kalâde bir benzeyiten istifa-

de eden asl ve nesebi meçhul

bir sahtekârdan, bir serfeeri-

den baka bir ey olmad
iddiasn kabul edenler, hiç

deilse böyle görünenler art-

maa balyacakt. Artk ma-
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cerann son safhasna da va-

rlm oluyordu. II. Murad-

la ümeras dâvay ne kadar

devam edeceini kestirmek

mümkün olmytan bu müsait

vaziyet içinde halletmee, bu-

nun için de Rumeline geçmee
karar verdiler.

Mustafa bunu önlemee, ar-

kasndan Rumeline kuvvet ge-

çirilmemesi için sahillerde ge-

mi brakniamaa çok çala-
cakt. Bununla beraber Cene-

vizlilerin yardmlariyle II. Mu.
rad, kâfi derece vasta bulu-

yor ve henüz Geliboludan ay-

rlmam olan Mustafa'nn top

atelerine dayanarak Rumeli

toprana ayak basyordu.

Cenevizlilere yeeninin ken

diine teslimi mukabilinde el-

li bin Düka teklif etmi olan

Mustafa da artk mukavemet
ümidini _ hiç deilse imdilik-

kaybederek kaçyor, Edirneye

giderek hazinesini alp Eflâk

istikametinde uzaklamaa te-

ebbüs ediyordu. Fakat pek az

kuvveti kalmt. Kzlaaç
Yenicesi isimli mevkide ele ge-

çirilecek, Edirneye getirilerek

payitahta nihayet ayak ata-

bilmi olan II. Murad'm huzu-

runa çkarlacakt.

Mustafa'nn takip esnasnda
gizlendii bir yerden bu padi-

ahça bizzat ele geçirilip Edir-

neye getirildii hakkndaki
iddiaya gelince, bu da ayr bir

düzme olsa gerektir ve Mus-
tafa Çelebinin az önce elli bin

Düka mukabilinde kendisine

teslim edilmesini istemi bu-

lunduu II. Murad'm huzuru-

na, dün muzaffer bir sultan

reybetile, «yaa!» ve alk
âvazeleri duyarak geçtii

Edirne sokaklarndan im-
di bir serseri * ve bir

cani eklinde, eli kolu bal,
belki en ac hakaretlere u-
raya uraya geçirildikten son-

ra, getirilii elbette ki daha
müessirdir. nsan ömrünün ne
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yükseliler ve ne iniler ara-

snda bocalyabileceini, ne

derecede yükselip ne kadar

inebileceini göstermek itiba-

le de çok daha mânal ve gü-

zeldir.

Mustafa'nn pek galip bir

ihtimalle amcas olduu deli-

kanlnn karsnda dikletii,

muasrlarnn da teslim et-

mi bulunduklar gibi, mu-
vaffakiyetlerine çok yardm
etmi olan talâkatm kullana-

rak onu teshir etmee çal-
maa teebbüs ettii söylenir.

Kendisinin amcas, hem baba-

snn büyüü amcas olup sal-

tanata da daha ehil olduunu
mu söyliyecekti. Sadece haya-

tn kurtarmaa m çalacak,

yoksa II. Murad'm erkân, üme
rasm bu sefer de talâkatiyle

elde ederek kendisine hem de

delikanl padiahn yannda
m biat ettirecekti?

Bu kadar çlmca bir emel

ve iddia ile mi konumak is-

temiti?

Fakat II. Murad konuma-
sna müsaade etmedi.

Mustafa'ya söz söyletmek,

hiç deilse kendisine yaptr-
lan «düzme» yaftasn çkarp
frlatmasna, daraacma bir

ehzade olarak çkmasna im-

kân vermekti: II. Muradn bir

iaretiyle onu sürüklüye sü-

rüklüye huzurdan çkardlar

ve bir hisar burcuna götürüp

asverdiler. Cesedini de tabiî

Bursadaki türbelerden birine

götürmiyerek, bir çukuru kâfi

buldular.

O çukurun yeri malûm de-

ildir ve tekrar edelim, Os-

manl devleti, bir mezardan
mahrum olan bu Rumeli pa-

diahn bir Osmanolu say-

mamakta en son gününe ka-

dar srar etmitir.

*
1421 maysnda tahta çkan

II. Murad ancak 1422 yl için-

de Mustafa Çelebi'nin hakkn-
dan geldikten sonradr ki cü-

lus için etraftan tebrik heyet-;

leri geldiini gördü. Bizans da
l

bir heyet yollamt. Fakat pa-

diah basma pek büyük bir

gaile açm ve tahtiyle hayat-
na mal olmasna ramak kalm ;

bulunan mparatoru cezasi2

brakmamak, ona ihanetini pek

pahalya ödetmek kararn ve.
mis bulunuyordu.

Tebrik heyetinin vazifesini,

herhalde mahcubiyet içinde,

ifa edip dönmesinden az sonra

Türk aknclar gelip ehir et-

rafn sardlar. Bunu bizzat

Sultan Murad'm stanbul önü*

ne gelmesi takip etti ve ehir
karadan çevrilerek toplarla dö-

vülmee baland. mparatorun
uyuma, anlama teklifleri red

dolunmutu. stanbulun Os-

manl Türkleri tarafndan bu
altnc muhasaras Bizansn

sükutiyle mi neticelenecekti?

II. Murad büyük Mustafa

Çelebi'ye kar elde ettii za-

ferin sevinç ve gururu içinde

öteki Mustafa'y, küçük kar-

deini unutmu bulunuyordu.

Daha evvel anlattmz gi-

bi, II. Murad'n Hamit ilinde

sancak beyi bulunan bu Mus-
tafa Çelebi, ibabalarnm ölü-

münü örenir örenmez deh-

ete kaplp sancandan çk-
m, Karaman beyinin mülkü-

ne iltica etmiti. Yeni padia-

hn Bursaya ayak atnca ilk i

tedbir olarak kendilerinden

küçük üç kardein gözlerine

mil çektirdiini de belki ora-

da örenerek kaçmakta ne ka t

dar isabet ettiini anlamt. 1

Aabeiyle amcas arasndaki
j

mücadeleyi ise tabiîdir ki, pek

büyük bir heyecan ve alâka

ile takip etmi, bir iddiaya gö-

re de uzun bir yol takip edip

Bizansa kadar giderek mpa-
ratorla konumutu.



.' Yldrm Bayezit ehzadesi

. Mustafann düzme yaftas al-

. tnda idammdan az sonra ve

.1423 senesi içinde Bizans II.

Murad tarafndan kuatlyor,

. bu suretle stanbulun Osman-
llar tarafndan altnc defa o-

J

larak muhasaras balyordu:
Padiah, amcasnn serbest bira

;

klp _ yahut yeni bir Musta-

fa icat edilip - bana pek bü-

yük bir gaile açlnn ceza-

îsini mparatora - fakat impa-

rator Manuil Paleologos II.

saltanata olu Yoannis'i terik

etmi bulunduu için daha do-
rusu mparatorlara _ ödetmek

azminde idi.

Muhasara dediimiz gibi Os-

manllar lehine bir inkiaf ar-

zemee balaynca, mparator-
|lar felâketten ancak II. Mura-
Id yeni bir derde düürmekle,
yeni bir gaile karsnda brak-

makla kurtulabileceklerini an-

ladlar ve ötekinden, düzme
yaftasiyle Edirnede aslandan
ayrt etmek üzere (Küçük) di

ye anldn söylemi bulun-

duumuz bu ehzadeyi ayaklan

drmak üzere Karaman mülkü
ne elçiler gönderdiler.

Karaman ve Germeyan bey-

leri Mehmet ve Yakup beyler

de Mustafa'y tevik ve tahrik

ettiler.

Bu üç hükümdardan para

ve insan yardmlar gören, do-

um tarihi kat'î ekilde ma-
lum bulunmamakla beraber,

hareketlerine göre hiç deilse

artk on beine de varm bu-
lunmas icabeden Genç Mus-
tafa tahtn cazibesine muka-
vemet edemedi, kendisine ve-

rilen kuvvetlerin bana geçe-

rek Karaman beylii hüküm-
dar Mehmet beyin toprakla-

rndan ayrld, Osmanl mül-
küne girerek Bursa üzerine

yürüdü. Kuvvetinin en büyüK
ksmn Karamanolunun ver-

dii Türkmenler tekil ediyor-

du. Bursaya varncaya kadar
bir mukavemetle karlam-

yacak, fakat - Orhann dört

yl güya Bursada saltanat sü-

ren meçhul kardeinden sar-

fnazar - sa ve Musa'ya pay-
tahtlk etmi olan Bursa, bir

yeni ehzadenin devletine mer
kez olmak erefini artk iste-

miyecekti. Para ve hediyeler

takdim etmekle beraber teslim

olma reddedecekti. Cebir

karsnda kalnd takdirde

müdafaa yoluna gidilecei de

ehzadenin adam araptar
lyas'a bildirilmiti. Bu vazi-

yet üzerine genç ehzade ar-
ka doru yoluna devam etti ve

znike vararak orasn mu-
hasara altna ald: znik ele

geçirilince içinde padiahlk
ilân edilmek üzere kuatl-
yordu. Ve yerin fena seçildii

söylenemezdi. Bizans mpara-
torlarna bir zaman paytaht-

lk eden ve pek mühim bir

kale saylm olan znikte,

dört be asr önce Süley-

man ah isimli bir Türk ku-

mandan 1085 de vukubulan

ölümüne kadar müstakil bir

hükümdar olarak yaamt.
Nihayet, eski sadrazam Çan-
darl brahim paanm mükel-

lef kona da orada saltanat

sürecek padiah için pek mü-
nasip bir saray temin ediyor-

du.

znik, krk gün sürdüü söy

lenen bir muhasaradan sonra

savasz teslim olmutu. Mus-
tafa hükümdarln ilân ede-

rek hutbede ismini okuttu, a-
rapdar lyas veziri yapt ve

her tarafa hükümler yollad;

Bu küçücük znik devletinin

kaç hafta veya ay devam et-

mi olduu katiyetle malûm de

ildir. Bununla beraber,, hikâ

yenin devam, küçük Musta-

fa'nn bu âdeta meçhul kal-m hükümdarlnn Cem'in

Bursadaki padiahlndan da-

ha uzun sürdüünü katiyetle

anlatmyor da deildir.

(Sonu gelecek sayda)

Ortada Veled Çelebi, sanda Yenikap Mevlevihanesi eyhi

Abdülbaki Efendi ve Sütlüce eyhî Zahir Efendi.

Harbi Umumide Mücahede-i mevleviye Alay

Sen derece nadir ve tarihî resimlerle süslü olarak gele-

cek saymzda Resuhi Baykara'nn kaleminden okuyacaksnz.
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Tarihte ilk Rüvet ve

Sümer mektepleri

lk defa Sümer tabletlerinden okunan bir yaz, tarihte ilk

rüvetin hikâyesini vermektedir. Bir öretmene, iltimas kar-

lnda verilen bu rüvet, ayn zamanda merakl bir hikâ-

yeyi ihtiva etmektedir.

Yazan : Muazzez ÇIG

— 2 —
Sümer mekteplerinin tedri-

satnda hafza muhakkak ki,

mühim bir rol oynamtr. Ho
ca ve asistanlar, talebelerin

kopya etmeleri ve ezberleme-

leri için hazrlanm edebî me
tinlere ve listelere, noksan

gördükleri baz eyleri de i-
fahen ilâve etmi olmaldr-
lar. Fakat Sümer dinini, ede-

biyatn ve ilmini anlamamz
için büyük bir kymet ifade

edecek olan bu izahat maal-

esef yazlmamtr. Bu sebep-

ten daima bizim için bir nok-

san olarak kalacaktr.

Tedris cihetinden çok mü-
terakki olan Sümer mektebin-

de disiplin için dayaa olduk

ça fazla sarldklar görülü-

yor. Hocalarn, çocuklarn

yaptklar iyi iler için onlar

medhetmek suretile tevik et-

tiklerine eminiz. Fakat hata-

larnda da mükemmel dayak
atyorlard.

Çocuklar güne doarken,
mektebe gidiyorlar, güne ba-

tarken evlerine dönüyorlard.

htimal ki sene içinde bir tatil

veriliyordu. Tahsil müddeti de

çocukluk çamdan genç adam
oluncya kadar devam ediyor.

Talebelerin u veya bu çalma
larda ne zaman ve hangi saha-

da ihtisas yapmak tasavvurun-

da olduklarn bilmek muhak-
kak çok enteresan olurdu. Fa-
kat bu veya buna benzer mek-
tebe ait dier meselelerde bize
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kaynak olacak malzeme azdr.

Fakat u muhakkak ki, Sümer-
ler mektebe ve okumaa büyük
bir ehemmiyet vermiler, hattâ

onun kymetini mekteplere ait

olan edebî yazlarnda bizzat

ifade etmilerdir. Meselâ böyle

bir vesikada yaz yazma sanat

n örenmenin faydalar anla-

tlr ve Sümer halkna kâtip-

lerin hizmetinden istifade et-

meleri nasihat edilir. Eer is-

tifade ederlerse evlerine, tar-

lalarna bereket gelecei an-

latlmaktadr. Dier bir ve-

sikada ise, herhangi bir kim-

seye, mektebe gittii ve ora-

da çalt takdirde adam o-

laca söylenerek zenginlie,

öhrete ve Allann teveccühü-

ne mazhar olabilmesi için ne-

ler yaplmas lâzm geldii

izah edilmektedir.

te imdi bu gruba ait o-

lup bir Sümer gencinin çocuk

luk hayat ve onun mektepte-

ki üzüntülerini gösteren bir

kompozisyonu, Sümer çocuu-
nun azndan dinliyelim. Bu,

beeriyetin günlük hayatna
ait Yakmark topraklarn-

dan çkarlan mühim vesika-

lardan biridir. Bu vesika,

ayn zamanda beeriyet tari-

hinde yazl olan ilk rüvet
hâdisesini de ihtiva etmesi

bakmndan çok enteresandr.

Bu vesikann basit fakat vazh
olan kelimeleri insan tabiat-

nn binlerce sene zarfnda ne

kadar az bir deiiklik yapt-

Rus Çar van.

Tarih boyunca
Türk-Moskof
Dümanl

Yazan :

Ali Kemalî AKSÜT

Bu çok etrafl tetkik, Deli

Petrodan evvel Birinci van
zamannda balayan Türk-

Rus dümanlnn geçirdi-

i bütün safahat, harpler

ve mühim tarihî hâdisele-

rin hikayeleriyle

Gelecek saymzda

m göstermektedir. Eski mek
tep çocuunun mektebe geç

gelmekten fevkalâde korkma-

sn bugünkü çocuklarn hare

ketinden pek farkl bulmu-

yoruz. Uyand zaman anne-

sine öle yemeini hazrlama-

s için acele ettiriyor. Mektep

te iyi hareket etmiyor. Hoca-

lar ve yardmclar tarafndan

bir kaç defa dövülüyor. Öret
menin parasnn da az olduu
görülüyor. Çünkü talebe veli-

leri tarafndan resmî paradan

ayr yaplan küçük bir yar-

dm, öretmeni fazlasiyle mem
nun ediyor. Kompozisyon ta-

lebe ile müellif arasnda kar
lkl bir konuma eklinde ba
lyor:

Mektep çocuu erkenden ne

reye gittin?



Mektebe gittim.

Mektepte ne yaptn?

Tabletimi ifahen okudum.

Öle yemeimi yedim.

(Yeni) tabletimi hazrladm.

Onu yazdm, bitirdim.

Sonra ifahî vazifemi gös-

terdile.

Öleden sonra da yazl va-

zifemi gösterdiler.

Mektep bitince eve gittim.

çeriye girdim.

Babam orada oturuyor bul

dum.

Babama yazl vazifemi gös-

terdim.

Sonra tabletimi okudum.

Babam memnun oldu.

Susadm, su ver

Acktm, ekmek ver,

Ayaklarm yka, yatam
yap, uyumak istiyorum.

Beni sabahleyin erken uyan

dr.

Geç kalmamalym, hocam
beni döver.

Sabahleyin uyandm za-

man anneme baktm.
Ona «öle yemeini ver-

mektebe gitmek istiyorum»

dedim.

Annem bana iki yuvarlak,

(çörek) verdi.

Ben yola çktm
,

Mektebe gittim.

Mektepte çocuklara bakan
kalfa bana «neden geç geldin»

dedi.

Korkmutum, kalbim kuvvet

le çarpyordu,

Hocann önüne gittim ve

hürmetle yerimi aldm.
Hocam bana tabletimi okut

turdu.

Fakat bizim bu eski talebe-

miz fena bir gün geçirmi gi-

bi görünüyor. Saygszca ko-

nutuu, kalkt, kapdan çkt için mektep idaresinin

muhtelif ahslarndan dayak
yiyor. Hepsinden fenas hoca
s ona:

«Senin elin (kopyan) muva
fk deil.»

Diyor ve onu dövüyor. Son-

ra çocuk babasna hocann e-

ve davet edilerek baz hediye-

ler verilmesinin iyi olacan
söylüyor ve bu hususta baba-

sn ikna ediyor ki bu mesele

beeriyet tarihinde ilk yazl
rüvet hâdisesidir. Budan son

ra baba, çocuunun sözüne e-

hemmiyet veriyor. Hoca mek-
tepten getiriliyor. Eve girdii

zaman, evin yüksek yerine o-

turtuluyor. Talebe onun açl-m elini tutuyor, ve hocann
yannda tablet yazma sanat

hakknda bütün örendiklerini

babasna anlatyor. Sonra ba-

ba hocaya mükemmel bir zi-

yafet veriyor. Ona yeni elbi-

seler giydiriyor. Hediye veri-

yor ve parmana bir halka

takyor. Bu bahilerle mem-
nun olan hoca, airane sözlerle

kâtip olmak istiyen bu çocua
kâtiplii u sözlerle veriyor:

Genç çocuk, benim sözleri-

mi ihmal etmediin
Onu terketmediin için

Kâtiplik mertebesine ulama
lsm, onu mükemmel yapacak

sm

Mecbur olmadn eyleri,

bana verdin

Bana bahi sundun, beni

çok memnun ettin.

Muhafz ilâhlarn kraliçesi

Nisaba senin muhafz Tanrn
olsun.

O senin yaplm kalna sev

gi göstersin,

Senin en kopyandan bütün

kötülükleri alsn

Senin kardelerin senden a-a olmal

Sen, arkadalarnn efi o-

lasm

Seviyen hepsinden yüksek

olsun.

Genç adam sen bir baba ta

nyorsun, ben ikincisi olaym.

Mertliin sana sevgi getire-

cek

Mektep vazifelerini iyi yap

tn, ilim adam oldun

lim yerinin kraliçesi olan

Tanr Nisaba seni yükseltsin.

Nisabaya hamdolsun.

Bundan fcionia hocann jta-

lebeye «Toprak diplomasn»
verdiini tahmin edebiliriz.
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Eski Kadköy
Yukarda gördüünüz resim, Kadköyünün yüz küsur yl ev-

velki manzarasn gösteriyor. Melling'in tablosundan alnan

bu ksm, bugün muazzam bir ehir haline gelmi olan Kad-
köyünün hakikaten bir «köy» olduunu ne güzel canlandryor.



inklâp tarihimizde büyük yeri ve reli olan:

YUSUF KEMAL TENGRSENK
HATIRALARINI ANLATIYOR
Yusuf Kemal Tengirenk, bizzat rol oynad inklâp tari-

himizin bir çok meçhul kalm hâdiselerini ilk defa «Yeni

Tarih Dünyas» sayfalariyle millî tarihimize mal etmektedir.— — Konuan : KAN DEMR —

II

Bu yenilerin ilâvesiyle, s-
tanbul meclisi takviye edilmi

olacakt. Fakat bütün bu iler,

nasl yaplacakt? Bina bul-

mak bile bir meseleydi. Ben
de, o srada bizim gibi misa-

firlere tahsis edilmi olan Da-
rülmualliminde yatp kalka-

rak, gündüzleri ziraat mekte

bine gidiyor, Mustafa Kemal
Paaya bu hususta yardm ede

rek- çalyordum.

Bütün bu çalmalarn gaye

si, nihayet tam ve kaytsz art
sz istiklâline sahip modern bir

devlet kurmakt.

Mustafa Kemal Paa ile bu
noktada, tam bir mutabakat ha

ündeydik.

Burada durumu lâykiyle

izah edebilmek için, biraz ge-

riye gitmek lâzmdr:

Ben stanbulda iken, Babâ-
lide Tevfik Paann riyasetin

de bir istihzarat sulhiye ko-

misyonu vard.

Hukuku düvel profesörü

Salâhaddin, Müderris Tahir,

Âyan reisi Ahmet Rza, Har
biye Nezareti müstear smet
(nönü) beylerle Çürüksulu

Mahmut, Vaington sefiri Zi-

ya paalar fibi tannm ahsi-

yetlerden- mürekkep olan bu
komisyona bal hukuk ko-

misyonu reisi de bendim. Bu-

rada hazrladmz bir rapo-

ru büyük komisyona verdik.

Bu raporda «Tek vilâyet de

-kalsak, kaytsz artsz tam
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istiklâl» prensipini ileri sür-

mütük. Zaten bütün istei-

miz, yalnz buydu.

Onlar da bunu teksir ede-

rek âzaya datmlar. Bir

gün bizi çardlar.

Tevfik Paa raporu Ziya Pa
saya verdi. O da okudu ve de-

di ki:

— Büyük devletlerle be-

hemehal uzlamak lâzm-

dr. Kapitülâsyonlar böyle kö

künden kaldrma teklif eder

sek olmaz. Âlî Paa merhum
da Paris konferansnda bu
mevzuda hayli urat ama,

muvaffak olamad. Binaena-

leyh Msrdakine yakn bir ad

lî rejim ile iktifa ederek me-
seleyi kapatmaa raz ol-

sî.k daha iyi olur.

Bunun üzerine ben kalktm.

isi:

Gençtim, heyecanl idim, bi: r

saat kadar, kapitülâsyonlu bi\f

devletin varliyle yokluu alp

rasmda hiç bir fark olamya
can, bu ide arazi meselesi jap

nin hiç bir ehemmiyeti olma M

dn, uzun uzadya anlattm fo

Ve nihayetinde; e

— Kapitülâsyonlu bir devle ^

küçük de olsa, büyük de olsa S

asla pâyidar olamaz.

Dedikten sonra dâvam ispajj

ettiim zanniyle:

— Yayacaksak namusumu;'
111

la yayaim^ yoksa brakn ö
lelim... dedim.

Evet, gençtim. O yal bal I

devlet ricali karsnda bu sö
i e

zü muhakkak ki gençlik he.
1

A

yecaniyle söylemitim.

Ziya Paann gözleri yaar
(i

d. Tevfik Paaya döndü:

— Paam î dedi, benim bir h
yum vardr, o da hakkikati n«

rede görsem hemen oraya gl
j

derim. Deminki mütalâam g(
j

ri aldm. Ben de bu gençle be-
p

raberim.
j

Böylece, büyük komisyon di

raporumuzu ittifakla kabul e
ti.

Bunu anlatmaktan maksa.

dm, öteden beri araziye bak.

madan, kaytsz artsz müs.

Tarihî bir vesika: Yusuf Kemal ve Ali hsan Ankara garnda

Atatürk tarafndan karlanyor.



kil devlet esas üzerinde has

siyetle durduumu tebarüz

3, tirmektir. Bu bizim hakk-

m izdi, bu, Türk gençliinin en

a
.rih hakk idi.

a. Hâdisat da bunu böyle

ipmt. Mustafa Kemal de,

a. »nradan güzelce anlald
pi, bunu tahakkuk ettirme-

; namzet en mahir adamd,

el Yani stiklâl mücadelesi,

iBirk gençliinin bu fikrinin,

x talihinin douu ile bala-

m, Mustafa Kemalin etrafn-

a toplanla realite olmu.

|
îr.

,
— Böylece Ankarada kald-
z, demek?
— stanbuldan ayrlrken,

ustafa Kemal Paay ziya-

îtten sonra, tekrar dönecei-
tizi vadetmitik. Bu sebeple,

— Salih Paaya söz verdim,

öneceim.

Dedim ama, Mustafa Kemal
aa «Hayr, burada kal» diye

prar etti. Bu suretle, Ziraat

/Tektebindeki çahmalarma
evam ettim. O srada Salih

'aa da zaten istifa etmi, ye-

ine Damat Ferit gelmiti.

Uzun çalmalar sonunda, ni

ayet 23 nisanda Türkiye Bü-
ük Millet Meclisi açld.
Meclisin bu ilk günkü heye
anm unutamam. En yal-
z olduu için riyaset maka-
nda bulunan Sinop mebusu,
ieref beyin ksa hitabesini mü
sakp kürsüye çkan Mustafa

üemal Paa, uzun bir mukad-
eme ile umumî durumu izah

ttikten sonra, asl maksada
elerek, bu Meclisin, öteki gi-

i yalnz murakip ve müdek-
ik mahiyette bir Meclis olman izah ile : «Binaenaleyh,

ilfiil mukadderat millîye ile

tigal edecektir. Bunun için

e aranzdan tevkil edilerek

yrlacak âzann bugünkü hü-

:ûmet teklâtma göre icap e-

en i bölümünü yapp her bi-

inin ayr ayr ve cümlesinin

mütereken heyeti muhtereme
niz huzurunda mesul olmas
lâzm gelecektir.» diye derhal,

yeni hükümetin kurulmasn
istemiti.

Fakat bu istek, Meclisteki

_ henüz vaziyeti lâykiyle kav
ryamam olan - âzalardan ba
zlarmca beklendii gibi kar
lanmad. Hafif tertip de olsa,

«Yeni hükümet kurulmas tek

lifine» kar itirazlar yüksel-

di.

Mustafa Ksmal Paa, bunla-

r da ikna için, vaziyeti biraz

daha izah lüzumunu duydu ve:

«Bütün maddî ve manevî mes
uliyeti üzerine alm olan hey-

eti temsiliye 16 Mart 1920

tarihinden bu dakikaya kadar

bütün ac safhalara, manzara-

lara kar çalmay fevkalâde

vazife bilmitir ve bu mesuli-

yet, takdir edersiniz ki, çok

ardr. Buna daha fazla ta-

hammül edemez. Binaenaleyh

tekrar teklif ediyorum, bu an

dan itibaren memleket mukad
deratm deruhte buyurunuz.

Bundan içtinap etmee lüzum

yoktur. Bu vazife o kadar mü
him, içinde bulunduumuz za-

man o kadar tarihîdir ki, ko-

ca mesuliyeti içinizde- üç be
kiiye yüklemekle iktifa ede-

meyiz. Bütün bu Meclis, bütün

mânasiyle mesul olmak lâzm
gelir. Millet bizi buraya, an-

cak bunun için gönderdi. Yok-

sa, mukadderatn be kiinin

eline terkedelim, diye deil...»

Dediyse de, yine, kani olma-

yanlar görüldü. Meselâ:

«Bu fevkalâde meclisin mem
leket idaresini fiilen ele al-

mas icap etmekle beraber, mu
vakkat hükümet veya ben-

zeri bir ey kurmann, bu gün

içinde bulunduumuz vaziyet

te büyük mahzurlar olabilir»

diye takrir verenler vard.

Bunlar, bir türlü hükümet
kurulmas fikrîne snamyor-
lar, (Muvakkat bir icra hey-

eti) yaplmasn istiyorlard.

Halbuki Mustafa Kemal Pa-

a, hâlâ kullanlmakta olan

ismiyle tasrih ederek: «cra
heyeti, yüksek meclisinizin

tasdikiyle tevkil edilecek ve
size kar mesul olacak âza-

dan ibaret ve isimleri de Vekil

olacaktr.» diyordu.

Meclisin, daha açld gün
den itibaren, «kaytsz artsz
müstakil devlet» gayesine va-

rlrcaya kadar, karlalan
güçlükleri tebarüz ettirmek

için kaydettiim bu ve benze

ri muhalefetlere ramen, Mec
lis bakanlna Mustafa Ke-
mal Paa seçildikten sonra,

çalmaya hz verilerek, sar-

slmadan yürünmütür.
— Baka ne gibi zorluklara,

itirazlara uranmt?
— Saymakla biter mi? Me-

selâ yine ilk günlerde devlet

tekilât kurulurken, o zama-

na kadar mevcut olmayan fa-

kat artk lüzumu iyice anla-

lm bulunan salk ve içti-

maî muavenet ilerini yürüte-

cek bir vekâlet ihdas düü-
nüldü. Ben buna «Shhat ve

çtimaî Muavenet» ismini koy
dum. Ayn zamanda Harbiye

Nezareti de hem «Müdafaai

Millîye Vekâleti» olmu, hem
de ayrca cra heyetine bir ve

kâlet gibi dahil olan Erkân
Harbiyei umumîye riyaseti ku
rulmutu.

Meclise gelince, bunlara da

itiraz edenler çkt.
Harbiye Nezareti yerine Mü

dafai Millîye Vekâleti kuru-

lurken, Erkân Harbiyei umu-
mîye riyasetini neden ayr-
yorsunuz? Diyenlere, bizzat

Mustafa Kemal Paa cevap ver

di ve dedi ki:

— ... Evet, Müdafaai Millî-

ye dorudan doruya Harbiye

Nezareti mukabili istimal edil

mi bir tâbirdir. Bilirsiniz ki

Harbiye Nezareti öteden beri,

yalnz askerin iaesi, üstü ba-

( Devam 79 uncu sayfada)
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Halvetflere mahsus deveran zikrinin bir ecnebi ressam tarafndan tasvir edilen ekli.

Tarikatlerin tarihine toplu bir bah :

Kaadirî Tarikat!
Istanbula nasl geldi, nasl yayld ?

II

Seyid Abdülkaadir, ey-
hi ve üstad Ebü Saidül Mü-
barek'in, kendi namn ta-
yan «Ebu Said medresesi»
ade, yine onun tensibiyle der-
se çkm, 33 sene bu hizmet-
te bulunmu, bir taraftan da
nefsini terbiye ederek, mane-
viyatn yükseltmek için ri-

yazat ve mücahede'ye (yeyip
içmeyi azaltmak, az uyumak,
nefsin isteklerini brakmak)
balam. Uzun bir zaman da
kendi bana krlarda, sah-
ralarda dolamt.

Dersleri, meclisleri, zama-
nnn en büyük jlim adam-
lar, eyhleri, kâmilleri ile
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Artk tamamile tarih ol-

mu bulunan tarikatlerin

mensuplar da tarih olmak
üzeredir. Yeni Tarih Dün-
yas, bu çok mühim mev-
zuu bütün teferruatiyle

okuyucularna verecektir.

Yazan :

Cemaleddin Server

REVNAKOLU

dolup tat gibi, irad kür-

süsünün önünden Hristiyan-
larn da eksik olmad, da-
ima görülmekte idi. Rivayet
edildiine göre Cenab Gavs'-
in hakikat öreten sihirli söz-

lerinin tesiri altnda binden

fazla isevî ve musevî hiday
te erierek, kendi dinler;

brakp müslüman olmuhl
d. Hazreti Pîr'e «Gavsiyy*
rütbesi geldikten sonra ya
iki âlemin üzerinde herkes
imdadna yetiecek, tam t

tasarrufla mânevi «sulta

olduklar zaman tarikat c

bab arasnda kendisi

«Gavsüssakaleyn» unvan v
rildi. Sonralar ise yalnz t

rikat piri olan büyük sofîl

tarafndan deil, bütün islâ

dünyas onu (Gavs-i-efha
Bazullah, Bazül-Eheb, Su
tanül-Rical, stazül-vücu
Allâmetüz-zaman, eyhül
nsülveccan, îmamül - Eir



adan birinci: Horhorda Fatih'in yaptrd Nakibendîye ve

aadriyeden Hindiler tekkesinin son eyhi Hint mücahitlerinden

Ibdürrahman Riyad Babür, ortada Aksarayda, Hamzeviye ve

^aadriyeden mehur Olanlar tekkesinin son eyh vekili Mehmet
min bey (Kaygl), solda; 11 sene meclisi meayih reisliinde

ulunan Tomar- Kebir ve Fütüvve sahibi eyh erif Ahmet
Mohyeddin efendi merhum.

je) gibi sayg ve tazim tâ-

lirleriyle takdis ediyorlard.

>u kemalâtn uyandrd
erin bir cezbenin istirak
;inde olacaktr ki bizzat ken
ilerinin de; «Benim ayam
er velinin omuzunun üstün-

edir» mânasna gelen:

(Kadem-i-hazihî alâ raka-

>eti külli velîyyi) dedik-

pri, gayetle mehurdur. Tef-

ir, hadîs, fkh, kelâm, ta-

javvuf ve ahlâka dair bir çok

ierleri arasnda, didaktik

nahiyetteki iir ve uûl'leri-

i «Arapça ilâhîlerini» ihti-

da eden divanndan baka
rFeth-i-Rabbanî, Fütuhul -

îayb, Behçetül-Esrar, Gun-
retüt-Tâlibin, Gavsiyye-i -

ieylâniyye) isimli kitaplar

iminim ve mehur olanlar-

dandr ki «Gunye» ile «Fü-

uh» un, Hindistann Urdu di-

ine çevrilmi olduklarn bi-

en ve okuyanlardan ören-
diimiz gibi, vaaz ve nasi-

tiatlarm ihtiva eden: «Gav-
;iyye-i-Geylâniyye» nin (*)

Eyyüplü eyh Abdüllâtif, ile

Üsküplü «Arap Hoca» nn ay-

r ayr türkçeye çevirdikle-

rini, en son olarak da «Cab-
bar Zade Mehmet Arif Efen
di» tarafndan erh ve terce-

me edilerek 1304 - 1888 de,

127 sahifelik küçük bir ki-

tap halinde yaynlandn bi

liyoruz.

«Melkuzat- Geylâniye -

leriyle derlenen takrirleri de,

islâm dünyasnn pek itibar

gösterdii ana kaynaklar ara-

snda saylr.

Pîr, dünya servetlerine

fazlasiyle mâlik bulunduu
halde, bunlar daima hiçe saym ve bunun tabiî bir neti-

cesi olarak zamann halifesi-

nin iltifat ve alâkasna bile

ehemmiyet vermemi, ziyare

tine £elen hükümdar tekke

kapsndan geri çevirecek ka
dar -ancak bir velinin yapa-

bilecei- istinalar göstermi
tir. Kendisini ve devrini iyi

bilen tarihçiler ondan bahse-

derlerken : «Fkara-i slâm-

dan Seyyid Abdülkaadir»

sözünü, yazlarna balk ya-

parak, onun zahirde zengin,

mânada ve hakikatte çok fa-

kir halini, olduu gibi belirt-

mek istemilerdir.

Hayatnn son demlerinde

(*) Abdül Kaadir'in kendi-

lerine mahsus olan ve Kaadi-

riye tarikatinde Biat'ten son-

ra evvelâ «Evrad' Kebir» e,

sonra da -«Etvar Seb'a» ya
devam etmesi artiyle- müri-

din liyakatine ve mânevi de-

recesine göre okunmasna i-

zin verilen: «Gavsiyye» nin,

-erbabnn malûmu olduu
üzere- bununla ilgisi yoktur
ve henüz bastrlmamtr.

«Humma» ya tutulmutu.

Kendisinin doum ay olan

Rabiussarû - Rabiul âhrn
dördünde hastalk iddetini

arttrd. Tam bir hafta, -bü-

tün günleriyle- pek ar geç-

tikten sonra; II Rabiussanî

561 (1066) tarihinde -«ke-

mal-i-ak» ile Allahna ula
t... Yani merhum ve muhte-
rem Sâdk Vicdanî'nin bu
sahada küçük, lâkin ilk ve
biricik olmakla büyük ky-
metler tayan: «Tomar--Tu-
ruk-ku-Aliyye» isimli hin-
metli eserinde söyledii gibi:

«Gavs-i-A'zam; Sultan Ab-
dülkadir-i Geylânî, (ak) ile

domu; (Kemâl) ile ömür
sürmü; -91 sene eder- (Ke-
mâl-i Ak) ile de Rabb-i-Zül

celâl'e kavumutur...»-
Badadin kuzey dousun-

da, «Medrese-i Bâb-üdderc»
isimli kendi medreselerinde

medfun bulunuyorlar.

ABDÜLKAADR'N
EVLÂDLARI:

40 kadar olup 20 sinin erkek

dierlerinin de kz olduu
rivayet halinde yazldr. Bun
larn içinde en çok bilinen

ve bir ksm Halifeleri de s-
tanbula gelmi bulunan:
(eyh Seyyid Abdürrezzak,
eyh Seyyid Abdülazîz, eyh

Hocasz farisî kitab müellifi

Kaadiriyeden Kemanî brahim
Ethem Demirciolu (Vefat:

17 mart 1947)



Seyyid emsüddin, eyh
Seyyid Seyfüddin) den müta-
addid kollar teselsül ettii,

«Tornan*» larla «câzetn}âme»

lerii (Tarikat diplomas) tet-

kikndan anlalyor. Bunlar-

dan en çok tannm ve s-
tanbülda mensuplar zaman
zaman çoalm olan zâtin;

«Gemâl-ül-rak; Kutb-ul--
rak» lâkaplar ile bilinen

«eyh Seyyid Abdürrezzak»
olduu görülmektedir.

KAADR BÜYÜKLER
VE BUNLARIN KUR-
DUU UBELER:

Muteber kaynaklarda tes-

bit edilmi olduuna göre;

Gavs'in kendi kurduu «Ka-
adiriye» tarikatinden 20 ye
yakn kol türemitir.

(Ekberiyye, Erefiyye, Rû-
miyye, Samediyye, Mukad-
dessiyye, Yafiiyye, Esediyye,

Garibiyye, Halsyye, Hilâ-

liyye, Hindiyye, Âhiyye...)

gibi isimler tayan bu kol-

lar içinde en çok bilinmi,

husûsiyle stanbulda yerle-
mi olan: «Erefiyye» ile

«Rûmiyye» olduundan, im-
dilik bunlar ksaca bildir-

mekle iktifa edeceiz.

EREFYYE: - EREFÎLK:
Hac Bayram'n damad:

znikli Erefolu Abdullâh-
Rûniî'nin kurduu koldur.

Pek mâruf olan bu ûbe,
Seyyid Abdülkaadir'in evlâ-

dndan: eyh Seyyid em-
süddin'den geliyor.

Erefolu, en önce kayn-
babas bulunan Hac Bay-
ram- Velî'den Tarikat hr-
kas giymi, «Sülük'ünü bi-

tirdikten sonra yine onun i-

aret ve teviki ile «Hama»
ya giderek Abdülkaadir'in to

runlarndan: eyh Seyyid
Huseyn Hafîf-üddîn-ül-Ha-

mavî'nin hizmetinde bulun-

mutur. Onun yannda, uzun
müddet kalarak kemâl dere-

cesinde feyizlenen Hac Bay
ram'm müridi, burada bir
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«eyh-i Kâmil» mertebesine

yükselip olgunlatktan son-

ra; Hilâfetnâme alarak (eyh
lie ve irada izin) Anadolu-
ya, oradan memleketi olan

«iznik» a gelmi, Bursa ve
havalisinde tarîkatini yaya-

rak kendi ubesinin müessi-

si, «Kaadiriyye» tarîkatinin

de «Pîr-i Sanî» si, (kinci

Pîr'i) olmutur.

«Erefzâdeler» diye Bursa
ve çevresinde büyük öhret
yapm bulunan çocuklar,

torunlar; bunlardan feyz a-

lan eyhler ve yerlerine ge-

çen halîfeler, -tfîalvetî'lerîle

Kaadiri'lere mahsus zikir

tarzlarnn birbirine kayna-
masndan husûle gelen- E-
refîlii, yeni bir âyin ekli
ve tarikat ubesi olarak yay
mlardr. Bununla beraber
Erefolunun kendisi de ba-
ta olmak üzere bütün men-
sublar, kendilerini dâima
Seyyid Abdülkaadirin samî-

Tarihî bir resim: Mahmut evket Paann cenaze törenine i-

tirak eden eyhler: stanbulun maruf eyhlerinden Merkezefendi

eyhi Ahmet Mesut efendi, Kocam ustafapaa eyhi Kutbüddin

efendi, mrahor eyhi Vahi efendi, mrahorlu zakirba Arap Sa-

lih, erbettar eyhi Mehmet efendi, Resmo Adas Kaadirihanesi

son eyhi Mehmet arafeddin efendi, Yenikap Mevlevihanesl

eyhi Abdülbaki efendi ve dier zevat.

tni bir bendesi bilmiler: bftî

büyük sofî'ye her sûretle \
f"

her ekilde daima bal ka
mlardr. te Erefzâde'ni

«Abdülkaadir» i:

Cem olmu dervileri Pirit

Abdülkaadir'i t

Yoluunda sâdklar Pirim Ab
'

dülkaadir'i

Elim verdim eline kurba it:

oldum dilini

Canlar feda yoluna Pîrim
Abdülkaadir'in tal

Sana direm ey kii, Çl^a
^

kalbden tesvî
!

Atee yanmaz dervii Pirin
j

Abdülkaadir'in I

Arsnn balyam, baçesinir
^

gülüyen
„

Bann bülbülüyem Pirin n

Abdülkaadir'in

Hak katnda umdur, iki d- s

han doludu 1

EREFZADE kuludur, Sul-
\

tan Abdülkaadir'in. 1



krastrmalar

:

I *

i

" Girid D
S m *AKANÜVS Ahmet Lüt

[ r fi, eserinin yedinci çil-

li dinde 1841 (H. 1257)

iî
senesi olaylar arasnda Gi-

{(tidde çkan bir karklktan

?

jbahsederek der ki: <cYunanis-

tan tarafndan baz zararl a-
hslarn Giride gidip orada ih-

tilâl çkarmaa baladklar
iiitildiinden Girid kylar
ablukaya alnmak ve ihtilâl

(gailesi kolaylkla ortadan kal

jdrlmak üzere ahkâm adliye

'meclisi âzasndan Ömer Ce-

mal efendi kaptan Tahir pa-

a ile birlikte gemilerle Girid

sularna gönderildi. Abluka

hususu bütün elçiliklere bildi

rildi. Tahir paa gemilerle

Giride varp vali Mustafa pa-

a ile birleerek büyük askerî

hareketlere girimee hacet

kalmakszn ihtilâl atei sön-

dürüldü ve adann asayii sa
land. htilâlin bu suretle bas

trlmas dolaysiyle Tahir pa-

a ile vali Mustafa paaya,

büyük ve küçük rütbeli su-

baylarla Girid halknn ileri

gelenlerine hitaben yazlan

ferman Giridde okutturularak

padiahn memnunluu herke

se bildirildi. Bundan sonra

Tahir paa, ablukay kaldrd
ve gemileriyle birlikte Sisam

adasna gelerek orada da ge-

reken tedbirleri ald ve bir

gemi brakt, dier gemilerle

baz adalar dolap stanbula

döndü (Lütfi tarihi, C. 7
S

S: 9)».

Vakanüvis Ahmet Lütfinin

1841 (H. 1257) senesinde Gi-

ridde çktndan bahsettii

karklk, 1820 (H. 1236) ta-

rihinde balayp sekiz yl ka-

dar süren ve Yunan devleti-

nin kurulmasiyle sona eren

estan
Yazan :

M. Halid BAYRI

Mora ihtilâlinden beri ksa
ve uzun faslarla devam eden

Girid isyanlarndan biridir.

Bu isyan _ Vak'anüvis Ahmet
Lüfinin kaydettii gibi _ Gi-

ride gönderilen ordu ve do-

nanma çok kolaylkla bastr-m ve bu netice, Türkiyede

umumî bir sevinçle karlan-
mtr. Bu umumî sevince ter

cüman olarak Osmanl tah-

tnda oturan Birinci Abdül-

mecit, âsileri affetmekle kal-

mam, Giriddeki Türk kuv-

vetlerine kumanda eden Ta-

hir paaya elmasla ilenmi
bir klç hediye etmi, «Seli-

mi» adnda bir âk da bir

destan tertip ederek Girid ba-

arsn alklamtr.
te burada bahsetmek iste

diimiz Girid destan, 1841

(H. 1257) Girid isyaniyle ilgi-

li olan bu destandr ki On-
dokuzuncu asrn ortalarnda

stanbulda «Selimî» adl bir

halk airinin yaam olduu
nu haber vermesi bakmndan
bizce önemlidir. Destan u-
dur:

Padiah- âlem Abdülmecid

han

Günbegün artmadan öhret-ü

an
Eriti hamdola tevfik Yezdan

Nim nigâhla kahreyledi dü-
man

Safa ile daim olsun demlerde

Tabna muvafk hep vezirler

de

Pervaneve döndü sadk bey-

lerde

Mehur Derya Kaptan Çengel,

olu Tahir Paa.

Dilde zikrettiler ulu Süphan.

Niyazmz budur Bari hüda-

dân

Zerre dûr etmesun zevk-ü sa-

fadan

Hayr dua ald çok evliyadan

Bir ahlar ahndan tuttu da-

man

Nitekim var bizde bu din-ü

kuvvet

Talar eridir nüfuz-u devlet

Seni gidi hain harici millet

Bildin mi ne imi Âl-i Osman

Üstüne yolladm Tahir paay
Ana teslim ettim hep donan-

may
Sadakatle eyler cenk-üvegayi

Odur bu asrn sahib-i zaman.

Hükmünü yürüttü bahrile

berre

Böyle merd gelmemi bir da-

hi dehre

ngiliz, Fransz gelmiti seyre

Aceleyle kafdrlar taban.

71



Asakir el urdu birden tü-

fenge

Bir eref saatte baland cen-

ge

Deryalar boyand gayri bir

renge

Top sadas tuttu ol âsüman.

Dümann cisminde eridi ya-
lar

Bir ate püskürdü tututu

dalar

Mevlânn akna urun aalar

te budur çengin yolu, er-

kân.

Maallah pek güzel olundu

devam

imdilik bu kadar olurdu ni-

zam

Bir tarihte yirmi sene bil

tamam

Cenk etmi ol vaktin ah-u
sultan.

Tahir paa dedi Nasrün mi-

nallha

Zerrece dümana etmez ey-

vallah

Padiah yoluna hasbetenlillah

Feda elemektir maksudu can

Seni ben bilürüm zat ey

pelit

Ne kadar söylense almazsn

öüt
Bununla yezitlik ettin kaç...

Yine kendin gördün vafir zi-

yan.

Tahir paa ile çklmaz baa
Kurtulursan eer kaçarsn...

Bir yandan saldrd Mustafa

paa
Kyametten gösterdiler nian.

Bir gün tutuuldu ceng-ü

vugaye

Kâfirlerin akl hep gitti zaya

Koca balar dütü ricaya

Bildi kurtulmann yoktur im-

kân.

Mustafa paa tenbih sana ip-

tida
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Padiah yoluna can eyle feda

Feyziyap olursun biizn-i Huda
Terkeyle gafleti gözet her

yan.

Hele al destine gaza sengini

Ceht eyle ören bu kâfir fen-

dini

Sakn gafil olma gözet kendini

Hilekârdr bu yerlerin dü-
man.

Ben Tahir paaym kâr etmez

ayar
Nitekim bende var nüfuz-u

hünkâr

Bir günün bin etsün ol perver-

digâr

Bana ihsan etti klnç kaftan.

Hûda hfzeylesün her kazalar-

dan

Bir klnç kuand evliyalar-

dan

ntikam aluruz hep a'dalardan

Kullarna vermi emr-ü fer-

man.

Çok ükür bir nizam verdi

G iri de

Fethine yazmlar nice ceride

Sene bin iki yüz elli yedide

Selimî söyledi böyle destan.

Görülüyor ki, Selimî'nin

destan, 1841 (H. 1257) Girid

isyannn bastrlmas üzerine

halkn duyduu sevinci ifade

için tertip olunmu, bu müna
sebetle bir taraftan padiah
ve bir taraftan da isyan bas-

tran kumandanlar övülmü-
tür. Fakat destanda en çok

deer verilen, en çok azizle-

tirilen Tahir paadr. Bosna

valisi iken 1847 (H. 1263) ta-

rihinde vefat eden Tahir pa-

a, tarihimizde sertlii, çal-
kanl, büyük olaylar önün-

de büyük tedbirlere bavur-
mas ve Türk donanmasn
yükseltmek için hiç bir feda-

körlktan çekinmemesiyle ta-

nnm olan Çengilolu Tahir

paadr ki 1841 senesindeki

Girid ihtilâli srasnda Derya

kaptan (Bahriye vekili) idi.

Destanda ad geçen Girid mu
hafz Mustafa paa ise, 1853

(H. 1269) ve 1857 (H. 1273)

yllarnda iki defa sadrazam

Bu iki resim, 16 nc Louis ile (solda) Kraliçe Mame Anto-
inette'in balardr. Kral ve Kraliçenin balar giyotin ile

kesildii zaman, Madam Tussand, bu kesik balarn mumla
kalplarn yapm ve saklamt. 175 sene sonra meydana
çkt zaman, her iki ban resimde görüldüü gibi bozul-

mam olduu görülm ütü r..



lan ve 1873 (H. 1289) senesin

e vefat eden Mustafa Naili

aadr.
Destandan (anlaldna gö

e, Çengelolu Tahir paa ile

Mustafa Naili paann Girid-

e düünce ve ibirlii yap-

n olmalar, ada ihtilâlcilerd-

im yenilmesinde balca âmil

lmu ve bu sebeple gerek Ta
lir paa, gerek Mustafa Na-
li paa bir yandan bata pa-

iiah olmak üzere hükümetin
/e bir yandan da halkm takdi

ini ve saygsn kazanmlar-
dr.

Selimi, destannda Giridin

uzun yllar dümanla çarp-
larak, büyük fedakârlklara

ve mahrumiyetlere katlanla-

rak Türk topraklarna katl-

dn belirtmek suretile Gi-

rid fatihlerinin esiz kahra-

manlklarn andktan sonra

Girid ihtilâlcilerinin ne söyle

nirse söylensin öüt almadk-
larn ve vakit vakit silâha

sarldklarn, bununla bera-

ber yine kendilerinin kaybet-

tiini ve artk Türklerin ne
olduunu örenmeleri gerek-

tiini iaret etmektedir. Buna
göre, tarihe ve zamann olay-

larna pek yabanc olmad-
n sandmz âk Selimî'nin,

nerettiimiz «E}irid Dasftam»

ndan baka destanlar bulun-

mas akla geldii gibi, bir çok

koma söylemi olmas da ta-

biî ve muhakkaktr. Fakat
mahsulleri henüz ele geçme-
dii için manevî ahsiyeti üze

rinde duramadmz airin,

imdilik maddî hüviyetini tes

bite yarayacak vastamz ol-

mamasna da esef etmemek
elden gelmez.

Mehmet Halit BAYRI

istanbul Çars
Yazan :

M. Halid BAYR
Gelecek saymzda

ABDELERMZ

DKLTA
Asrlar kucaklamakta olan Sultanahmet meydanndaki

Dikilitan hikâyesi, merakl olduu kadar da uzundur. 30

metre irtifanda ve 2 metre geniliinde olan bu Dikilita,

ilk defa Milâttan 1700 yl önce eski Msr'da, Helyiplis eh-
rinde Firavun Üçüncü Tolmoz tarafndan dikilmiti.

Bu Dikilita Bizansa getirmek stiyen mparator kinci

Konstans ve Jülyen, yerinden söktürmekle kaldlar. Dikili-

ta, asrlarca dikili durmaktan yorulmu olacak, tam 30 yl

toprak üstünde yatt ve 390 tarihinde Birinci Teodos tara-

fndan Bizansa nakledildi.

Marmara denizinden Sultanahmet meydanna kadar ge-

tirmek için, sureti mahsusada bir yol yaplmt ve ta, de-

mirler stünde kaydrlarak çkarlmt. Ta, Teodos'un mu-
vaffakiyetlerini yazan bir kaide üstüne konuldu. Ayrca ka-

ide üzerine Rumca, ehrin valisi Troklos'un yardm ile di-

kildii yazlmtr.
Baka bir rivayete göre, Dikilita 400 tarihinde Arkod-

yus zamannda, Got'larn reisi Ganyas'n himmetile dikil-

mitir. Sonra da Ortodokslarn isyan üzerine Ganyas'n da

be bin Got'la beraber öldürülmesi üzerine tan üstündeki

Ganyas ismi silinmi, yerine Proklos'un ismi konmutur.

Kaidenin imal cihetindeki kabartmada, mparator Ar-

kadyus ve kars Evdoksiya'nn Katizma denilen mparator

locasnda, yanlarnda muhtemel olarak Gotlarn reisi Ganyas

bulunduu halde görülmektedir.



Edmondo de Amicis'in «stanbul» adl Franszca eserinden iktibas ettiimiz bu resim, uydurma
harem kadnlarndan biridir.

Haremden Mektuplar : 2

HAREM'in Srr Nedir?
OSMANLI sultanlarnn

kadn ve kzlar, kök
ve dairelerinde böyle ka

pal yaadklar gibi, gezinti

ve göçlerde de bu hususlara

çok dikkat ederlerdi. Babüssa-

âde'den ayrlnca da perdeleme
ve maskeleme siyasetine ehem-
miyet verilirdi. Binecekleri a_

raba ve kayklar, kat kat örtü-

lerle, kafeslerle donatlr, içe

ridekileri göstermiyecek ekil-

de yaplrd. Kadnlarn vardk-
lar yerde de, haremaalar ta-

rafndan çok sk tedbirler a-

lmr, yabanclar tarafndan
görülmemeleri salanrd.
Bu itibarla sultanlar bahçe-

de ve saray dnda gezerken,

dolarken de seyretmek pek
74

Yazan :

M. Çaatay ULUÇAY

o kadar kolay bir ey deildi.

Durum böyle iken, baz ro-

manlarda, bilhassa son zaman

larda çevrilen filmlerde, kadm
efendi ve sultanlarn hayatla-

rn ifade etmek için onlar

açk saçk göstermek ve tehir

etmek, tarihî hakikate uyar

m? Bu, hakikaten yaanan bir

tarihin akisleri veya uydur-

ma ekilleri midir, bunun ü-

zerinde insafla, izanla dur-

mak ve düünmek icabeder.

Biz, var olan bir tarihi, mil-

letimize yaatmyor, onu y-
kyor, tahrif ediyoruz. Bu ba-

kmdan kütleler üzerinde bü-

yük tesirler yapan roman ya-

zanlara ve film çevirenlere

biraz insafl ve bilgili olmala-



h tavsiye etmei, yerinde

plm bir ikaz sayyoruz.

Harem hakknda verdiimiz

;ahlar göz önünde tutulursa,

u hususta elde edilecek ma-
imatm kaynaklar nelerdir?

•nlar üzerinde de biraz dü-

inmemiz icabeder. Harem
akkmda da szabilecek ma-

jmat daimî surette harem

jlalariyle münasebette bulu-

an cariye, kalfa ve ustalardan

emin edilebilirdi. Fakat tari-

lin ahadetiyle de anlalyor

:i, ne haremden çra edilen-

er, ne de haremaalar, hare-

nin mahremiyetine gömülen

iir ve malûmat darya sz-

iramamlar, görüp iittikle-

rini içlerine hapsetmiler ve

ânlarla beraber öbür dünyaya

göç etmilerdir. ayia, rivayet

kabilinden duyulanlar üzerin-

de ise önemle durmak lâzm-

dr.

Bu hususta daha ileriye gi-

derek bu ketumiyetin hare-

min muhtelif ileriyle uraan
memurlar arasnda da mevcut

olduunu ileri sürebiliriz. Ha
remle ilgili memurlarn çok

kere hareme verdikleri eya,

mücevherat, para vesaire gibi

kadmefendi, sultan ve cari-

Son devir harem kadnlarn-

dan bir tip.

yelerin adlarn, sanki defter-

lerin soluk benizli yaprakla-

rndan kskanyorlarm gibi

yazmadklar görülüyor. Def-

terlere, yalnz bakadn, üçün

cü kbal, Haznedar usta deyip

geçiyorlar. Belki böyle yaz-

makta onlarn da haklar var,

çünkü isimlerini bilmiyorlar..

Buna mukabil vakfiye, fera-

et berat, in'am ve ihsan def-

terleri ile padiahn fermanla-

r bir tarafa braklrsa, dier-

vesikalardan kadmefendi ve

kballerin isimlerini tesbit et-

mek güçtür. Böyle olmakla

beraber Topkap saray ve Ba
bakanlk arivlerindeki vesi-

kalardan padiahn kadn ve

kzlar isimlerinin önemli bir

ksmn, üphesiz yattklar

türbeler, yaptrdklar çeme
ler, cami ve dier eserler de
dahil: tesbit etmek mümkün-
dür.

Harem hakkndaki bilgimiz,

yukarda izah ettiimiz se-

beplerden dolay, çok noksan,

ve bazan da yanltr. Hare-

min kaim duvarlar arasnda
gömülü olan muammalar çöz-

mek için uzun emek ve göz

nuru dökmek lâzmdr. Bu-

gün Topkap saray ve eski-

den «Saray_ âmire-i cedide»

denilen padiahlarn ikamet-

gâhlarndaki günlük hayat
incelemek, burada yayanlar
arasndaki münasebetleri kur

mak, orada cereyan eden ak,
ihtiras, entrika tuzaklarn göz

den geçirmek ve yaatmak sa-
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Edmondo de AmicisMn

nld kadar kolay bir ey
deildir. Bunun için haremin,

harem içinde yayanîarm muh
telif cephelerden durumlarn
tesbit etmek, sonra da o devir

hayatn yeniden kurmak ve
tasavvur etmek icabetmekte-

dir.

Biz, bu mezvuda çalacak-
lara yardm olmak üzere, 1950

de «Osmanl Sultanlarna ak
mektuplar» adl kitabmz
nerettik. imdi de, padiah-
larn kadn ve kzlarna ait

altmtan fazla mektup
neredeceiz. Bu mektuplarn
tarihan büyük kymet tadk
larma inanyoruz. Bunlar, ha
remden darya szan ufakk huzmeleridir; haremi ya-

ratmak istiyenlere hiç olmaz-

sa kvlcm ziyas kadar ay-

dnlk yapacak ve yol göstere

çeklerdir. Bu mektuplar, ha-

remde yayanîarm fikir ve
ihtiraslarn padiah ve dier
devlet adamlar üzerindeki te-

sirlerini; kadn ve sultanlarn

hususî hayat ve karakterleri-

ni ortaya koyacak, baz bilgi

ve sonuçlarn meydana çkma
sm salyacaktr.
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eserinden bir resim: Bir sarayl

Mektuplarn yüzde doksan-
nn, bizzat sahipleri tarafn-
dan yazldklarn ilâve eder-

sek padiah kadn ve kzlar-
nn haremde tahsil gördükle-
rini, okuyup yazdklarn da
ifade etmi oluruz. Günlük ve
hususî hayatlar da çok kere

karanlklar içine gömülmekte,
ifade, izah ve tasavvurdan u-

zak kalmaktadr.

Osmanl padiahlarnn husu
sî hayatlar, çok meçhullü mu
adeleler halinde halledilmek

zorunda kalan problemler du
rumunu hâlâ muhafaza etmek
tedir. Hele sultanlarn, evleri

saylan haremleri ise bir mu-
ammadr. Gerçi harem hakkn
da baz yerli ve yabanc eser

ve etüdler yazlmtr, fakat

bunlarn hiç birisi haremi sa-

ran kaim duvarlarn esrar per

desini ortadan kaldracak ka-
dar, aydn ve bol kl deil
dir. Harem, ifade ettii mâna
nn gizliliini dün olduu gibi

bu gün de belki daha kuvvetli

mâada, muhafaza etmekte-
dir.

Yerli eserlerin noksan ve
çok kere yanl izahlar, ne

1

I

kadn tahtrevanda.
n

harem tekilâtn ve ne de ha *

remde mevcut olan kadmefen-
di, kbal, usta, kalfa ve cari-

a

yelerin hususiyetlerini Vazife
'

ve hayatlarn anlatacak du-
a

rumdadr. Hele ecnebilerin,
']

yazdklar eserler ise çok kere
!

hayal mahsulüdür. Kulaktan
1

kulaa gelelerin yaz ve resim>'
!

le ifadesinden baka bir ey de.
1

ildir. Bu eserlerin hiç birisi,

haremi hayal yuvas olmaktan,

karanlk ve srlar âlemliin-;

den kurtaramamtr. Bu du-

rum muhtelif sebeplerden ile-

1

ri gelmektedir: Bunlarn ba-j

mda müslüman olan kadnla]
rmzm, erkeklerden kaçmas,!
darda örtülü gezmesi, ka-I
dml erkekli toplantlara iti-

1

rak etmemeleriyle izal edi-
1

lebilir. Avrupa hükümdarla-
\

rnn kadn ve kzlarnn ha-

yatlarna, görünü ve giyini

lerine dair bir çok resim, hey
kel ve yazlar mevcut olduu
halde - bir kaç sefir hanmnn
sarayllarla görümesi ve on-

:

lan tasviri bir tarafa brak-
lrsa - bizimkiler için böyle

kaynaklar mevcut deildir.

Türkiyeyi ziyaret eden sey- 1



larn, çounun türkçeyi

memeleri, hristiyan olduk-

ndan, aznlklarla düüp
Ikmalar ve onlarn verdik

çok zaman hakikate uy-

yan malûmat kitaplarna,

ufak tetkik süzgecinden ge

meden kaydetmeleri, onlar

i hatalar yapmaa sürük-

nitir. Deil Türk kadnlar,

Çekleriyle bile konuami-
ve anlaamyan yaban-

seyyah ve ressamla-

bizler hakknda verdik-

hükümler, yaptklar re-

[nler, yazdklar kitaplarn

dereceye kadar doru olaca

siz düünün ve hükmü-
zü verin.

Yine bu sebeptendir ki Top

p saray resim galerisinde

?vcut olan Hürrem Sultann

htelif tablolariyle kz Mih
nah Sultan ve Gülnu Sul-

aa ait resimlerin otantik o-

p olmadklar üzerinde hak-

olarak durup düünmemiz
betmez mi?

Bundan baka padiahlarn

idin ve cariyeleriyle bera-

r yaadklar Topkap saray-

n hususî ina tarzn da göz

tünde bulundurmak lâzm-

r. Kara tarafndan hareme

aabilmek için üç kap, üç
Hu
ru, deniz tarafndan bir su-

, hasbahçe ve kasrlar geç-

ek icap ettiini düünmek
zmdr.
Topkap saraynn üçüncü

»rinde ina olunan harem,

ln duvarlar, çevresinde

remaalar, padiaha ait da

elerle geçilmesi gayri müm
in bir kül tekil eder. Bu k
mda deil yabanclar, harem
[alan bile salâvat erife ge

'erek dolarlar. Kadmefen-
veya padiah kzlariyle ko-

anlar, saray âdetleri gere-

nce, yüzlerine bakamazlar.

azara sultan veya kadme-
ndiyi yüzü açkta görseler,

larm yere emek zorunda
lrlar. Bundan dolay hare-

eyh-ul slâmn ilk defa

Patrii kabul edii

slâmiyetin göbeinde büyük bir dinî vak'a cereyan etti.

Müslüman dininin büyük efi olan eyh-ülislâm'n, Papa
idaresindeki Patrii kabulü ilk defa olarak görülmütür. Ya-
nnda Patrik vekili Kostaki efendi olduu halde Patrik,

eyh-ülislâm'n sarayna erefle kabul edildi. Denildiine
göre, bu iki din adamnn konutuklarn bilmek gayri ka-
bildir. Yalnz biliniyor ki, eyh-ülislâm samimî hislerini be-

lirtmi ve demitir ki: «Umumî din kaidelerini her türlü va-
stalarla kurtaralm ve teferruat üzerinde insafl olalm.»

Bu hâdise ile, Sultann Avrupa seyahatini mecliste bil-

dirmek üzere eyh-ülislâm'n ellerini göe dorû kaldrarak,
Allahtan inayet istemesi siyasî ve dinî bahislerde Türkiyenin
ilerlemesini gösterir.

llustration; Yl 1858

Nass B. Cussa

mir. çevresinde ve sultanlarn

hususî hizmetinde bulunanlar

dahi kadmefendi ve kzla-

r hakknda ehemmiyetli dene

cek derecede bilgiye sahip de-

ildirler.

Yabanc erkeklerin padia-

hn kadnlarn görmeleri müm
kün olmad gibi, saray hiz-

metinde bulunanlar da ayn
durumdadrlar. Haremaalar
nöbet yerlerinden içeriye bir

adm atamadklar gibi, has-

bahçe ve dier yerlerde yap-

lan halvetlerde de, halvet ma
hallinin etrafna kaln pertle-

ler çekilmektedir. Nasl hare

min etraf kaln duvarlarla

çevrili ise, kadmefendi ve kz-

larnn dolaabilecei bahçele-

rin, parmaklk ve kaplar da

halvet perdeleriyle kapatlr-

d..

(Sonu var)



Ahmet Mithat Efendi

ve hususiyetleri

ESKLERDEN SEÇMELER:

Ahmjet Mithat Efendi hiç

kolal gömlek giymezdi; ya-

kasz ve yakalksz dal min-
tan ile gezerdi. Ahmet Mithat

Efendi, eline baston ve em-
siye almazd; yamurda, kar-

da emsiyesiz gezerdi. Büyük
bykl, seyrekçe sakall, k-
saya yakn boylu, kaln vü-
cudlu idi.

Her fenden bahseder. Çok
söz söylemesini severdi. Sa-
bahlar Beykozdan inen A-
nadolu kys yolcularnn
münevverleri, meselâ sonra-
lar eyhülislâm olan Pîri

zade Sahip Molla ve oulla-
r, Dastanl Mizan gazetesi

sahibi Murat Bey, ûray
Devlet âzasndan Esat Bey,
kezalik ûray Devletten
Mentefekli Mühelhel Paa,
Mehur fikragû Doktor Hay-
atin Paa, Doktor ve Hase-

Yazan:
Abdurrahman Adil EREN

ki Hastanesi Bahekimi h-
san Bey, iki metro boyunda
uzun âsal ve teberli, yeil
kavuklu ve yeil sarkl eyh
Tal'atî Efendi; Meclisi Kebi-

ri Maarif âzasndan arabî

müderris Hac Zihni Efendi,

Maliye Hukuk müaviri de-

irmen ta sarkl Mahmut
Esat Efendi; Anadoluhisarm-
da, Beylerbeyinden vapura
binerler, zevk ile, ne'e ile

Mithat Efendinin sabah soh-

betlerini dinlerlerdi.

Mithat Efendi çok tütün i-

çerdi. Tabakas yoktu. Çil

ikilik bir paket Reji tütünü
alr, tütününü kendi elile sa

rar, sigarasn tüttürürdü.

Ahmet Mitat Efendi Mat-
baay Amire, Takvimi Ve-

kayi müdürlüklerinde de ay
m kyafet ve âdetleri muha-
faza etmiti. Hattâ, Galatad?
Hariciye Nezareti Celilesin*

merbut ve on dört ecnebi dol

tor âzadan mürekkep «Mec-
lisi Umuru Shhiye» ye riya

set ettii zaman bile, böyl<

idi. Kzgn austos günein
de Köprü üstünde emsiye-
siz yürüdüü, Meclisi Umu
ru Shhiyede yakasz ve ya
halksz, bir sürü Frenklej

ortasnda oturup ikilik pake^

tinden sigarasn sard gö
zümün önündedir. En sevdi
içki Rumeli bozas idi. Hattî

damad muallim Naciyi Ter
cüman Hakikatin edebî ya
zlar muharrirliinden uzak
latrp, gazeteyi bizzat v<

tek bana yazd günler, bi:

desti bozay yan bana ko
yup, bir teneke marapa il<

yuvarlad... ve öyle gaze

leyi doldurduunu matbaî

halk hep bir azdan söyle

lerd. Bu hale bir gün be
de tesadüf ettim.

Ahmet Mitat Efendi bi:

zamanlar da Karantina Mec
lisine ikinci reis olmutu
Merutiyetten sonra Cena]

ahabettin de o idareye mu
rakb oldu. Cenap ahabet
tin, bu münasebetle Mithai

Efendiyi çok güzel tarma;
frsat buldu. Her halini tet

kik etti:

Cenap ahadettin, Ahme
Mithat Efendi için der ki:

«Mesti shhat bir bünyes
vard. Harikulâde geni sad

r, kaln boynu, bacakla

rma nisbetle çok iri gövdesi

ile onu görenler, mehur Po
mak pehlivanlarn tahattu

ederlerdi. Altmn geçmi
ken, altm okkalk bir s
fçsn omuzlyarak, kay
an bir yokutan çkverdi!
ini hayretle görenler olmu
tu.

BU nadirei shhat ve kuv
vet, her nedense Sultan Ha!
m£de kar ylgnd. Omu



Ahmet Mithat efendi.

mehabeti zulmundan ürker-
di. Kalben en vasî hürriyete

taraftar, mutlakyet ve hapis

hanei istibdadn yklmasna
içinden daima duahan oldu-

u halde; marazî diyebilece-

im bir perhizi lisan içinde

yaard. lân Merutiyetten
üç dört sene evvel onu, ha-

kikaten vehim derecesinde

bir havf istilâ etmiti .

Saraya kar bu marazî
korkusu, onun ledünniyat
fikriye ve hissiyesini bilmi-

yenlerce, bin türlü haksz it-

hamata yol açmt. Hattâ

onu Abdülhamidin sadk
bendesi tanyanlar bile yok
deildi. Halbuki herhangi bir

düman istibdattan daha sa-

mimî bir düman istibdat

idi.»

15 Nisan 1937 (Resimli Ay)

Y. KEMAL TENGRENK

(61 inci sayfadan devam)

, ve teçhizatiyle meguldür.

Bu vazifelere emir ve kuman-

da dahil deildir. Harbiye Na
zrlan, harekât harbiyeyi ve

kumanday da üzerlerinde bu-

lundurmaktan zevk duydukla

r için, ayr bir erkân harbi-

ye reislii ihdas edilmemitir.

Biz ise bunu doru bulmuyor,

Erkân Harbiyei Umumîye Ri-

yasetini kabul ediyoruz. te
smet .beyin de bugünkü vazi-

fesi bütün harekât askeriye-

yi takipten ibarettir. Bu nok-

tai nazardan da, vazifesi Er-

kân Harbiye riyasetidir.

Mustafa Kemal Paann bu
izahatndan sonra, söz sras
bana gelmiti. Riyaset maka-

mndaki Celâleddin Arif bey,

biraz evvel: «Bizde Shhiye ne-

zareti diye bir ey yok-

ken, imdi bir «Shhat ve Mu-
aveneti çtimaiye» Vekâleti

ihdas etmek ne demek?. Bu
tâbir bile muhdesdir» diye iti-

raz etmi olanlara, cevap ver

mekliimi istedi. Kürsüye çk
tim, bu güne kadar memleke-

ketimizde salk ilerinin ne

kadar ihmale uram olduu
nu anlatmaa balyarak:
— Türkleri muhafaza etmek

için evvelâ shhatini muhafaza

etmek lâzmdr. Shhat olmazsa,

Türklük söner. Türklüü ke-

miren hastalklarn bir an ev-

vel kökünü kazmazsak, Türk

ailesinin, Türk ferdinin refa-

hm temin etmezsek, mnhvolu

ruz... Bu gün shhati korumak
meselesi de, yalnz hastaya

doktor, ilâç yetitirmek mese

lesi olmaktan çkm, geni

bir içtimaî muavenet dâvas

halini almtr. Hattâ, bence

Shhat Vekâleti o kadar mü-
himdir ki bavekil her neye

karar verecekse, evvelâ orann
mütalâasn almaldr. te,
Türklere... falan derken, bir

de baktm ki Sivas mebusu

Emir Paa, pürhiddet sözümü

keserek baryor:
— Beyefendi hazretlerinin,

shhatin muhafazas lüzumun

dan bahsederken, yalnz Türk

leri kale almasna itiraz ede-

rim. Bizim mü'slümanlk na-

mna teessüs etmi bir hilâ-

fetimiz var! Deil buradaki

müslümanlar, aktar cihanda

bulunan umum müsliminin bu

hilâfete merbutiyetlerini u-

nutmamak iktiza eder. Rica

ederim, yalnz Türklük na-

mn istimal etmiyelim. Çün-

kü biz burada Türklük namna
içtima etmedik!.

Bu acayip itiraza benim ce

vap vermeme meydan brak-

madan, Mustafa Kemal Paa
müdahale etti:

Verdii, daha dorusu ver-

mee mecbur olduu cevap, o

günlerin içinde çalkandmz
havasn belirtmesi bakmn-
dan kayde deer. öyle demi
ti :

-

— Sui tefehhümlere meydan

verilmesin. Menafiimiz müte
rektir. Meclisi âlinizi tekil e-

den zevat yalnz Türk deil-

dir. Yalnz Çerke, Kürt, Lâz,

Bonak deildir. Fakat hep-

sinden mürekkep anasr islâ-

miyedir, samimî bir mecmua-

dr. Binaenaleyh bu heyeti âli

nin temsil ettii, hukukunu

hayatn, eref ve ann kur-

tarmak için azmettiimiz yal

nz ve yalnz bir unsuru islâm

deil, anasr islâmiyeden mü
rekkep bir kütledir.)

(Arkas var)

f
Tarihin bir ylan hikâyesi :

Abdülâziz
öldürüldümü?
Bir Alman tarihçisi Dr. Al-

brecht VVirth'n mühim
ifaat.

Gelecek saymzda.
<.

J



Yüz yl evvelki stanbulun bir gravürü.

Lamartine'in ark mektuplar
BU çemelerin yannda bir

kaç Türk askeri uzanm
yatyor, sahipsiz köpekler,

rhtmda dolayorlar. Mu-
azzam çapta toplarn namlula
r içine de bir kaç tane kö-
pek yatm. Filika, duvarlarn
dibinden ilerledikçe, karmz-
da ufuk geniliyor, Anadolu
kys yaklayor, Boaz med-
hali, koyu yeil tepelerle, alâ-

im-i semann bütün renkle-

rine boyanma benzeyen kar
tepeler arasnda, gözler önüne
seriliyor.

Beyolu kysna yanatk.
Yanatmz yer, avlular top

arabalariyle, top kundaklariy-
le dolu muhteem bir kla ci-

varyd. Meydanlkta, Hint pa
godu biçiminde yaplm, par-

lak, renklerle boyal oyma
mermerli, ipek zernin üzerine

oturtulmu dantelâ gibi du-
ran güzel bir adrvan vard.
Meydan, denk denk tüccar e-

La Martin'in bu güne kadar
tercüme edilmemi olan

«ark Mektuplar» n nere
devam ediyoruz. Büyük
Fransz edibi, eski stan-
bulu kendine has edebî üs-

lûbiyle anlatmaktadr.

Çeviren :

Hamdi VAROLU
yasiyle, atlarla, sahipsiz kö-
peklerle doluydu. Bir takm
Türkler, gölgeye jbada ku-
rup oturmular, çubuk içiyor-

lard. Rhtmn kenarnda bir

sürü kaykç oturuyordu; ki-

mi efendisini bekliyor, kimi
müteri gözlüyordu. Bu kayk
çlar erkek güzeli adamlar, k
yafetleri güzelliklerini daha
belli ediyor. Katmerleri etek-

lik katmeri kadar geni, beyaz
alvar giyiyorlar. Bellerine,

krmz ipekli kuak balyor-
lar. Balarnda, arkasndan
ipekli, uzun püskülü sallanan,

krmz keçeden küçük bir
Rum külah var (3). Enseleri
ve göüsleri çplak. Omuzlar-
n ve kollarn, geni yenleri
sarkk, ham ipekten, bol bir

gömlek örtüyor. Kayklar, ci.

lâl akaju gibi parlak ceviz aa
çndan yaplm, iki üç ayak
geniliinde, yirmi otuz ayak
zunluunda, ensiz tekneler. (4)
Bu teknelerin ba taraflar bir

mzrak) demiri kadar sivri,

denizi bçak gibi yaryor. Bu
kayklar, dar olduklar için,

alk olmayan frenklerin bun-
lara binmeleri hem rahatsz,
hem tehlikeli bir i. Yanl bir

adm, tekneyi derhal alabura
ediverir.Turfklerin yapt gi-

bi, bu kayklarn içinde uzan-
mak ve vücudun arln, tek
nenin iki tarafna müsavi nis-

bette vermek lâzm. Birden,

(3) Fes.

(4) Piyade denilen, imdi
mevcudu kalmam kayk.



skize kadar yolcu alan muh-
îlif büyüklükte olanlar var.

'akat hepsinin biçimi ayn.

stanbul limanlarnda bu ka-

klardan binlerce mevcut. Ki-

a arabalar gibi, her saat hal-

;m emrine âmade bulunanlar

[nda, vakti hali yerinde her

ehirli, kürekçileri kendi üc-

betli adamlar olmak 'artüe,

rendi mal olan böyle bir ka-

ra sahip. ehirde ilerini ta-

dp eden herkes, günde bir kaç

lefa denizden geçmee mec-

3ur.

I Bu küçük meydandan geç-

tikten sonra, bir Beyolu çar-

snn pis ve kalabalk sokak-

larna girdik. Bu sokaklar, hal

kn kyafeti müstesna, bizim

I

ehirlerimizdeki çar pazar

dolaylarnn hemen hemen ay

hi. Çörek, poaça, et piirilip

satlan tahta barakalar, berber

dükkânlar, tütüncüler, zerza-

vatçlar, manavlar; sokaklarda

telâl, hamarat bir kalabalk;

arkn bütün kyafetleri ve bü
tün dilleri göze ve kulaa
çarpyor. Bütün bunlardan ba
ika, meydanlar ve çarlar dol

duran ve kap önlerine atlm
artklar kapan sürü sürü

köpeklerin havlamalar. Ora-

dan geçip uzun ve tenha dar

bir sokaa girdik. Bu sokak,

dik bir yoku halinde, Bey-

olu tepesine ulayor. Kafes-

li pencerelerden, fakir ve met-

rük manzaral Türk evlerinin

içleri gözükmüyor, arasra, kül

rengi, harap duvarlar arasn-

dan, bir servi aac, yeil bir

ok gibi çkyor, effaf semaya
doru, hareketsiz yükseliyor.

Evlerin pencerelerine ve dam
larma, beyaz ve kuruni gü-

vercinler konuyorlar, melâlli

melâlli dem çekerek ssz so-

kaklarda dolayorlar. Bu so-

kaklarn üst banda, süslü

Beyolu mahallesi var; Avru-
pallar, elçiler ve konsoloslar,

burada oturuyorlar. Bu Bey-
olu, bizim eyaletlerimizdeki

Paakapsnda sadrazamn bir

Avrupal elçi ile yemek
yemesi (1788).

fakir küçük ehirlerin tpks.
Vaktile Galatanm yokulu sed

leri üstünde güzel bir kaç se-

farethane binas varm. im-
di yerlerde yatan sütnularm-

dan, kararm duvar bakiye-

lerinden, yklan bahçelerin-

den baka bu binalardan eser

kalmam. Yangn alevleri hep

sini süpürmü. Beyolunun
ne ahsiyeti var, ne hususiye-

ti, ne de güzellii. Sokaklarn-

dan stanbulun ne denizi, gö-

zükür, ne tepeleri, ne bahçele-

ri. Tabiatle Âdemolunun bu
ehri çepeçevre kuattklar
muhteem manzaradan fayda-

lanmak için, damlarn tepesi-

ne çkmak lâzm.

Mösyö Truqui, bizi öz ev-

lâtlar gibi karlad. Evi ge-

ni, süslü ve çok güzel bir

mevkide. Buray tamamen em
rimize verdi. Çok zengin bir

mobilye, nefis Avrupa yemek
leri, en candan dostluk niane-

leri, kendisinin ve muhitinde-

kilerin pek tatl ve pek sevim

li sohbetleri, bizim için, çöl-

deki halnn ve hasrm, Arap

pilâvnn, çetin ve sert deniz

hayatnn yerini tuttu. Oraya

henüz yerlemitik ki Fransa

nm stanbuldaki elçisi Amiral

Roustin'den bir mektup al-

dm. Bizi Tarabyadaki sefaret

haneye misafir etmek istiyor-

du. Vatanndan bin fersah u-

zakta, yalnzlk ve felâket için

de, hiç tanmad vatandalar

dan böyle rikkat verici alâka

ve lütufkârlk örnekleri gör-

mek, seyyahm hatrasnda de-

rin izler brakyor.

25 MAYIS 1833

Bu akam, Marmara ü-

zerinde Uludan ezelî kar-

larnn telril ettii mo-
rumsu hatlara kadar prl-
dayan harikulâde güzel bir

mehtapta, Beyolu srtlarn-

dan deniz kenarna kadar inen

ve saysz müslüman mezarla-

rn gölgelendiren serviler al-

tnda oturdum. Bu servilerin

arasnda, stanbul limanndan
Mevlevi dergâhna kadar yük
selen dikçe yokular var. O
saatte bu yollardan hiç kim-

se geçmiyordu; rüzgârn ge-

tirdii binbir çeit akam gü-

rültüsü, servilerin dallarnda

hrtlarla sönmemi olsa,

insan kendini büyük bir e-
hirden ,yüz fersah uzakta sa-

nrd. Gemilerdeki tayfalarm

arklarndan, sular aprda-

tan kürek seslerinden, Bulgar

larm yabanî musiki âletleri-

nin namelerinden, kla ve

tersanelerdeki trampete gürül

tülerinden, kadnlarn, çocuk-

larn uyutmak için, kafesli

pencerelerin arkasnda söyle-

dikleri ninnilerden, kalabalk

sokaklarn ve Galata çarla-

rnn sürekli uultularndan,

arasra, minarede ezan oku-

yan müezzinin sesinden mü-
rekkep olan ve saatin ilerle-

mi olmas yüzünden hafifle-

yen bütün bu gürültüler, za-

man zaman, bouk ve ekil-

siz bir tek uultu halinde kay
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nayor, ahenkli bir musikiye

benziyor, insan gürültüleri,

uyumaa hazrlanan büyük
bir ehrin derinden duyulan

soluu, tabiatn gürültüleriyle

dalgalarn uzaktan akseden

hartlariyle, «servilerin sivri

tepelerini een rüzgâr saanak
lariyle, ayrd edilemiyecek

kadar birbirine karyordu.
Bu, air ruhunun tahammül
edebilecei en ortuz ve en

ar intbalardan biri.

Saray, çnarlarn ve servile

rin karanlna gömülü geni
bir yarmada halinde, iki de-

niz arasnda, gözlerimin önün
de, ormanlarla örtülü bir bu-

run gibi heybetli duruyordu.

Ay, saysz kökleri aydnla-
tyor, Sultan Muradn saray-
nn eski duvarlar, aaçlarn
arasndan kayalar gibi yük-
seliyordu. Asrlardan beri ni-

ce korkunç veya anl hailele

rin cereyan ettii sahne gözle-

rimin önünde ve zihnimdey-

di. Bütün bu haileler, ahs-
lariyle, kan ve an izleriyle

karmda idiler.

*
stanbulun en güzel manza

ras, bizim apartmanm tepe-

sinden görülüyor. Mösyö Tru-

qui, evinin tepesine bir tara-

ça yaptrm. Bu taraça, tek-

mil Beyolu yamaçlariyle, Ga-
îatay ve Haliç sularn kua-
tan yamaçlara hâkim. îstan-

bulu ve denizi kartal bak
ile görüyoruz. Anadolu, Ru-
meli, Boaziçinin medhali ve

Marmara denizi ayn zaman-
da, gözüküyor. ehir ayak al-

tnda. Yeryüzüne bir göz at-

mak için buradan bakmal.
Bu taraçaya günde bir kaç

defa çkyorum. Bazan gece-

leri geç vakte kadar oturuyo-

rum. Her çkmda da istan-

bulu ziyaret eden bunca sey-

yahtan nasl olup da pek az-
nn, bu manzaradan gözlerime

ve ruhuma yaylan hayranl
duyabildiini ve nasl olup d

hiç birisinin bu manzaray tes

bit etmediini anlyamyorum.
Acaba, sözde saha, ufuk ve
renk olmad ve gözün biricik

lisan resim olduu için mi?
Ama resim de bu manzaray
hiç bir zaman canlandrmad.

stanbuldan Karadeniz az
na kadar, Boaziçine gidip gel

dim. Bu füsunlu tabiattan ba-
z hususiyetleri çizmek istiyo-

rum. Semann, topran, deni-

zin ve insann, elbirliiyle bu
kadar irin tabiat manzaralar

Galata kulesi civarn gösteren

eski bir gravür.

yaratabileceklerini zannet-

mezdim. Bu manzaralar an-

cak semann veya denizin ef-
faf aynas tamamen görebilir

ve aksettirebilir. Onlar mu-
hayyilem de o ekilde görü-

yor ve muhafaza ediyor, fakat

hafzam bu manzaralar ancak
birbirini tamamlyan detaylar

halinde muhafaza edip çizebi-

lir.

Boaziçi kylarndan bir ta

nesini tasvir edebilmek için,

bir ressamn senelerce çal-
mas lâzmdr. Bu memleket,
her bakta deiiyor her de-

itikçe ayn güzellikte taze-

leniyor. Ben bir kaç sözle ne

anlatabilirim?

Dört Arnavut kürekçini
idaresinde, denizi balk gib

yaran o uzun kayklardan bi
rine bindim. Saat sabahn ye-

disi, yalnzm, gök masmavi
güne parlak. Kayn içinde

kaykçlarla benim arama uz?

nan bir tercüman, bana geçti-

i

imiz yerlerin isimlerini vt
gördüümüz eylerin ne oldu.

unu söylüyordu.

Önce Tophane rhtmnn ö-

nünden geçtik. Orada bir top-

çu klas var. Tophane rengâ-
renk boyal evleriyle, mermer-
den camiin etrafna toplanm
çiçek demetleri ile sed sed yük
selen Tophane semti, Beyolun;
daki büyük mezarln yüksek
servileri altna kadar uzanyor-
du. Bu kara, renkli aaçlarn
tekil ettii koru, o cihetteki

yamaçlarn son noktasn te-
kil ediyor.

Bir sürü demirli teknenin ve
saray subaylarn nazrlarla

kâhyalarn, i bana gelen

Ermeni ailelerini stanbula ge
tiren saysz kayklarn arasn
dan geçiyorduk. Bu Ermeniler,

yakkl erkekler, kyafetleri

kibar ve sade; balarnda si-

yah sark, arkalarnda uzun,

mavi entari var, bellerine be-

yaz Kemir alndan bir ku-
ak balamlar. Vücutlar peh
livan yapl, yüzleri zeki, fa-

kat baya ifadeli. Yanaklar
al, gözleri mavi, sakallar kum
rai. Bunlar arkn sviçrelile-

ri. Onlar, çalkan, sakin, in-

tizaml adamlar. Fakat yine

onlar gibi hesabi ve hasis. Ba-
zirgân ruhlarn, Türklerin ve
padiahn emrinde kullanyor-

lar. Ne kahramanlklar var,,

ne kavgaclklar. Bütün zekâ

larm ticarette kullanyorlar.

Hangi efendinin emrinde o-

lurlarsa olsunlar, bu ekilde i
görebilirler. Bunlar, Türklerle

en iyi anlaabilen hristiyan-

lar. Türklerin ihmal ettikle-

ri Rumlarla Ermenilerin el-

den kaçrdklar servetleri i-

letip biriktiriyorlar.



mparatorluk devrinde

Türk -Venedik Muahedeleri
m
ti.Dsmanl mparatorluu ile

ve 'enedik arasnda imzalanm
. uahedelere devam ediyoruz)

kinci Bayezit zamannda
510 stanbul muahedesi : On
ltmc asr banda Türklerin

ukdeniz hâkimiyetine mâni

lmak için Akdeniz kylarnn
Liristiyanlar âdeta bir Haçl
opluluu halinde harekete geç

nilerdi. Korfu Adasndaki üs-

ünden kalkan Venedik filosu

enubî Morada Navaran lima-,

mda yatan on Türk gemisine

)ir baskn yapt. Birini yaka-

•ak öbürlerini zaptetti. Türk

\miral Kemal Reis de açk
ienizde dört Venedik gemisi

;uttu. Papalk donanmas Ege

Adalarn ve Türk sahillerini

tahrip ve yama ederek Çanak
sale Boaz azna kadar gel

ii. Bir Fransz filosu da Mi-

dilliye hücum edip karaya as-

ker çkard. Hersekolu Ah-
met paa tarafndan Midilli

Adasndan kovulan Franszlar

cenubî Mora ve Çerigo «Çoka»

Adalar açklarnda müthi bir

frtnaya tutuldular ve bu
Fransz filomu, hemen /tama-

men mahvoldu. Fakat dier bir

Fransz filosu, Papa ve Vene-

dik gemileriyle birleip Adri-

yatik Adalarndan Ayamavra
Adasn muhasara ve zapttet-

tiler. îkinci Bayezit Türk or-

dusu ile Moraya gelmiti. Bu
srada Karaman havalisinde

de Turutlu ve Varsak airet-

leri Osman oullarna kar
isyan etmilerdi. Venedikliler

de deniz harplerinin ar mas
raflarndan bkmt. Sulh her

ki taraf için arzu edilen ey
oldu, Bir Venedik elçi stan-
bula geldi ve Ayamavra Ada-
s Osmanl devletine iade e-

dilmek, Kefalonya Adas da

Venedikte kalmak üzere sulh

Bütün yerli ve yabanc kay

naklar taranarak Read Ek-

rem Koçu'nun salâhiyetli ka

lemiyle sunulan bu seri,

Türkiyenin, her devletle

imdiye kadar yapm ol-

duu muahedeleri toplu

olarak verecektir.

Yazan :

Read Ekrem KOÇU

imzaland.

Birinci «Yavuz» Selim zama

nnda 1513 stanbul muahe-

desi : Bu padiahmz bir ark
siyaseti takip edecekti. Vene-

dik sulhu tecdit edildi.

Birinci «Yavuz» Selim za-

mannda 1517 stanbul Mua-
hedesi: Yavuz Msr' zaptet-

miti. Venedik'in Msr'la siya

sî ve ticarî münasebetleri ha-

yatî meselelerinden idi. Vene-

diklilerin Msr sultanlarna ve-

regel dikleri senevi 800 düka-

lk vergiyi, bundan böyle Os-

manl padiahlarna vermeleri

artiyle Venedik - Osmanl sul-

hu tecdit edildi.

kinci Süleyman (Kanunî

Sultan Süleyman) zamannda
1521 sulh, ticaret ve siyasî im-

tiyazlar muahedesi : Kanunî
saltanatnn ilk senelerinde,

asrnn en kuvvetli hükümda
r olacak bu padiahn, tam
itimadn kazanm gözde sad-

razam Pargal (Parga Dal-

maçya sahilindedir) Frenk b-
rahim Paann Venediklilere

kar teveccühünden istifade

eden Balyos Marco Minio'nun

akdine muvaffak olduu bir

muahededir. Osmanl - Vene-

dik sulhu tecdit edildi. Her üç

senede bir deiecek olan s-
tanbuldaki Venedik Balyos-

lar Türk payitahtnda Elçi ha

nnda oturacaklard. Her tür-

lü tekâliften muaf tutulacak-

lar, hiç bir sebeple hapsedil-

miyeceklerdi. Venedikten Tür
kiyeye kaçan hristiyan esir-

ler iade olunacak, islâmiyet!

kabul ederlerse Cumhuriyete

esir basma 1000 akça tazminat

verilecekti. Türktyede ölen

Venediklilerin miras dâvalar-

na, stanbuldaki Venedik Bal-

yoslar bakacakt.

Türk sularnda bulunan Kb
rs ve Zanta adalar Venedik-

lilerin elindeydi, Venedik Cum
huriyeti bundan böyle her se-

ne bu iki adadan Kbrs için

10.000 düka altn, Zanta için

de 5000 Düka altn verecek-

ti..

kinci Süleyman (Kanunî

Sultan Süleyman) zamannda
1534 stanbul muahedesi : 1521

muahedesi bu tarihte tecdit

olundu.

kinci Süleyman (Kanunî

Sultan Süleyman) zamannda
1540 stanbul sulh muahedesi :

Kanunî'nin Avrupa fütuhat

genilerken Türk gemicilii de

Barbaros Hayrettin Paann
himmetile Akdenizde hâkim

olmutu. Akdenizdeki Vene-

dik mparatorluu çökmek ü-

zereydi. Bu bakmdan Vene-

dik Duçeleri, Kanunî'nin ba
düman Almanya mparato-

ru arlken'in tabiî bir mütte

fiki oldular ve Venedik donan

mlasn, mparatorun AmiraH
Cenevizli Andrea Dorya'nn

kumandasna verdiler. Barba-

ros Hayrettin Paa, mparato-

run sanca altnda toplanm
spanya, Venedik donanmala-

larn 1538 de Preveze önünde

kahredercesine malûp etti.

Bu zaferle dou Akdenizde

Türk hâkimiyeti kat'î olarak

kuruldu. Venedikliler, arl-
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ken'le olan ittifaklarnn daha
büyük kayplara sebep olaca-n görerek, Luigi Badoaro is

minde bir elçiyi stanbula gön
derdiler ve Türkler tarafndan

dikte ettirilen bu muahedeyi
imzaladlar: Dalmaçya sahille-

rinde Venediklilerin ellerinde

bulunan bütün liman ve kasa-

ba ve köyler, ira ve Naksos

Adalar ve Kiklad takmada-
larndan Venedik elinde bu-

lunan son on Ada Türkiyeye

terkedildi; ve Türkiyeye 350

bin Düka altn harp tazmina-

t verildi.

kinci Selim zamannda 1587

stanbul muahedesi : . Bu padi-

ahn Kbrs Adasn almak için

besledii iddetli arzuya ra-
men, stanbuldaki Venedik el-

çisi Cavalli'nin siyasî mahare-

ti sayesinde Venedik - Osmanl
sulhu tecdit edildi.

kinci Selim zamannda 1573

Bosna muahedesi : Dou Ak-
deniz bir Türk denizi o"!mu-
tu; yalnz iki büyük Ada, Kb-
rs ve Girid Venediklilerin e-

lindeydi. Bilhassa Kbrs üze

rinde kinci Selim srar ile

duruyordu. Türkler stanbul-

daki Balyoslar eliyle Venedi-

e bir «Nota» vererek Kibri-

sin tahliyesini ve teslimini is-

tediler; Cumhuriyet red ceva

b verince harp balad. Lala

Mustafa Paann serdarlmda
T^ürk donanmas Kbrs a as-

ker döktü; Ada çok kanl mu-
harebelerle fakat süratle is-

tilâ ve zaptolundu.

Venedikliler de Türklere kar

Akdenizde kuvvetli bir itti-

fak akdine muvaffak oldular;

spanya kral, Papa, Malta ö-
valyeleri ve talyanm bütün

küçük devletleri Venediklile-

rin yardmna kotular; mütte

fik donanmann kumandanl-
n, Papa'nn bayra altn-

da spanya kralnn Amirali

Don Juan d'Antricho'a veril-

di. Bu zat Almanya mpara-
toru arken'in gayri meru
oluydu. Krmn Türkler ta-

rafndan tamamen fethinden

az sonra, müttefik donanma,

Pertev Paann serdarlmda

ve Kaptan Derya Müezzinza-

de Ali Paann kumandasmda
bulunan Türk donanmasn,
1571 de nebaht (Le Panto) ö-

nünde ar bir malûbiyete

uratt. Uluc Ali Reis (Klç
Ali Paa) filosu müstesna,

Türk donanmas mahvoldu.

Bu deniz zaferini frsat bi-

len ve stanbulda mahpus bu-

lunan Venedik elçisi devrin

sadrazam Sokollu Mehmet
Paa ile mülâkat imkânn bul

du, Kibrisin iadesi takdirinde

Venediin sulha hazr olduu-
nu, aksi takdirde müttefik

donanmann Kbrsa hücum
edeceini ve Türk donanmas
yok edildii için Adann geri

alnacan söyledi. Sokollu Bal

yosa mehur cevabn verdi:

— Biz Kbrs almakla sizin

kolunuzu kestik, siz donanma-
mamz imha ile sakalmz tra
ettiniz. Kol yerine gelmez,

sakal daha gür biter. Âl-i Os-

man devleti, sizin anlamyaca
mz kuvvet ve servettedir.

Gelecek sene Akdenize açla-

cak olan yeni donanmamzn,
eer istersek, yelkenlerini at-

lastan, iplerni srmadas yapar

ve lengerlerini altndan döktü

rürüz..

Dedi, ve büyük vezirin de-

dii gibi 1572 baharnda Ak-
denize Türk donanmas, perso

neli müstesna, Le Pantodaki

gemi kaybm fazlasiyle telâfi

ederek açld. Dier taraf 1

ise, müttefikler toplanama

Venedik Cumhuriyeti Bos l

Beylerbeyisi Ferhat Paa ||

Barbaro adnda bir elçi gc

dererek sulh talebinde bul I

du. Ferhat Paann, stanb
j

'

dan ald talimata göre, y»

maddeli bir sulh muahede

imzalatt:
f*

1 — Kibrisin Türkler tai S"

fmdan zapt ve ilhak Veneci yi'

çe kabul ve tasdik olundu. «

manii mparatorluuna Kb: T
seferi masraf olarak üç sek

300.000 Düka altn harp taj

minat ödenecekti.

2 — Venedik, Kbrs için P
diyegeldii vergiyi, Aday te I

ettii için bundan böyle ve
^

miyecekti.
1

3 — Kbrsta Venedikliler:|

elinde bulunan son kale Sob»
|
al

to, toplariyle beraber tahrip < I

dilmeden Türklere teslim ol

nacakt. te

4 — Zanta Adasma mukab
ra

Venediin her sene ödedii 5C h

Düka altm 1500 Düka altnm y

çkarld. t

5 — Evvelce aktedilen muzizi

dedelerin, bu muahede ile çatii k

tnyan maddeleri aynen kab i(

ve tecdit olunuyordu.

6 — Dalmaçya hududu harp! 1'

ten evvelki eklinde muhafa
[

za olunacakt.

7 — Her iki taraf, harp yül

zünden zarar gören tüccarla

nn zararn karlkl olara]

tazmin edeceklerdi.

(Devam edecek

islamiyette Boleviklik
Bu çok enteresan yaz, Fransz muharrirlerinden Fran-

sois Mauriac'n bir makalesine cevaptr ve Osmanl mpara-
torluunun son Dahiliye Nazrlarndan

Mehmet erif Çavdarolu
tarafndan yazlmtr. Yaz, yerli ve yabanc bir çok eser-

lerden son derece mühim misaller verilmek suretile hazr-
lanmtr. Gelecek saymzda okuyacaksnz.



iran ihtilâlleri ve PehfevîHÂKMYET
ran, sk sk büyük ve kanl ihtilâllere sahne olmutur. Bu
günkü ahn babas Rza ah Pehlevi'nin Kaçar sülâlesini

ykarak yerine geçmesi de ran tarihinin mühim bir fasldr.

Bu yaz, ksaca bu ihtilâllerden bahsetmektedir

ie

ta

Son Iran hâdiselerinin

jienzerleri ayaklanmalar, bu
ailletin tarihinde maalesef

aman zaman, daha kanl e
illerde tecelli etmitir. Hür-
iyet ve istibdat mücadelesi,

ant kavgalar, ran toprak-

larn kanla ykamtr.
1906 ylnda on binden

''fazla ranl, Tahranda ngil-

ere Sefarethanesine sna-
ak hürriyet istediklerini

ûfaykrmlard. Gerçi ayn
flîn 15 Austosunda me-
utiyet ilân edilmi ve Mu-
afferüddin ah bizzat Mil-

let Meclisinde aç nutkunu
jöylemiti. Fakat randa her
aman mühim bir kuvvet o-

an rnütegallibe aalar, me-
utiyetin kendileri için bü-
>ük bir engel olacan his-

ederek kar durmular, bu
üzden memleketi ikiye ayr
nlard.
Bu srada Muzafferüddin

>ahm ölümü, sert, hain ve
nüstebit ruhlu Mehmet Ali

ahn tahta geçmesi, saysz
ranlnn hayatna mal ol-

mutu.
Mehmet Ali ah, Rusya-

ln bir oyunca halinde ol-

luu için milletini asla dü-

ünmüyor, arka arkaya Mec-
iste merutiyeti muhafaza
edeceine dair yemin ettii
kaide korkunç istibdadna
sla ara vermiyordu.
1908 seyahatinin 28 inci

jîünü Tahrann merkezinden
geçerken arka arkaya atlan

Yazan : Niyazi Ahmed BANOGLU

üç bombadan da kurtulan

ah, yüzlerce zavally tevkif

ettirmi ve idam sehpasna
yollamtr.
ran merutiyeti için en

büyük rolü, bu defa olduu
gibi gene Bahtiyarî'ler oyna-

mtr. O zaman ran hâdi-

selerini tetkik eden Bedik
öyle diyor: «Bahtiyarîlerin

istihsal-i merutiyet yolun-

da ibraz ve ibzal ettikleri â-

sar- fedakârî asrn ve tari-

hin tebciline bihakkn lâyk
olacak derecede büyüktür.

Memleketi batan baa isti-

lâ eden sefaleti izaleye çal-

an, inkraz uçurumlarndan
çekip kurtaran bu âlicenap

kahramanlar vatanlarnla kar

medyun olduklar vazife-

yi tamamiyle ifa ettiler ve
ve daima da edeceklerdir.»

Tarihin ne garip tesadüfü

dür ki tarih tekerrür etmii ve

gene Bahtiyarî'ler en büyük
rolü oynamlardr.
Mevzuumuzun dnda ol-

duu için 1907 merutiyet mü
caddesine fazla yer vermek
istemiyoruz. unu da kay-
dedelim ki ran hürriyet mü-
cahitleri, Mehmet Ali ah
tahtndan indirip olu Ah-
met ah tahta geçirmek için

akln alamyaca bir feda-

kârlkla mücadele etmiler-
di.

*
im-di, Pehlevî hanedan-

nn rana ne suretle hâkim
olduunu tetkik edelim:

Iran ah Rza ah Pehlevî

Atatürk'le.

Birinci Umumî Harp, ra-
n hemen hemen parçalam
ve tamamiyle ngiliz hâki-

miyeti altna sokmu, daha
dorusu ngiliz sömürgesi
haline getirmiti.

Hayyamlar, Hafzlar, Sa-
diler yaratan bu diyar o ka-

dar geri ve iptidaî bir duru-

ma dönmütü ki kalknma-
sna ait en küçük bir emma-
re görülemiyordu.

1906 da Mehmet Ali a-
hn istibdadna kar ayakla
nan halk, gerçi merutiyet
idaresinin kurulmasna âmil
olmutu. Fakat zengin ve mü
tegallibelerin hâkimiyeti büs
bütün artm, ah da onla-

rn bir oyunca olmaktan
'kurtulamamt.
Zevk ve sefahete dükün

bir hükümdar olan Mehmet
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ran hürriyet mücahitleri Bakr ve Settar han maiyeti ile.

Ali ah, kendi huzurundan
baka bir ey düünmedii
için ayaklanma ve yeni fi-

kirlerden ürkerek ecnebi bir

sefarete snm, memleke-
tini terk etmiti.

Birinci Umumî Harbi mü-
teakip Ruslarn çekilmesi ü-

zerine ran istilâ eden ngi-
liz kuvvetleri 9 austos 1919
da ran Bavekili Vüsukud-
devle ile yaptklar bir an-

lamadan sonra rana tama-
miyle hâkim oldular. Artk
ran bütün inisyativini kay-
betmiti.

te, Rza ah Pehlevî,

memleketin bu felâketli gün
lerinde, cesur bir kumandan,
inklâpç bir lider olarak or-

taya çkt.
Genç yanda orduya inti-

sap etmi olan Rza ah, bir

çok yararlklar göstermitir.

1920 ylnda kumandan bu-
lunduu alay ile harekete
geçerek Çarlk Rusyanm En-
zeli limanndaki donanma-
sna -Sovyetlere teslim et-

meden- hâkim olmutu.
1921 ylnda Kazvinden
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hareket eden Rza Pehlevî,

Tahrana girerek hükümet
merkezini igal etti ve idare-

yi eline ald. Seyit Ziyaed-

din Tabatabai'nin kurdu
ileri görülü kabine, mil

hâkimiyet esaslarnn temt

lini tekil etti.

1925 yl 31 ocanda Mi
let Meclisi, Kaçarlar' sk?
ederek Rza ah Pehlevî:

ah ilân etti. Rza ah, 2

nian 1926 da Gülüstan Sc

raynda resmen cülus ed<

rek milletini garp medeniye

tine ulatrmak için inklâp

lara balad. ki sene sonr

bir kanunla külâh- pehlev

ad verilen medenî serpu
kabul ettirmeye muvaffa
olan Rza ah, ranllar en

tari, peçe ve daha birçok ge

ri ve iptidaî kyafetlerde]

kurtarmaya muvaffak oldu.

Yeni al Mehmet Pehlevî

dünya hâdiselerinin ran a

leyhinde inkiaflar kaydet

mesiyle babasmn yolunda

gidememi, inklâplarn ge

litirememiti. Son hâdise

ierden sonnradr ki Mehme
Pehlevî, tarihteki asl yeri

ni alacaktr.

randa merutiyetin ilânn müteakip idam edilen SanP Hozret.

ti.



Sadan: Hidiv Tevfik, Abbas Hilmi Paa ve Hüseyin Kâmil.

Son Msr Hükümdarlar
Tarihin Kefesinde,..

En salâhiyetli bir kalemden çkan bu yaz, Kavalal Mehmet Ali Paadan balayarak,

Kral Faruk'a kadar, bütün hükümdarlarn maceralarn, karakterlerini, etrikalarn, bu

güne kadar ifa edîlmîyen hakikatlerle ortaya dökmektedir.

ZT ". _ 2 —

ONUN devrinde _ 1869

da - Cemaleddin Efga-

nî Msr'a geldi ve

birlerini tam bir ser-

iti içinde yaymaya ba-
d. Cemaleddin Efganî'nin

uhitinde Muhammed Abdu

j
Abdullah Nedim gibi - in-

lâpç münevverler - yetiti,

rrabî inklâbnn ilk klar
rlad.

1878 Austosunda, Msr ta-

hinde ilk defa olarak mesul
r bakanlk tand.
1879 ylnn ilk aynda, M-

Ir'n ilk Mebusan meclisi ku-
ldu. Bu, ayni zamanda islâm

teminde ilk millet meclisiy-

i.

26 Haziran 1879 da smail
al' edilip (Elmahruse) yatiyle

lsr'dan ayrlnca bu ülke

ur âleminin kaplarnda idi.

'evfik.. olmasayd.

*
Mehmet Tevfik :

Msr tahtnn varislii srf

Yazan :

Kahire Üniversitesi Tarih

Profesörü Hüseyin Munis

o
Çeviren :

Selâmi Münir YURDATAP

O

oullarna münhasr kalma^

için smail bir milyon Msr
liras kadar para harcamt..
Msr, bu benlikçi hareke-

tin bedelini iki defa ödemiti.

Birincisi: Bu para Msr hal

knn srtndan çkmtr.
kincisi: Bu haktan istifade

eden smail'in büyük oulla-

rndan Mehmet Tevfik'dir.

Böyle bir adam, tarihin

mahkemesi önünde sorumlu

olarak nasl koyacamz bile

miyoruz. Çünkü, hakikatte o,

hesap sorulacak bir adam de-

ildi.

Öyle bir adam ki, bir cariye

nin olu olduu için bütün

aile efrad kendisini hakir gö-

rüyorlard. Yabanclardan da

ayni muameleye maruz kal-

yordu.

Esasen onun karakterini bil

dikleri için tahta seçmilerdi.

Tebaasnn emek mahsullerini

tüketip onu hiyanet mezbaha-

snda kurban edeceinden e-

min olmasalard o mevkie ge-

tirmezlerdi.

Balangçta, ona yardm et-

mek ve tahta oturmak için,

kendisini desteklemek gaye-

sile, memleketin münevver s-

lâhatçlarm samimî bir dostu

görünmütü.
Fakat sonra, onlardan yüz

çevirip düman kesildi ve n-
gilizlerle elbirlii etti. Öyle bir

nânkördü ki, Msrllara: «Siz

iyiliklerimizin kölelerinden ba
ka bir ey deilsiniz!» demek-

ten çekinmiyordu.

Utanmadan, sklmadan, n-
gilizlere kaçt ve donanmala-

rnn himayesile Arabi'yi ve
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arkadalarn idama mahkûm
ettirmek için tekrar Msr'a
döndü.

Tevfik'in yapamadklarn,
onun halefi Abbas Hilmi ta-

mamlad.

Abbas Hilmi :

O, Faruk'a çok benziyor-

du. Msrllar onu Faruk'u
karladklar gibi büyük bir

sevinçle karlamlard.

Tahta geçtii zaman, herkes
ona büyük ümitler balam-
t:

Memleket bir ngiliz müs-
temlekesi idi. O zamanki Os-
manl hükümeti de yalnz o-

radan gelecek paraya bak-
yordu.

Culûs tarihinden 1904'e ka
dar, umumî cereyanla bera-

ber yürüdüünü söyliyebili-

riz.

Elini «Msrl vatanperver»

Mustafa Kâmil'e vermi, sr-
tn da «Lord» Kiner ve Kro-
mer'e çevirmiti.

Fakat; her nedense, taht-
nn ona Msrllardan daha faz
la baki kalacan zannetti.

Bu tahtn, Msr taht olduu-
nu, evlâtlarnn omuzlarnda
tandn ve onlarn sayesin-

de erefleneceini unuttu. Ve
kötü bir annda ngilizlerin

sempatisini, Msrllarn sem-
patisiyle deitirdi.

Ne Msr', ne Türkiyeyi,

ne de ngiltereyi seviyordu.

O yalnz paraya dükündü.
Toplad, soydu ve çald.

Ve altn haline getirdii bu
muazzam serveti Avrupann
muhtelif bankalarnda dondur
du. Bütün bunlar bir müddet
sonra yayaca milyoner ha-
yatna bir hazrlkt.
Bütün Msr'n alad bir

zamanda o gülüyordu.

Msr, ngilizlerin zulmün-
den ve Osmanl hükümeti-
nin lâkaydisinden alyordu.
Abbas da, ngilizlerin kendi-
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sine gösterdii yaknlktan ve
Osmanl hülataetinin Türka-
yedeki saysz servetini koru-
duundan gülüyordu.

Msr Denvay'daki kurban
lan için gözya dökerken o

ngiltere Kraliçesini ziyaret

ediyor ve misafirliinde kald
müddetçe ona igalin ni-

metlerinden bahsetmekten ge-

ri durmuyor.

Biz günden güne fakir dü-
üyorduk, Abbas da her eyi
para ile satyordu. Yapt ti-

carette istifçilik ve ihtikâr hâ
kimdi.

Gazetelerin birinde çkan
bir karikatürünün altnda u
kelimeler yazlyd:

«Abbas Hilmi, Haym ve or-

taklar Limited irketi»

Bu, bir hakikatti.

1914 senesinin yaznda o za

manki Osmanl tâbiriyle «Be-
rayi tenezzüh» ve emlâkinin
idaresini kontrol etmek için,

stanbula hareket etmiti.

Yola çkarken, dostlar ngi-
lizlerin dostluundan ve ona
kar olan yaknlklarndan e-

min ve mütmaindi.

Birinci Cihan Harbi patla-

d. Dostlar ngilizler onu tek
meleyip yerine amcas Hüse-
yin Kâmil' i getirdiler.

Hüseyin Kâmil :

Hüseyin Kâmil geldi. Ona,
«Padiah ol!» dediler, olamad!.

Ona göre padiahlk: Palab-
yklar ve Hulvan'da bir saray-

dan ibarettir.

Onun nazarnda adalet, bol
bol iltifat ve ihsanlarda da
bulunmakür. Hulvan'da, tren-

den indii zaman cebinden bir
avuç altn çkarr, istasyon
efine «Al!..» derdi. ef bun-
dan «Yalnz bir tek altn al»

demek istediini anlyordu.
Bu, bir sene öyle devam etmi-
ti.

Bir gün, yaknda emekliye
ayrlacan ve o zamankt i-

mendifer idaresinden alaci

ikramiyenin o bir avuç altr

dörtte biri kadar olamyacn düünen tren efi; Mr
Sultan Hüseyin Kmil'in hJ

zamanki âdeti gibi, cebind
bir avuç altn çkarp «A !

emrini verir vermez, hem
hazrlad mendilini açt. H
eyin Kâmil, halkn önün:

avucundaki altnlar, mendi
boaltmaktan baka çare b
lamad.

Yüzü kzaran Sultan, ba
çevirip yürüdü. Biraz sonr
ortalk tenhalamca istasy

na döndü. O srada altnla

sayp, cebine yerletirmek:

megul olan efin arkasna s
hane bir tekme indirdi ve pî

labyklarm bürerek: «Bu, te

mam m?» dedi.

Etrafndaki paalar, gülürr

sediler ve yar Türkçe yar A
rapça bir ifade ile:

«— Aferin efendim. Sulta:

tamam... Nazr mahatta mu
tamam!» [1] dediler.

Sultanm tekme atmaya me
rakl olduu anlalyor.

Valdesinin eceli gelip vefa

ettii zaman, onu tedavi ede
hususî doktoruna da böyle bi:

tekme atarak onu kap diar
etmiti.

Doruyu söylemek lâzm g<

lirse, «tekme siyaseti» 'hariç

Hüseyin Kâmil iyi bir adam-
d. Dürüst ve namusluydu, nc

çalar, ne de rüvet alrd .

Bir fikir sahibi deildi, ne

sa, ne soldu. 1917 de öldüü
zaman, Msrllardan onun için

alyanlar oldu. unu da belir-

telim ki, ngilizler onun ölü-

müne müteeesir olmamlard.
Bunu da onun lehine kalbedile

cek iyiliklerin yanna ekliyebi-

liriz.

(Devam gelecek sayda)

[1] Yaasn efendimiz, Sul-

tan iyi yapt fakat istasyon

efi doru bir hareket yapma
d mânasna gelir.



Modann tarihi ve hikâyeleri
Sihirli kuvvet moda, asrlardr insanlar nasl sürüklemi-

tir? Zaman zaman cemiyetin huzurunu bozan ve çok defa

kadnlar ikenceye bile sokan modann douu ve hikâyeleri.

Nakleden : Sadettin PIRALI

HELEN etiketi çplakl
ayp saymamakta idi.

Onlarn estetik telâkki-

leri, büyük kalabalklar önün-

de bile insan vücudünün gü-

zelliklerinin tehir edilmesine

müsaitti. Nitekim Salamis mu
izafferiyetinden sonra, genç

[sefokles, anadan doma çp-

lak olarak hemehrilerinin hu

zurunda zafer dans yapt
malûmdur. Bu telâkki tarz

dolaysile eski Yunanistanda

hakikî elbise, insan derisi o-

larak kalm, üzerlerine al-

dklar pelerin ve ya kap, lü-

zumsuz bir örtü olmaktan ile-

ri gidememitir.

Antik devirle onu takip e-

den Ortaça ve daha sonra

modern devirler giyimi ara-

snda, çplaklk veya kapa-

llk bakmndan tam bir zd-
diyet görürüz. Antik devri

harmaniyeleri Finikelilerden

Helenlere, Babilonlardan Ro-

mallara kadar, gerçek farklar

müstesna, esasta ayni biçimde

idiler. Bunlar vücude göre bi-

çilmi deil, daha ziyade vücu

dü örten, hareket esnasnda vü-

cudun baz çkntlarn belir-

XVI nc asrda Fransada

saç tuvaleti.

ten düz kumalard.
Buna mukabil, Bizans ile

«Pantalonlu Barbarlar» Orta-

çada, vücuda göre biçilmi

elbiseler giyerek yeni bir mo-
da icat ettiler. Elbisenin vücu-

dün muhtelif uzuvlarna göre

dikilmesi, dar ve vücuda yap-
k olmas modas, tabiat ve

tabiî güzellik yannda insan us-

talnn bir zaferi olmutur.

Kahramanlk devirlerinde

(Rönesans ve Ampir) erkek

elbiseleri daima dard. Luca

Si^norelli'yi, Rönesansm bu
moda kahramann, yahut da

Ampir devrinin erkek modas
n yaratan David, Gerarde

Gros'u ele alalm. Bunlarn

giydikleri elbiseler; pazu ve

omuz adalelerini, göüs kabar-

tsn mübalâal olarak be-

lirten, bu ksmlar ikin el-

bilerdi. Buna mukabil XV. Lui

XVI. Lui ve Napoleon III. de-

virlerinde erkek kyafeti daha

yumuak, zengin ve normal

ölçüde geniti. Çünkü artk
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XVI nc Lui devrinde kyafet

erkekte fiziki kuvvet moda
olmaktan çkmt. Bilâkis na-

zik olmak, zarif görünmek,
sert ve kaba taraflar gizle-

mek moda olmutu:
Artk vücudun tabiî hali ü-

zerine biçilip dikilen elbise-

ler yerine, vücut inhinalar

bir tarafa braklarak, moda-
nn icabna uygun elbiseler

giymek devri gelmiti. Vücu-
dü tabiî güzellikleri ile, çp-
lak olarak tehir etmek za-

man sona erdi.

Eski bir atalar sözünde de-

nildii gibi: Milo'nun Venüs'ü

göklere çekilip, k tuvaletli

hemcinslerine hasetle bakyor
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du. Antik Helen devrinden

beri kadn giyimi ne kadar

deimiti. Vücudun olduu
gibi gösterilmesi ile, tabiatn

ksrlatt güzellii, elbisenin

telâfi etmesi arasndaki fark
bir düünün.
Çplak Venüs'ün yerini, a~

yanda dar pabuçlar, srtnda
kalça ve bel ksmn en mü-
nasip yerde tesbit eden elbise

siyle göz alan bir çok Venüs-

ler türedi.

Cleo de Merode'nin mehur
çplak heykel tablosunu hiçe in

diren, bu dar elbiseler bir çok

yeni Venüsler yaratmt.
Ark terzilerin zafer günü

gelmiti. Bugünkü moda esteti

i; «tuvalet» te en son zirvesini

bulmutur. Kuma ve terzi, ka-

dn vücudünü en hoa gidecek

biçime sokmaktadr. Kadn ise

tabiî cazibesi ile bu dekoru

süslemektedir.

imdi de erkek ve kadnn,
dünya ölçüsündeki moda sava

mda durumlarn inceliye-

lim: Pek eski zamanlarda, er-

kek ve kadn giyimi arasnda

dikkate deer bir fark yok-

tu. Arada beliren fark, bir me
deniyet seviyesi yükseldikçe

artt, bu iki cinsi de gittikçe

kendilerinin tabiî hususiyetle

rini, cazip taraflarn belirte-

cek tarzda giyinmee balad
lar. Erkek tabiatn kendine

bahettii bütün husbsiyetle-

ri, «Kudret ve hâkimiyeti»

maskeliyen fakat ayn zaman
da onlar hissettiren bir tarz-

da, kadn ise çekici, nahif ola

rak giyiniyorlard. Bununla be

raber moda, biz erkeklerden

ziyade kadmlara hitap etmek

te idi. Acaba niçin? Kadnn
pasif durumunun dnda, bu-

nun hakikî sebeplerini nerede

aramalyz? Dünyada kadn a-

dedi, erkeklerden daha yük-

sek olduu için mi dersiniz?

Bu çounluk dolaysiyle her

eyin onlar için olduunu mu
kabul edeceiz? Hayr, bee-

nilmek hrsnn meydana ge

tirdii yarta biz erkekler o
lardan geri kalyoruz. Onlaij

bu alanda daima önde gidi

yorlar, ite bu kadar.

Pekâlâ, kadn bu gittikçt

hzllaan «deiiklik» ten n«.

bekler dersiniz? Bunun ceva

b bir tek kelime ile udur
ahsiyetinin, görünüü kada:

çeitli olmasn!
Modann modern estetii,, kî

dma o kadar renkli, öylesine

cazip hususiyetler salamakta,

dr ki bu yolda kadna bir e
veya bir sevgili olarak cinsinir

en çetin imtihann vermek su.

retile, en büyük zafere ulamak
tadr. Bu sebepledir ki, mods
kadnlarn «mâbudü» dur.

Xavie bu yüzden «Moda kadn
larm biricik edebiyatdr» de-

mitir.

Bugün insan hayat, eskiye

nisbetle çok hzlanmtr. Mo-

daya süratle ayak uydurmu,
hattâ denilebilir ki, daha da

önde yürümee, ondan hzl
yürümee balamtr. Bu yüz

den bu gün moda hemen hemen
her dakika deimektedir..

Herkes modaya uyarak güzel-

lemek, daha cazip olmak, ba
kalarmdan daha fazla bee-
nilmek istiyor. Bu arzu o

kadar iddetlidir ki, herkes öz

kendisinden dahi güzel görün»

mek sevdasndadr. Kütlenin

öylesine gözü bal göz kuv-

veti var ki, hakikaten güzel

kadnlar, modann en az onla-

ra iltifat etmekte olduunun
farknda bile deillerdir.

Anlalmas kolay olan bir

hakikat varsa, bu da güzel o-

lan kadnlardan ziyade, güzel-

lemeyi arzu edenleri alâka- Jr

dar eder. Güzel ne zaman, ne-p
rede olursa olsun, en kötü ey
leri de giymi olsa, yine de

güzeldir.

Modaya dükün olan güzel

kadnlara Rousseau kzmak-
tadr. Onlarn bu haline hay-

ret eden mütefekkir: «Güzel
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/I Lui devrinde saraya mensup bir kadn kyafeti. (Reesam

srais'in yal boya bir tablosundan, ressam Voysard tarafn-

dan istinsah edilmitir.)

dmlar, çldrm olmasalar,

ndilerini bu deli cereyana

ptrmazlard!» diyor. Fakat

kl m dersiniz? Dünyann
izel kadnlar, ekseriyetin

ttii yoldan bakasna sapa

lirler mi? Burasn hiç düün
üyor.

Rivarol, moda hakkndaki

inilerini açklarken: «Yirmi

n çirkin kadn güzellemek

in bir çare kefedip onu tat-

Lk ederler, bir kaç yüzü ama
an güzel vücutlü kadn elbet

alara uyacaktr.» diyor.

Bu noktai nazara göre moda,

hakikî güzellik, tabiatn ihsan-

larna bol bol nail olmu kad-

nn dümandr!
Misal mi istersiniz?. te bu

yurun: Ortaçada kadnlarn se

verek giydikleri sivri burun-

lu pabuçlar neden moda ok

mutu biliyor musunuz? Çün-

kü, ayaklar çok büyük ve çir

kin olan bir Fransz prensesi

ancak «Polaine» denilen bir

iskarpinleri giyebiliyordu. Pek

muhtemeldir ki, Rokoko dev-

rini yaratanlar, bunca kokulu

taze genç kzlar deildirler.

Belki de bunlar ihtiyar kalça-

lar ve göüsleri kurumu, ss-

ka bacakl markizlerdi.

Ya alla ne dersiniz? Bu

krmz boya soluk yüzlere

renk vermek için kullanlmaz

m? XV inci Lui'nin Polonya

l kars: Mari Lesesinska, di-

er prenseslerin yannda yüzü

solgun görünmesin diye, alya
rak yüzünü allkla boyard.

Moda bu... Asrlar ve asr-

lar boyunca güzele de, çirkine

de, kudretliye olduu kadar,

kudretsiz ve âciz olana da hâ-

kim olmutur.

XVI asra ait olan bu resim,

baT ve elbise tuvaletinin ne

korkunç bir ikence haline ge-

tirildiini göstermektedir. Bu

modalarn shhat üzerinde yap

t tesirleri tetkik eden ilim

adamlar, «güzel ve ahâne gö-

rünmek» bahasna çok defa

insanlarn hayatlarn tehli-

keye koyduklarn ispat et-

mitir.
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Tarih
^Kitaplar ve Tarih yazlar;

Nahid Srr ÖRK arasnda
Sanatkâr Fatihe dair - Devlet memuru Ermemle]

DÜNKÜ stanbul hakkn,
daki bir eserini bun-
dan bir müddet önce

gündelik bir gazetede ba-
his mevzuu ettiim Sa-
miha Ayverdi hanm, «stan-
bul Fethi Dernei Neriyat-
ndan olmak üzere «Edebî ve
Manevî Dünyas içinde Fatih»
isimli ve 300 sayfaya yakla-
an, nefis baskl bir eser ne-
retti. Esasl bir fikir olgunlu-
unu ve sabrl aratrmalar
istilzam ettii gibi bunu haber
de veren erer hakknda kat'î
ve dcru bir kymet hükmü
vermee nefsimi salâhyietli
görmüyorum. Bunun için Di-
van edebiyatnda ihtisas sahi-
bi cimak lâzmdr. Sadece su-
nu söyiiyebilirim ki, kitabn
ciddî bir çalma mahsulü ol-
duu, zikrettii kaynaklarn
çokluundan ve bunlara da-
yanmakta gösterdii isabetten
anlasldö gibi, eserin mima-
risi yani mevzuunun hudutla-
rn tesbit edii cidden itinal
üslûbu da berrak ve düzgün-
dür. Samiha Ayverdi'nin hü-
kümdar ve kumandan Fatih'e
hayranl onun airlik hüvi-
yetini olduundan daha yük«ek
ve mühim aöstermee kendisi-
ni a^aba sevk etmemi midir?
Keyfivetin isabetle tayinini es
ki edebiyatmzn mütahasss-
lanna brakarak ancak unu
ilâve edeyim ki, büyük zafe-
rinin hâlesi içinde a aalar sa-
çan oenç Fatih'e müeUifin
biledii ak kendisini büyük
hükümdarn çehresinde hiç bir
gölge brakmaa raz etmi-
yor, sivaset sahasndaki hiç
bir zaafn kabul etmemee
de onu sevk ediyor. Samiha
Avverdi'ye pöre II. Murad
tahtndan feraöat edip olunu
padiah yaptktan sonra bu
i

; zlet hayatndan ebediyyen
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ayrlmamak azminde iken,
tahta zorla yeniden geçiril-
mi, Fatih de taht srarla' ba-
basna terk edip Manisaya
memnuniyetle çekilmitir. Ha-
kikatte ise II. Murat taht
braktktan bir müddet sonra
Manisada sklp Edirneye te-
halükle dönmü, düman kar-
tsnda kazand zaferden
sonra olunu kat'î ekilde taht-

tan uzaklatrp Manisaya, ken-
di yerine yollam ve genç Fa-
tih saltanattan uzaklamasn-
dan dolay keder ve strap
içinde, babasnn ölümüne ka-
darki zaman, bu iteki büyük
rolünden dolay Çandarl'ya
kar affetmez bir gazap için-

de geçirmitir. Hattâ, II. Mu-
rad ihtiyarlk yana erisey-

di, Fatih Manisa Uzletinde o-

tuza, hele krka, elliye varma,
a tahammül eder miydi,

yarm asr sonra II. Bayezitle

Yavuz arasnda oynanacak
dram, bu baba ile oul ara-

snda geçer miydi, bu dahi üs-

tünde durulacak bir nokta te-
kil eder. Kald ki, bu, Samiha
hanmn eserinde ele ald
bir dâva deil, tâlî bir nokta-
dr, buna sadece temas ediyor,

temas ederken de keyfiyeti en
güzel ekilde tasavvuru tercih

- güzellikte oöulla beraber ba-

baya da bir hisse ayrp - et-

mi bulunuyor.
Eserde ele alnan mevzu, az

evvel de dediimi?: gibi Fa-
tih'in mütefekkir ve sanatkâr
hüviyeti, devrindeki fikir ve
sanat adamlar ve kendisinin
onlarla münasebetidir ve bu
mevzu tahlil edilirken Fatih'in

air ahsiyeti dikkatle tetkik
Ve tahlil edilmektedir. Acaba
muharrir bu münasebetle Fa-
tih'in bat dillerini ve bilhassa
Lâtinceyi bildii hakkndaki id-

diay aydnlatr mahiyette bir

l ila

1

bilgi veremez miydi, ve vj

mesi icap etmez miydi? - Kt

ki, ahsî kanaatimiz, FatiN
bu iki garp dilinden ve bu n!

yanda Lâtinceden olsa o!

be on kelime bellemi i

lunduu, bu lisanlardaki >

kufunun (bilmek) derecesi

erimedii merkezindedir. C
le olmasa,^ Lâtince ve Rurr
bir iki mektubu, Yavuz'
Farsça bütün bir Divan' j^a

nnda bu dillerde bir iki i
olur, hiç deilse - Sultan Me|ir

met Read'n Çanakkale za
ri manzumesi . gibi bir

iir kendisine mal edilirdi...

DEVLET MEMURU ERMEN
LE 1"* HAKKINDA BR

KTAP
Rn. K. G. Çark imsaziy

çkan «Türk Devleti Hizmeti
de Ermeniler. 1453-1953) ba

lkl kitap, hiç görülmemi tj[

hayli resmi ve bir hayli ye

|

malûmat ihtiva ediyor. sta
bulun fethinden itibaren Ermrj

ni vatandalarmzn hayatla
son asrdaki istiklâl iddia SI

gayretlerine temastan kaçn1

,

mak artiyle anlatlmakta, Ij

Mahmud'dan itibaren Osman
devleti hizmetine giren bütt

Ermenilerin hal tercümeler

verilirken de bunlardan baz

larnn hizmetleri hakikate

mübalâal bir ekilde hikî

ye edilmektedir. Eserin hede
bu devletin Ermeni memu
larndan büyük istifadeler t(

min ettiini ispat etmek te;

kil ettiine göre, bunu zaru

saymak kabilse de muharr
bu hususta bir ölçü gözetm
mistir. Devletin tekilât ha
knda da fikir ve bilgisi az

duundan baz küçük mem



latasaray tarihi eseri resimlerinden: 1839 tarihinden sonraki Beyolunda yabanc elçiliklerin

bulunduu mahalle bu haldeydi.

a bir kaç derece birden atla-

rak bir kaç sefaret kâtibi,

irlie yükseltivermekte, kal

ki bu terfilerden bazan
rkler dahi istifade ederek,
selâ Mülkiye Nazr Pertev
?a kitapta sadareti ihraz et-

ktedir.

lâve edelim ki, rahip efen-

bu tarifleri ve ehemmiyet-
kimseler hakkndaki te-

:cühleri yannda baz rk-
larnn Türk harsna ettik-

i büyük hizmetleri de kay-
mi deildir. Sakz Ohannes
ann güzel san'atlarla ikti-

hakkndaki zamanlar için

< mühim eserlerini, olu
nenak beyin ark minya-
leri hakkndaki tetktkleri-

Ermeni edebiyatnn tann-
= hikayecilerinden olan Kir-
• Zohrap efendinin Ceza
nununa dair eserini ve ni-

^et Ermeni sanatkârlarnn
rk tiyatrosuna olan hizmet-

ini - üzerlerinde ehemmi-

:le durarak - anlatmas icap

irdi. Ermenilerin ilim ve
lat sahasndaki hizmetleri-

tebarüz ettiremeyen müellif

Jece resmî memuriyet ihraz

3n Ermeni vatandalar bil-

mek istemi ise bunda da

tadan kaçnabilmi deil.
•. Eserinin hududunu bu e-
de çizdi ise, mühim siyasî

ivkiler igal edenlere, vüke-

k, sefiMik, mebusluk eden-

lere ehemmiyetlerine göre yer

ler verir, küçük hizmetlerde

bulunanlar da ancak gönülle,

rini ho edecek ekilde sra-
lard. Halbuki Ermeniler ara-

snda srasiyle vükelâla yük-
selen on kiiden«yani Davut p.
Agaton Ef., Âbraham P. O-
hannes Çami efendi ve Aop
paa ile Kapriyel Nuradonk-
yan, Hallaçyan, stanbulyan,
Sinabyan ve Oskan efendiler-

den» ikisinin, yani II. Abdül-
hamid'in ilk zamanlarnda Ti-

caret ve Ziraat Nazrlnda
bulunan Ohanes Çamiç efendi

ile kinci Merutiyette ve Hak
k Paa kabinesinin son za-

manlarnda Posta ve Telgraf

nazrl eden stanbulyan e-

fendinin nazrlklar tamamen
unutulmu, hele stanbul-

yan efendi hiç anlmamrtr.
Buna mukabil Servet Palac-

yan veya Petraki Servet efen-

di namnda pek ehemmiyetsiz,

herkesin meçhulü birine tam

sekiz sayfa tahsis edilip kendi-

sinin Ankara Meclis Ba kita-

bet vazifesini krk bir gün ve-

kâleten ve fahriyen ifa ettii de

hassaten kaydedilmektedir!

Eserin insan bazan sadece

tebessüme sevkeden ve bazan

bilmece halline mecbur bra-
kan bir de hususiyeti var ki,

o da en koyu Ermeni ivesl-

le yazlm olmasdr. Nisbeten

düzgünleri arasndan nak-
lettii u iki cümle, eserin ba-
ndan sonuna kadar sürüp
giden lisan ve üslûbun sa-

dk bir misalidir: «15 mas
1858 tarihinde Sultann tasvi-

rin evç, Norvekya kraliçesi-

ne götürmek erefi kendine
verilerek, ayn hükümet tara-

fndan bir nianla takdir edil»

dî. Ertesi senesi, 1859 da, Fuat
Paann imzasn tayan ve
Paris Türk Elçiliinin M asi a.

hatgüzar bulunan Aop efen-

di Gircikyan'a hitap olunan
mektupla Sebuh efendinin ay-

ni vazifesi ve ayni maa mu-
hafaza edilmek artiyle stan-
bula nakli istenmekte fdl.»

Yek yok, bay Çark kalemi ele

Ermeni türkçesi hakknda nü-

mune vermek üzere deil, mü-
him bir eser yazmak üzere

aldna göre nesrini bir Türk
muharririne okutup - ve icap

ettikçe, o biçare mânay kav-

rayamadkça meramn, ne de

mek istemi olduunu ona i-

fahen anlatp - batan baa
tashih ve tadil ettirmeliydi.

Bir de has isimler fihristi var

ki, içinden çkmak veya için-

de isim bulmak hakikaten ba-

arlr bir i deil!

Bütün bunlara ramen ki-

tap baka hiç bir yerde gö-

rülmesi nasip olmam resim-

ler ve hakikaten yeni bir hay-
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malumatla dikkate lâyk ve

tarih merakllarnn kütüpha-

nelerinde bir yer igaline müs-
tahaktr: Yazk ki, pek bü-

yük bir dikkatle okuyup bir

hayli bilmeceyi halletmek ve
verilen malûmatta mütemadi-
yen iskonto etmek icap edi-

yor.

GALATASARAY'IN TARH
Galatasaray lisesinin eski

mezunlarndan olup ikincisi

yakn bir günde ve kanaatimi-

ze göre pek haksz bir ekil-

de - son bulmak artiyle iki

kere bu irfan müessesesinin
müdürlüünü ifa etmi bulu-

nan Fethi sfendiyarolu, ken-
disini uzun yllardan beri i-
gal eden iin ilk mahsulünü bi

ze sunuyor. Bu i - benim de e9

ki ve pek kötü bir talebesi ol-

duum Galatasaray'n tarihi-

ni yazmak iidir. Fethi Bey bu
ii dört büyük cilt yazmakla
baaracan bildiriyor ve bü-
yük eb'adda 600 sayfaya - evet,

büyük eb'adda 600 sayfaya! -

yaklaan ilk cildi neretmi
bulunuyor. Azmi ve gayreti

karsnda sayg ile eilmekle
beraber, insan Ömrünün ksa
olduunu kendisine hatrlat-
mak ve mühim mekteplerimiz
için deil, hattâ bütün tarihi-

miz çin bu çapta ve uzun-
lukta bir esere hemen hemen
malik bulunmadmz söyle-

mek zorundayz.
lâve edelim ki, kitap bu 600

sayfada henüz bizim Galata-

saray'mzn, Abdülâziz devrin-

den buyana bu memleketin
bilhassa fikir sahasnda isim

yapm insanlarnn elbette kl

dörtte blrlnî yetitiren mües-
sesenin tarihini ele almamak-
ta ve bizim mektebimizi M.

Bayezit zamannda tesis edil-

mi ilim müessesesinin devam
olarak kabul edip onun asr-
lar boyu sürüp giden hayat-
nn seyrini, safahatn takip

ve tetkik etmektedir. Tanzi-
mat devrinde kurulan mek-
tebi Sultanîyi II. Bayezid'in

tesis ettii medresenin devam
saymak ne dereceye kadar
dorudur? Bu hususta tered-

düde dümesek ve sfendiyar-
olu'nun fikir ve kanaatini ka-
ytsz artsz kabul etsek dahi
bu i!k cildin mevzuu bir cil-

din tamamn deil, ancak ilk

ksmn igal etmeli ve bir»nci

cilt bu günkü Galatasaray'n
tesisinden kinci Merutiyete
kadar gelen zaman da jhtlva

ederek ikinci ciltte de kinci
Merutiyetten en son günlere
kadar gelen zaman anlatlma-
l, mektebin idare ve talim

kadrolariyle mezunlar hak-

knda cetveller ve malûmat
verilmeliydi: Elliden sonra in-

sann elinde bazan - ne bazan,

çok kere! - o kadar az yl ka-

lyor ki, sfendlyaroîu'nun ki-

tabna «son» kelimesini koyu,

unu idrak edememek korku-
su eserin sayfalarn gözden
geçirirken içime dümedi de-

il' Kald ki, tarih her eyi
deil, hakikaten bilinmee ve
hakikaten anlatlmaa lâyk
bulunan eyleri zaptedip bil-

dirmekle mükelleftir ve rolü.,

vazifesi budur. Sayn Fethi s-
fendiyarolu II. Bayezit tara-

fndan tesis edilen rfan mü-
essesesinin hayatn tafsilâfciyle

anlatmay, maarif tarihimizi

bir bütün halinde mütalâa e-

decek müelliflere braksa
Galatasaray'n yerinde ttj^

edilen ve 1838 den 1949 a

dar devam eden Gaiatasc

Tbbiyesi hakkndaki malû
t da ayni düünce ile iht

etseydi, velhasl eski tâb

münekkah olsayd, güzel

mekûr teebbüsünü hiç e|

e hissetmeden karlar, e

rini de daha itirazsz ve d

evkli bir ekilde okurduk,
raf ederim ki, l. Bayezi
kurduu müessesede yaz i

si veren 20 zatn hal ter

melerini ihtiva eden 17 bü
savfay «Simdi canm
hat ve hattatlar hakknda
kitap okuma istemiyor! >

yip atladm ve eski Galat?

ray'n idare eden eski aal
la teerryf etmei keza
külfet buldum.
Muhterem mektep arkat

mn eserinin ikinci ve üçi

cü ciltlerini b*r an evvel h

.sunarak mektebimizin tari

ni vermesini ve yetîstirc

deerli insanlar bir kül f

ünde bildirmesini candan
menni ederim. Dördüncü cil

münhasran müessesenin m
küre tarihi olaca hakkr
ön sözdeki satrlar se, bi

endie ile ve mânay pek
kavrayamadan okuduumu
ve edeceölm. Eer bu, G'al

sarav'a kozmopolit vet'stfr»

l hakkndaki iddialar cür
}

mek çin yaplacak bir Is I

bence bu külfete hic. hic lüzi'

yoktur ve Galatasaray'm y

titirdii deerlerin liste*

vermek ve onlarn bu met
iekete ettikler! ve etmekte

duklar hizmetleri anlatm

mukabelelerin en kuvvetlisi

en susturucusudur.

Yeni Tarih Dünyas
«Yeni Tarih Dünyas», memleketteki tarih aratrmalarn bunun azamî derecede

kusursuz olmasna dikkat ve gayret ederek sütunlarnda aksettirmei bildirmee karar

vermitir. Kaln ciltten mecmua ve gazete makalesine kadar dikkate lâyk her çalma-

dan bahsetmek, iar olacaktr. Eserlerinden ve yazlarndan bu sütunlarda bahsedilmesini

istiyen zatlar ve müesseseler, bunlardan birer nüsha ve sureti «Bibliyorafya» iaretile bi-

ze göndermelidirler. lâve edelim ki, keyfiyet bizim için bir taahhüt tekil etmiyecektir.

Dier bir ifade ile, bize yollanacak her yaz ve eserden bahsetmek hususunda tarafmz-

dan yaplm bir taahhüt yoktur.
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Güne Takvimi
Türk takvimciliinde bir çok yenilikler

yapmaa muvaffak olan Güne Takvimi,

1954 ylnda arzedilecek ve tahmin ediyoruz

ki, görülmemi bir alâka ile kaplacak bir

eser olacaktr.

442 yaprak, 884 sayfaya göz attmz za-

man, gözümüze çarpanlardan bazlarn sra-

lyalm:

ç Her gün ingilizce bir cümle (Türkçe

okunu ve mânasiyle).

t Güzellik ve mutbak reçeleri.

t Ev kadnna faydal bilgiler.

t Eski ve makbul Türk yemekleri tari-

feleri,

ç Ziraat, bahçe, sebzecilik bilgileri,

t Hayat ve hukuk bilgileri.

t Kümes hayvanlar hastalklar,

it En önemli hataliklar ve pratik tedavi

usulleri.

r Ev ilâçlar.

t Dünyann en garip hâdiseleri,

t Küçükler için elenceler.

t Herkesin o ay içindeki talihi.

t Burçlar ve delâlet ettii mânalar.

ç Doum ve ölüm tarihleri arasnda Pey-

gamber Efendimiz Hazreti Muhammedin haya-
t (Üstad Nureddin Artamm kalemiyle).

t Sureti hususiyede stanbul rasathanesi

müdür yardmclarndan Bay Hasan Tayi'nin
hazrlad en doru namaz saatleri.

t Ayn doup bat saatleri,

t Günün en yüksek scaklk ve soukluu
(Krk yllk vasati)

T^r Her gün bir âyet veya hâdis.

t Her gün bir kibar kelâm.

t Her gün bir ata sözü,

it Her gün bir seçme mani.

t Her gün o gün görülen bir rüyann
delâlet ettii umumî mâna.

Her gün doacak çocuklara seçme
isimler.

t Zaman zaman bilmeceler.

t Her gün bir fkra (rastladkça dou-
mu veya ölümü o güne rastlayan mehurla-
rn)

t Her gün o güne rastlayan en mühim
tarihî olay.

Okuyucularmza hararetle tavsiye ederiz.

rtanbul Haber gazetesinden sipari edebilirsi-

niz.

Merutiyetten sonra Türk Kadn
Yaz gelecek saymzda..
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Onbes günde bir:

Tarihi Kyafetler

Tarihî kyafetlerin merasim günlerinde
temsili hakknda birinci saymzda neretti-
imiz bir fkra, Askeri Müzece hassasiyetle
karlanmtr. Müze müdürü Tugeneral
Nâzm Erdem, bu mevzuda mecmuamz tenvir
etmek istediini telefonla bildirmitir. Müze
Müdürü, bu kyafetlerin nasl bir çalma ile

meydana geldiini, geçirdii safhat an-
latmtr. Bize verilen malûmata göre, mem-
leketin tannm tarihçilerinin itirakile tekil
edilen komisyon, mevcut vesikalar bir araya
getirerek, muhtelif devirlerden hakikate en
yakn bir kyafeti kabul etmi, bundan son-
ra bu kyafetler hazrlanmtr. Yine tarihî
kaytlardan elde edilen komutlar alnm,
vücut yapfl uygun erler seçilerek talime ba
lanmtr.

Bizim kulamza gelen bir rivayeti ilk
saymzda kaydetmitik. Alâkadarlardan biri,

bu kyafetler için: «uydurma» kelimesini kul-
lanmrt: ste biz, bu kelime üzerinde dur-
yr -u -' bu mevzuda uydurmann bizi çok gü-

'

lünç mevkie düüreceine iaret -etmitik.
Tugeneral Nâzm Erdem, kyafetlerin uvdur-
ma olmadn, tannm tarihçilerden mürek-
kep bir heyetin tasvibi ije yapldn biMirmi
bu husustaki çalmalar dosyalariyle göster-
mitir. Sayn Generalin bu hassasiyetini ük-
ranca karslarz. Ne büyük bir ak ve fera-
gatle çaltna da yakinen ahit olduk ve
kabul edilen kyafetlere «uydurma» denmiye-
ceme de kanaat get'ro.ik. Fakat bütün bun-
lara ramen, millî cimlerimizde, hamasi duy
Sularmz coturmak da "ma ders alacamz,
tarihimize ve bu vatan urunda anla, erefle
mücadele etmi dedelerimize kers sayg tel-

km edecek olan eski askerî teski 1âtmzn bu
gün tam mânasiyle ve eksiksiz olarak tem-
sil edildiini maalesef söyliyemeyiz. Her ba_
laneç gibi, bu teebbüs de. eksikleriyle be-
raber muvaffakiyetin basamamdadr. Bu
vesile ile bu hayrl teebbüse önayak olanlar
dan bugün için daha fazlasn beklemee de

hakkmz yoktur. Ya daha geç balanacak
yahut daha geni imkânlarla hareket edil
çekti.

,

Tarihî kymetlere hayatiyet vermeyi b
de alklarz. Bu, bir nevi tarihi bir daha y;
amak veya yaatmak demektir. Bu isim ba
da bulunan Askerî Müze Müdürü sayn Tu
general Nâzm Erdem'in mevzua verdii {

hemmiyeti, vazifesinde gösterdii nadir rast
:,ahr ak ve feragati gördükten sonra, teet
büün az zamanda kusursuz hale gelecein
biz de inanyoruz. Ancak, tekrar edelim ki
bu memlekette kâzip öhretler vardr. Tari
mevzuunun arlatanln yapanlar ve taril
mevzuunu bir kazanç vastas haline getiren
•er vardr. Memleket ümul bir meselede iti
bu gibilerin eline dümemek lâzmdr.

Tekrar edelim, tarihî kyafetler tam ol-

mayan bugünkü haliyle bile gösümüzü kaba
tyor, teebbüeü alklyoruz. Fakat gönü 1

isti.

yor ki, süratle slahna ve kusursuz gelime,
lerme himmet edilsin.

N. A. BANOLU

O
Hatice Turhan Sultan ve olu Dördüncü

Mehmet «A. L. Castellan) dan.

O

Yeni Tarih Dünyas
Yl : 1, Say : 3

Fiyat 50 Kurutur.

On be günde bir çkar.

Sahibi: A. Banolu * Yaz leri Müdürü :

N A. Banolu ik darehane : Nuruosrnani-
ye cad. No. 57 Kat 1 * Telefon : 216-19 *
Abone artlar : Senelii 12, Alt ayl
6 liradr * Dizgi ve bask : ERCAN Mat-
baas, Kapak klie: Nur Klie atölyesi,



Jean Brindisi'nin 1276-77 (1860) da yapt Pnarba mesiresi.

Bursada Pnarba Mesiresi
BURSADA eski gezme

ve elence yerleri pek
çoktur. Bursa için ya-

;lm eserlerde sular ve kap
calar hakknda izahat ve-
rilirken bu mesireler de s-
ralanr. Hepsi yirmiyi geçi-

yor. Eserlerde yazl oldu-
undan sralamyoruz. Yali-

z 1276-77 (1860) de Bur-
maya giderek Pnarba mesi-
resinin bir bayram esnasnda
elenenlerle beraber resmi-
yi yapan Jean Brendisi na-
mmdaki ressamn tablosu _

jraun büyük ve renkli asln
ve buraya koyduumuz ufak
kartn bulmamz ve onu
[nere vesile yapmamz dola-
ysiyle Bursanm bu en güzel
seyir yeri hakknda ksaca
malûmat verelim:

. Pnarba Bursada yalnz
bir seyir ve elence yeri de-
jildir. Ayni zamanda mehur
bir suyu vardr. Hattâ bu su-
yunun:

Sularn bâ Pmârba su-

yudur elhak

Yazan :

Prof. Dr. Süheyl
Ü NVER

An tercih eder cümle mi-
yâha hukemra

Beytiyle de bütüjn Bpmrsa

sularnn en iyisi olduu ka-
bul edilmitir. 1240 (1825)

de Abdüllâtif (Hülâsetül ve-
fiyat fi hakk Bursa) (1) e-

serinde unlar yazar:

«Mehur sudur. Bursa iy-

digâhmda cereyen edib Hi-
sar Bursa ve ehrin nsfn-
dan ziyadesini bu su irva ey-
ler. Asl ba Soucakpmar-
dr. Andan yer altndan P-
narbana gelib zuhur eder.

Yaz günlerinde ziyade souk
olur. K günlerinde scak
olur. Ziyade saf bir sudur.
Bir miktar defi tab'a mdad
eyler. lel ve emraza dokun-
maz. Asl ba Cebeli kei-

(1) — Süleymaniyede u-
mumî kütüphane, Esad efen-
di ksm: N. 2257 de kaytl
eseridir.

de Vaki' kara göldendir de-

yu menkuldür.»

Hasan Taib, Mir'at Bursa
(2) eserinde Serpnar mahal-
lesi ksmnda: Pnarba se-

yir yeri ve suyu hakknda
unlar yazyor. Ksaca anlata

lm:
«Mevsimi sayfde bir mesi-

regâh çimenzar bir vasi'

meydan. Pehlivanlara mey-
dan. Uludîadan gelen su bu-
radan akar ve ehri sular.

Su kapal ve açk akar. Vali
Mahmud Celâleddin Paa et-

rafna parmaklk çevirmi-
tir. Suyun garb cihetinde es-

ten, hareketi arzda minaresi
yklb elyevm minaresi ol-

myan bir cami' ve mücavi-
rinde Özbekler tekkesi var-
dir. Pnarba kabristan bu
semttedir.

... Bursann akar sular
ziyade. Yenisu ile Kavak su-
yu stanbulun Karakulak ve

(2) — Hâtra . Mir'at Bur-
sa. 1323 de baslmtr.

99



Çamlca sularna muadil ve
Gümüsüyü Kavak suyu ka-
dar leziz ve hafif. Yenisu pek
hafif, mukavvi ve hâzm ve
kâffesine müreccah. Pnarba-

suyu bunlara nisbetle cüz'i

arca... dr...»
Abdüllatif eserinin (Pnar-

ba teferrücgâh) ksmnda
u satrlar okuyalm:
«Mehurdur. Bir tarafnda

Pnarba suyu sim deryas
gibi cereyan eder. Ve bir âli

meydandr. Ab revanlar ve
çimenzarlar üzerinde ehli

safa zevk ederler. Meydana
nazr Asmaalt tabir olunur
bir kahve vardr. am eri-
fin karpuz kaldran kahvesi-
ne ebih cebeli Seyyid Na-
srdan Da suyu akb fevva-
resi klub uaka reide olur.

Bursanm iydigâhdr, bi na-

zr bir makamdr.»
Pnarba Bursanm hakikaten
sevimli ve pittoresk bir yeri-

dir. Eski Bursallar, Bursay
ve "her semtini sevmekle be-

raber daha çok sevdikleri

yerler de vardr. Meselâ mol-
la Zeyrek Bursada umalm-
ki bu pmarba semtini çok
sevmi olsun. Zira onu P-
r.arbama gömmülerdir. P-
narbamm imdi bakmsz
ve harab olan kabristannda
vaktiyle says malûm olm-
yan pek çok âlimlerin ve bü-
yüklerin ve san'atkârlarm
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kabirleri varm. Bunlarn
Elimdi saylar çok azalm-
tr.

Bursanm bu eski seyir ye-

rine gidenler, burasn seve-
rek gömülmelerini vasiyet et-

tiklerini tahmin ediyoruz.
Oraya gidenler, mezaristan-

larmda gömülenler selâmla-

nr ve henen onlarn med-
fun olduklar secilerin önün-
deki geni çayrlkta sanki

onlarla beraber oturulur.

Çünkü Yahya! Kemal'in de-

dii gibi «biz ölümüz ve di-

rimiz daima beraber yaam-
z» Ölenlerimizi kendi ha-
rimimizde asrlarla yaatm-
z. Onlarn sükûtlar bize

yeni kavutuklar âlemin dili

gibi geni. Onlar m, yoksa

biz mi bu dünyadan fanilerin

gözünden boyuna kâm alm-
lar. Bursanm kudsiyeti üze-

rinde duran pek çok eski in-

sanlarmz Bursa hiç bir za-

man düman eline geçmez de-

miler. Belki düman eline

geçebilir, fakat Bursann ha-
rimine nüfuz edemezler. Zi-

ra bu harim düman eline

geçmekten masundur. Türk
kendi vatanna balln gü-

zelletirdii ve kendisine ya-
ktrdn her yerde gös-

termi. Pmarbama gitmek
demek 6 asrlk Bursay kav-
ramak ve yaamak demektir.
Bursa her asrda ba'sü badel-

mevte lüzum kalmadan ya-
anabilecek bir yerdir. Nite-
kim Pmarbamda her asrn
Bursasn tattm ve hisset-

tim diyebiliriz.

te bu pnarbay elimize

geçijdiim u ksa tasrihler

ne güzel vasflandryor ve
sevdiriyor. Tarihlerimiz bu-
rasn Bursann bayram ye-

ri sayyor. Gümü gibi akan
suyunu methediyorlar ve çk_d yere kadar insan götü-

rüyorlar. Suyun tesirine ina-

narak ne güzel vasflandr-
mlar. Bu tesire inanmann
lâzm geldiini inananlara
ahid göstermek kâfidir. Yaz
mevsiminde Bursann bu ge-

zinti yerinde pehlivan güre-
leri de yaplrm. Meydana
nazr Asmaalt denilen kah-
vesini ne kadar metheder -

ler. Bunun ancak amda mis-
li bulunur.
Pnarba eski ressamlara

da ilham kayna olmutur.
Bmun en sonuncusu olan
Jean Brendisi'yi gösterebili-

riz. 1276-77 (1860) da Bur-
sada iken Pnarba mesiresi-
nin toüyük bir resmini yap-
m. Renkli asl albümdedir.
(3). Lâkin bunun bir sureti-

(Sonu 139 ncu sayfada)

(3) — Bu albüm Pariste
Lemerçier matbaasnda basl-
mtr. Tam bir nüshas hu-
susî kütüphanemdedir.



Yusuf Kemal Tenginrenk, Moskovaya hareketinden evvel

inklâp tarihimizde büyük yeri ve rolü olan:

YUSUF KEMAL TENGRENK
HATIRALARINI ANLATIYOR
Yusuf Kemal Tengirenk, bizzat rol oynad inklâp tari-

himizin bir çok meçhul kalm hâdiselerini ilk defa «Yeni
Tarih Dünyas» sayfalariyle millî tarihimize mal etmektedir.

Konuan : KAN DEMR
III

— Devlet tekilât kurulur,
Vekiller seçilirken, Mustafa
Kemal Paa, bana da mesleim
icab olduunu düünerek ol-

mal, Adliye Vekâletini teklif
etti. Tereddüt etmeden:
— Olamam!, dedim.

— Neden?. Diye hayretle
sordu.

Sebep sarihti: Her eyden
evVel o zaman adliye c\iye bir
ey yoktu. Sadece kuvvet var-

d. Binaenaleyh adliye denen
ey, benim istediim gibi sert

olamaz, supl olmaa mebur-
du. Ben de buna tahammül
edemezdim. Mustafa Kemal
Paaya, cevap olarak;
— Senin jandarma kuman-

nn, frka kumandann delie
tkarm da ondan., dedim.
— Bunu yaptrmam!., dedi.

Sonra, vaziyeti daha iyi izah

için öyle söyledim:

— Bence Adliye Vekilliini

ya bir müddeiumumilik yap-
mal, veyahut Birleik Arae-
rikada olduu gibi, halk tara-

fndan seçilen Cumhur Reisi-

ne bal olmaldr. Bunlardan
birini tercih eder de yaparsa-
nz, ben de Adliye Vekâletini
kabul ederim, dedim.
— Öyle ey olmaz., dedi.

— O halde ne yapaym?..
Bana, kendini denize at dese-

niz, atarm, amma...
— Brak imdi bo lâflar...

Baksana bir Vekillii bile ka-
bul ettiremedim... diye gül-

mütü.
- Bu gibi itirazlara sinir-

lenmez miydi?

- Katiyen... Rauf Beyin de

digi gibi, Mustafa Kemal, ha-

kikî bir devlet adamyd. Sert

adam deildi, inat edilecek

yerde inat ederdi. Ancak ha-

karete müstahak olana haka-
ret ederdi. Fakat ben, hiç bir

zaman, küçücük bir hürmetsiz-
* lik ifade eden bir muamelesini
görmedim.
— Adliye Vekâletini kabul

etmeyiiniz üzerine?

— ktisat Vekâletini istemi
tim. Oraya geçtim. Ankarada i
ler yolunda gidiyordu. cra Ve
killeri heyeti kurulmu, Mus-
tafa Kemal yine baa geçmi,
herkes canla bala çalma-
a balamt. Fakat, düünü-
yordum. Gayeye varmak için

ne yapacaz? Ne yapabiliriz?

Her taraf, hattâ stanbul hü-

kümeti bile düman... Bir dü
man olmayan, fakat ne olduu
da pek belli olmayan komsu-

, muz Rusya var. Oras da, hâlâ
dinmiyen ihtilâl havasnda çal-

kanp duruyor.
Bir gün Mustafa Kemal Paa

ya sordum:
— Bolseviklerle hiç bir te-

masta bulundunuz mu?
— Hayr, dedi, henüz hiç

bir resmî temasta bulupnma-
dk. Yalmz Kara Vasf temas
etmi, Sevr'i reddediimize
memnunmuslar, millî hareke-
timize taraftar görünüyorlar-
m...
— Bu kadarck temas kâfi

mi? Hakkmzda ne düüadük-
lerini doru dürüst . anlasak,
iyi olmaz m?—

- Elbette iyi olur... Zaten
gitmek istiyordu. Hariciye Ve
kili Bekir Sami'yi gönderelim.
Sen de beraber gi«t.
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;— Beni mazur görön, bura-
da ilerim var. dedimse de, s-
rar etti.

Hareket hazrlna ba-
ladk. O devirde Rusyaya git-

mek öyle dursun, Erzurum
bile Kutuplar kadar uzak,
meakkatli bir yoldu. Fakat,-
Bolevik âlemini yakndan
iyice tanmak hem lâzmd,
hem de çok faydal olabilirdi.

Yola çkmadan bir kaç gün
evvel, son defa Meclise gitmi-
tim. Hariciye Vekâletinin tek-
lif ettii (Mütarekenin akdi
tarihinden itibaren Meclisi
Millînin tavsip ve tasdikna
iktiran ettirilmeyen muahede
ve mukavelelerle akudat ve
mukarreratn muteber olam-
yacama dair kanun lâyihas)
müzakere ediliyordu.

Buna da itiraz edenler çok-
tu. Münakaalar alm yürü-
mütü, tcra Heyeti namna ka-
nunu müdafaa etmek vazife-
si bana verilmiti. Vaziyeti
anlattm. Buna ramen, dinle-
meyenler, hattâ «özü dallan-
drp budaklandrarak müna-
sebetsiz mevzulara yayan, bu
arada Lâhey mahkemesine ka
dar satamak istiyenler var-
d. Nihayet dedim ki:

— 16 marttan, yani stan-
bulun dümanlar tarafndan
igalinden sonra vukua gele-

cek muahedeler için bu ka-
nunu kabul ve ilân etmek bir

farizadr. Zaten o tarihten iti

baren payitahtmz ngiliz i-
galine geçtii için orada bir

hükümet kabul etmiyoruz. Bu-
nu cihana ilân edersek, bun-
dan sonra onlarn memleketi-
mizden her ne suretle olursa

olsun, bir fedakârlkta bulun-
malar ve bir takm taahhütler
altna girmeleri önlenmi o-

lur. Lâhey hakem mahkeme-
sine gelince, bu mevzuda ihti-

yatl konuulmasn tavsiye e-

derim. Tarihimizde haklar-
mz kuvvetimizle muhafaza
ettiimiz gibi, hamdolsun Lâ-
hev hakem mahkemesine ilk

bittiimiz vakit de, bir çok dev-
letlere nasip olmayacak mer-
tebede hak kazandk. Ben. o-
r^da, devletimizin vekiliydim.
Muhakememiz Balkan muha-
rebesindeki elîm malûbiteti-
miz örasma tesadüf ettii, ya-
ni herkesin bize baka nazarla
bakt bir zamanda, orada
yine Türkler hakka riayet e-
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den bir millettir diye itibar
gördük.» Bilmiyorum, durup
dururken Lâhey hakem mah-
kemesinden ne istiyorlard?
— O zamanki Meclisin, za-

ten pek sa solu var myd?
Derken, ayni Mecliste, gü-#
nün birinde «-- Batum bizim
dir!» diye baran bir Harici,
ye Veki-i hatrma geldi. O ta-
rihte, gariptir ki, (Batumun
bizim olmadn) kabul eden
muahedeyi Moskovada imzia-
lyanlar arasnda galiba sayn
muhatabm da vard. Bir çok-
lar gibi beni de epeydir me-
rakta brakan bu muammay
biraz olsun aydnlatabilmek
için, bu iin iç yüzünü sor-
dum:

— Evet... biliyorum, dedi,
Hariciye Vek\ii Muhtar bey,
Moskova ile muhabere edeme-
miti. Uzunca bir zaman bir-
birimizden haberdar olama-
dk. Hatann sebebi budur. sin
r*. yüzü ise udur: Kars, Arda-
han ve sajre gibi Batumu al-
dktan sonra, yaptmz mua-
hedece Acarann muhtariyetini
ve eski mülkiyet rejimine ria-
yet edilmesini ve Batumda bi-
ze serbest bir liman ayrlmas-
n ve batum _ Kars demiryolu-
nun arazisinden geçmeyen k-
smlarnda her türlü kolaylk-
lardan istifade ve bu arada
gümrük resmi vermeden bu yol
la eyamz gönderebilmemizi
salayan ve Batumda muayyen
bir - hâkimiyet deil - fakat
süzerante hakkmz tanyan
maddeler konmutu. Bunun
böyle olmasn icap ettiren si-

yasî sebepler vard.
— Ne gibi 9

— zah uzundur ve...

Savn Tengirsenk'in ve., di-

ye durusunun sebebini elbette
anlarsnz.
Ne de o\sa, eski Hariciye

Vekilinin «ketumiyet» alkan-
l...

"RHki biraz aotrabilirim di-

ye ben konuuyorum:
— Benim bildiime göre bo"

1

-

coviVler ilk zamanda ngilizle-
rin kucana diismüs Tasnak-
larm, yani o günkü Ermenis-
fann ve vine ngilizlere mevval
Gürcülerin yani o günkü Gür-
cistânn errinden korunmas-
n istedikleri için, Batumu i-
galimize _ ehveni serdir diye-
ses çkarmam, hattâ tasvip

etmilerse de, Ermenistanla

Gürcistan ellerine geçtikte:
sonra, «Bir ucu Bakûda ola 1

petrol borusunun dier ucun
da mutlaka ellerinde bulu :

durmak zararuretini hissetti

lerinden» Batumun bizti

kalmasna raz olmamlard i

Öyle mi beyefendi?
Mânal bir gülümseyile!

susuyor.

Bilmem ki, sükût ikrarda
gelir sözünü hatrlamann,, tan
yeri midir ?

Aklma gelen baka bir me
zua geçiyorum:
— Kuvayi millîye namnic

Vahdetinle ilk ve son tema.
eden de sizdiniz galiba...

il mi beyefendi?
— Baknz, bu nasl oldu!

1922 de, büyük zaferden bn
müddet evvel, Avrupada baz]

temaslarda bulunmak üzere
Londra ve Parise gitmem lâ.

zm geldi. Avrupa yolumuz
o zaman Antalya tariki idi

Ben stanbuldan geçmeyi mu-
vafk buldum. Fakat Mustafa
Kemal'in bunu ho görmedi-
ini hissettim. Baktm bir tu-

haf... Sebebini sordum:
— Niçin stanbuldan geçi-

yorsun? dedi.

Anladm:
— Vereceiniz talimata har

fivyen riayet edersem?, deyi-

ime raz oldu:

— Peki... diyerek, talima-
tn verdi. Buna göre, stan--
bulda sadrâzam Tevfik Paa
üe yaknlarndan baka kimre
ile temas etmiyesektim. Vali-
dettin görümek isterse, gide-

cek, fakat kendisine, yalnz:
«— Türkiye Büyük Millet
Meclisi makam hilâfeti tart-

yor. Sizin de kendisini tan-;
masn istiyor.» diyecektim.

Istanbula gittim. Kimse ilej

temas etmemek için, Hilâli

ahmer merkezinden baka ve
re uramadm. Yalnz sadrâ-

;

zam Tevfik Paa ile görütüm
ve Mustafa Kemal Paann ta-,

limat dairesinde Isövlenecek-

leri söyledim. Ayrlrken Tev-

fik Pasa:
«— Zat ahaneyi, ziyaret

buvur myacak msnz?» diye

sordu.
— rade buyurulursa, mera- ,

nmiyetle... dedim.
Tevfik Pasp memnun oldu.

F.rtpsi günü Yldz saravhdâ
j

Vahdettinin huzurunda idim.-
!

( Devamr gelecek* $ay<fa.r



iugüne kadar dilimize ter-

üme edilmemi olan mufas

al Macar tarihinden tercü-

a|e edilen bu yaz, tarihimi-

in bir çok meçhul taraflar-

n aydnlatmaktadr.

mi vesikalar

III. Ahmed
VE

Rakoczy

. Szalay Jozsef'den çeviren:

Sadettin PRAL

EVVELÂ Fransaya iltica

etmi olan Macar asilza

delerinden Rakoczy, 1

lûl 1713 tarihinde hâmisi o-

t kral XV. Lui'in ölümü üze-

le, rahat kaçm, kendisini

maye edecek yeni bir hüküm-
r aramaa balamt. Bu
aksatla 1717 senesi balarn-
Paris'i ziyaret etmi olan

us Çar Petro ile bulumak
in sarfettii bütün gayret-

r boa gidince, Türkiyeye
tmeyi düünmütü.
1716 danberi Türkiye ile

acaristan harp halinde bulu-
lyorlard. Avusturya mpara
ru ve Macaristan kral (1711

740) III. arl ile Osmanl
nparatoru Ahmet III. ün or-

alar çarprlarken, politika

yumuyordu. Pariste; ne XVI
ui'den, ne de o srada kral

kibi bulunan Orleans Prensi

ilip'den iyi kabul ve ilerisi

in cesaret verici teminat ala-

ams olan mülteciler, Osman
Lar ile Macarlar arasndaki
u ihtilâftan çok ümide dü-
iler. Kraln ölümünden sonra
rosbois manastrnda snma
a mecbur kalan Macar asil-

delerini, manastrdaki per_

izkâr hayat, skmaa bala-
it. Her gün âyinlere iti-

ak, haftann üç günü oruç

ibi manastr hayatnn, faal

ir insan için tahammül edil-

esi zor taraflar vard.
Rakoczy, yakn adamlarndan
apay' bir mektupla stanbu
t, Osmanl mparatoruna gön-

Uçüncü Ahmet (General Virmadt'n 1322 de neredilen

eserinden.)

derdi. Ahmet III. Rakoczy ve
arkadalarnn Türk ordusu
saflarnda, Macarlara kar
harbetmeleri takdirinde, millî

kahramann Türkler tarafmda
bulunmasnn, kar tarafta leh

lerine tesir yapacan umdu.
uiçin, teklifi müsait kar-

lamt. Fakat Rakoczy Sulta-

nn bu arzusuna yanamyor-
du. O, müstakil bir birlie ku-
manda etmek ve Serdar- ek-
remin emri altnda bulunma-
mak artiyle harbe itirak ede-

bileceini yazyor ve harp so-

na erince de Osmanllarn Ma
caristan tamamile terk edip,

istiklâlini tanyacana dair

yazl bir protokolün kendisi-

ne verilmesi lüzumunu ileri

sürüyordu.
Sultan Ahmet, istenen vesi-

kay vermemekle beraber, Pa-
pay ile görümeelrinde çok
mülâyim davranyor, elçiyi ü-

mide düürecek vaadlerde bu-
lunmaktan çekinmiyordu. Sul-

tan Ahmedin Rakoczy'ye yaz-d mektupta, kulland tâ-

birler ancak bir hükümdara
hitap eden «nâme» 1erde kul-

lanlmas mutat «elkap» oldu-

u halde, metinde hiç bir ta-

ahhüt veya vaade taallûk eden

ksm yoktu.

Türk ordusunun malûp ol-

duu haberi Fransaya ulan
ca, Osmanllarn derhal sulh
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müzakerelerine balyacaklar
korkusu Rakoczy'yi endieye
düürmütü. ispanyann da
Avustuyaya kar harp hazr
lklarna balad o sralarda,
Türk-Macar harbinin sona er-

mesini kendi politikas bakmn
dan uygun bulmayan Rakoczy
1717 ylnn eylül aynda Fran-
sadan stanbula müteveccihen
hareket etti. 10 ekim 1717 günü
krk kiilik maiyetiyle birlikte

Geliboluya varmlard.
ki sene sürmü olan muvaf

fakiyetsiz mücadeleden Os-
manllar bkmlard. Rumeli
kysnda kendilerini emni-
yette görmeyen bir çok Türk-
ler yer ve yurtlarn braka-
rak, Anadoluya göç ediyorlar-

d. stanbulda da maneviyat
çok bozuktu. Padiah bu kö-

tü durum içinde, «mültecile-

rin» gelmelerini cana minnet
bilmi, onlar «müttefikler» i

olarak ilân etmekle, kan ala-
yan yüreklere biraz ferahlk
vermek istemiti.

Rakoczy nereye gitti ise, iyi

kabul görmü, sadrâzam Ha-
lil Paadan sonra, bizzat pa-

diah Sultan Ahmet III de 4

ocak 1718 de kendisini huzu-

runa kabul ederek, iltifatta

bulunmutu.
Rakoczy'nin emri altnda bir

ordu bulunmadna göre, pa-

diah onun milletine hitap edip

içeride kargaalklar çkarmak
suretile Türklere yardm etme-

sini istemi ise de, o bu teklifi

asla kabul etmemi, reddetmi-
ti.

Bu esnada sadrâzam Halil Pa
ann azli ile, yerine sadaret

kaymakam bulunan Damat
brahim Paann getirilmesi,

Rakoczy'nin harbin devamna
bal bulunan ümitlerini krm
ve nitekim 21 temmuz 1718 de
Pojerevaç'ta harbe son veren
protokol imzalanmt.

stemiyerek Türkiyteye gel

mis bulunan hükümdar, bu va
ziyet karsnda geri dönmeyi
medenî garp memleketlerin-
den birine gitmeyi düünmü
olacaktr. Gerçi Türkiyede,

maddî bir sknts yoktu. Türk
hükümeti ona stanbulda Yeni
köyde bir yal tahsis etmi
ve zarurî ihtiyaçlarna karlk
kendisine günde 70 taller tayin

etmiti. O tarihte bu para bir

hükümdar için dahi mühim
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addolunacak miktar saylrd.
Kendisine kar hürmette ku
sur eden de bulunmuyordu.
Bununla beraber yine huzu-
ru yerinde deildi. Pariste
iken, etraf ile münasebetleri
daha sk idi. Bir gün talihin

ona da güleceinden emin o-

larak, peinde kotuu dâvay
brakmak istemiyordu. Bunun
için Fransa kralna müracaat
edip oraya dönmek üzere mü-
saade istemekten kendini ala-

mad. Fakat çocuk kral, daha
dorusu ileri idare eden naT-
Orlean Prensi, spanyadan çe-

kindii için, Avusturya ile iyi

münasebetler idame etmeyi,
politikasnn esas olarak ka-
bul etmi bulunduundan, na-
zikâne red cevab verince, Tür
kiyenin misafirperverliini ka-
bul zorunda kalmt.
ki sene sonra onun için bü-

yük bir tehlike ba gösterdi.

Avusturya mparatorunun s-
tanbuldaki elçisi Virmand, Ba.
b-i âliden Macar mültecilerinin
teslimini kat'î ve tehditkâr
bir lisanla istiyordu. Sultan
Ahmet elçiye buna ne vicda-
nnn, ne de dininin müsaade
etmiyeceini, bu uurda icap
ederse harbedip, payitahtn
dahi kaybetse gam yemiyece-
ini, böyle bir namussuzluu
yapmaktansa, her türlü felâ-

kete hazr olduunu bildirdi.

Padiah, elciye bu cevab
vermekle beraber, mültecile-
rin stanbula pek yakn olan
Tekirdamda, oturmalarn, bir

emniyet tedbiri olarak müna-
sip görmütü.

1733 de Polonya kral Agust
II. nin ölümü üzerine, bilindi-

i' gibi, Avrupada iler yine
karmt. Çünkü ölen kral,

tahta iki varis brakmt:
Agust ile Leseczlinsky adla-

rndaki kraln oullar arasn-
da rekabet ba göstermiti. Bi-

rincisini Rusya ile Avusturya,
imparatoru destekliyor, ikin-

cisini ise, Fransa ile spanya
iltizam ediyordu.
Rakoczy'nin bu münasebetle

etrafa elçiler göndererek,
|

arada Macar meselesinin I

ele alnmasn temin etnl
yolundaki bütün gayretleri |fa gitti. O, kendisi gidip A
rupa saraylar nezdinde bhl
teebbüse geçtii takdirde, '

i
vasini halledebileceini zan
diyordu. Sultan Ahmede

I

elçi göndererek Fransaya M}
mek üzere müsaade rica e|

•

Padiah bu müracaat müs
olarak cevaplandrmt.

]j p
kat böyle bir seyahat için I

zumlu olan yardm yapm
Rakoczy kahrndan has

1

1

lanmt. Hastaln, etrafn,
kilerden bile gizledi. Ölece
anlaynca, vasiyetnamesini 1

zrlad ve 8 nisan 1735 cuma
nü Tekirdamdaki evinde
dü.

'

Dr. Szalay Jozsef'in eseri
j

lan mufassal Macar tarihin
IV. cildinden tercüme et
imiz yukardaki satrlar k
derecede beli olduklar iç

ne bir ey ilâvesine, ne de t;

zina lüzum yoktur.

Rakoczy'nin son günler
pek fena artlar içinde geç
dii Fransaya dönmek arzu
müellifin iddias gibi «da E

medenî» bir memlekette ya,
fmak gibi, konfor dükün!
«rj

ünden olmasa gerektir. O i l

rihlerde Fransa Avrupann
g

yaset putas idi. Taht ve 1

a

peinde koan bir ihtilâlcin

günlük ihtiyaçlar karlar
rak, bir kenarda hareketsiz
turmas pek tabiî olarak o

1

skacakt. O, Fransa saray;
1

da itibarn iade etmek ve
yolla *Papa'nm da muvafat
tini alarak Macaristanm ba
na geçmek emelinde idi.

Bu arzusu olamad. Muk
der olan Galatadaki Sa;

Benoi kilisesinde ebedî isti

hate varmakm. Annesi Z
rinyi lona da ayni yerde y<

maktaydi. Bilâhare her iki ;

nin kemikleri de Macarista
nakledilmitir.

RAKOCZY'NN VASYETNAMES
Bu son derece enteresan yazy da ilk defa Yeni Tarih

Dünyas neretmi olacaktr.



un

etn

bir resmi.

Lamartine'in ark mektuplar
er

:eç

! III
zu

da jBurada herey onlarn elin-

Bundan paalarn, vezir-

in in, tercemanlar, onlar. Yüz
zgileri ayni derecede pürüz

iz, fakat daha nârinj olan

dnlar, ngiliz kadnlarn
"fhut Helvetya dalar köy-

toadmlarmn durgun gü-

lliini andran ahane ey-
r. Çocuklar da öyle. Kayk-
r bunlarla dolu. Yazlk ev-

rinden getirdikleri sepetler

)lu çiçei, kayklarn bata-
ina yerletirmiler... Top-
me burnunu döndük. Rum-
i kysnda demirli Osman-
domanmasma mensup bü-
ik harp gemilerinin gölge-

nden geçiyoruz. Bu kosko-
tekneler orada bir göl

serinde imi gibi uyuyor -

r. Krmz ve mavi ceketle-

Türk âskerlerininkine ben
;yen tayfalarn kimisi küpe
lere yaslanm, kimi de tek-

enin etrafnda yüzüyor. As-
îr yüklü büyük alupa kara
gemiler arasnda gidip geli

>rlar. Yirmi kürekçinin çek
i zarif Kaptan Paa flika-

tri, yanmzdan ok gibi ge-

yorlar. Amiral Tahir paa

Çeviren :

Hamd VAROLU

ile subaylar siyah redingot-

lar giyiyorlar, balarnda da
fes var. Bu fesleri balar
na iyice geçiriyorlar, gözle-

rine kadar bastryorlar. San
ki o asil ve zarif sar bala-

rndan attklar için utan-
yorlar. Bu adamlarn melâlli

ve mütevekkil bir hali var.

Kehribar uçlu çubuklarn iç

mekle meguller. Burada güzel

yapl 30 kadar harp gemisi

mevcut; hemen yelken açmya
hazr görünüyorlar. Fakat ne
subaylar, ne de tayfalar

var, bu muhteem filo

Boaziçinin bir süsünden iba

ret. Padiah, kardan Ana-
dolu yakasndaki Beylerbeyi
sarayndan bu donanmay
seyrederken, brahim Paa-
nn iki firkateyni, sükûn i-

çinde Akdenizde dolayor.
Samas kayklar da Adalara
hükmediyorlar. Bu gemiler-
den biraz ötede takip etmekte

olduum Rumeli kysnda,
imdi içinde kimse oturma-
yan padiaha ait uzun ve muh
teem bir sarayn pencerele-

ri altndan süzülüyorum.
Hem suda, hem karada ya-
yan mahlûklara ait bir sara-

ya: benziyor. Boaziçinin sula

r, rüzgârla bir parça kabar-

dlar myd, pençereleri yal-
yor, köpüklü sular zemin
kat dairelerine kadar sçr-
yor. Merdiven basamaklar
sulara gömülü. Deniz, demir
parmaklkl kaplardan, sa-

rayn baçelerine kadar gi-

riyor. Kayklara mahsus ka-
ykhaneler, sultan hanmlar,
salonlarnn kafesleri arka-

snda, kimse görmeden deni

ze girebilsinler diye deniz

hamamlar var. Bu deniz pen
cerelerinin gerisinde leylâk

ve gül fidanlariyle süslü ba-
çeler, set set yükseliyor, bu
setlerde, altn yaldzl kafes-

li kökler görülüyor. Padia-
hn daireleri açk; pencere-
lerinden içerisini, tavanlar-

daki billûr avizeleri, ipekli

kumalarla kapl sedirleri ve
ipekli perdeleri görüyorum.
Harem daireleri zarif ekilde
ilenmi, kaim tahta kafesler

le örtülü. Bu saraydan he-

men sonra padiahn balca

(Devam 139 ncu sayfada)
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Mücahidin-i Mevleviye alay kumandan muavini Yenikap Mevlevihanesi eyhi Abdülbaki

efendi, Alay Sancan, alay kumandan Veled Çelebi'ye vermek üzere Harbiye Nezareti

önünde teslim aldktan sonra...

Birinci Harbi Umumîde

Mücahidin-i Mevleviye Alay
Yakn tarihimizin bu mühim hâdisesini, alay kumandan muavini Yenikap Mevlevihanesi

eyhi Abdülbaki efendinin olu Resuhi Baykara, imdiye kadar neredilmemi resimler

ve bilinmeyen taraflariyle ilk defa Yeni Tarih Dünyas okuyucularna sunmaktadr.

1914 ylnda Bosnada pat-

layan bir tabanca dünya-
nn ileri gelen devletlerini,

siyasetlerini onlara balam
îküçük devletlerle beraber
harbe sürüklemiti.

Gerçi, nisbeten basit say-
labilecek bu suikast, bu har-
'bftin asl müsebbibi deildi
Siyasî ve iktisadî sava çok
daha evvel balam, sözü k-
saca, daha dorusu en mo-
dern harb silâhlarna brak-
mak zaman gelmiti. Adeta,
büyük frtna ve kasrgalara
takaddüm eden, imek ve
gök gürültüsü gibi, bu ufak

106

Yazan :

Resuhi BAYKARA

çapl tabancann patlamas
da, bu feci ve insanla ser-

vetler, çok kymetli maddî
ve manevî varlklar kaybna
mal olan harbin balamasna
balangç olmutur.

Avussturyia-Macaristan ve-
liahdinin öldürülmesinden
zavall mehmetçik niçin z-
drap çekecek, yurdundan
ayr düecek, garip diyarlar-

da harp edecek, ehit olacak,
yani bütün ömrü boyunca
sakat kalacak, veya yllarca
esir olacakt.

O bu ölümle alâkadar de
ildi ama, devleti, Osmanl
imparatorluu, daha dorus
iktidarda bulunan parti, t.

tihad ve Terakki Frkas.
kendi siyasetini Almanya n
paratorluunun siyasetime

uydurmutu.
Ve bir gün Akdenizde n

giliz filosunun önünden ka
çan Almanlarn en son sis-

tem iki zrhls, Göben ve
Breslav Çanakkalede Türfe

sularna iltica etti ve ngi
lizlerin mütemadi protesto

larma ramen, stanbul foo

azma alnan bu gemiler gü



ya bizim tarafmzdan satn
alnd ve Osmanl donanma-
sna ilhak olundu.

Haddi zatnda bu, muazzam
siyasî ve askerî bir dalavera
idi. Gemilerin paras öden-
memi, hatta içindeki Alman
mürettebat da alnmamt,
sadeee balarna birer fes"

giydirilmiti.

Osmanl devleti yine har-
be girmemiti, .bitaraft.

Fakat bir gün, ml ml
iuyuyan ttihad ve Terakki

j

.erkânnn haberi olmadan
!
birden bire Karadenize aç-

I

lan Göben ve Breslav, Rus-

|

lara hücum etti.

Harbe fiilen girmitik. Ya-

placak tek çare kalmt: U-
mumî seferberlik ilâniyle

cephelere asker evki.

Hükümet harbin bu gibî

maddî cepheleriyle urar-
ken, manevî cepheyi de ih-

mal etmek istemiyordu. s-
tikbâlin çok karanlk olduu
görülen bu badirede milletin
maneviyatn takviyeye lü-
zum görülüyordu. Osmanl
padiahnn ayni zamanda
müslümanlarn halifesi olma-
sndan istifadeye kalkan hü-
kjûmet bir «Cihad mukad-
des» ilân etti. Bununla, dü-
manlar olan ngiliz ve Fran-
szlarn idaresi altnda yaa-
yan Imüslümanlar onlar a-

leyhine ayaklandracak ve

güya onlarn bana muaz-
zam bir gaile açacakt. Hat-
eyh Sunûsi, etrafndaki mü-
cahitlerle bu cihad mukad-
dese katld ama, Suriye ve
Arabistandaki araplar, n-
gilizlerle beraber bize kar
savatlar. Senegalli müslü-
manlarn da Çanakkalede,
âdeta hayatlarn istihkar e-

derek askerlerimize hücum-
lar da mâlum.
te halkn maneviyatn

takviyeye lüzum gören hü-
kümetin düündüü ve fili-

yata çkard dier bir te-

ebbüs de «Mücahidini Mev-
levîye alay» dr.
Mevlevi eyh ve dervile-

rinden stanbulda bir alay
tekil olundu. Bütün mev-
levilerin bu alaya kayd olun-
mas bildirildi. Derviler ne-
fer, onba, çavu oldular.

eyhler de muhtelif rütbe-
lerde subay. Mamafih bu ab-

laya dier tarikatlerden, ve-
ya hiç bir tarikate intisab
olmayanlar da yazld. Fakat
hepsinin bana bir mevlevî
sikkesi giydirilerek mevlevî
addolundular.

Balarna, o zaman Kon-
yada bulnan Hazreti Mevlâ-

( Devam 123 ncü sayfada)

Abdülbaki efendinin bir resmi
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ehzade Ziyaeddin ve Ömer Hilmi Efendiler Yenikap

Mevlevihanesini ziyaretlerinde eyh Abdülbaki Efendi ile

hünkâr mahfilinde. Sada: Veled Çelebi Abdülbaki Efendi

ile Konyada Hazreti Mevlâna türbesi önünde.

na Dergâh eyhi ve mevle-
vîlerin en ulusu saylan Ve-
led Çelebi (zbudak) alay
kumandan tayin olundu,

tâ bu müslüruanlarn bilfiil

Osmanl cephesinde çarp-
lmas da mümkündü. Gerçi
Yalnz kendisi Konyada bu-
lunuyordu. Tekil olunan a-

lay ve sanca alarak Kon-
yaya, Alay kumandanna,
Veled Çelebiye vermek vazi-

fesi, Çelebi efendinin stan-
bulda kap çulhadan (yani
vekili umuru) olan yeni kap
mevlevihânesi eyhi Abdül-
baki efendiye tevdi olundu.

Harbiye Nezareti (imdi-
ki Üniversite merkez binas)
önünde yaplan merasim ve
edilen dualar müteakip A-
lay sanca, eyh Abdülbaki
efendiye verildi ve onun ri-

yasetinde kafile Konyaya
hareket etti. Konyada, dier
yerlerden gelen mevlevîlerle
kadrosunu tamamlyan alay,

Hazreti Mevlâna türbesi ö-

nünde yaplan merasimden
sonra, Veled Çelebinin ku-
mandas altnda ama hare-
ket etti.

amda dördüncü ordu em-
rine verilen alayn efrad
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muhtelif birliklere verilerek

talim ve terbiye gördüler.
Bilâhare, bir alay halinde

deil, dier birliklerin efra-

d olarak cepheye gönderil-

diler.

Böylece, alay toplu olarak
harbe itirak etmedi. Esasen

etmesine de askerî imkân
yoktu. Alayn müteekkil ol-

duu efadm harb ve silâhla

o zamana kadar hiç alâkas
olmamt.

Bu alay sade, halkn dinî

hislerine hitâb ederek, mane-
viyatn kuvvetlendirmek i-

çin tekil olunmutu.

Mamafih «Harb» mecmua-
snn aban 1334 > Haziran
1332 tarih ve 10 sayl nüs-

hasnda meylevî alay efra-

dnn Dördüncü orduda yap-
tklar nian talimlerini gös-

teren resim, bu alay efrad-
nn fiilen harbe itirak ettik-

lerini bize göstermektedir.



Edirnenin eski bir gravürü...

ki Mustafa arasnda
II. Sultan Murad

|KNC Murad küçük bira-

j I ieri Mustafa'nn taht iddia-

siyle ayaa kalktn, daha
o znikte kendini padiah ilân

etmeden hayli evvel, Kara-
man Beyinin mülkünden ç-
kp Bursa üzerine yürüdüü
srada haber almt. Bu sra-
jda, bildiimiz gibi, stanbulu
muhasara etmi bulunuyordu.

Haberi alr almaz bu mu-
hasaraya nihayet vermek zo-

runda kald. Bu suretle de, be-

inci muhasaradan, tarihçileri-

mizin çounluunca hükmeden
saylmayan Musa Çelebinin mu
hasarasmdan yeeni Orhan
Çelebi'yi taht dâvacs eklin-
de ortaya çkarp kurtulmu
olan Bizans, altnc stanbul
muhasarasndan da bu küçük
Mustafa'nn harekete geçme-
sine yardm ederek kurtulu-
yordu.

II. Murad stanbul önünden
Edirneye gelmi, sefer hazr-l görmü, az sonra da Ana-
doluya geçerek büyük bir kuv-
vetle znik üzerine yürümü-
tü. Vaziyet bu ekle girince,

ehzadeye müzaheret etmekte
bulunan Karaman ve Germi-
yan Beylerinin ümeras, daha
muvafk artlarn zuhurunu
beklemek üzere, yine Kara-
man ülkesine dönmesini ken-
disine teklif ettiler.

Fakat artk saltanat zevkini
tatm bulunan küçük JVTustaf

a

Yazan
Nahid Srr ÖRK

ne zaman zuhur edecei me-
kûk olan daha muvafk artlar
gözetliyen bir mülteci hayat
sürmee raz olmad, mücade-
lede sebat etmee karar verdi.

Hayatiyle ödiyecei bir hata
olmak üzere kendisine vezir

seçtii araptar lyas da bü-
yük biraderinin malûp olup
kaçacan ve o zaman tekmil
devletin kendi eline geçecei-
ni, Edirneye gidip Osmanl
tahtna cülûs edeceini temin
ediyordu.

Fetret devrindeki ehza-
de savalarnda rol alp men-
faat ve bedel mukabilinde
efendi deitirmei snam
ve Mehmet Çelebiyi brakp,
vaktiyle Süleyman Çelebiye
geçmi olan, eski masallar
düzenlere en hain ve korkunç
vezir çehresini ilham etmie
benzeyen bu lyas, II. Murad ta

rafndan gizlice elde edilmiti.
Onun tarafndan yollanm
Anadolu Beylerbeyi menuru-
na mukabil yeni efendisini

oyalama, sonra da, padiah
üstün kuvvetlerle gelip znk
kuatnca kendisine teslim et-

meyi üzerine alm bulunuyor-
du.

Nihayet Muradn öncü kuv-

vetleri bir kere daha payitaht
payesine erien küçük ve es-

ki ehri kuattlar ve öteki

Mustafay «Düzmece» deni-

leni âlet etmekte de çok hiz-

meti geçtiini anlattmz Mi-
halolu Mehmet bey kaleden
içeri girmee muvaffak oldu.

Lâkin ehzadenin sadk ve a-

te gibi adamlar vard: Bunlar
Mihalolunu öldürdüler, ya-

nndakileri dattlar ve Mus-
tafa Çelebiyi hemen bir ata

bindirip znik tamamiyle, her

taraftan sarlmadan önce kaçr-
mak istediler. Fakat Mustafa
hâlâ araptar lyasa inanyor-
du. Bu sadk ve fedakâr in-

sanlarla kaçacak yerde, kendi-

ni veziri yapt herife teslim

etti ve onun tarafndan II.

Murad'n ordusuna götürüldü-

ünü en son dakikada,

artk is iten tamamiyle geç

tikten sonra farkedebildi. An-
cak, araptar lyasm hilelere

kanm bulunmakla beraber,

güya onun kucanda II. Mu-
rad'n ordusuna götürülür-

ken: «Hey lala, beni niçin tu-

tarsun?» diye sorup onun ta-

rafndan: «Kardauna ilete-

yun» cevabn ald, bunun
üzerine de: «Beni karda-

uma iletme, kim bana karda-

um kyar!» Deyip acz içinde

yalvardn anlatan hikâye-

deki tertip, ihtira taraf her-

halde pek fazladr. Bizansa gi-

dip mparatorla müzakere bir

hakikat olmasa bile, Küçük
Mustafa aabeyi tahta çknca
tehlikeyi fark edip Karaman
Beyinin mülküne iltica etmi,

bu ilticadan nice zaman önce

bir sancak beyliine tayin için

ya kâfi görülmü, Karaman
olunun mülkünde onunla ve
Bizansn Germiyan Beyinin a-

damlariyle temas etmi ve ni-

hayet kendisine verilen kuvvet-

lerin bana geçip Bursa ön-

lerine gelmi, oradan da zni
ke varp belki bir kaç ay hü-

kümdar eklinde görünmü-
tür. Kardeinin payitahtn ku
satt ve sokaklardan cenk
âvazelerinin duyulduu o k-
yamet saatinde hiç bir ey
anlayamamasn ve alt yedi

yanda bir çocuk gibi veziri

kendilini yakalayp kucan-
da smsk tutunca «Hey lala,

beni niçin tutarsn?» diye sor-

masn akl kabul edemez. Ha-
yr, ihtiyariyle ve sadakatine
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inanp araptan takip etmi-
tir. Etraflarnn yalan ve hilele-

rine kanp perian olan, haya-
t elden giden ilk ve son Osman
olu da asla deildir.
Çünkü bunlar uzun bir zincir

tekil ederler, Damad Feridin
hikâyelerine kanp türlü hata
irtikâp eden altmlk hüküm-
dar, Mehmet Vsah&ettin de
bu zincirin son halkasn te-
kil etmektedir.
Küçük Mustafa da nice

benzeri gibi, meselâ Kanunî
Süleyman'n yalan mektuplar-
la pek olgun ehzadesi olmas-
na ramen, ahmaa çevrilip

babasna âsi vaziyetine düürü-
lecek olan Bayezit gibi, bu ta-

lihsiz gafiller zincirinin bir hal-

kasndan ibarettir; taht mace-
rasna da masum bir kurban
eklinde deil, bilerek ve is-

tiyerek atlmtr.

Zavall Küçük Mustafa, al-

datldn ve düman karar-
rargâhma getirildiini anla-

ynca araptar lyasa acaba
neler dedi ve atn mahmuz-

layp etrafn kuatanlar da-
tarak kaçmaa acaba teeb-
büs etmedi mi? Bu hususta
tarih kitaplar bir ey zikret-

miyor, iki kardein karla-
tklarn, yani II. Murad'm
Mustafa'y cellâda vermeden
huzuruna kabul edip etmedi-
ini de yazmyorlar. Bilinen

ey, Mustafa'nn znik gölü

sahilinde bir incir aacna a-

slmak suretile idam edildii,

ve sonra büyük Mustafa'dan,
düzme Mustafadan daha talih-

li çkarak cesedinin Bursada-
ki türbelerden birine götürülüp
gömüldüüdür.
Acaba idam edilirken korku

ve isyan ihtilâçlar içinde çr-
pnd ve alt edemedii büyük
biraderinden merhamet dilen-

di mi? Gönül onun marur ve
velevki bir kaç hafta olsun,

sürdüü saltanat zevkiyle mü-
teselli, ölüp gittiini sanmak is-

tiyor. O ufak znik gölünün
ufuklarnda da bu genç eh-
zadenin hayali elan dolayor
gibidir. Bunu geçen yl, 1951

sonbaharnda dedemle baba-
mn dünyaya geldikleri Bur-
say son ziyaretimden Yalova
yoliyle dönerken bizzat - ve
zaman mefhumunu bana bir

an tamamen kaybettiren bir

ekilde - hissettim:
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stanbula dönüyorduk, Or-
hangazi kasabasndan geçerken
arabay düz bir krlktan ya-
rm kilometre ötedeki göl sa-

hiline sürdük, ahap bir iske-

le önünde durduk. Bu iskele-

ye hantal, kirli ve iman göv-
deli bir motör balyd, ve
motörün içi de, iskelenin üze-
ri de pantalon ve ceketli, ba-
lar kasketli insanlarla ve he-
men hepsinin balar örtülü
olmakla beraber yüzleri açk
kadnlar ve oynaan çocuklarla

doluydu. Motör znikteki bi I

tacire aitmi, her gün bu efi
ri yapar ve sahildeki köyleî!
dolaa dolaa, üç buçuk döl
saatte tam karya isabet el

den znike varrm: Bu mavi
na azman mötörlü gemi ve bl
tün bu kasketli, pantalonl
insanlar znnikteki o padi
ahlk macerasndan beri asn
lar geçmi olduunun pek kat I

birer delili idiler. Bununla bet
raber, bir an bana öyle geldi
ki, arabadaki arkadalardan!

Türk kadnlar, Sultanahmet camii önünde.

Osman Hamd i Bey
Müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey hakknda gelecek say-

mzda Zahir Güvemli'nin bir makalesini okuyacaksnz. Ham-

di Beyin en seçme tablolar ile süslenmi olan bu yazda mu-

harrir, Hamdi Beyin sanat kabiliyetini ve resimlerinin

tahlilini yapmaktadr.



ayrlp bu hantal ve kirli kü-
çük gemiye binsem ve tarifi

«imkânsz derecede berrak bir
'k içinde görmee çalt

-

1m znike gitsem, birden asr-

'lar gerisine varacaim, henüz
II. Murad'n ordusu tarafm-

i dan kuatlmam bulunan bir

kasabann, asrlar gerisindeki

i-bir kasabann dar sokaklarm-
•dan at üstünde, banda sor-

"uç, alayla geçen pek genç pa-

•jdiah da mutlaka göreceim.
lAcaba baz tarihçilerin dedik-
tileri doru mudur, yani büyük
kardei II. Murad'n öncüleri

znii bastklar srada o da
iki amcas gibi, Süleyman ve
sa Çelebiler gibi bir hamam
jâlemine mi dalmt? Salta-

nat hrs gibi zevk ve safanm
her çeidine de bu kadar er-

ken kapld m?
Fakat elindeki ömür o ka-

dar ksa imi ki, her hareke-
tini ve her acelesini mazur
görmek lâzm...

*
il. SULTAN MURAD MUS-
TAFA'LARDAN SONRA
Böylece, 1423 de de küçük

Mustafa gailesini bastrdktan
sonra, II. Murad on yedi yl
taht ve tacn muhafaza için,

yeni bir mücadeleye girimek
sorunda kalmyacaktr. Dün-
yaya gelen oullarndan ilk

kii, Ahmet ve Alâettin Çele-
biler, biraz serpilince birbir-

erini takiben Amâsyaya san-
:ak beyi yollanlm ve ikisi

|ie oradan ahret yolculuuna
ykmlardr. Padiahn üçün-
:ü olu Mehmet yani isükba-
in fatihi ise henüz pek ufak-
:r. Gerçi Osman oullar bü-
:ün bu müddet esnasnda hep
mnlardan ibaret deildi ve
padiahn üç biraderiyle bir

mcazadesi, hem de iki kere,
)ir defa Musa Çelebi ve bir

lefa Mehmet Çelebi zamanla-
rnda taht dâvasna kalkm,
izerine kuvvet yollanmas ge-
rekmi bir amcazadesi vard.
iiTani Yldrm Bayezid'in bü-
\ruk olu ve Edirnede halefi

)Ian Süleyman Çelebinin eh-
zadesi Orhan bir müddet ha-
j/atta idi. Fakat Murad'n em-
iyle cülûsunda kör edilen üç
biraderi kadar bu Orhan'dan
korkmasna da mahal yoktu.
5ira o da babas Mehmet Ce~

1 febi tarafndan ele geçirildi-

, $i srada gözlerine mil sürül-

mü, bir enkaz haline sokul-

mutu: Dört prens arasnda
kat'î bir müsavat mevcuttu ve
Orhan'n ahsiyetinden ve ma-
zisinden endie için hiç bir se-

bep yoktu.

Kald ki, 1429 taununda bun
larm dördü de pek ksa fas-
lalarla ölecekler, Bursadaki
ehzade türbelerini talariyle
enlendirmee gideceklerdi;

1436 da alnacak habere ka-
dar hiç bir ey II. Mrad'n
huzur ve emniyetini bozmya-
cakt.

1436 da alnacak haber... na-
ho, endieler verici haber M-
srdan geliyor, uzun yllar kör
olarak yaatlm, 4 de yedi
yl önce ölerek nice zamandr
toprakta çürüyüp gitmi olan o

dört ehzadenin birinden, gözle

rine Birinci Mehmed'in mil çek
tirmi bulunduu Orhan Çele-

biden bir olan ve bir kz çocu
u kaldn, pek sadk bir kö
le tarafndan gizlice büyütü-
len bu çocuklarn Suriyeye,
oradan da Msr'a kaçrldk-
larn, imdi Msr Sultan E-
ref Baybars'm yannda bu-
lunduklarn II. Murad'a bildiri

yordu.

Bu meçhul ehzadenin ismi

de bir dâva tayor, bir bayra-

a benziyordu: Çocuk, Yldrm
m en büyük olu olduu için

onun esareti üzerine Edirnede
tahta çkarak dokuz yl salta-

nat süren dedesi Süleymanm
ismini tamaktayd.
Murad bu haberi alr almaz

harekete geçti ve yeenlerinin
_ yahut amcazadelerinin - ken
diine teslim edilmelerini

Msr Sultanndan istedi. Sul-

tan Eref Baybars kabul et-

medi, bunun üzerine îkinci

Murad bir kaç adamn ta-

cir klgna sikarak Kahireye
yollad ve bunlar bir yolunu
bularak küçük ehzade ile

Hond ehzade ismini tayan
kzkardeini, yaatldklar sa

raydan kaçrmaa, Msr sa-

hillerinde bir gemiye götürüp
kapatmaa muvaffak oldular.

Fakat muvafk bir rüzgâr
bekliyerek gemi bir müddet
hareket edemiyecekti.

Ve bu muvafk rüzgâr bek-
lendii srada Msr Sultan
çocuklar her tarafta aratm,
izlerini fcefettirrr4, kendile-

rini gemiden kurtarp saraya
getirtmi, velhasl II. Murad'-

n gayreti boa çkmt. Bir
yl sonra, küçük Süleyman bu
sarayda, belki II. Murad tara-

fndan satm alnm ellerin

sunduklar zehirden ölüyordu.
Bir istidrat açp ilâve edelim

ki, Süleyman'n hemiresi ve
belki ablas olan Hond ehza-
de bir müddet sonra kardeini
ve kendisini korumu ve bü-
yütmü olan Melik Eref Bay-
bars'a, onun vefatnda halefi

Melik Eref Çakmak'a vara-
cak, Msr ümerasndan üçün-
cü bir kocann nikâh altnda
olarak Kahirede ve Fatih Sul-
tan Mehmed'in saltanat esna-
snda öldüü zaman, brakt
muazzam servetten bir ksm
evlâd bulunmad için Os-
manl padiahna intikal ede-
cektir.

Bütün bu saydklarmzdan
baka II. Murad'n iki taht ra-

kibi daha bulunduunu, birini

yeni bulunmu bir kitabenin
yardmiyle, dierini eski bir ri-

vayet ve iddiaya güvenerek bi-

liyorz. Kitabeye göre, II. Mu-
rad saltanat sürerken, henüz
Msr'a ait olan Darande ka-
sabasnda bir Mehmet ah öl-

mütür. Ve bu Mehmet ah,
Rumeli padiah Süleyman
Çelebinin ikinci olu, Orhan'n
biraderi ve Kahirenin bir sa-

raynda - belki zehirletilerek -

öldürülen küçük Süleyman'n
da amcasdr. Fakat Msr
mülküne ne zaman ve nasl il-

tica etmi ve nasl oluyor da,

hem de Osmanl mülküne pek
yakn bir yerde yaam bu-
lunmasna ramen, kendisin--

den hiç bahsedilmiyor ye var-l ancak bir kitabeden ö-
reniliyor?

Ölümü de acaba yine II.

Murad'n hizmetindeki eller

tarafndan sunulmu bir zehi-

rin eserimidir?.. Meçhul.

S O N

Sultan Mehmed
in Ak Kz

Yazan :

Nahid Srr ÖRK
imdiye kadar neredil-
memi iki mektubu ile
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Kendisi hakknda yaplan ma- Kuvvet, macununa son derece

cunlar nerettiimiz dükün hükümdarlardan biri

Sultan Murat. Deli brahim.

Padiahlarn Kuvvet Macunlan

Osmanl hükümdarlarnn macun dükünlüü oldukça fazla

idi. Bu mevzuda maalesef imdiye kadar hemen hemen hiç

bir tetkik yaplmamtr. Ecz. Kimyager Naid Baylav, gerek

Topkap saray ve gerek Babakanlk Arivinde senelerce

yapt aratrmalardan sonra, elde ettii vesikalar ilk defa

Yeni Tarih Dünyas sayfalariyle neretmektedir.

Yazan :

Ecz. ve Kimyager
Naid BAYLAV

Macun Osmanl saraynn
bir lâzm gayri müfariki idi.

Yüzlerce cariye arasnda yaa-
yan hükümdarlarn kuvvet ma-
cunlarna ne derece ehemmi-
yet verdikleri kolayca anla-
lr. Hükümdarlarn kuvvet
macunlar ve nevruziyeler için

büyük tekilât vard. Biz bu
rada, yazma^eserlerden çkar-
dmz ve ilk defa nerettii-
miz bu kuvvet macunlar for-

müllerinin ileride bu hususta ça
lacaklara kymetli bir dokü-
man olaracana da kaniiz.

SULTAN ABDÜLHAMT 1

ÇN YAPILAN KIRMIZ
MA'CUNU

evketlû efendimiz hazretle-

rine mahsus olan krmz
terkibidir.

KIRMIZ MA'CUNU
Dirhem

nen (inci) 10

112 "

1

•

Krmz mercan 9

Ud maverdî 27

Seylân darçini 25

Harîr-i ham 35

Anber 7

Misk 4

Varak- zeheb deste 40

Krmz 6

Mâ-i misket 2 vakkiye
(okka)

Mâ-i kayyum? 100

Beyaz menat? ekkeri 1

vakiyye 100 dirhem

*
Sultan Abdülhamit 1 vesika-

lar içinde bulunan bir ma'cun

Bu ma'cun öksürük ve yü-
rek arsna ve göüs darl-
na ve göüs arsna ve dalaa
ve mideye ve kan iiyene ve ba
surlara, makad çkana ve st-
mas olana ve makadm kenar
yarlana ve yarm ba arsna,

öd kesesi ve mesane içinde oi;
\

1

arlara vesair bunlara t^enz

hastalklara ve saç sakaTPdö^ ;

lene ve bel arsna, elleri ve s

yaklar çatlayana ve trnakk :

kürek olana ve arkada ve gö 1

dede olan yellere, temriyeye 1

sidii ac ac yanarak akanla
ve hazmszla ve sabahleyi

gözü kararanlara ve iktidarrj

la ve bel gevekliine
evlâttan kalanlara ve ere ''

b

kadna ve bilcümle yetmi ij

derde dermandr.
Eczalar :

Dirhe

Sinameki 355

Üzerlik tohumu 5*

Çörek otu 5

Kabuksuz badem 4

Raziyane 5

Zencebîl 24

Karanfil 24

Günlük 24

Mastikâ 24

Zikrolunan eczalar iyice d

vüp elekten geçirilmeli, som
çi bal ile macun yaplacak. î

bah ve akam altar dirhe

istimal edilecek öylece dur

cak.

Vesikann sonunda u sa'

lar vardr. Vallah ve lillâh y

lan deildir. Ve âharden gorr

ve nakli daime deildir. Ve s

hih bama gelip defatle tecr

be olunmutur. Allahü Taa
yolunu salimde, oul ve i

verdi, bizi dahi duadan fer

mu etmiyeler/ Rüznamei h

mayunda Esseyit Mustafa ef<

di. Sene 1216.

Sultan Murat Hüdavendigi

hazretlerine olunan sütuf

(toz) budur.

Mastikâ 5 dirh. Kebabe i

riirh. Karanfil 5 dirh. Ud hil

dî 30 dirh. Sukker (eker)
dirhem.

Sultan Murad 4 de her set

nefsi erifleri için pieni

Devâ-i misk ma'cunu

Dirhe
Lû'hV (inci) 800

Kfhriba 800

Büssed (Mercan) 800

Derunce 800

Zurimbâd 400
Harîr-i hâm 800
Behmen-i ebyaz 400
Behmen-i ahmer 400
Sadic hindî 400
Kakule 400
Sünbül hindi 400



Karanfil
Üne
Darfulful

Zencebîl
Misk

400

400
400
400
150

Asel-i musaffâ 120 kiyye maa
sukker (ekerle beraber) ki-

ye 10, Cund bîdastar (kunduz
hayas) 400 dir. Anber 150

dirhem.

*
Ma'cunî S-ultanî — Sultan

Bayezit kullanmtr.
Dirhem

Karanfil 5

Hindistan cevizi 5

Mastika 5

Zagferân 5

Soan tohumu 5

Kini 5

Darçîn 5

Kimyon 5

Zencebîl 5

Anisun 5

Turb tohumu 5

Üzerlik tohumu 5

Bunlar dövülüp bu on iki

ilâcn arlnca bal ile your
mal, bir çanaa koyup sahk
etmeli. Cima'a kuvvet, feöze,

beniz sararmasna, arlara,
bel soukluuna, bütün dertle

re, az kokusuna kar.

*
Sultan Bayezit Han ma'cunu

Dirhem
Karanfi 1 5

Zencebîl 5

Darçin 5

Habbü sevda 5

Cevz hindî 5

Cevz bûvâ 5

Kimyon ' 5

Anisun 5

Beyaz soan ,+ohumu 5

Mastika 5

Günlük 5
'T'urb tohumu 5

Üzerlik tohumu 5

Yukardaki eczalar iyice dö-
vülüp ince elekten geçirilecek

sonra üc misli bal ile kvama ge
tirilecek ve sabah ve akam, 2

er dirhem kullanlacak.
Göz, bel arsna, ba ve dis

arlarna ve gazlar emer, yüz
de olan sarl defeder. Azda
olan kokuyu ve kulunç yelle-

rini giderir. Ve di etlerini

kuvvetlendirir ve boaz kur-
dunu Öldürür. Ve sakal gec a-

artr ve sarla çok iyidir.

*
Sultan Abdülhamit 1 için

hazrlanan ma'cun tertibi

Bir Don Joan hayat yaayan
Birinci Abdülhamit.

Diyanento
Krmz yakut
Zümrüd
Adayî
Seylân tarçn
Tobac
Lâal
Krmz mercan
Beyaz mercan
ncu
Pâdzehir-i mari
Ud maverdî

Seylân darçin
Anber
Misk
Varak- zeheb 40 deste
Kontoreyrum (Kontor i.

yum olsa gerek)
Meshuk tîn-i ermeni
Vensetosiko
Bistorta

Tormantillâ
Harir-i hûm
Geyik yürei kkemugi

(kemii)
Oul otu tohumu

*

Kuzu kula tohumu
Lisan sevr çiçei
Muhrik fil disi

Tabair-i hindî
Meshuk tîn-i mahtum
Verd ahmer
Semizotu tohumu
Keçi sedefi tohumu
Marul tohumu
Bentafilon kökü

Dirhem
2

3

3

2

2

2

2

3,5

2

10

5

10

5

7

9

4
o

9

8

15

80

4

Dirhem
4

5

7

4

2

7

3

1.5

(Pentafilon)

Krmz sandal 8

Sar sandal 6

Dirhem
Meshuk geyik boynuzu 3

Diktamu girîdî (Girit

diktam) 8

Aaç kavunu kabuu 3

ecer-i kavun çekirdei 4

Krmz 5,5

Mai kayyum? 100

Menat ekeri? 2,5

vakkiye (okka)

Z
.Sultan brahimin erliine
kuvvet vermek için yaplan

ilâç

Dirhem
Çörek otu 5

Zencefil 5

Darçîn 5

Cevz bûvâ 5

Karanfil 5

Mastikâ 5

Darfulful 5

Kara sakz 5

Ud hindî 5

Skankur 5

Kebabe 5

Kereviz tohumu 5

Isrgan tohumu 5

Havuç tohumu 5

Ud ülkahir 5

Anason 10
Kini tohumu 10

algam tohumu 5

Turb tohumu 10

Sinameki 10

Üzerlik 10

Ac badem 6

Tere tohumu 10
Günlük 10
Misk 5 çekirdek
Bunlar bal ile ma'cun edile-

cek; bal, eczalar miktarnn üç
misli olacak. Sabah, akam kul
1 anlacak. Fndk kadar (iki

dirhem) erlikten kalan kadn
ve erkee yarar.

*
Sultan Mehmet III ün kul-

land bir ma'cun
Habb-i müferrih veya

Terkib-! âhî
Benefe, Darçîn, Zamk ara-

bî, Zafran, Mastikâ, Beyan
balh, beer dirhem.
Bu eczalarn hepsi gülsuyu

ile kartrlp 4-5 gün brak-
lacak, aç karnna nohut mik-
tar veyahut daha ziyade kul-
lanlacak.
Benize kzllk ve cima'a

kuvvet verir. Ve muhtelif dert
lere devâdr.
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izi mecmuasndan)
Kapal Çarnn eski bir gravürü: (1861 ylnda çkan Britanya Yld

istanbul Çars

Antikac Edmcndo de
Amicis'den

r

L
M,

Yazan :

Halid BAYRI i

BUGÜN halk tarafndan
«Büyük Çar», «Kapal
Çar» adlar da verilen

istanbul çarsnn esas, bu
çarnn içinde bulunan ve
«Eski bedesten» denildii gi-
bi, «ç bedesten», «Cevahir
Bedesteni» diye de anlan be-
destendir. Eski bedesten, ya-
hut cevahir bedesteni, Bizans-
llar devrinden kalma eserler-
dendir. Bu keyfiyet bedeste-
nin dou kaps üzerindeki ka-
bartma kartal resminden- ba-
ka, Fatih'in Arapça vakfiyesin-
de kurmu olduu hayr mü-
esseseleri için vakfettii Bi-
zans binalar arasnda saylma-
sndan da anlalmaktadr.
Eski bedesten, her oin alt

metre kalnlnda dört duvar
ile sekiz fil aya (örme sütun)
üzerine ina edilmitir. Eski
bedestenin yirmi üç kubbesi
vardr. Fakat içeriden bakl-d taktirde bu yirmi üç kub-
benin ancak on bei görülebi-

lir. Çünkü dier sekiz kubbe
fil ayaklar (örme sütunlar)
üzerine tesadüf etmitir. 23 X
36 eb'adnda olan eski bedes-
tenin igal ettii saha, bin se-
kiz metre murabbamdan iba-

rettir. Büyük, yahut Kapal
çar, ite bu eski bedestenin
dört tarafna dükkânlar ku-
rulmasiyle teekküle bala-
mtr. Bizansllar devrinden
kalma çarnn eski bedesten-
den Çadrclar caddesine do-
ru uzanan ksmdan ibaret ol-
duunu, bu ksmda sekiz yüz
krk be dükkân bulunduu-
nun Fatih'in yukarda bahset-
tiimiz Arapça vakfiyesinde



gösterilmediini slâm Ansik-
lopedisinde çkan Osman Er-
kin imzal yazdan öreniyo-
ruz.

stanbul Çarsnn imdi i-
gal ettii saha, otuz bin yedi
yüz metre murabbadr. Bu sa

ha içinde üç bin dükân ile ka-
plar Çarya açlan yirmi bir

büyük han vardr ki, bunlar-
dan da imdi mevcut olanlar
unlardr: Alipaa han, Ya-
rm ta han, Evliya han, Ha-
tip Emin han, Kürkçü han,
Sra odalar, Zincirli han, Va-
rakç han, Çuhac han, Yol-
geçen han, Gebeci han, Sar-
raf han, Yüncü han, Mercan
aa han, Cami evi, Perdahç
han. Bu hanlarda mevcut ve
her biri bir dükkân halinde
kullanlan bin kadar oday da
biraz önce bahsi geçen üç bin
dükkâna eklediimiz takdirde

stanbul çarsmdaki dükkân-
lar saysnn dört bine yüksel-
dii görülür.

stanbul Çarsnda 5 cami,

bir mektep, yedi çeme, bir

kuyu, bir akar su, bir sebil ve
adrvan vardr. Çarnn dört

tarafa açlm olan kaplar-
nn says on sekizdir. Bu ka-
plar unlardr: Kalpakçlar,
Yorganclar, Lutfullah^ aa,
Hac Memi, Yüncüler, Örücü-
ler, Mercan, Tclar, Mah-
mut paa, Kürkçüler, Nuruos-
maniye, Kökçüler, Sepetçi ha-

n, Soruçlu han, Yolgeçen
han, Hac Hüsnü, Bitpazar,
Çadrclar. Zelzele ve yangn
gibi âfetlerle daha önce bir

kaç defa harap olan stanbul
Çarçs, son defa 1894 zelze-

lesinde yer yer yklm ve
kinci Abdülhamid'in srarl
takip ve himmetile ve iki se-

ne gibi uzun bir müddette ta-

mir edilerek tekrar açlm-
tr. 1943 senesinde çkan bir
yangnda da Çarnn döeme-
ciler ve Yorganclar ksm ta-

mamiyle yanm ve bu ksm
henüz tamir edilememitir.
stanbul Çarsnn altm

b|r soka vardr. Eminönü
ilçesinin Bayezit bucana ba-
l bir mahalle halinde idare
olunan Çarnn çok bakmsz
ve tamamile kendi haline b-
raklm olduunu itiraf etmek
gerektir. Ne buradaki dükkân-
larda ve hanlarda çalan ve
para kazanan tacirlerin, ne
bunlarn kurmu olduklar ka-
pal Çar Esnaf Tesanüt der-
neinin, ne de belediyenin
Çar ile yakndan ilgilenme-
diini söylemek hiç yersiz ol-

maz. stanbulun hususî ve e-

hemmiyetli bir köesini tekil
eden Çar ile hele belediyenin
hiç alâkalanmamas ve pu ta-

rihî âbideyi bir gün büsbütün
yklmaa mahkûm bir harabe
halinde brakmas, çok ac bir

hâdisedir.

*
stanbul Çarsnn temel

ta mahiyetinde olan eski be-
destenden baka, Çarnn Nu
ruosmaniye cihetinde bir de
«Sandal bedesteni» mevcuttur.
«Yeni bedesten» de denilen San
dal bedestenine bu adm veril-

mesi, vaktiyle burada bir yo-
lu pamuk ve bir yolu ipekle do-
kunan ve «Sandal» denilen bir

(Sonu 122 nci sayfada)

Çarnn içi.

115



Msrn son iki kral, Fuat ve olu Faruk.
Faruk :

Faruk için bir çok ejj

Son Msr Hükümdarlar
Tarihin Kefesinde.

En salahiyetli bir kalemden çkan bu yaz, Kavalal Mehmet Ali Paadan balayarak,

Kral Faruk'a kadar, bütün hükümdarlarn maceralarn, karakterlerini, etrikalarn, bu

güne kadar ifa edilmiyen hakikatlerle ortaya dökmektedir.

— III

Ahmet Fuat :

Ahmet Fuad' kral ilân etti-

ler. Ona krallk bir altn tabak
içinde gelmiti.

O, bir müflis, aristokrat bir

prensti.

talyada ve Avrupanm dier
ehirlerinde yaamt. Açkgöz
dü. Nasl göreceini, nasl dü-
üneceini ve nasl örenecei-
ni biliyordu.

lme ve kültüre meyli vard.
Bugün Msrda hiç bir ilmî te-

ekkül yok ki, onda Fuad'm
rolü olmasn. Corafya cemiye-
ti, ktisat ve Teri cemiyeti, M
sr Üniversitesi, Sahra Ensti-

tüsü, Tarm cemiyeti., vesa-

ire...

Yapc idi. Büyük binalar

yaptrmay, inaat ve tamira-
t severdi.

Harice denizcilik tahsili

için talebe göndermesini iste-

miti. Bir müddet sonra, bu
hususta malumat almak için

mes'ullerden birine ne yaptk
larn sordu. Yalnz bir talebe
gönderdiklerini söyleyince, fe

na halde can skld.
«— Bir tek talebe mi? Ck

116

Çeviren :

S. Münir YURDATAP

buradan!» diyerek yüksek me-
muru kovdu.
Fakat o, memleketi babasnn

çiftlii sanyor, ban, gövdenin
ve hattâ kuyruun da kendisi

olduuna inanyordu.
Müflis olarak tahta geçmi ve

milyoner olarak ölmütü. Bü-
tün bu servete nasl sahip ol-

du?
1919 daki Msr ayaklanma-

larna hayret etmi, çiftçile-

rin bu harekette bulunma-
larna âdeta akl erdirememi-
ti. Halbuki 1919 ayaklanmas-
nn en iyi meyvesini o topla-

mt.
Kukla bir krald. Meruti-

yet hükümdar oldu.

O bize anayasay, hürriye-

ti, istiklâli ve her eyi esir-

gemiyordu, yalnjz ekmekle ik-

tifa etmemizi istiyordu. Bil-

fiil halka bu ekmei hazrla-
mt bile...

Fuat, bize bir çok aclar tat

trmt. Lâkin bütün bunlar-
dan valnz o mu mesuldü?
Tabiî hayr.

söylediler, bu bahsi uzatm
ta bir sebep bulamyoruz.

Fakat, bu suali sormaktl
kendimizi alamyoruz! Farul
un bu sukutuna sebep nedi

1936 da, tavr ve harek;

insana saadet ve hayr mi
deliyen bir adamn 1950 c

o irenç ekle dönmesi m|

kul bir ey midir?
Herhalde bunun sebeple]

vardr. Bu deiiklin de s|

rikleri mevcuttur.
Bu erikler: maalesef, balj

s Fuat, saray adamlarnn
parti eflerinin bazlardr.

Fuat; olunun bir Msj
gibi büyümesini, yetimesi:
istemiyordu. Sarayda büyüt
tü.

Prenslerden ve hanedan
zalarmdan uzak tutuyordu
Küçük Faruk, yalnz uaklaj
la oynayp, elenmee mecj

bur oldu,

Tahta geçtii zaman, uaki
lar â' olan zaaf geçmemiti
Onlar yanma ald ve hâkirj

vaziyete getirmek istedi.

Uaklarn birdenbire efendi

oluvermeleri insanlar için nl

felâkettir!



Macaristanda Türk

eserleri.

Gelecek saymzda

Saray adamlarndan da mi-
al olarak Ahmet Hasaneyn
tPaa) y gösterebiliri?:

Bu, tilki gibi bir adamd.
Elinde bir çocuk buldu. Bu ço-

cuun adiyle memlekette iste-

diini yapmak istedi. Hüküm-
ranlnn devam etmesi için,

bu çocuun çocuk kalmas lâ-

zmd.
Öyle oldu. Fakat bu çocuk

haylaz çkt.
Eline tebihi verdi ve hay-

krd:
«— Elmeliküs salih, (dindar

hükümdar). Bu dindar hüküm-
dar takdis ediniz!»

Geceleyin de eline içki ie-
sini vererek, zevkü safa erbab-
n davet eder ve onlara:
— «Efendimizi elendirin,

elensin efendimiz!»
Ve tebihle, güzel yosmalar

arasnda efendimiz kayboldu.
eflere gelince, en hakikî

örnekleri; Mustafa Nanhas
(Papa) nn sukutu ve 1936 da
millî dâvann tasfiyesidir.

1936 dan 1952 ye kadar bu
efler, efendilerinin ahlâkn
bozmak için birbirleriyle âdeta
yar ediyorlard. Biri, elini

öperse, öteki kzar ve efendi-
sinin ayakkablarm öperdi.

Faruk'un saysz ayakkablara
sahip bulunmasnn hikmeti,
bu olsa gerektir!

O halde Faruk, yalnz ken-
disi mesul deildi! Ondan he-
sap sorulduu zaman, bu adam
ara da hesap vermelidir.
Faruk, karsnda mert a-

damlar bulmu olsayd, olan

Dmazd.
Fakat her eyde bir hayr

vardr. airin dedii gibi, ba-
z kazançlar, felâket getirir.

Faruk'un yaptklar haziran
1952 inklâbnn muvaffaki-

yetine en büyük âmil olmu-
tr. Filhakika Faruk da bunun
zeminini hazrlam ve tacil et

mek için elinden geleni esirge-
memitir.
Bu kadar da Faruk için ye-

tiir.

Eski Bektai babalarndan kymetli bilgin Yusuf Fahir Baba

Tarih Boyunca Sünni - Alevî Mücadelesi

Din kavgalar, mezhep ihtilâflar, tarih boyunca kitleleri

sürüklemitir. Bu çok mühim mevzuu, Yeni Tarih Dünyas
Yusuf Fahri Babann salahiyetli kalemine tevdi etmitir.

Sünni - Alevi mücadelesi, tamamiyle tarihî vukuat içinde

ve tam objektif bir görüle tetkik edilmektedir. Bu seri ya-

znn müellifi Yusuf Fahir Baba: «Bütün hayatm boyunca

tetkik ettiim bu mevzuu, Türk ilim âlemine ihda etmekle

hayatta yegâna vatan hizmeti yaptma kani bulunuyorum»

demektedir. Pek yaknda sütunlarmzda.
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zmir alevler içinde yanarken, igal kuvvetleri ve aznlklar ehri terkediyorlar.

izmiri Nasl Yaktlar, Nasl kaçllar?...

Ün-ÜT '""h'T
" " Udanya" ,n §9al kuvvet, *r

> ™ Vunan ordusu tarafmdan tahliyesi s.ras.nda haz.r bulunan Frans.zca ,„ustration mecmuas.n.n rtuharrir.eri tarafndan fim£Fransz muharrirleri bizzat gördüklerini yazmlar ve foto

emilerdir.
muhabirleri

12 $ylül 1Ö22
I
ESSAGERES Mariti-
mes kumpanyasnn La-
martine vapuru tam i-

itimle izmir limanna girdi.
Hjava çok güzel, deniz mavi
idi. Girintili çkntl olan Kü-
çük Asya sahillerinin vahi
bir görünüü vardr, urada
burada birkaç eve rastlanr,
fakat mühim bir kasaba gö-
rülmez.

Yangndan sonra bir sokak
118

Çeviren :

Ercan ERKSAN

Birdenbire iki top sesi bu
sessizlii yrtt. Solumuzda,
küçük bir adann arkasndan
bir Yunan harb gemisi, Yu-
nan ordusunun son kaçanlar-n kovalayan Türk topçusunu
bombardman ediyordu.

Üzerinde bir Osmanl bay-ra dalgalanan küçük bir ka-
lenin önündeki dar bir geçit-
ten geçiyoruz. Yere yatm br
kaç Türk askeri bize bakmak
için balarn kaldryorlar.
Izmirin ilk evlerini artk gö-
rüyoruz. Limanda duman y-
nlar harp gemilerinin mev-
cudiyetini belirtiyor. te mu-
azzam siluetleri gözüküyor.
Bunlarn içinden Edgar-Qui-
net, Jean-Bart, Vittorio-Ema-
nuele, Venizia, King-George,
Îron-Duke'i . not ediyorum.
Bilhassa Amerikan torpito ve

destroyerleri, rhtm kontrol
ediyorlar.

Eenin incisi, ark hallar-
nn kraliçesi zmir, imdi göz-
lerimizin önünde. Bu Türk
ehri Bizans surlarnn, hara-
belerin ince dantelleri ile süs-
lü mavi göün altnda iki yük-
sek tepe yamacndadr. ura-
da kiliselerin kubbeleri orada
beyaz minareler... Üç günden

Bir mahallenin harap hali.



XI inci Yunan tümeni, panik halinde Mudanyay terkederken.

beri Mustafa Kemalin muzaf-
fer ordular zmire girdiler ve
mülteciler için snacak yer-
ler aranyor, hristiyan halk
harp gemilerinin kendilerini

koruyacan hissederek emni-
yet duymaya balyorlar.
Rhtmda hummal bir faa-

liyet var. Akam oluyor. Gü-
ne göü kzllatrarak dalga-

larn içine gömülüyor. Uzak-
tan bir kaç top sesi duyulu-
yor. ehir binbir kla aydn-
lanyor, gemilerin projöktör-
leri kuvvetli klar ile ka-
ranlklar aratryor. Aa,
Türk mahallesinde birkaç tü-

fek sesi, fieklerin patlamas,
kadnlarn haykrlar, sonra
hiçbir ey. Sessiz bir gece.

13 Eylül
Gün doal beri alupalarm

kara ile gemiler arasndaki
gidip gelmeleri bitmedi. z -

mirde bulunan bütün ngiliz
tabalarnn derhal gemilere
binmeleri emri verilmi. As-
kerî emir... Pek fazla deiller:
büyük bir ksm Maltal olmak
üzere üç bin civarnda ve ge-

milere alnmalar hadisesiz ge-
çiyor.

pleden sonra saat ikiye

zmir talyan kolonisi, 3500

tonluk Scrivia vapuruna bin-

dirîlirken.

doru Ermeni mahallesi üze-
rinden doru bir hat halinde
kesif bir duman yükseliyor.
Rhtmlarda akn bir halk
kütlesi ne bahasna olursa ol-

sun gemilere binmek için ko-
uuyor. Rhtmda hemen he-
men Amerikan konsoloshane-
sinin önünde duran bir Ame-
rikan gemisi açlmaa mecbur
oluyor, çünkü gemiye binebil-

mek için birçok kimseler ken-
dilerini suya atyorlar.

J
Fakat ite, Ermeni mahal-

lesinde iki yeni ve çok mü-
him duman yn gözükdü.
Vaziyet ciddileiyor, çünkü
rüzâr hzn arttryor ve a-

levleri Avrupallarn mahalle-
sine doru itiyor. Orada da
bir kaç alev gözükmee
balad. Ateler çtrdyor, fi-

ekler patlyor. Türk igali al-

tnda kalmaktansa ölmei ter-

cih eden Ermeniler evlerini a-

telemiler ve Türk askerleri

ile mücadeleye girimilerdi.
Müthi gürültülerle cephane
depolar patlyor.
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Rhtm boyunda yanan Fransz konsoloshanesi ve tiyatro binasnn görünüü.

Akamn 9 u oldu: hiç far-

mda olmadan gündüzden ge-
ceye geçtik. Gök büyük bir a-

te kubbeden baka birey de-
il. alupalar evleri yanan
Fransz ve talyanlar gemile-
re bindiriyor. Bu panik için-

de, kaçanlarn gayri munta-
zam akn karsnda, silâhl

Fransz gemicilerinin souk
kanllklar ayan taktir.

Müthi sahneler cereyan edi-

yor. Ben Scrivia isimli tal-
yan gemisinden kurtarmay
seyrediyorum.

• Sabahn saat 2 sinde yangn
daha iddetleniyor. zmir ifcL,

yatrosu bir saman yn gibi

Duba üstünde, kendilerini götürecek aiopeyi bekleyen aznlklar
120

birdenbire ate alyor ve yir-I

mi dakika içinde dört duvar!
ve bir ~ym enkazdan bakal
birey kalmyor. Alevler fran-J
sz konsoloshanesi saryor, ta
bina pek az müddet mukave-
met edebiliyor. Fransz kon-
soloshanesinin arkasnda, tal-
yan mektebinin dammda, tal-
yan bahriyelileri amiral ge -

misine yangnn seyri hakkn-
da kl iaretle mâlumat ve-
riyorlar. nfilâklar fazlala -

yor; otomobil garajlarnn ben
zin ve alkol depolar yangn
kuvvetlendiriyor ve panii art
tryor.
talyanlar, Rumlar, Erme-

nileri tayan birinci alupa
gemimize yanayor. Emir ka-
ti: kumandan «Evvelâ talyan-
lar» diye baryor. Fakat bu
kargaalk arasnda nasl ayr-
mal? Sonra, yalvaran kadn-
lar, çocuklarn uzatan anne-
ler var. nsaniyetin sesi «hep-
sini kurtarn» diyor. Merdiven
indiriliyor, insan yn açl-
yor. Aada yar karanlk i-

çinde, müthi bir mücadele



Fransz hastahanesi, yangindan sonra...

cereyan ettiini dehetle tah-

min ediyoruz. nsan vücutlar

denize düüyor ve ac çlk-
lar yükseliyor. Gemiye çka-
bilenler heyecan ve yorgun -

luktan yerlere yklyorlar.
Biraz sonra da hayvanlar gibi

uykuya dalyorlar.

ehrin üstünde alev sütun-

lar büyük irtifalara yükseli-

yor. nfilâklarin iddeti gemi-

mizin bordasndan dahi hisse-

diliyor. Yanp kül olmakta o-

lan Amerikan konsoloshanesi-

ne bakarken, bir destroyerin

denize tuttuu projektörün

nda dalgalar üzerinde bü-

yük bir ate ynnn Scrivi-

ann üzerine gelmekte olduu-
nu görüyoruz. Bu bir mavna,
bir Türk alupas, içinde alev

alm eyalar var ve rüzgâr

bize doru itiyoj". Bu yüzen a-

teten kaçmak için hemen de-

mir alyoruz.
15 Eylül

Sabahn saat yedisi, Güne,
göü karartan kaim dumanla-
rn arasnda güçlükle gözü-

küyor.
Bunlara ramen zmiri ha-

rabeden faciay seçebili-

yoruz. Hâlâ kvlcm saça-

rak yklan duvarlar var. Kur
tarma ameliyesi faslasz de-

vam ediyor. Gece on bin kisi

kadar kurtarlabilmi. Fakat
ümitsiz, yiyeceksiz, susuz, da-

ha bir sürü irsan kald.
Gemimizde talyandan faz-

la Rum ve sokak harbinde ya-

ralanan birçok ta Ermeni var.

Gemi mürettebat intizam te-

mine çalyor, doktorlar faz-

lalayor.
Bin bir gemiler liman ter-

kediyorlar. Evvelâ ngilizler

gidiyor. Scrivia, Pireye hare-

ket emrini alyor. 3500 tonluk

küçük bir gemi 3000 kii gö-

türüyor.
G. ERCOLE 4

BURSANIN SKELES
MUDANYADA

Fancon gemisi ile 11 eylül

öleden sonra Mudanyaya va-
sl oldum. Küçük tepeler ile

çevrili zeytin bahçeleri arasn-
da Mudanya hakikaten güzel.

Eskiehir, Bursa, Gemlik ve
daha yanan yüzlerce köyler .

den kaçan insanlar bu sakin

Marmara kysna ylm.
Yunan kumandan bu zavall-
lar brakarak acele olarak
bugün öleden sonra buray
terketti. Gemisi bir kii daha
alamyacak kadar yüklü idi.

plere aslmak istiyenleri ta-

banca ile vuruyorlard. Baz-
lar demirin zincirine asld-
lar, fakat açlnca tutunamya-
rak bouldular. Cesetleri va-
tandalarnn akn nazarlar
önünde sularn üzerinde gün-
lerce yüzdü. Fransz pavyonu
burada da yüzlerce insann
hayatn kurtard. Mudanya
Bursa hatt trenlerinin direk-

törü M. Laherere bir çok me-
yus nazarlar kendisine min-
netle baktrd.

11 Eylül saat 22 de Kema-
list olduk. Bir avuç insanla

Mudanyaya gelen Fransz ku-
mandan Duplouy, Kemalist
topçu subay Abidin ile bir

protokol imzalad, böylelikle

muhafazamzda bulunan mülte
çiler dokunulmaz ilân edilen

küçük bir sahada emniyette
kalabildiler. Fakat 12 Eylül

sabah Yunanl olmutuk. Mu-
danya atelenmesine ramen
müdafaaya müteallik yeni pro-

tokol imzaland.

Biraz sonra harp Fransz
kampnn kenarna kadar so-

kuldu. Yanan Bergas ve Fila-

dar tarafndan, zeytinliklerin

içinden toplar patlamaya ba-
lad. Mermiler ötüyor ve yu-
nan yarallar çoaldkça bi-

zimkiler onlar tedavi ediyor-

Som.aliyi çevreledi. Saat 13.30

Yangndan sonra denizden zmirin umumî görünük.
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zmir alevler içinde yanarken, muzaffer Türk ordular anl bay-

ramz ehrin içinde dalgalandryor, istilâ ordusunun himaye,

sinde Türke her türlü ikenceyi reva gören aznlklar, kafile

kafile kaçyorlard. Yukarda, vapurlara can atmak çin sandal,

lara dolan halk görüyorsunuz.

lard. Öleyin harp iddetlen
di. ki bomba bir ngiliz gemi-

si ve limanda bulunan bizim
Somaliyi çevreledi. Saat 13.30

Sümer Mahkemeleri ve

Tarihte lk Cinayet

Yazan:

Hatice KIZILYAY
Arkeoloji müzeleri çivi

yazlar mütahasss

o
gelecek saylarmzda.

da ate sesleri hafifledi ve
Yunan topçularnn sesleri

çkmaz oldu.

Tepelerden büyük bir gü-
rültü yükseldi. Yunanllarn
11 inci piyade alay panik ha-
linde idi. nsan ve hayvanlar
bize sndlar. 500 kii gemi-
lere doru yüzmek için deni-

ze atlad.

Yunanllarn en iyi alay
malup olmutu. Esir edilerek

Bursaya doru götürüldüler

ve ben ertesi günü onlar ta-

kibettim. ükrü Paa namna
kolonel Abdül Nafiz Bey Mu-
danyay zaptetti ve anl iler-

yiini Bandrma istikametine

dorulttu.

PAUL TAPPON ER

STANBUL ÇARRISI
(115 nci sayfadan devam)

nevi kuma satlmasndan ileri

gelmitir. Sandal bedesteninin
de «ç bedestan» veya «Ceva-
hir bedesteni» gibi Bizansllar
devrinden kalma eserlerden
biri olduunu iddia edenlere
rastlanrsa da, mimarî tarz
itibariyle bu binann Türk ya-p olduu muhakkaktr. San
dal bedesteni harap ve metruk
bir halde iken 1914 senesinde
ve Operatör Cemil Topuzlu'-
nun ehreminlii zamannda
belediye tarafndan istimlâk
edilmi ve merhum mimar Ke-
maletti'nin nezareti altnda e-

sasl bir surette tamir ettiril,

mistir.

Sandal bedesteni, yahut ye-
ni bedesten, dört duvar ile on
iki fil aya (örme sütun) ü-

zerine kurulmutur. Bu bedes
tenin otuz iki kubbesi vardr-

Ancak içeriden bakld
takdirde bu kubbelerin yalnz
yirmisini görmek mümkün o-
lur. Bunun sebebi, geri kalan
on iki kubbenin fil ayaklar
(örme sütunlar) üzerine tesa-
düf etmesinden ibarettir. San
dal bedesteni, her kenar krk
alt metre uzunluunda bir
dörtken eklinde olup igal et-

tii saha iki bin yüz on dokuz
metre murabbadr. Bu hesa-
ba göre sandal bedesteni, es-
ki bedestenden büyüktür. -,
te bu sebepledir ki, eski be- f

destene «Küçük bedesten»,
Sandal bedestenine de «Büyük;
bedesten» diyenler de vardr.

Bir kumaç.
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Bir saray düünü (Melling'in bir tablosundan)

skilerden seçmeler

TURHAN SULTAN
1 TUZ yl bütün devlet

idaresini elinde tutarak

|v^>/ hükmünü yürütmü o-

|.n Turhan Sultan da Osmanl
]|

nparatorluunda, «Kadnlar
altanat» denilen o kark ve
aileli devrin en seçkin sima-

rndan biridir. Sultan bra-
im'in kars, Dördüncü (Av-
an, 1627 de Rusyada dodu.
) Mehmed'in annesidir. Tur
n iki yanda iken aknc Ta-

Krlarn eline esir dütü ve s-
nbula getirilerek Kör Süley-

man Paa tarafndan saraya,

Sultan brahim'in annesi Kö-
pm Sultana hediye edildi,

j O srada Turhan, henüz on

Yazan :

Kâdircan KAFLI

dört yanda idi (1641). Os-
manl hânedanndan erkek o-

larak yalnz (Deli) brahim
vard. Kösem, telâ ediyordu;
sülâlenin sönme tehlikesi onu
her an huzursuzluk içinde kv
randryordu. Olundan çocuk
üretmek üzere her gün Padi-
aha bir cariye takdim etmee
balamt. Turhan' da ksa
bir terbiyeden sonra odalk
olarak Sultan brahim'e ver-
di. Turhan, pek güzel, câzip

bir kzd. Boylu boslu, teni

gayet beyaz, gözleri mavi, saç
lan kumrald. Yüzünde, güzel
liini arttran, tatl bir çiçek
bozuu da vard.

Turhan, zekâ ve iveiyle
Sultan brahim'i kendine ba-
lad. On be yan doldurma-
dan Osmanl tahtna bir de ve
liaht dourunca, büsbütün ky
met kazand ve sarayn seç-

kin simalarndan oldu. Fakat
Turhan, bu mevkiini uzun za-

man muhafaza edemedi. Koca
s brahim, bir taraftan deliy

di, öbür atraftan da bir düzi-

ne odalk deitiriyordu. Bu
odalklar boyuna çocuk dour-
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duklarmdan Turhan'n deeri
de, gün geçtikçe azalyordu.
Bir aralk ne Turhan Sultan^

ne de veliaht olan olu Meh-
met, brahim tarafndan sevi-

lip okanmaz oldu. Padiah,
bir sütninenin çocuunu ken-
di olundan üstün tutuyor, da
ha çok onunla megul oluyor-

du. Turhan, bu duruma taham
mü! edemedi; bir havuz ban-
da kocas brahim ile münaka
aya girimek istedi. Fakat, pa
diah kzd, Turhan'n olunu
kucandan alp havuza att.

Veliaht Mehrcet, az kalsn,
boulup ölüyordu. Turhan Sul

tan çocuu güçlükle kurtard
ve bir köeye çekilip sessizce

yaamaa balad.

Turhan Sultann tarih sahne
sine çk, Sultan brahimin
öldürülmesinden (18 Austos
1648) sonradr. brahim'in ölü-

mü Turhan' «Valide Sultan -

Ana kraliçe» mevkiine getir-

mi oldu. O da, bu mevkiin
zevkini sürmek istiyordu. Fa-
kat, Osmanl tahtmdaki dei-
iklii yaptran ve olu bra-
him'in katlinden sonra da sa-

rayn biricik hâkimesi olan

Kösem Sultand. Bu sebeple
bütün hüküm ve saray ile-

ri tamamen kaynanas Kösem'-
in elindeydi. Turhan'a «Kü-
çük Valide Sultan» diyorlar

ve o kadar ehemmiyet vermi-
yorlard.

Bu ayrks durum, yava ya
va bir mücadele yolu açt;
Kösem Sultanla Turhan birbi

rine düman kesildi. Avc Meh
met, tahta çkarld zaman
henüz yedi sekiz yalarnda
bir çocuktu. Binaenaleyh, padi
ahn küçüklüünden faydala-
narak Osmanl mparatorluu
nu kendileri idare etmek isti-

yen bu iki taçl gelin ve kay-
nana arasnda bir sürü dolap-
lar, entrikalar çevrilmee ba-
land. Kösem, saltanatn, ta-

hakkümün bütün evkini tat-

m, çok görmü ve geçirmi
ihtiyar bir dii kapland; .
Ahmed'in bu müstesna kars,
Ahmet'ten sonra Osmanl tah-
tna çkan Birinci Mustafa,
kinci Osman, Dördüncü Mu-
rat, Deli brahim'in ve ni-

hayet torunu Avc Mehmed-
in de ilk devirlerinde sarayn
hakikî hâkimi olmu, bu uzun
ve karmakark yllarda bin
bir macerann içinde yuvarlan^
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mt. Kösem Sultan, nihayet
bu duruma bir son vermek, yi-

ne kanl bir teebbüsle Avc
Mehmed'i öldürmek, bu suret-

le Turhan'n da rekabetinden
kurtulmak istedi.

Kösem, bu i için darda
aalarla anlam, bir olmu-
tu. Yeniçerileri ayaklandrp
naraya hücum ettirecek, bu
suretle istediini yerine getir-

mi olacakt. Kösem'in bu kö-

tü niyet ve kararn, Meleki
kadn adndaki bir cariyenin

haber vermeseiyle örenen Tur
han Sultan da sarayda, büyük
bir nüfuz sahibi olan, Baaa-
s Süleyman'n yardmna s-
nd, mukabil tertibat ald.

Yeniçerilerin hücumundan ön-

ce Turhan, saray aalarn a-

yaklandrd. Nihayet bir Ra-
mazan gecesi kaynanas ve
korkunç rakibi Kösem Sulta-

n - Kuçu Mehmet eliyle - sa-

ray dolaplarnn birinin içinde

bodurtup öldürttü (1651).

Artk Turhan Sultan, sarayda
tamamen engelsiz kalmt.
Bu suretle Osmanl saltana-

ÇERKES ATLARI
Çerke atlar dünyansn

en mehur atlardr. Fakat
Çerkeslerin bu at cinsleri-

ni nasl slâh ettikleri ta-

rihin karanlklarna gömül-
mütür. Gelecek saylar-
mzda okuyacanz bir tet

kik yazs, Çerke atlarnn
tarihçesini ve son derece

merakl tarih vak'alarn
ilk defa Yeni Tarih Dünya-
s sayfalarnda bulacaks-
nz.

t nenüz 34 yalarnda d

Rus dilberinin elinde buluj

yordu. stediini sadrâzam,
tediini eyhülislâm yap 1

yordu. Lâkin ne gariptir

kendisi de iradesini Lala
leyman'm, Meleki kalfam
line brakmt. Turhan
sen, kaynanas gibi, hile

ver, düzenler baarr bir

din deildi, ihtiraslar da
kun denilecek dereceleri !

mamt.
Turhan Sultann, sonrs

Yusuf adn alan bir kar
vard. Yusuf ta vaktile Ta
larm eline esir dümü, si
bulda bir manavja satlm
Az zaman içinde ustasnn
madn kazanan Yusuf, ye
ve çiçek satmakla megul
Turhan Sultan,, daha kül
valide iken, bir gün manî
önünden geçerken gözü çr
ilimi, fakat kyafeti dim olmasna ramen, kail

sini yine tanmaa muvaij
olmutu. Nihayet manav
ram huzura çarnca, Ij

bütün tanmt. Turhan, I

raya dönüünde derhal kl
raasn göndermi ve Yusl
saraya getirtmiti. Tur«
Sultan, sarayda korku ve r.|

retler içinde kalan Yus;|

huzura çararak; Nerede el

duunu, akrabasnn adlar|
yan, kzkardei olup ol:|

dn, vücudunda bir i;|

bulunup bulunmadn so:fe

Bütün suallere doru cel

vermi olan Yusuf, kzkaîjj

sinin birkaç yl önce esir cl

tüünü, bir tarafnda bir r.sr olduunu ilâve tl

Turhan Sultan, bu cevapt
dan pek memnun oldu. Bufl
üzerine o da kendisini tanH
kardeini taltif etti. Bu hdB
dis bütün saraya yayld. I
suf, bir Aa oldu ve kenclil

ne hediyeler takdimine pi
land. Hattâ Sultan bra pil

bile ona, bir takm kürk ihN
etti. Önce Kzlaraasmn I
resine yerletirilen Yusp
sonradan ayrca bir yal hap
^and. Turhan Sultan, kaH
sini yalnz servetlere nailjfc

mekle kalmad; rütbesini e

arttrd; uhdesine arpalAff

tevcih ettirdi. Fakat vezijl

rin rekabetini tahrik etmejîk
için bu kadarla iktifa etti

Turhan Sultan'm iyi yüM
liine ramen, devlet ileri i-



Âbdülhamid'in vehmi
Abdülhamid'in ne kadar

vesveseli ve vehimli oldu-

u malumdur. On seneden
fazlaf Mabeyin bakâtiplii-
ni yapm olan Tahsin Pa-

a, hatratnda u enteresan

malûmat verir:

((Ekseriya akama doru
saraya gönderilen maruzat,
geceleri kitabet dairesinde

hülâsa edilerek bir deftere

kaydolunur. Bu defter ve o

tezkereler bir torbaya konu
lur, ertesi sabah bü torba

etüv makinesine gönderile-

rek, muhtemel mikroplar-

dan tecrit edilir ve bir mu-
sahibe verilerek hünkârn
mesai odasna braklrd.»
«Abdülhamit, pek çok si-

gara ve kahve içerdi. Siga-

ralarn Tütüncüba Ali e-

fendi denilen ve en eski

emektarlarndan olan zat

tedarik ve takdim ederdi.

Kahvesini Kahveciba ha-

zrlar ve bir tepsi içinde

iki beyaz fincan ve bir

cezve ile gönderirdi. Sul-
tan Hamt her defasnda,
behemehal iki fincan kah-
ve içmeyi sevdii için, bi-

rinci fincan bitirdikten

sonra ikincisini ayn fin-

canda içmeyip dier temiz
fincana koyard.

Sultan Hamîd'in içtii

su, ikinci Kilerci Hüseyin
efendi tarafndan bir süra-
hiye konulur ve bu sürahi
mühürlü bir çanta içinde

takdim olunurdu.»

lâkis pek kötü gidiyordu. m-
paratorluun hemen her tara-

fnda idarî ve askerî bir kar-

gaalk vard; stanbul'da da
ikide birde ayaklanmalar olu-

yordu. Turhan, Osmanl taht-

tn tehdideden bu frtnalarn
dourduu ve duuraca kor-

kunç âkbetlerden endie et-

mekte idi. Bu sebepten, iyi ni-

yetle yaplan tavsiyeleri ka-

bul etti. Bu arada, Hassâ Mi-
mar Avlonyal Kasm Aa'nm
nasihat ve tavsiyelerini dinli-

yerek «Köprülü Mehmet Pa-

a» nn sadrâzamla getiril-

mesine raz oldu.

Turhan Sultan, valide dai-

resinin süslü ve muhteem bir

odasna oturmu, Köprülünün
gelmesini bekliyordu. Köprü-
lü önünde Kzlaraas olduu
halde içeriye girmi, Turhan
Sultann önünde sayg ile yer
öpmü, iltifatna mazhar ol -

mutu. Valide Turhan Sultan,

devletin mukadderatn kendi-
sine tevdi edecei zât dikkat-
li dikkatli süzdükten sonra
sormutu.:

— evketlû padiah hazret-
leri, size sadârçt mührünü ih-

san buyurmak murat eder.

Din-ü devlete istenilen hizme-
tin uhdesinden gelebilir mi-
sin?

Köprülü, ilerini katiletire-
cek dört art kotu: Valide Sul
tan da bunlar kabul etti ve
ertesi günü IV. Mehmet, mu-
tat törenle Köprülü Mehmet
Paa'ya sadâret mührünü ver-
di. Köprülü, be yl kadar sü-
ren sadrâzaml srasnda dev

let idaresini tamamen düzelt-

mee muvaffak oldu. Köprü-
lünün sadâreti ile kadnlar
saltanat da hitama erdi. Köp-
rülü ölünce Valide Sultan,

Köprülü'nün olu Fazl Ah -

met Paa'y sadârete getirdi.

mparatorluun batmasn ge-

riletti ve memlekete düzen
verdirdi.

Turhan Suîtan'n yapt en

iyi i, Köprülüleri devlet ba-
na getirmesi olmutur. Bu yüz

den hem halk hem de kendisi

,rahat etti. Köprülü zâdelerin

ak-lca idameleri sayesinde

Turhan Suîtan'n ici rahatt;

olu IV. Mehmet ise Edirne'de

av elerçeleriyle megul olu-

vordu. Artk sarayda eski

kanl, sahnelerden, darda da
o korkunç ayaklanmalardan
eser kalmamt. Köprülü sad-

razam olduktan sonra bütün
Osmanl mnaratorluu üç di-

man idare ve erkine tâbiydi.

Bunlar: Valide Turhan Sul _

tan, Dördüncü Mehmet, Köp-
rülü Mehmet Pasa idi.

Valide Sultan ile Avc Meh-
med'in sevgili gövdesi Rfcbîa

Gülnû daima elencelerle
megul oluyorlar, padiahn
iteine uyarak, Edirne ile s-
tanbul arasnda gidip geliyor-

lard (1). IV. Mehmet, Edir-

neye geldii zaman çok defa
Valide Turhan Sultan da bera
herlerinde bulunuyor, halk
«Valide-i muazzama» y gör-

memek için bucak bucak ka-
csvorlard. O zaman, Valide
Sultan da bu kaçnmalara
kar muhteem, süslü araba-

sndan yamakl ban uzata-
rak: «Korkmayn olancklar?
diyor, etrafa çil çil kurular
frlatyordu.

Turhan Sultan, devletin i-

ceride ve dardaki kuvvet-
lenmesini, hiç deilse kuvvet-
lenir gibi olmasn görerek
büyük sevinç jiçindet \ mesut
bir ömür sürüyordu. Turhan
nihayet an, eref, servet i~

çinde öldü (1682). Yeni cami--
nin yanndaki hususî türbeye
gömüldü. Valide Sultan öldü-
ü zaman 56 yanda idi. Tur-
han Suîtan'n brakt en mü-
him eser, stanbuld'da Emi-
nönündeki «Yeni Cami» dir-

Bu camiin yaplmasna da-
ha 1597 de, Üçüncü Sultan
Mehmed'in annesi «Safiye
Sultan» m emriyle balanm-
t. Camiin mimar Davut A-
a idi. 1603 te Sultan Mehmet
öldü, Safiye Sultan da Eski
Saray'a sürüldü. Bu suretle

camiin yaplmas yüzüstü kal

d. Bir aralk, Kösem Sultan
ise balad, fakat onun da ö-

lümü üzerine inaat yine dur-
du. Nihayet 1666 da tekrar i-

se baland ve yedi yl süren
devaml bir çalmadan sonra,

1673 te cami bitirildi. IV. Meh
met, Turhan Sultan, Köprülü
zâde Fazl Ahmet Paa, vezir-

ler ve devrin ileri gelen âlim-
leri hazr olduu halde «Yeni
Cami» nin parlak bir surette

açl töreni yapld.

(1) Rebîa Gülnu, Giritli

dilber bir Rum kzyd.
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Trabzonda Ermeni komitecilerinden müsadere olunan silâhlar.

Ermeni komitecilerinin mezalimi
ve Türk - Kürt dümanl

Tarihin kanla yorul-
mu ibret sayfalar, bin-

lerce insann ve ailenin

felâketine sebep olan
sebepsiz ve manasz hu-
sumet, görüyoruz ki bu
gün bile ders olmamtr.
Geçen sene Arabistanda
yaynlanan Arapça bir

eser, hâlâ Ermenileri
istik?â!e dave* etmekte
ve Türk _ Kürt dümanln körüklemektedir.
Burada bir Ermeni ta-

rihçinin eserinden tercü-
me ettiimiz parçaiar,

Ermenilerin Türk ve
Kürtleri nasl imha et-

tiklerini göstermektedir.

ÖNSÖZ
1914 de Birinci Cihan Har-

bi balad zaman amda bu-
lunuyorduk. O sralarda ark
vilâyetlerimiz halkndan mu
hacirler geldi. Bunlar, Türk-
lerle meskûn bulunan ma-
hallemizde yerlemek istedi-
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Dr. Astarciyan'n Arapça ola-
rak nerettii (Ermeni mületi
tarihi) kitabnn kapak resmi

ler. Hemerilik duygusu ild
amdaki Türkler bu muha-|
cirlere ev ve i teminine ça-j
ltlar. SEFO EMM diye ça
girdiimiz Van köylerinden
bir Kürt de karsiyle birlik-
te evimizin bir odasna yer-
leti ve gece bekçilii yapa-
rak geçinmee balad.
Çok geçmeden bu seferi

ama Ermeni muhacirleri gel
di. Türkçe konutuklar için
bunlar da mahallerimizde yeri
lemee çaltlar. MARDK
DAYI diye çardmz Ma-
rah bir bakrc da ailesiyle

birlikte ikinci bir odamza
snd.

Biz, insanî bir duygu ile
her iki muhacir ailesiyle, on-
lar kendimizden ayrmaz
derecede cancier olmutuk.
Fakat çok geçmeden SEFOEMM ile MARDK DAYI

birbirleriyle çekimee ve
evin huzurunu bozmaa ba-
ladlar. O zaman henüz mek



be giden bir çocuktum am-
La SEFO EMM'nin kavga
•asnda (Bu Ermeniler, bi-

ni topraklarda binlerce

ürt ve Müslüman oca sön

irdüler. Arkalarnda Mos-
)fu bulunca katmerli gâvur
dular.) diye bardn,
ARDK DAYI'nn da (Ya-

x bana ne söylüyorsun, po-

:ikacîarn ve komitecilerin

izleri kör olsun) diye cevap
erdiini hatrlyorum.
Bu kerre, Arap memleket
rinde Dr. Astarcyan adn-
I bir Ermeni tarafndan son
insanlarda arapça bastrl-

ve bir tesadüfle elime
îçmi 400 sahifelik (Erme-

li
milleti tarihi) kitabn o-

ryunca çocukluuma ait bu
ltra gözümün önünde tek-

ir canland.
Birinci Dünyâ Harbinden
>nra anavatana döndüüm
iman, Moskoflara dayanp
rk vilâyetlerimizin müslü-
an halkna ve Kürt airetle

ne Ermenilerin yaptklar
iezalim hakknda Türkçe e-

;rler okumu, fakat politi-

aya itimat etmediim için

jimlarda mübalaa bulundu
jinu sanmtm. imdi Arap
lemleketlerinde bir Ermeni
rihçi tarafndan tam bir ser

jîsti içinde yazlan (Ermeni
^illeti tarihi) nde, hürriyet

Ermenistan Reisicumhuru
Avadis Ehrnnyan

.tu

jf^bs LW J 1^ ->^»

ijJ.1 j/fl ^j'S «; fijRjtm* jiîj jjr JWI Li^j'

JfcJli' V, <»

: j,» y.o//tf tlorca j«.-5- i!V -—.> <*

^IjjHJ "ti—j î^U' »Jfc !y .UiS' ^luV j+l U».>

^jji «nö vj* j *~>t***<* *•« j*V •** c,ut «s*

Büyük Ermenistan hududu-
nun Ankara ve Kayseri vilâyet

lerine dayandn bildiren ki-

tabn 44 ncü sayfasnn kliesi

mücadelesi perdesi altnda
Ermenilerin Rus silâhyla

Kürtlere kar yaptklar kat
liâmlardan, yklan ve yak-
lan köy ve kasabalardan, hat-

tâ yer altnda kazlan 400
metrelik tüneller vastasiyle
klalarn berhava ediliin-
den övünülerek bahsedildii-
ni görünce SEFO EMM'nin
söyledii (Bu gâvurlar bin-

lerce Kürt ve Müslüman o-

cam söndürdüler.) sözünü
tekrar etmekten kendimi ala

madm.
1828 ve 1878 Türk - Rus

harpleirnde yaptklar gibi

1914 Birinci Dünya Harbin-
de de Rus ordusu gelinceye

kadar ark vilâyetlerimiz Er
menilerinin cephedeki ordu-
yu vurduklarn, Kürt airet-

lerine ve Müslüman köy ve
kasabalarna yaplan aknla-
r ve Ermeni komitecilerinin

insanla smyan hunharlk
larn yüzü kzarmadan uzun
uzadya anlatan bu kitabn
muharriri, Türk millî mü-
cadelesinin zaferle neticelen

mesi üzerine Ermenilerin sah
neden elleri bo çekildikleri-

ni saklamamakta fakat kita-

bn öyle bitirmektedir:

«Geçmite olan biten her

eye ramen Ermeni milleti,

tarihî Ermenistan devletini

tabiî hudutlar içinde kura-
caktr. Bir gün gelecek dün-
ya Büyük Ermenistan'n ku-
rulduunu görecektir.» (Ki-

tapta sahife: 403).

Kitabn 44 üncü sahifesin-

de kurulacak Ermenistann
hudutlar da öyle çizilmi-

tir:

«Ermenistann hududu, i-
malden Gürcistan ve Kara-
deniz, arktan bugünkü Türk
ran hududu, cenuptan bu-
günkü Türk-rak hududu,
garpten ise Kayseri ve Sivas
vilâyetleridir.»

Bu son fkralar bana, 1945
de Berlini zapteden Rus or-

dularnn banda Ermeni Ge
nerali Pagramyanm bulundu
unu, mükâfat olarak Rus
hükümetinin ona Büyük Er-

menistan vaadettiini yazan
Beyrutta münteir bir Ermeni
gazetesinin makalesini ha-
trlatt.
imdi kendi kendime «te-

vekkeli deil, memleketine
dardan hiç kimseyi sokm-
yan Sovyet Rusya, kinci
Dünya Harbinden sonra Su-
riye ve Lübnan ile Yunanis-
tan ve Fransadan 200 bin Er-

(Devam 132 nci sayfada)

Tanaksoton komitesi müessisi

Simon Zoven
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Kanunî Süîeman (Renzo Sertoli Salis'in Büyük Süleyman

adl eserinden).

müzesi arivinde bulunan hu
susî mektuplar üzerinde du
racaz.' Çünkü gerek hü
kümdarlarm ve gerek öhre
kazanm devlet adamlarn]
hususî hayatlarnn ve karaî
terlerinin bilinmesi lüzumu
na kaniiz. Filhakika arivle
rimizde bu gibi vesikala
mahdut olmakla beraber hij

de yok deildir. Netekim Bi
rinci Abdülhamidin Ruh
ah'a yazd bir mektup cid

den enteresandr. Yine Hur
rem Sultann Kanunî Süley
mana yazd nâmeler d
tetkika lâyktr. Damad bra
him Paann kars Hatie
Sultana yazd mektuplar
gelince;

(Büyük devleti idare ede
benim. Her ne yaparsam yajm olarak kalr. Zira bütü
kudjret benim elimdedir.

Herey harp, sulh, servet v<

kuvvet benim elimdedir.

Diyen bu azametli veziri âza

mm el yazs mektuplar gö
rülünce, cidden hayrete dü
gülmektedir. Netekim mem-
leketimiz arvilerinde hayl
görgüsü olan bir zatin bu mel
tuplardan biri için: «Meâ
yihten olmas muhtemel bu
luman brahim nâm kimse
nin Sultanlardan birine mel
tubu» yolunda bir hulâsa ha
zrlamas, yaz ve ifadeni]

Kanunî Sultan Süleyman'n damad
brahim Paann mektuplar

Yazan : Tahsin OZ *

.

Topkap Saray Müzesi eski Müdürü

Osmanl tarihinde öhret
kazanm devlet adamlarn-
dan biri olan maktul, makbul
ve frenk lâkablar verilen
Damad brahim Paann
menei hakknda muhtelif ri

vayetler vardr ki, bunlar
Sayn smail Hakk Uzuncarl ksaca belirtmektedir.

Çeitli görevlerde bulun-
duktan sonra, 13 sene veziri

âzamlkta bulunan ve seras-
ker-i sultan unmanm alan
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bu zate ait baz belgeler ar-

ivlerimizde bulunmaktadr,
Biz bu yazda brahim Paa-
nn kars Hatice Sultana (1)

yazd ve Topkap saray

(1) Hatice Sultan; Yavuz
Sultan Selimin kzdr. Vefa-
tnda Sultan Birinci Selimin
türbesi civarna defnedilmi-
tir. Olu Mehmet ah da, weh
zade türbesi haziresinde met-
fundur.

ne halde olduunu belirtece

i kanaatindeyiz.

brahim Paann yazs cî

den fena ve imlâs da pek bc
zuktu. Ekseri mektuplarnd
hareke kullanmtr. Faks
yaznn ve imlânn bozuklu
dolaysiyle hareke de kife

yet etmemekte, ancak kari

neyle okunabilmektedir. Ta
biatiyle düzgün bir ifade v
üslûp da yoktur. Fikir sevi

yesi de dikkate lâyktr. Hal
bulki Paann Arapça ve Fari
ye de vukufundan bahsoluj

nur.



i Paann resmî olarak hü-
eljmdara sunduu arizalarla

0 verdii hükümlere gelin-

il
Jj

durum bambakadr. Ya-
1 imlâ ve ifade dîvan efen-

berinin elinden çkmakta ol

u undan üphesiz düzelmek
Br. Fakat fikir de daha mâ
i.ldr ki, divânn buralara

Bar nüfuz ettii anlali,-
' Bir de brahim Paann
j
kümlerdeki pençesi dik-

ite ayandr. Dier devlet
galinin pençelerinden ta<

jimen ayrlm olup tekmil
safiyle bir Tura halinde-

1 Ne çare ki bu kadar ne-
1 bir pençesi keide olunan
ilgann imzasn bile zorluk
ve pek fena att fanla-
for. Ibrahmi Paann Ba-
[t ve ran seferlerine gittii

ada karsna gönderdii
îktuplar iki çeittir. Bir
jm kâtipler tarafndan ya-
tmtr. Bunlarda, «Hazret-i

ltun-ül Mu'azzama, Zeyyi-
t-i iffetuha, ilâ-yevm-il-

sâb» diye bir elkaf bulun-
kta, imza da gayet güzel
S istifle: «muhibbiküm el-

kîr brahim» eklindedir,
oluna; da «Nurudîde, kur-
-tül-uyun Muhammed a-

iki gözlerinden öper; ka-

il klalar..» yolunda yazl-
ktadr.

Kendi yazd mektuplar-
elkab, (Hazreti cânm ve
/diim gözleri güzel» ve
îazreti cânm dahi sevdi-

m» eklindedir. Ve haiye-
de de «... Muhammed a-
n iki gözlerinden öperin,

m anasnn iki gözlerin ö-

rin. Ümiddir ki kabul olu-

» diyor.

(Mektuplarn birinde, iznik

farnda Elmal Yaylâsmda
jiuunu ve buradan kavun,
üru ve pastrma gönderdi

-

m bildiriyor. Dierlerinde
jrp durumundan da bahset-
îkte ve mektubu Su ehrin
m yazdn ve imdi Teb-
jsden iki günlük mesafede
>y kasabasnda olduunu
(zdktan sonra bizim, bu
jrlere geldiimizden kimse
iiberdar deildir. Devletlû
idiah- âlempenah Hazret-

lerinin dahi malûmu erifle-

ri olmayub bizi henüz Diya-

rbekirde tasavvur ederler.

Biz Hakcelle ve lalânn aynü
inayetiyle. . . Kzlba- lâin

elinden nice kal'a fethettik..»

demektedir. Bir dierinde
düman makhuren Heme-
dan'a kadar takib ettiklerini

ve bu esnada k baladn-
dan «Devletlû Padiah- âlem
medâr Hazretlerinin önleri-

ne düüb ol mahalde Ba-
dad fethine azimet» edildii-
ni yazyor. Baka bir mektu-
bunda da «imdilik mahru-
se^-i Badatta olub Hak Cel-

levealânm uluvvu inayeti ile

bu diyarlar murâd üzre olub
Diyar- Acem ve Irak'n hak-
ki ile...» fetih edildiini bil-

diriyor.

Mektuplarn biri de sara-

yn iç münasibetleri yönün-
den dikkate lâyktr. Bu s-
rada. Sultan Süleyman- 1 Ka-
nunî'nin valdesi vefad etmi

ve Hatice Sultan ta'ziyye i-

çinJ saraya gitmi ve bunu
Paaya yazmtr. bram Pa-
a cevabnda, «Cennetmekân
merhume Valide Sultan haz-
retlerinin vefatna vardu-
unuzdan dolay bu canibden
özürler dilemisiniz» diyor.

Ve bil'akis ziyaretinden do-
lay pek memnun olduunu
ve berhurdar olmasn temen
nî etmekte ve fakat mektu-
bun sonunda, «ziyafet ve da-

vet olundukta varmjak mü-
nasib deildir» sözleriyle bu-
na rza göstermemektedir.

Sözümüze son verirken
hulâsa olarak yazdmz bu
mektuplar ve geçen isimler,

Resimli Tarih Mecmuasnn
Mart 1953 tarihli 39 uncu sa-

ysnda, «Kanunînin makbul
veziri brahim Paa, damâd
deil mi idi» mevzuunu da hal
letmi ve imdiye kadar da
bilindii veçhile Paann da-

mâd olduunda übhe brak-
mamtr.
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Tarihî Anadolu
Bu resim, 1812 ylnda neredilmi olan Moeurs othoman'dan
alnmtr. Bir kadn hem hamur youruyor, hem de çubuk
içiyor. çtimaî hayatmzn birer safhasn gösteren bu gibi

tarihî ve kymetli resimleri neretmekte devam edeceiz.



Garp ressamlarnn hayalinde harem.

HAREMDEN MEKTUPLAR :

Çelebi Sultan Mehmed'in kz
Selçuk Sultann mektuplar

Bugüne kadar meçhul kalm olan sultanlarn mektuplar,
Osmanl tarihinin bir çok karanlk noktalarn, aydnlatmak-
tadr. M. Çaatay Uluçay, ilk defa bu mektuplar ilim âle.

m ine sunmaktadr.

Yazan : M. Çaatay ULUÇAY
III

TARHTE devir açp ka-
payan, bin yllk Bizans
mparatorluunu tarihe

mal eden Fatih Sultan Mehmet
Han, sefere giderken 1481 y-
lnda, kendine an ve eref-
ler veren askerlerinin göz ya
lan arasnda Gebze civarnda
öldü. Zafer marlar söyleyen
azlar sustu, kös ve mehter-
ler matem ve ölüm havalar
çalmaa baladlar. Bu kara
haber ksa zamanda mpara-
torluun dört yanma yayld,
millet onun için yas tuttu,
barna ta bast.
Hükümet, göçen Fatih Sul-

tan Mehmet Han için bir ta-
raftan cenaze törenleri, öbür
yandan da yeni padiah için
cülûs merasimi programlar
hazrlyordu. Fatihin, hayatta
iki erkek evlâd kalmt. Bü-
yük olu Bayezit Amasya va-
lisii, küçüü Cem Sultan ise
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Bayezidi istiyorlar, baz dev-
let adamlar da Cem'in taraf-n tutuyorlard.

Fatih Sultan Mehmet «Ka-
fiunname-i Âli Osman» na, ölü
mü halinde kimin padiah ola-
cana dair bir kayt koymam
fi. Bunu, dorudan doruya
devlet adamlarna ve orduya
brakmt. Yalnz bu kanun-

da, ehzadeler arasndaki n
cadeleye son vermek için i

diah olan ehzadenin, di|

kardelerini «Nizam- âl
için» öldürmesini açklam
Fatih'in ölümü üzerine

niçeriler ve devlet adaml;
nm çou büyük ehzadeyi
tediklerinden II. Bayezid'e

j

laklar ve haberler gönderi!
rek stanbula çarld. Fal!
sadrâzam Karamanî MehmJ
Paa, air ve ince ruhlu oîi

Cem'i çok seviyodu. On
padiah olmasn candan is

yordu. Bu yüzden ayrca
*

mektup da Cem'e gönderdi
padiahla davet etti.

Mehmet Paann Cem Si
tana gönderdii mektup,
Bayezid'in adamlar taraf]
dan yakaland. Buna mukat
ehzade Bayezit, süratle 9

tanbula geldi ve padiah <

du. mparatorlua gönderdi
fermanlarla babasnn öldü
nü, onun yerine tahta oturd
unu bildirdi. Artk hutbele
de II. Bayezid'in ad söyler
yor, hükümlere ve fermanla
onun turas çekiliyordu.
Cem Sultan, aabeyisin

padiahln kabul etmedi, <t<

lad kuvvetlerle Konyad;
Bursaya geldi ve orada pacahln ilân etti. Bu yüzdt
mparatorlukta ikilik çk
Kardeler arasnda tmücade
balad. Uzun yllardan be
Bursada oturan halalar Se
çuk Sultan onlarn bu hali
cok üzüldü. Aralarn bulrn?
için ortaya atld. Cem Sulti
ve Bayezid'e nasihatlerde b
lundu.

Selçuk Sultan, Çelebi Sulta
Mehmedin kzyd. Kardei I

Murad'n, sfendiyarolunu
kziyle evlendii sene o da Ki
raca Paaya verilmiti. B
mes'ut birlemeden Hatice Hî ;

nm Sultan domutu. Selçu
Sultan, kocas Karaca pasa il

yirmi sene en bir hayat y
sad. Karaca Paa 1844 dc

Varna savasnda ehit düür
ce, dul kald. Bursada yerle
erek, ömrünün son yllarr
hayrlar yaparak, ibadet ede
rek geçirdi. Fatih Sultan Me
met, çok sevdii halasna bi

çok köy ve çiftlikler temlii

etti.

Selçuk Sultan kendisine ba
;

lanan tahsisat ve yaplan tem
iikler sayesinde rahat bir ha



Harem kadnlar, daima kapal

yat sürmü, adn ebedîletir-
mek için Bursada 1450 (854)
de adiyle anlan camiini, 1466
(870) da Mihrabl köprüsünü
yaptrd.

II. Bayezid'in padiah oldu-
u srada çok yalyd. Günle-
rinin çounu yatakta geçiriyor
du. Cem Sultan Bursaya ge-
lince, iki kardein arasna gir-
di, kan dökülmemesine çal-
t. Cem Sultan, bata halas
Dmak üzere babasnn hoca-
larndan Molla lyas, tarihçi
ükrüllahm olu Ahmetten
müteekkil bir heyeti aabe-
yisine gönderdi. Bunlar Sultan
Bayezid'a: Anadolunun Cem
Sultana, Rumelinin kendisine
braklmasn, mparatorluun
parçalanmasn teklif ettiler.

Fakat II. Bayezit bu teklifi

reddetti.

Cem vak'as sona erdikten
sonra da, II. Bayezid'le halas
Selçuk Sultan arasnda muha-
berat eksik olmad. Halasn
?ok seven II. Bayezit, zaman
zaman doktorlarn göndere-
rek, hastaln tedavi ettirdi..

II. Bayezit, bir defasnda ta-
3ip Yakut'u göndermi ve Sel-
çuk Sultan tedavi ettirmitir.
Buna çok memnun olan Sel-
çuk Sultan II. Bayezid'e u
nektubu göndermitir. Mek-
tubun balnda: «Cier ~kö-

odalarda döeklerine serilmi esi

em Sultanm hazretleri ebbe-
de devletehu ve saltanatehu»
yazldr. mza yerinde ise,

«Kemine valide duacnz» var

Bir saray kadn tipi.

kadin olarak tasavvur edilir.

dr. Ba tarafndan padiaha
hayli dualar ettikten sonra
unlar söylemektedir:

«... Amma Sultanm ma'lum
oluna kim, imdiki halde yine
zahmimiz debreüb bir az miza-
cmz sa'folduu ecelden tara
çkb Çölmek köyünde devlet

saraynda mütemekkinüz. m-
di benim çierköem devletlû

sultanmdan temenni ve isti-

d'a budur kim, duay hamil.

i

veraka tabib hoca Yakut dev-
let eiine yüz sürüyü nasl
olcak lütfü ihsan edüb gön-
deresiz, ola kim bu derdimize
deva ola. Baki bu babda lüt-

fetmi olasz (1)

II. Bayezit, halasnn shha-
tiyle yakinen alâkadar olmak-
ta, rica ve arzularn yerine

getirmektedir. Bu yüzden Sel-

çuk Sultan, yeenin minnet ve
ükran duygularn belirten

mektuplar yazarak teekkürle-
rini ifade ediyor. «El-fakire

Selçuk Karavum» imzasiyle

yazd ikinci bir mektubunda
da: «Arz- bende-i zaife budur
ki bundan önden bu Karava-

n mizac bir az onat olma-

yub maraz müstevli olub hattâ

nevmid olmu iken Sultanm
dan tabib taleb olunub gelicek

bir kaç gün kema-yenbei idüb

(1) Top. Ars. No. E. 10288
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Allah avn-i inayetiyle ve sul-

tanm himmetiyle bu mezkûr
tabib hizmet sebebiyle bu zâ-

ifane vücudumuz sihhat bul-
du. Tabib dahî hizmette kusur

komad. Hak süphane taalâ
sultanmn ömrünü ve devle-

tini ziyade edüb ahireti ma'-
muren devletle çok yllar ö-

mür vere. Âmin, ya muin, ve-
ya hayr el-nâsîrin» (2).

Bir dier mektubunda, devlet
adamlarndan ikâyet ediyor,

kendisine sayg göstermedikle-

rini ileri sürüyor. Bur.da çok
hasta olduunu, tedavisi için.

«... Mevlâna Sinanüddin du-

acnz ve ümmeti meya.
mine geldiklerinde bu zâ-

»fe cariyenizi sahib-i fi-

ra bulub mualecatda be-

zi-i mechud eylediler. Anla-
rn mukdim meymunlar ile

yevmen fi-yevmen ifakate meyi
olunub evaili evvel il-cemazin
de lilah il_hamd ve'l-minne ta-

mam sihhat hayr il.ni'me hâsl
oldu. Müarünileyh duacnz se-

beb-i inhiraf- mizac bi-haki.
katihi ma'lûm edindiler. Üm_
middir sultanm hazretleri dahî
anlardan istifsar buyurulub ii-

m-i erifleri ihata eyledikten
sonra biz kemine cariyesinin

bunun gibi halatna sebeb olan-
lara adl-i amin ile mükâfat bu
yuralar. Eyyam- saadet-i a-
hidi sayir bende-i âl-i Osman
gibi padiâh- âlem-penah iz-

zetine izzet ve eref bulmak
mülâhaza bulunurdu. Hâliya
hakimler mahall-i ta'zîm ve
tevkirde evza'- ve tahir iraet
ederler. Padiah sa olsun.. »

(3) geldiini ve iyi ettiini
yazyordu.

mzas: «Zaife cariyeniz Sel-
çuk.» dur.

Hayatnn son yllarn, ac-
lar ve hastalklar içerisinde

geçiren Selçuk Sultan 1485

(890) ylnda Bursada öldü.

Babasnn yaptrd Yeil
Kümbet de gömüldü.

Türkistan eyhülislâm akir Hayaliddin (ortada) Msr Müftü-
sü eyh Mahluf ile (sada) konuurken.

Sovyet Haclar Msrda...

(2) Top. Ar. No. E. 10287.

(3) Top. Ar. No. E. 10287.

GEÇEN hafta Kahireye
urayp Mekkeye git-

mi olan on sekiz Rus-
ya müslürnan hacs, Kahireye
dönmülerdir. Malum olduu ü
zere bu haclar Kahireye gel-
dikleri zaman Sevyet Sefaret
memurlar, etraflarnda bir
demir perde vücuda getirmi-
ler, haclar da ancak içlerini

çekerek, memleketlerinin altn
da inledii zulüm boyunduru-
unu anlatmaa çalmlardr.
Bu defa kendileriyle konuma-
a muvaffak olduk ama, bak-
nz nasl?
On sekiz Rusya müslürnan

hacsn getiren uçan, yol ha
zrh yapmak üzere Kahire-
de iki gün kalacan ören-
dik. Haclarn Kahireden ilk

geçilerine dair Msr gazete-

lerinin neriyat, Kahire Sov-
yet sefaret ei'lerini ilgilendir
mis ve galiba onlar Moskova
ile muhabereye mecbur etmi-
tir. Ayni neriyat yüzünden
hac namzelerine ihtarda bu-
lunulmu olacak ki, dönüle-
rinde haclar, kendi kendile-
rine bir demir perde kurmu-
lar ve otelden yalnz iki defa
çkmlardr.

Birinde Msr Müftüsü eyh
Mahluf'ü makamnda ziyaret
ettiler. Tabiî Rus ajanlarnn
kontrolü altnda...

kincisinde, Msr Müftüsü-
nün kendilerine verdii ziya-
fette bulundular.

Ziyafette bulunan Rusya
müslürnan haclar unladr.
Müftü akir Hayaliddin (27



Sovyet haclar Kahirede sra bekliyorlar.

milyon müslümanm yaad
Türkistamn eyhülislâm). Ka
J an Babahan olu Ziyaed,-

din, Kad Yusufolu Carullah,

Kad Fazl Hoca, mam smail

Elmüteri, mam smail Rah-
metullah, mam sa olu Ab-

dülbari, ulemadan ahabed-
din Abdülmü'min, Hoca Ab-

dullah olu Mirhaciddin, Hoca
smail olu Abdülhafiz.

Ziyafette Rusya haclarn
konuturmaa bouna ura-
tk. Onlar konuuyorlard ama,
yalnz ev sahibi Msr Müftüsü

ile ve sadece din bahsinde. Biz

söze kartk m, kulaklarna

bir demir perde geriliveriyor.

Yemekten sonra Kad Ziyaed-

din'den bu sükûtun sebebini

sorduk ve ziyaret ettii Kâbe-

nin yüzü suyu hürmetine ko-
numasn rica ettik.

Hoca, bir elini sükûnetle sa-

kalna götürüp .öteki eliyle de
cebinden bir kât çkararak

bize uzatt ve bunu okuyunuz,
dedi.

Uzatlan kât makine ile

ve Arapça yazlm resmî teb

li ifadeli bir eydi. Balk o-

larak da «ikâyeti» kelimesi-

ni tayordu. Teblii aynen a-
ada nerediyoruz:

KÂYET
nna lillâh ve inna i I ey h

i

raciun.

Biz, hac farizasn eda ve
Peygamberimiz Hazretleri-

ni ziyaret etmek maksadiy-
le gelmi olan Sovyetler Birli-

i müslümanlarmdan on sekiz

hac, mukaddes topraklara gi-

derek hac ibadetimizi yaptk
ve ziyaret bahtiyarlna nail

olduk. Allah kabul eylesin.

imdi, bu büyük nimet için

AJaha minnet ve ükranlarm-
z sunarak sevinçle Msr'a
döndük. Burada camileri ve
mübarek makamlar geziyo-
ruz. Fakat Msr gazetelerinin

hpkkmzda yanl ve aslsz
haberler nerettiklerini ö-
rendiimiz için, sürürümüz ke
dere inklâo etti. Lâhavle ve-
lâkuvvete illâbillah...»

mza: Ziyaeddin

Teblii okuyup bitirince,

Müftü Ziyaeddin söz alarak:
— Bize ba arlar çkar-

mak istemiyorsanz, bunu ay-
nen nerediniz, dedi.

— Nasl ba arlar? diye
sorunca da:

— Biz, hacca geldik. Bizim
gibilerin, dinî iler dnda
mevzularla megul olmalar
doru deildir. Bu sebeple ken
dim ve bütün arkadalarm
adna sizden rica ediyorum.

Bu yazy olduu gibi nere-
diniz ki, bamza dert açma-
ynz., dedi.

Bunun üzerine ev sahibi

Msr Müftüsü de söze kara-
rak:

— Ben, din kardelerimize
ikram için bu ziyafeti tertip

ettim. Onlar nasl istiyorlarsa

öyle hareket etmenizi ben de
rica ediyorum, dedi.

Cevap olarak teblii aynen
neredeceimizi söyleyince,

Rusya haclar derin bir ne-

fes aldlar ve gülümsemee
baladlar. Artk durmadan
konuuyorlard ama, yalnz di

nî mevzular, Türkistan ulema

s, hadisler- ve on sekizinci a-

srda Çin _ Türkistan muha-
rebesi konuuluyordu.

Rusya, Moskova veya Sov-

yetler Birlii... Vallahilâzîm,

orada bulunanlardan hiç biri,

bu kelimeleri azlarna alma
dlar...

Bu yemini, Kahire Sovyet
sefaretindeki ajanlar müsterih
olsunlar diye içiyoruz. Artk,

tabiî sefaretle Moskova ara

nda ifre muhaberesine de
lüzum yok. Böyle olunca (n-
na lillâh) ile balyor (lâhavl)

ile nihayet bulan (ikâyet) ba
lkl tebliler yaynlanmasna
da ihtiyaç hissedilmez...
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Ermeniler

(127 nci sayfadan devam)

meniyi kendi vapurlariyle
Kafkasyaya alp götürdü.»
diyorum.

Arkalarn Moskoflara ve-
rip ark vilâyetlerimizi ya-
kp ykmak eklinde Erme-
nilerin tarihte birkaç defa oy
nadklar facia imdi bir de-
fa daha hazrlanyor demek...

ark hudutlarmzn Öte-

sinde hazrlanan bu cehen-
nemi tertiplerin, ihtilâlci Er-

meni Tanak partisi umumî
merkezince vaktiyle karar-

latrlan (Müslümansz bir
Ermenistan) kurarak bütün
dünyaya dalm Ermenileri
buraya toplamay gaye edin-
diini saklamamaktadr.
Teknik kabiliyeti yüksek,

mücadelede hunhar ve idea-
list fertleri bol Ermeniler,

imdi güvendikleri Bolevik
Moskoflar sayesinde -Allah
yazmasn- eer muratlarna
ererlerse, onlara nisbetle ge-
ri olan ark vilâyetlerimiz
halkn ksa bir zamanda yok
edecekleri üphesizdir.

Allaha bin ükrederiz ki,

hariçte suikastlar hazrlyan
bedbahtlara kar bugün yir-

mfi bir milyon Müslüman
Türk ve Kürt bir vücut hâlin-

de ayakta durmakta ve ba-
ta Amerika devleti olduu
hâlde Avrupanm on dört dev
leti bize yardm için yanba-
mzda yer alm bulunmak-
tadr.

Ermeniler, (Ermeni milleti

tarihi) nin birçok sahifele-

rinde yazld gibi, eskiden
mutaassp hiristiyan dünya-

snn, slâm memleketlerini
mahvu harap etmek için gön
derdii Ehli Salip ordular-

na yardm etmi, Haçllarn
Kudüs'e ulamalarn temin
için Klcarslan ve Salâhat-
tini Eyyübî idaresindeki müs-
lüman ordularn arkadan
vurmu ve bu marifetlerini
geçmi Türk Rus muharebe-
lerinde üç defa tekrar etmi-
134

Mehur komitac Antranik.

AMRAL NELÖN'un
HKÂYES

Trafalgar deniz muha-
koparr. Az bir müddet son

de duran Nelson'a bir gülle

isabet eder ve iki bacan
koparr. Az bir müddet son

ra Amiral ölür.

ngilizler, bu sava ka-

zandlar, fakat mehur A-
mirallerini kaybettiler. Ge-
mi de hasara urad.

Bir taraftan zafer neesi,
bir taraftan Amiralin ölü-

münden duyulan teessür

ile hasara uram gemiyi
yedekte ngiltereye götür-

mek icap ediyordu. Amira-
lin cesedini de çürümek-
ten muhafaza için büyük
bir rom (bir içki) fçsna
koymulard.
Gemi Portem ut

f

a geldii
zaman, merasimle fç ka-
raya çkarlr ve açlr.
Hayret!. Amiralin cesedini

bulurlar, fakat rom'dan kat

re yok. Bu hâdiseyi muci-
ze sananlar da oldu.

Halbuki cesedin fçya
konulduunu bilmiyen ve
fakat zaferi yol boyunca
gizlice teside karar veren
bir kaç tayfa, fçy delmi-
ler ve ceste ceste rom'u iç-

miler. Hakikat neden son-
ra meydana çkt.

lerdir. imdi Bolevik Mos-
koflar hesabna bu kötü iti-

yatlarn bir daha tekrar et-

mek istiyorlar amma Alla.

hm inayeti ve hudutlarmz]
bekliyen kahraman Mehmet-
çiklerimizin himmetiyle ge-

ne malûp ve makhur ola

caklardr.

kinci Dünya Harbinde
Hitlerin amanbilmez muzaf-
fer ordularna kar slâm â-

lemini koruyan bir sed vazi.

fesi görmü olan, imdi de

slâm dininin en büyük dü-
man Boleviklere kar s-
lâm dünyasnn pitarlm
yapan aziz vatanmzn ark
hudutlarnda neler hazrlan-

dn iyice anlamak için e-

lime geçen (Ermeni milleti

j

tarihi) nden derlediim fk-
ralar, hiçbir ilâve yapmadan
ve sahife numaralariyle aa-
da sralamay bir vatan bor)

cu bildim. Vatandalarm ve
arkl hemehrilerim onlarda

büyük ibret dersleri bula-!

caklardr.

Bununlia beraber, ie gi-

rimeden önce unu da kay-
detmeliyim ki yazlarmla]
bugün stanbuldaki Ermeni

j

vatandalarmz kasdetmiyoj
rum. Onlar, hür ve demokrat
Türkiyenin müsavi haklar
haiz vatandalardr. Dünya-
nn gidiini iyi gören bu akll
vatandalarmz için zaten e-

limdeki (Ermeni milleti tari-

hi) de 284 üncü sahifesinde!

(vaziyetleri iyi olan stanbul
Ermenileri daima hükümetle
iyi geçinmi, ihtilâl hareket-'

lerine itirâk etmemilerdir),
cümlesiyle sitemde bulun-
maktadr.

Bu hakikatler, memleketi-
min gençlerine doru yolu
gösterir, onlar, vatan za-,

yf düürmek için milletimiz
için fitne ve nifak sokmaa
çalan dümanlarn hainâne
teebbüslerine kar vatan

birliini, millet kardeliini
koruyan birer kalkan yapar-
sa bu yazlarmdan umdu-
um hayrl gaye tahakkuk
etmi olacaktr.

(Devam var)



>kerî müzede bulunan bir sancan Abdülkadir Geylâniye ait olduu iddia edilmekteydi. Ya-

fan bir tetkikte, sancan oldukça eski olmasna ramen bir Kaadiri tekkesine ait sancak oldu-

anlalmtr. Sancan üstünde sülüs celisi ile Kelime-i tevhit, ortasnda bir daire içinde istif-

olarak u yaz okunmaktadr: «Hazâ âlem-i Hazret-i eyhurrabbânî, kutbussamadanî eyh Ab-

jilkadir-ülceylânî rahmetullahi aleyh». Bu yazlarda büyük sufilere ve pirlere mahsus olarak

ullanlan, ta'zim ve ihtiram vasflar mer'-i ve mutad olan ekle aykr olarak tertiplenmitir,

leselâ «Kutb-urrabbanî» yerine «eyhurrabbani», «Gavsüssamadanî» yerine de «Kutbussama-

anî» denilmitir. Ayn ekilde bu gibi ahsiyetler hakknda (Kuddise sirrehu) veya (Kadde-

jllahü sirrehu) dendii halde, burada yanl olarak (Rahmetullahi aleyh) denilmitir. Yuka-
rda, C. S. RevnakC'lu'yu yazy tetkik ederken görüyoruz.

iarikatlerin tarihine toplu bir bak: 3

Erefolu'nun Eserleri ve ahsiyeti...
EVVELCE stanbul Ka-

diri tekkelerinde, ku'

uden (oturularak) o-

unan Tevhid'i erifden
pnra; «Devran»a kalklr v.

en «Uak» dan, -kyam ilâ-

lisi olarak ayakta, beraber-

li okunulan bu ilâhi, Eref

-

idenin basl divannda bu^
rimamakla. beraber znikteki
|2refzâdç Hanikaah» na ait

efzâde lianikjaah» na ait

jütüphanede, Erefzâdenin

Kaadiri tarikati mensuplar-

nn tercümei hallerini ver-

mekte devam ediyoruz. Bu

seriden sonra rüfai tarikati

ve mensuplar anlatla-

caktr.

Yazan :

Cemâleddin Server

REVNAKOGLU

el yazs ile meydana getiril-

mi «Dîvan» da mevcut bu-
lunduunu, fakat Yunan i-
galinde memleketin tahrip,

dergâhn da yama edildii
bir srada bu kymetli eserin

ortadan yok olduunu, «s-
tanbul Kaadfiri hanesi» nin
son faziletli evlâd ve musikî
üstad: Gavs-i-meâyh sma
il Gavsi'den, örenmitik.
— (Iznkdaki Erefiye der-

gâhn, Sultan Dördüncü Mu-
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rad; Irak seferinden dönü-
ünde yeniden yaptrm, i-

çini ve duvarlarn kymetli
çinilerle süsletmiti.)

Kelime-i Tevîhid'den son-
ra bazan da oturularak okun
c>unu çocukluumda gör-
düüm; bu ilâhinin, «PîJHm
Abdülkadr» redifleri yerine
«Sultan Abdülkâdir» denil-
dii de olurdu. Her msra'm
sonunda ayni okunu tavra
ve usulü üzere; -Perde kal-
drlmadan- «Hakk» ismiyle
iki «Tevhîd-i erif» eklenir;
bunun da arkasndan yine
ayni tempoda, «llallah» de-
nilirdi.

Tarikat mensuplar ara-
snda; kadr-ü haysiyyeti ve
mazhariyeti, pek büyük bir
zat olan Erefolu, halk ve
tasavvuf edebiyatnda, Yu-
nüs'den sonra iir ve ilâhi-

leri en çok okunan cokun
bir âirdir. Bastrlm «Dî-
van» , «Müzekkin - nüfûs»
«Tarîkatnâme» isimli mâruf
eserlerinden baka bestelen-
mi ilâhileri, ayrca «Tâc,
Hrka, ve taylesan risalesi»
ve kendi tertibi olan: Evrâd-
Erefiyye» si vardr. Yine s-
tanbul dergâhlarnda vaktile
okunulan:

Tecellî-i evk didâr'n beni
mest eyledi hayran

Enel Hakk srrn candan
ann çün kümazam pünhan.
Beytiyle balayan mehur

ilâhisi de, baz âlim ve mu-
tasavvifler tarafndan erh
edilmitir. (Gizli noktalar,
incelikleri, ilmî usullerle a-
çklandrlmtr.)
Mânevî iaret ve zuhurat

üzerine, Huseyn-i-hamavî ve
smail-i-rumî taraflarndan
tertiplenen, Kadiriler arasn-
da okunmas mu'tad ve mer-
gup olan: «Kaadiriyye evra-
d» nn, «Allahün^-mec'al...»
den yukars; yani 18 «Essa-
latü-vesselâm» dan sonra üç
defa okunan; Salevat--eri-
fe, Eref Rûmi tarafndan i-

lâve olunmutur.

«Müstakimzade» nin bu ev-
rad erife üzerinde yapt
çok kymetli erh ve terce-
menin, 1282 rebiülahrnda
uzunca boyda bir kitap ha-
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Askerî müzedeki sancan
dier bir görünüü.

linde bastrlm olduunu
görüyoruz.

Bir zamanlar «Srat Müs-
takim» de, «Afîfî» imzasiyle
yazlar yazm bulunan eski
Bilecik Defterdar, ehremi-
ni-Yayla civarnda, Küçük-
hamam'da, «Kaadîriyeden
«Kadîzâde Tekkesi» nin son
eyhi: «Altpatlar Rza Efendi
Zâde Mehmet Naci Sral» d'a,

Kaadîriye Evradn, Kendine
mahsus hassalar ve Seyyit
Abdülkaadir'in soy zincirini

gösteren: «Silsilenâme» siyle

beraber 1326-1910 da, 26 sa-

hifelik küçük bir risale ola-
rak yaynlamt.

f£<efzade,, Iznk'da do-
mu olduu için «Iznkî» di-

ye bilinir. Asl ismi: Abdul-
lahdr. rad ve Hilâfet ey-
hi «Hüseyn-i Hamavî» ile ilk
bulutuu zaman kendisine
«Rumî» diye hitap etmesin-
den, bu ünvan mahlas edin-
mi, bununla öhret bulmu-
tur. Eref Rumî, Abdullah
Rumî: Erefolu, Erefzâde,
gibi isimler hep kendisini
bildirir.

Hayatnn son yllarnda,
çevresine halifeler gönderip
tarikatini bütün içaplariyle
yayacak derecede nüfuz ve
iktidara sahip bulunduu
halde . bunlarn hepsinden

vaz geçerek son gün/leî

tamamiyle yalnzla vern
tir. Allah aknn cezbesi
Bursa dalarnda dolar]
ehre dümü ve «Pnarbî
nda kendisi için yaptn
dergâh erifte son demle
yaadktan sonra tekrar
nk'a dönmütür.
Erefzâde azm-i cinan

j

: M
Msramn gösterdii

tairhinde ve bir Hac me\
minde, 120 yasnda iken o
da vefat eyledi.

Nâcinin «Eöami» sin
«899 da irtihal etmitir.:
demesi, ancak bir zühûl
seri savlablr.

Esrefzâdenin, dînî ve t

kînî eserleri arasnda
mehuru olan: «Müzekki
Nüfus» unda ismini yazj— «...Eski Türkçe için r|
mûne saylr...» diyor kî çl

yerindedir.

Kitabn en büyük mezil
yeti dilinin hâlis Türkçe <]

madr. Kendisi de öyle sel
lüyor:

— «Bu kitab srf Türkl
dilince derledim ki ol kü
Kl r/ faidesi umûma âmil
la...»

Ftnî. Ruhanî bir ahLl
ve irsad kitab olan «Müze
kin Nüfus» (1) hakknda N
cî'nin bu hükme varmas,
mm divân hakknda da do
ru olabilir.

Gel bu \kn erbetinden n\
eyle <j

Gel bu akla baunu tâ eb\
ho eyle cl

Gel berû gel ak elinde to\
peymâne getm

Gel bu meclisde bugün sâ
can serho eyle çi

Gel bu âklar önünde yem
sal nâmusuni

Gel bu zühdü aka dei\
akl medhû eyle q\

Gel bu ak bârânma gir, ym
a sat hep varvM

(.1): Nefisleri, artc, yal
temizleyici demek.. Artma!
eski ' türkçede temizlemek . 1

Arnmak " da , temizlenmei
manâlarmdadr. «Günahdal
arnmak» gibi...



\.l \>erû gel hevesden gön-
lünü ho eyle gil

fite bu tarzda ve bu ekil-

vahdet-i vücud felsefesi-

, gayetle derin, kapal, in-

, ve mulak nüktelerini, en
»li ve kuvvetli mahsulle-
ri, çok heyecanl bir lisan-

içinde toplayan, vicdann
tün kanaatlerini, olanca
[klii ile gösteren bu iir-

! ve ilâhiler külliyat, o

inanlar gerektii kadar i-
imemi, biraz da unutul-

bulunan eski sade d,üi-

zi, güzel kelimelerimizi

zel ta'bir ve tebihlerimizi

ndi aheng ve hususiyetle-
rle nazma çekmesi, asrla-

,
nesillere tantmas bak-

jndan cidden müstesna bir

ymet tamaktadr. Bunun
ndir ki bizzat kendisinin

; meslek çevresinde, soh-

ft ve irad meclislerinde,

itemadî bir telkin vastas
arak kulland divân,
ndan dolay asrlar boyun-

I

tarikat mensublar ile be-

Iber halkn da dilinden ve
inden dümemi; her defa-

mda defalarca okunur, ara-

1 dinlenir ve istenir olmu-
r.

Bu böyle olmakla beraber
refolunun tasavvuf tarih-

lerini zaman zaman megul
en asl kymet ve ahsiyeti
nlardan ibaret deildir,
alk kendine, tarîkatine -
dra sndra davet ede -

;k, vahdet ve tasavvuf ia-

delerine dâir ta'lîmî mahi-
rdeki sözlerini, iradlarm
lymiakla iini ve vazifesini

tirmi saylamaz.
Cokun ilâhileri, çeitli
üsteleriyle asrlarca Tekke-
rde okunulan Erefolu,
assuba, gerilie ve iptidâ-e kar akn, heyecann
îcdiyle durmadan durdu -

ümadan hiaykrt'rken gch-
nün sarholuu içinde co-
p tat da olur:
enim ah bu meydânn,
benim devri bu devrânn

enim cân bu canlarn, be-
nimle diridür her can

en'im Mansûr'u dâ'r eden,
ben'im ayar yâr eden

en'im her var var eden,
m'im hem giden, hem duran

Pirinin büyüklüü önüde
kendi hüviyetini anlatrken:
Bu Erefolu-Rûmî, mücri-

mi aervilerin
Abdülkaadir sultandr, sul-

tan dervilerin

Yahut:
Erefolu Rûmî kim nefsin

müselman ettiyse,

Mürid-i hâdî olur ol cinn'e

hem inâna da.

Dedikten sonra, yine kendi
neesinde, kendinden geçe-
rek:

Aksarayda Fatih'in Sekbanba
s Yakup aann yaptrd
Hamzavviye ve Kaadriyye'-

den: «Olanlar Tekkesi» nin

cümle kaps.

Ben'im ol Eref-i Rûmî, ne
rûmîyem, ne znîkî

Ben'im ol dâim-mü bâkî, gö-

ründun sûretâ insan (2)

Gibi zahirde nâho görü-
lecei sanlan, hakikatte ise

daima mümkün bir tecelli -

den iberet bulunan takn -

lklara, gine onun divânnda
rastlyoruz. Vahdet-i vücud
itikadnn ar hallerini gös-
teren bu cezbeli msralar a-

rasmda «nsan olmak için
mâmil ve mükemmil bir

müride intisabn «gine biz

(2): Sanurlar Erefolu'
yam yâ Rumîyem yâ znikî
Ben'im ol dâim-ü bâkî, gö-

ründüm sûretâ insan

insanlar için çaresiz bir za-

ruret olduunu, sk sk ha-
trlatr durur. Kendisini, e-

zelde verilen kararn ve te-

celliyatm huzuruna, akna
brakarak ilâhî azametin ö-

nünde içinden duyduunu,
sevdii, inandn oldu-
u gibi söylemekten ve
yazmaktan çekinmeyen bu
oüyük tasavvufçu,; bu elan-

dan sesini, bu içden feryatla-

rn, bütün rûhî temayülle

-

riyle bize yudum yudum i-

çirir ve dinletirken, yüksek
ahlâkçlna düen vazifele-

rini de brakmak istemedii
görülür.

Merhum Mehmet Alî Ay-
ni Bey'in bir güzel münase-
betle söyledikleri gibi:

«Erefolunu, ayni zaman-
da Türk ahlâkçlarnn ba-
na koyacak olursak doru
bir i yapm oluruz...»

Mistik ve didaktik mah-
sulleri gözden geçirilecek o-
lursa pekâlâ görülebilir ki
bu Iznkl mütefekkir, be
yüz yla yakn bir zamandan
beri, herkesin anlayabilecei
lisanla ve ana dili kadar ko-
lay kulland güzel bir
Türkçeyle dinî ve ahlakî me-
seleler bata olmak üzere
ilmî, ruhî, felsefî mevzulara
da girimi; insann kendi ö-

zünü, içini nasl ve ne yollar-
la temizleyebileceini, -çok
güzel bir öretme usulü ile-

horkese anlatm ve duyur-
mutur:
Herkimin ki ak yok hayvan

durur
Gerçe kim sûrette insan du-

rur.

Diyen Allaha ehlolmu bu
Hak ânn «nutuk larmda
hülâsa ettii felsefeye ve de-
imez kanaatlere göre, insan
çalr ve isterse kendisini
her türlü kötülüklerden te-

mizliyebilir. Ruhunu pislik-

ten, âdilikten, hayvanlk de-
rekesinden kurtarp insanlk
ve olgunluk derecesine (ke-
mâl mertebesine) yükseltebi-
lir.

Baknz insanla öütler
veren cevher gibi sözlerinde
ne bulunmaz hikmetlere rast-

(Yazma Dîvan)
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lyor, bunlardan neler neler
öreniyoruz:

«... nefsin istedii ey-
leri yapan insanlarn, âdî

hayvanlardan fark yoktur,

o, nefse uyanlar belki yrt-
c hayvanlardan daha aa,
daha fena olurlar, zira hay-
vanlar, tabiatin kendilerine

çizdii yollardan ayrlamaz-
lar. Tabiat, onlara ne öret-
mi ise onu, daha doarken
bilirler ve daima onu yapar-
lar.

nsan gibi tütün içmezler.

Üzümün suyunu skarak a-
jLp yapamazlar. araptan
arak, (rak) çkaramazlar ve
akl itiren (izale den) bu iç-

kiler ile kendûlerini kaybet-
mee üzenmezler.
Yrtc hayvanlar, gerek

müdafaada, gerek hücumda
ancak trnaklarn ve dileri-
ni kullanabilirler, öldürücü
zehirleri, tahrip ve imhâ va-
stalarn icat ve istimal, o-
lar için (onlar için) imkân-
szdr. Fakat insanda takl

kuvveti, akl nuru vardr. Bu
sayede tabiatin kanunlarn
kefe muvaffak oluyorlar. Bu
keifler, ona hududsuz bir
kudret veriyor. nsanlar bu
nurun rehberlii altnda ta-

biatin bütün görünür görün-
mez kuvvetlerini, imdi iste-

dikleri gibi tasarruf ve isti-

male balamlardr. u hal-
de insanlarn ahlâklar dü-
zeltmee, yüceltmee bugün
her zamandan ziyade ihti-
yaçlar vardr... »

Düzeltme: Geçen nüshadaki
yazmzn 69 uncu sahifesin-
de, ikinci sütunun balarn-
da baz tertip karkl ol-
mutur, asl öyledir:

... «Melfûzât- Geylâniyye
-Melfûzât- Kaadiriyye» isim-
leriyle derlenen takrirleri de,
Tslâm Maarif dünyasnn,
pek itibâr gösterdii ana
kaynaklar arasnda saylr...

O
ANKARADA lahiyat

Fakültesi mezunlarn-
dan,Galatasarayl Re-

sâi Barbarosohna:
Kymetli, lütufkâr mektu-

bunuzda bahis mevzuu edi-

len: «Hadis-i erba'în» e dair

yazma kitabn müellifi: Sul-
tkn Aziz devrinin eser ver-
mi bilgili ve irfanl Nakî
eyhleri arasnda, öhret
yapm bulunan Seyyid Mus-
tafa Vahyi Efendidir.

Eserin Arapça mukaddi -

meinde, kendisinden ve der-
gâhndan bahsedilirken «Fî
kurb-i mâ'il fidda» -yani
(Gümü suyu yaknnda) de-
niliyor.

Buras Eyyüp'de, Gümü-
süyü çemesi civarnda, eski
«Havuzba» denilen yerde,
en önce «Sinaniyye»den, son-
ra «Kaadiriyye den olan, da-
ha sonra «Nakbendiyye»
nin «Neccârzâde» koluna ge-
çen: «Hâtuniyye» veya «Se-
lim Efendi» yahud en son is-

miyle: «Hoca Husâm Efendi
Tekkesi» dir. Merhum Mus-
tafa Vahyi Efendi de, bu der-
gâh erifin beinci eyhidir.
Bu kitabn ' yazlmasndan
pek ksa bir zaman sonra,
yani Hicrî: 1299 yfo içinde,
Hicazda Hakka göçmütür.
mam Tirm^izî'nin «ema-

ili erife»: sini er^heden
ve sizdeki Hadîs-i Erbain'

e

takriz yazm bulunan «Hu-
sâm Efendi», eyh

\
Seyyid

Hasen Husamüddin (Babas
Mehmed Fehîm^ babas Ha-
sen) Efendidir ki Mustafa
Vahyi' nin hem eyhi, hem
hocas, hem de tarikatte mü-
rebbisi bulunuyor. Zaman-
nn, gayet maruf bir âlimi ve
mesnevihân bulunan bu zât,

«Hoca Husam Efendi» adiyle
tannmt. Eyyüp camii e-
rifinde okuttuu Mesnevi
derslerine, zamann vükelâs,
vüzeras, bunlarn arasnda
Mithat Paa. Cevdet Paa gi-
bi zevat devam etmilerdir.
Buhari-i erîfden yapt

tercemeler, muteber eserleri-
nin banda gelir, Sultan A-
zize kilnç kuatt söylenil-
mektedir.
Onun da eyhi ve üstad,

kendisinden önce ayni Tek-
kenin eyhliinde bulunmu
olan Ahskah eyh Mehmed
Selim Srr Efendi'dir ki

«Hoca Selim Efendi» diye bi-
linir. Hâtuniyye Tekkesinin
eyhtyÜrip,

,

{Yedlkuledeki
«Hac EvHad - Hac Ehtod

Tekkesi»: \nin eyhliind
gelmi ve vefatnda yeri
ba halifesi Mustafa Val
Efendi geçmitir. Dergâ
ismini brakan ve hazres
de yatan Hoca Husam Efe
dinin,, evvelce tesbit
mi olduumuz kitabesin
görülecei veçhile irtiha

1280 senesi Remazan Baym gecesindedir.

Vâh göçdü sâni-i ârih
Hac Husi

(1280)

Binaenaleyh bu takrizi, d
ha önceden yazm olmah
Hoca Selim Efendi taraf

dan, Hicrî 1256 da yenid*
yaptrlan Dergâh

L
erf,

eyh Mustafa Vahyi Efene
nin mensublarndan ve ke
disinh karde çocuu buh
nan Nafa Nhzr - Muta,
Zihni Paa'nn delâletiy
1304 - 1888 senesinde, m
kemmel surette tamir gö
mütür.
eyh Mustafa Vahyi Efey

di'nin, yine Hadis'den seçn
olarak meydana getirdii h
çük «Kastalâni» erh£, «Ex

dürre-tül-Azîzîyye-fil fevt
dil kaviyye» ismiyle 12l\

Zilhaccinde, stanbulda ba
trlm bulunmaktadr.
rfanndaki esalete, her z\

manki takdir ve hürmetle
rimle...

Arkadamz mulâk bir ki t,

beyi çömekle megulken.



Lamartine'in ark mektuplar
(105 nci sayfadan devam)

gözdelerine, nâzrlarma, pa-

hlarna ait saraylar, evler ve
.'-•ahçeler, faslasz birbirini

takip ediyor. Hepsi serinlii-

ni teneüs etmek istercesi-

ne, denizin üstünde uyuyor-
lar. Pencereleri açk; ev sa-

hipleri ipekli kumalarla ve
yaldzlarla, prl prl geni
salonlarda, sedirlerde otur-

mular, çubuk tüttürüyorlar,

konuuyorlar, .erbetler iri-

yorlar, bizim kay seyredi-

yorlar. Onlarn daireleri de
.fidanlarla ve çiçeklerle dolu,

kafesli setlere açlyor. De-
niz kenarndaki merdiven ha.

samaklarmn çounda, süslü
esvaplariyle köleler oturu-
yor. Hamiacileri içinde ka-
yklar, bu merdivenlerin di-
binde, bu evlerin sahiplerini

alp götürmeye âmâde bekli-

yorlar. Bütün binalarn ha-
rem daireleri bahçeler veya
avlularla, selâmlk dairesin -

(100 ncü sayfadan devam)
ni (Bursa bktrmas olarak
(Souvenirs de Constantinop-
le) eserinde J. B. Pmarba-
n bir bayramda gösteriyor.

Ortadan, bir dere geçiyor. P-
narba suyunun dardan a-

kan ksm etrafnda güzel
rhtmlar var. imdi bunun
yerini tayin edemiyoruz. Bu
rhtm üzerine gezmee ve
bayram tatilini geçirmee gi-

denler, karlkl sralanm,
çubuk irinler ve konuanlar
ve etraf seyreden Bursallar-
la dolu. Karsda bir meddah
yüksekçe bir kürsüye çkm
meddahlk yanyor. Etrafna
toplanmlar, dinleyib eleni-
yorlar. leride asma bir kah-
ve var. Tam derenin üstün-

Bu eski olmal ki yine
XIX uncu asrda mevcut o-
lan Asmaalt kahveden bah-
o'unur. Netekim 935 (259)
de ölen Bursanm naibi Me-

den ayrlm. Hepsi kafesli.

Yalnz arasra güzel bir ço-

cuk ban, sarmaklar do-
lanm kafesin aralklarna
dayanp denize baktn ve
beyaz bir kadn tülünün bir

pancuru auladm, yahut
örttüünü görüyoruz.
Bu saraylarn, bu evlerin

hepsi ahap. Fakat zengin e-
kilde süslenmi, saysz sa-

çaklar, galerileri, parmak-
lklar vur. Hepsi- de ulu a-
açlarn gölgelerine snm

lar, sarmaklara, yasemin
^e gül ynlarna gömülmü
ler.

20 MAYIS

Bu sabah stanbullu bil-

gene, beni esir pazarna gö-
türdü.

Eski ' sanayin duvarlar di-
binden geçerek stanbulun u-
zun yollar boyunca gittik-

hemmecl bin Eflâtunun kab-
ri de vaktiyle bunlardan bi-

risine yakn bulunuyormu.
imdi mezartanm bir tae-
L topraa çok gömülmütür
ve Asma kahve o civarda
yoktur. Binaenaleyh ressam
burada Pmarbamn en me-
hur bir ksm olan Asm^alt:
kahvesi civarn göstermek
istemitir. Arkadaki büyük
binann ne olduunu tahmin
güç ise de Bursanm her sem-
tinde bulunan eski kozana

-

relerden birisinin güzel bir

modeli olarak düünebilir
mi bilmem? Dereye giren si-

midei simid satyor. Bundan
derenin o kadar derin olma-d görülüyor. Brendisi'nin
yapt bu lavha Bursanm
eski ve ahane mesiresinin
bir asr önceki durumunu,
dier kart Pnarba mesire-
sinin 35 sene önceki vaziye-
tini gösteriyor.

ten, saysz bir satc ve alc
kalabal ile dolu bir çok
pazar yerini dolatktan son-
ra, darack sokaklardan, ça-
murlu bir meydana ulatk.
Bir baka pazar yerinin ka-
P"s da bu meydana aclyor-
du.

Arkamzdaki Türk esvap-
lar ve delilimin çok mükem-
mel türkçe konumas saye-
sinde bizi. bu insan pazarna
kabul ettiler. •

Esir pazar, üstü açk bir
avludan ve bu avluyu kua-
tan, damla örtülü bir revak-
tan mürekkep. Avlu tarafn--
dan yar adam boyu bir du-
varla çevrili bu revakn altn
d'aki kaplar, esircilerin esir-

leri yerletirdikleri .odalara
-c'lyor; Müteriler dolar-
ken esirleri görsünler diye,* bu
kaplar açk duruyor. Erkek-
lerle kadnlar ayr ayr oda-
larda. Kadnlarn yüzleri

örtülü deil. Bu bask tavan-
l odalarda kapal tutulanlar-
dan baka, revakm altnda ve
avluda da pek çok esir var.

Önce bu muhtelif grupla-
r dolamya baladk. En
çek dikkatimi çekeni, on iki
veya onbe genç kzdan mü-
rekkep Habeistandan gelme
esirlerdi.- Balar üzerinde
bir kap tutan eski usûl 'hey-
kelcikler gibi biribirierine

yaslanmlar, yüzleri seyirci
7ere dönük bir halka tekil
edivorlardî. Yüzleri umumi-
yetle cok güzeldi. Badem göz
îü, kartal gagas burunlu, in-
ce dudakl idiler; yanaklar-
nn zarif bir ovali vard: u-
zun siyah saclar, karga ka-
nad gibi prldyordu. Çeh-
renin d alçn, elemli ve reha-
vetti ifadesi, Habe kadnla-
rn bakr rengi tenlerine
ramen çok güzel gösteriyor.
Uzun boylu, ince belli, güzel
memleketlerinin palmiye
dallar gibi fidan boylu olu-
yorlar.

(Devam var)
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ATATÜRK

ölümünün 15. yl hatras

50 si hiç görülmemi

150 den fazla resim

Bu güne kadar hiçbir yerde

neredilmemi hatralar

335 tarihli Atann bugüne kadar

neredilmemi 6 sayfalk hususî

bir mektubu.

Klieleriyle beraber ilk defa ne-

redilecek olan bu mektup, nklâp
tarihimizin bir çok safhalarn ay-

dnlatacaktr.

NKILABIN LK GÜNLER
Bir çok safhalar hâlâ aydnlanmam olan nklâbn ilk günleri, ta-

rihi (Atatürk'ün 15. Ölüm Yl Hâtras) eseri ile en kymetli vesika-

lar kazanyor.

Or General Fahreddin Altay, Tahsin Öz, ilk Hatay Devlet reisi Tay-

fur Sökmen, Husrev Gerede, Osman Zade Hamdi, Eski Veli Nizamed-

din Ataker, Eski Nafa Vekili Ömer Lûtfi, smail Suphi Soysall, ilk

defa en kymetli hâtralarn bu eserde neretmektedirler.

Yeni Tarih Dünyas bu eseri hazrlyabilmekle inklâba ve vatana bir

hizmette bulunduuna kani bulunmaktadr. Kasm 5 inde çkm bu-

lunacaktr.





Onbe günde bir; | : ;

1

'

Okul Tarih Kitaplarndaki Resimler Hakknda
Yeni Tarih Dimyas'nm ilk saysnda prog

rammz ilân ederken, bilhassa bugüne ka-

dar meçhul kalm vesikalara fazla ehemmi-
yet vereceimizi ilân etmitik. Bu arada, tari-

himize ait bre çok kymetli resim -erden man
ruîi bulunduumuzu, hsftbukî ecnebi müze-
lerde imdiye kadar istifade edilmemi ecnebi

dilde albümlerde çok kymetli resimler mev
cut bulunduunu be-irtmitik. Yeni Tarih

Dünyan.1
, bu kymetli dokümanlar devaml

olarak verecektir.

Bu dokümanlara r_e derece muhtaç bu-

lunduumuzu bunim canl bir misalle okuyu-

cu 1armza arzetmek isteriz. Elimize geçen

ve bu ders ylnca Türk çocuklarna okutu-

lan bir tarih kitab::::! sayfalarn öyle kar-
trnca gördüümüz resimler bizi cidden üz-

dü. Bir kaç tanesini smaMyalm:
1 — Sultan Cem'in uydurma, vaktiyle ba-

sit b'r. ressamn muhayyilesinden çkm kö

tü bir resim. Halbuki Cem'in Vatikakn müze
rimden alnm otantik resimleri vardr. Bun
larm iki tanesi Tarih Dünyasmda neredil-

mitir.

2 — Tarih kitabnda Preveze zaferine

hayli yer verilmi, fakat bu ejeniz muharebe-

sine ait bir tek resim yok. Halbuki Preveze

deniz muharebesinin muhteem tablolar mev
cuttur.

3 — Krm hanl bahem.de uydurma re-

simler.. Eer tarihî resim ve dokümanlar bir

az aratrlm o'sayd, ne kymetli resimler-

bulunabilirdi.

4 — Merzuonlu Kara' Mustafa Paann
A^-mali'^r tab^olarni ' ycpmslardr. Fakat
müellif , bunlar aratrma zahmetini ihtiyar

etmemitir. • *
.

5 — Sadrâzsm brahim Pasa da iptidaî

bir frça ile canlandrlm, halbuki Patrona
Halilin bu saymzda gördüünüz resmini a-

ratrma mzumu duyulmamtr.
6 — Topkap Saraynn saysz tablolar

varken- alelâde, hiç bir ey ifade etmeyen bir

resmi konmutur.
7 — Üçüncü Selim'in on beten fazla ha-

kikî resmi vardr. Kitapta gülünç, çirkin bir

resmi ile karlayoruz.
8 — kinci Mahmut, ilk defa portresini

Avrupada bastrm ve o zaman resmî daire

iere astrmtr. Bu hükümdar bu yüzden:
«Gâvur Mahmut» diye anlmtr. Saltanat

idaresinde ileri görüleri ile tarihe geçen bu
büyük hükümdarn resmi de maalesef uydun
ma ve gülünç..

Türk tarihine ait resimlerin ihmal edil-

mesiyle kalmam, meselâ Krstof Kolombi
için yüzlerce eserler yazlm, yüzlerce pek!

eanl tablolar yaplm iken, çocuun hafza,

sna nakedilmesi lâzm gelen hâdiseler, ilk!

mektep çocuunun karalamas nevinden re-

sim 1

erle süslenmitir.

Bu misalleri çoaltmaya lüzum yoktur.

Hakikat sudur ki, okul tarih kitaplarn da-

ha çek zenginletirmek ve kymetlendirmek;!

mümkün iken, buna ehemmiyet verilmemek:]

tedir. Remin genç dimalarda yapaca te-

sir, münakaa kabul etmez derecede müsbet-

tir. Zengin tarihimiz resim doküman bak-
mndan son derece fakirdir. Fakat biraz him-|

met edilirse bunun da. telâfisi mümkündür.
Yeni Tarih Dünyas kolleksiyanlar, kendi

imkâmariyle bu büyük bo.'uu telâfi etme-

e çalmaktadr. Mektep kitaplar yazanlara

da mümkün olduu kadar eserlerini kymetli

resimlerle bezemelerini temenni etmeyi bir

vazife biliyoruz. -

Tarih kitaplarna, corafya kitaplarm

da i^âve edebiliriz. Meselâ. Ürgüp civarnda-

ki Göreme'de binlerce eytan kayas vâdileri

doldururken, corafya kitaplarmzdaki ey-

tan kayalar, Avrupa kitaplarndan kopya

edilmektedir. Karl dalar, ovalar, ormanlar,

nehirler, köprü 1

er, âbideler kitaplarda sa-

de yaz olarak geçer, resim kale alnmaz.

N. A. BANOLU

stanbulun Yahudi kzlar

(Jan Brendizi) den.

Yeni Tarih Dünyas
Yl Sav : 4

Fiyat 50 Kurutur.

On be günde bir çkar.

Sahibi: A. Banolu * Yaz leri Müdürü :

N. A. Banolu * darehane : Nuruosmani-

ye cad. No. 57 Kat 1 * Telefon : 21649 *
Abone artlar : Senelii 12, Alt ayl
6 liradr * Dizgi ve bask : ERCAN Mat-

baas, Kapak klie : Nur Klie atölyesi,



Osman Hamdi beyin (Türk kadnlar gezintide) tablosu.

Osman Hamdi bey ve Eserleri
Bizde, Avrupa tarznda

resim yaplmaa balanal
pek fazla olmad. slâmiye-

tin hakl bir yasa, ilk de-

virler için konulmu bir ya-

sa, sûrete tapmak endie-

si, resim sanatn tamamen
dekoratif bir vadiye sevket-

mi ve o sayede, hat ve tez-

hib, minyatür gibi resme mü
teallik sanat kollar, Türk-

lerde, baka dou milletleri-

ninkiyle mukayese kabul et-

miyecek bir incelik, mükem-
mellik ve hassasiyete ula-

mt.
Bat ile temas balar ba-

lamaz, uyank baz hüküm-
darlar, yabanc ressamlar ge-

tirterek resim sanatnn Av-
rupa tarznda anlalmasna
hizmet ettiler. stidatl tale-

beleri tahsil maksadiyle ya-

banc memleketlere göndere

rek, onlarn bu sahada yeti-

melerini saladlar. Gerçi ilk

zamanlarda, Tophane ve hen
Osman Hamdi beyin nefis

tablolarndan biri.

desehane (mühendis mekte-
bi) de yetieceklerin resmet-

me fennini daha iyi ören-
meleri gibi er'i hile denebi-

lecek vesilelere saplyordu.
Lâkin eker Ahmet'ler, Sü-
leyman Seyyit'ler gibi asker

paalar, bu güzel sanat ko-
lunun memlekette ne derece

geliebileceini, nasl yerle-

ebileceini, ne istidatta ta-

lebeler, sanatkârlar yetie-

ceini gösterdikleri içini, s-
tanbulda bir «fennî resim ve
mimarî tahsil olunmak üzere

mekteb küad» teebbüsüne
dahi giriildi. Hattâ müdür-
lüüne saray ressamlarndan
M. Guillemet tâyin olundu.

Adolphe Talasso, bu ressa-

mn Beyolunda bir atölye

açtn ve üç de Türk talebe

si olduunu kaydeder (1874).

Halbuki mektep açlmasna
dair teebbüs daha sonradr

(1877).

te, Osman Hamd Bey,
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Osman Hamdi beyin (Okuyan kadn) tablosu.

1842 de domu bir genç sa-

natkâr olarak, bu teebbüs-
lerin en civcivli devrinde ye-

titi. Hukuk tahsil etmek i-

çin Paris'e gittii halde, k-
sa zamanda fakülteyi braka-
rak bütün çalmalarn res-

me hasretti. Boulanger, Ge-
röme gibi, o devrin ustalarn-

dan ders ald. Hem Paris Gü-
zel Sanatlar mektebine de-

vam ediyor, hem de Geröme'
un atölyesine hususî surette

gidiyordu. Nurullah Berk,

onun 1873 te Parise gidip on
iki sene kaldktan sonra 1885

te döndüünü kaydediyor
(Türkiyede Resim, 1943 - say

fa: 23). Halbuki yine ayni

yazar, eserinin bir baka ye-

rinde Osman Hamdi Bey'in

1881 ylancta Müzei Hüma-
yun Müdürlüü'ne getirildi-

ini, 1882 de de Sanayii Ne-

fise müdürü olduunu yazmak
tadr (bid - s.: 57). Adolphe
Talasso ise, onun 1871 den
1875 e kadar Umuru Ecne-
biye Müdürü, 1882 de Mü-
zei Hümayun müdürü oldu-

unu kaydediyor (LA'rt Ot-

toman - sayfa: 18).
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Hamdi Bey, Paris'te tah-

sildeyken yeni resim cereyan
lariyle ilgilenmedi. Gerçi

Claude Monet'nin «mpres-
sion» adl mehur tablosu

1865 te tehir edilmiti. Lâ-
kin bu cereyana henüz, bir

zamanlar kübizme, hattâ im
di Picasso'ya baklan gözle

baklyor/eiddiye alnmyor-
du. Bu itibarla, esasen mu-
hafazakâr bir muhitten gel-

mi, hattâ resim hakknda
yalnz klâsik terbiye görmü
bir sanatkâr namzedinin, o

devir için iddetle yadrga-
nan temayülleri benimsemek
öyle dursun, onlarla alâka-

dar olmasn bile beklemek
mânasiz olurdu.

Hamdi Bey, Paris senele-

rinde resim sanatnn içili-

ini büyük bir sabr ve gay-
retle örendi. Boyay iyice

ezmesini, perspektif kanun-
larn, renkleri dikkatle ka-

rtrmay, boyad resmin
bütün teferruatn üenme-
den, bkmadan, yorulmadan
tesnit etmei... çilik deni-

len hâdisenin, ustalarnda
gördüü ekilde, resim sana-

t için temel tekil ettiin

anlad. Rönesans ustalar d

öyle çalmamlar myd? A
tölyeye kapanp uzun müd
det ayni tablonun üzerind

titiz bir dikkat ve itina il

uramak, her köesini ayn

dikkatle, ayn tazelik ve iti

na ile boyamak... koskoc

bir kompozisyonda bir tel

çakl tan bile ihmal etme
mek ve modelin çehresiyl

ayni itinaya mevzu yapmak
Bunun içindir ki Hamd

Bey, çabucak büyük sanat

kâr mertebesine yükesldi.

serleri Salon'da tehir edil

di. Fransa hükümetinin, Al

man imparatorunun sarayl

rina girdi. Satn alnd, aran

d. Hiç üphesiz bunda, mu
azzam mesaisinden çok, seç

tii mevzularn da rolü var-

d.
Hamdi Bey'in asl hizme

ti, elbette Müzei Hümayun
un kuruluundia ve Sanayie

Nefise mektebinin tesisinde

görülür. Umuru Ecnebiye

Müdürü iken Badat'ta geçir

dii iki sene zarfnda hem
sim yapm, hem de arkeolo



jik aratrmalarda bulunmu
tur. Sultanahmet'teki Dikili

Ta, Asar Atika müzesini

dolduran eserlerden çou, o-

nun yorulmak bilmez gayre-

ti sayesinde stanbul'a tan-
mtr. Okuyan ve hazmeden
bir insan olarak Hamdi Bey
geni malûmat sahibi, mü-
tevaz ve çok çalkan bir a-

damd. Hayatta ne yapaca-n bilen nadir kimselerden

di. Musikiye merak yannda
tarihe dükünlüü, arkeolo-

ji sahasndaki hizmeti yann
da ressaml onu zamann

-

dakilere nisbetle hayli bü-

yük gösterecek deerli cep-

heleridir.

tirak ettii Viyana ve

iParis sergilerinde sk sk ma-
dalyalar almas, yerlemi
zevka hitabetmesi, ona bü-

yük bir nüfuz salyordu.
[Tablolar her yerde alâka gö-

rüyor, öhreti günden güne
artyor ve beynelmilel hale

Igeliyordu. 1910 da 68 yan-
da vefat ettii zaman, henüz
genç denecek bir faaliyet or-

[tasmdayd.

Hamdi Bey'in asl hizmeti-

ni, bugün turistik faydalar

|salyacak resimlerinden zi-

yade, müzecilik ve Güzel
Sanatlar Akademisi'nin te-

melini atmak gibi meziyet-

lerde buluyoruz. Bu sahadaki

mesaisi bir ömre smyacak
kadar bol ve verimlidir.

Fakat resimleri, ciddî bir

tenkid karsnda, u sebep-

lerden dolay fazla kymet
ifade etmez. üphesiz bu re-

simler, zenaat taraf itibariy-

le güç eriilir bir muvaffa-

kiyettedir. üphesiz bu* re-

jimler «mahallî» hayattan a-

jkisler ihtiva eder. «arkkâ-
f£» dir. Bu itibarla çok kim-
'senin, hele bütün Avrupa-
jin, hattâ yeni dünyann alâ-

jkasn çekmitir. Fakat, re-

sim sanat bakmndan bun-
lar kâfi meziyetler midir?
Hamdi Beyin belli bal tab-

Osman Hamdi beyin (Cami

kaps) tablosu.

iolarn ksaca tahlil edelim:

Zonaro ve Valery gibi res-

samlarn eserleriyle karla
trld zaman, Hamdi Bey'-

in eserleriyle stanbul'da ho-

calk etmi o ressamlarn e-

serleri arasnda pek az üs-

lûp fark vardr. Mevzular
birbirine yakndr. Hepsi,

mütereken, Pierre Loti zev-

kiyle hareket etmiler, bizi,

olduumuzdan fazla - arkl,
hattâ Arap göstermilerdir.

1

Hamdi Bey, resimde evvelâ

mevzua ehemmiyet verirdi.

Mevzuun âdeta ticarî bir de-

er tamasn gözetiyor de-

necek derecede tarih ve ar-

keoloji bilgilerinin tesirinde

kalarak buraya gelen bir

Avrupal'nn merak edecei,

görmekten holanaca ko-

nular ilerctö. Yani bu top-

ram çocuu »olarak deil, bir

seyyah gibi görürdü. Resim-

de mevzua bu derece deer
vermek, sanati mevzua feda

etmek demektir. Talasso

müstesna, herkes, Hamdi
Bey'in bizi Türk'ten ziyade

arkl, hattâ Arabistanl ola

rak tasvir ettiinde mütte-

fiktir. «Silâh Tâciri» tablosu,

«Kaplumbaal adam», «Kur'

an tilâveti» gibi esreleri bu
görüün sarih delilleridir.

Buna mukabil, halis resim

sanatna bal deerler ola-

rak bu resimlerde bâriz bir

içilikten, renklerin parlak

ve taze kalmasndan baka
ne vardr? Kuma büklümle-

ri gayet iyi resmedilmitir

ama, yanyana konan renkler

ekseriya iyi anlatrilamd

-

mtr. Fonda koyu renk

prensipine bal kalmak yü-

zünden, derinlik kaybedil-

mitir. Nihayet, bu resimler,

tabiatn sâdk ve dikkatli

bir kopyesinden ibarettir.

Ressamn ahsiyetini göste-

ren tek ey, teferruata akr
itinasdr. Yoksa, mevzuunu
resmederken, ona kendi var-

lndan, benliinden hiçbir

ey ilâve etmei aklndan
geçirmez.

Resim tekniine bu derece

vukuf sahibi bir sanatkârn,

boya ve çizgiyi sadece bir

vasta olarak kullanmas ge-

rekirken, onun böyle vasta-

ya esir olup kalmasn, üs-

lûbu gaye haline getirmesi-

ni, hele bizim maddî ve mâ-

nevi gerçeklerimizle, yaa-
nlan hayatla ilgilenmeme-

sini izah etmek kolay görün

müyor. Ama iki esasl sebep,

Hamdi Bey'i, bu sabr hey-

kelini anlamaa yardm ede-

cektir: Bunlardan birincisi,

içinde yetitii cemiyetin ve
kendi mizacnn tesiridir.

Kuvvetli bir müslüman olan

Osman Hamdi Bey, tevek-

külün canl timsalidir. Ha-
yatnda hemen hiçbir sert

çka tesadüf edemeyiz. ta-4



Tarihte Haliç, en a'aal devirler yaam bîr semttir. Uzun asrlar hükümdarlarn bir gez-

me ve elence yeri olan Haliç, yabanclarn da bir ziyaretgâh îdi. Piyerloti, Halicin âdeta

âkyd. Büyük ressam Melling de Halicin en güzel tablolarn yapmtr. Burada, Mel

ling'in, Eyüp srtlarndan Halici gösteren bir tablosunu nerediyoruz.

atli bir tebaa olarak, kendi-

sine verilen vazifeleri efen-

dice yapm, hulûsu kalb ve

îmanla hereyi olduu gibi

kabul etmi, kendi anlad
ekilde memlekete hizmet
yolunu tutmutur. Bu hal,

onun resimlerinde de dur-

gun ve statik bir ifadeyle

kendini gösterir. kinci se-

bep, ona hocalk etmi res-

samlarn, resim sanat nam-
na telkin ettikleri kaideler-

dir ki Osman Hamdi Bey,
nelere resim denebileceimi
bir kere örendikten sonra,

üsçtadlarhn nasihatlerinden

dar çkma aklndan bile
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Hamd i beyi n b i r taB osü '.

,

geçirmemitir.

Öleli krk seneyi aan bu
kymetli ilim ve sanat ada-

mmz anarken, yaplan ne-
riyatta yanl tefsirleri gör-

dükçe, hakikî kymetinin de-

il, deersiz taraflarnn mü-
balâa edildiine hükmet-
memek kabil olmuyor.

Gelecek saymzda

Halil Paa
.
Yazan :

Zahir GÜVEM L



^YASOFYA : Anthemius of Tralles ve Miteus'lu Izodor tarafm-
ian 532 senesinde hristiyan kilisesi olarak ina edilmitir. s-

ânbulun dinî eserlerinin en güzelidir. 5000 içinin çalt ve

3ir çok kymetli talarn tarihî mabetlerden getirilmesinden

nâada, masrafn bir milyon sterling'i geçtii söylenmektedir.

En fazla takdir toplayan ksm içerisidir. Kubbe., yerden 57 met-

re kadar yüksekliktedir.

50 yl önce yaplan bir anket:

Dünyann en güzel

eseri hangisidir?

Bu çok enteresan anketi 1899 ylnda çkan ingilizce Strand

Magazin mecmuas yapm ve o devrin en salahiyetli a-
hslarna sormutur. Kimlerin hangi eserleri beendiini sa-

bepleri ile bu yazda okuyacaksnz. Resim altlar da aynen

ngilizce mecmuadan alnmtr.

Mimarî hakknda bugünkü
iüüncemiz nedir? Her turist

dünyann bir çok memleket-
lerinde rehberlerde gördüü
eserleri tarihin mehur eser-

leri zanneder.

Mr. George Aitchison - Ro-
yal Akademisinin mirarî pro-

fesörü - Romadaki Pantheon'

u dünyann en güzel eseri o-

larak vasflandryor ve: «Bu
Pantheon'un içini kastediyo-

rum» diyor. «Pantheon'un sa-

delii houma gidiyor. Gali-

ba Anatole France'n olacak,

bir kitapta sadeliin oday
kateden bir güne uama ben
zetildiini okumutum. Ay-
dnlkta renklerini farkede-

mezsiniz. Halbuki renkler

realitede vardr. te Pant-

heon da böyledir. Romallar
maalesef sanatkârlarnn far

knda deillerdi. Bir kaç se-

ne öncesine kadar Pantheon'

un Agrippe tarafndan, yap-
lan hamamlarn bir ksm ol-*

duu sanlrd. Son zaman-
larda bir Franszn yapt a-

ratrmada mparator Had-
rian'n ismini tayan tula-
lara raslanmtr.
Bundan anlyoruz ki Pant-

heon Hadrian'n hükümdar-
lndan evvel yaplm ola-

maz.»

Manchester ehir Dekora-

törü Mr. Alfred Waterhause

de öyle diyor: «Böyle bir

sualle ilk defa olarak kar»
layorum. Her binann ken-
dine mahsus vasflar vardr.
Meselâ ben, Venedikteki St,

Mark' görünüündeki güzel-

lik, Romadaki St. Peters'i de
ölçülerindeki simetri bak-
mndan beenirim. Bu mese-
le üzerinde uzun uzun dü-
ündükten sonra cevap ver-

menin imkânszln anlyo-
rum. Mimarî balbama bir

güzel sanat deildir. çinde
bulunduu hayat artlar ve
zaruretlerin de rolü büyük-
tür. Bunlarn hepsi bir arada
düünülmelidir.»

Royal Akademisinin Mi-
marî ubesi müdürü Mr.
Phene Spiers ise u fikirde-

dir:

«Memleket ve zaman far-

k gözetmeksizin dünyann
en güzel yapsn soruyorsu-

St. PAUL KATEDRAL: im-
diki katedral ayni sahada in.

a edilmi binalarn üçüncü-

südür. lki, 610 senesinde ya-

plmtr, ikincisi 1673 de Sir

Christopher VVren tarafndan

yaplmtr ki 7 sene sonraki

mehur Londra yangnnda ha-

rap olmutur. imdiki bina,

1697 senesinde tamamlanm ve

800.000 sterling'e çkmtr.
Katedralin uzunluu topyekûn

150 metredir.
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nuz. Ben piramitlerden bah-

setsem, biliyorum ki piramit

lerin güzel sanat eseri sayila -

myacam, mimarîden ziya-

de, ina kudretinin bir zaferi

olduunu söyliyeceksiniz. Si

ze, dünyann en güzel eser-

lerinin bir listesini vermeyi
daha doru bulurum. Atma-
daki The Seus Mâbedi; Ro-
mada Pantheon; Venedikte

St. Mark, stanbulda Ayasof-

ya, Romada St. Peters.»

Bana kalrsa, bunlar ara-

snda kendi hislerine hitap e-

den, ideallerine uygun mi-

marî güzellikteki yegâne e-

ser, stanbuldaki Ayasofya
camiidir. Ayasofya ilâhî ze-

kânn bir tezahürüdür.»

Royal Akademi hocalarn-
dan Mr. John Belcher de
unlar söylüyor:

«Bence dünyann en güzel

eseri ngiliz Kraliyet Deniz
Kolej i'dir. Hem iç ve hem ded güzellie sahip bir bina-

dr. Bu eseri ngilterenin en
güzel mimarî eseri olarak

herkese tavsiye ediyorum.
Charles II. nin saltanat sra-

TAÇ MAHAL: Bu mehur eser mparator ah Cihan tarafm

çok sevdii kars için yaptrlmtr. 20.000 içinin on yedi se

de yapt ve üç milyon sterlinge mal olduu bilinmekte

Dou ülkelerinden ve Hindistann muhtelif ksmlarndan g

rilmi çok kymetli talarla muhteem bîr ekilde tezyin e

m itir. Ön ksmnda güzel bahçeler ve fiskyeli havuzlar yer

maktadr. Mimarnn ismi bize kadar gelmemitir.

smda binann bat kanad
înigo Jones'in desenleriyle

yaplmtr. Sonra Kraliçe

Anne zamannda Wren, bu
ksma uyacak bir plân teklif

etti ve bu plân maharetle

ST. GEORGE HOLL : 1854 senesinde muvakkat mahkeme âza-

s Liverpol'e kaldrldndan ina edilmitir. ehrin en büyük

binasdr. Mahkeme salonu 51 metre boy, 26 metre en ve 23

metre yüksekliindeki bir salona açlr. Granit ve mermer sü-

tunlardan yaplmtr. St. George'un yaplmas ii için proje

imtihan açlm ve imtihan Harvey Lonsdale isminde bir mi-

mar kazanmtr. Fakat ân» ölümüyle bina yarm kalm ve

Royal Akademisinden C. R. Cockerel tarafndan tamamlanmtr
148

tatbik etti. Kilise ksm y
diktan sonra yeniden ina
dilmitir. Bina dört blok

meydana gelmitir. Bur;

size u atasözünü hatrla

ym: «ngilizler fakirle

saraylara, zenginlerini ku
belere oturturlar.» Bu bak
dan kral ailesi Buckingh
Saraynda otururken bu f

zel binada Deniz Kolej ir

ikamet etmesine ayoru
Zengin ngilizlerin evle

ni, mimarî bakmdan tez

eden tannm Mimar ]

Norman Shaw ise öyle
yor:

«Ben en çok Liverpool'c

ki St. George Hail'unu l

enirim. ç ve d tezyin

da ayn deerde kymetlid
ki bina halinde ina edilm

tir. - Müzik holü ve mahfe

me salonu. kisi de mak
larma uygun bir ekilde m
dana getirilmitir. Bu es

ngilteredeki Grek üslufi

nun en güzel misalidir.» I

Royal Enstitüsü müdü
Mr. William Emerson isM
fikirdedir:



MADAK PANTHENON: Eski Romadan kalan 2050 senelik

eser en iyi muhafaza edüen eserlerden biridir. mparator'»

drian tarafndan mâbed olarak ina ettirilmitir. M. S. 609

kiliseye çevrilmitir. Kubbeden açlm bir gedikle içerisini

dnlatmaktadr. O kadar güzeldir ki, Pantheon isminin Gök
bbeye yakn bir mâna ifade etmesi yüzünden verildii sanl-

îktadr. Kubbe 42 metre kadar yüksekliktedir. Pantheon da

ti talya krallarndan Victor Emanuel'in ve Rafael'in eserleri

bulunmaktadr..

ENED KTEKI St. MARK : Ayn yerde M. S. IX asrdan itiba-

m bir kilise vardr. imdiki eserin ise XI _ XIII asrlar ara-

nda ina edildii söylenebilir. Mimarlarnn ismi unutulmu-
r. çi ve d 500 somaki taç sütun ve kymetli mermerlerle

ilenmitir. Yannda bulunan kulesi 100 metreye yakn yük-
ikliktedir ve 888-1150 seneleri arasnda ina edilmitir. 3. St.

Mark - Venedik. (çeriden)

<(imdiye kadar gördüüm
en güzel eser Taç MahaVdir

,

Binann büyüleyici kudre-

ti, ay nda bir kaç kere

artar. Bir kere gördükten

sonra bat medeniyetinde bu-

nunla mukayese edilecek bir

esere mâlik olmadmz,
herkes gibi siz de kabul e-

dersiniz.»

mperial Enstitünün ö-
retmenlerinden Thomas CoB-
cutt da fikirlerini öyle be-

yan etmektedir:

«St. Pauls, Rönesans kili-

selerinin en güzelidir. Hattâ

St. Peters'den de güzeldir.

Ölçüleri itibariyle muhak-
kak ki St. Peters'le mukaye-
se edilemez. Fakat teferruat

daha güzel ve nisbetleri da-

ha iyidir. St. Pauls insana en

çok tesir eden binalardan bi-

ridir.»

(Devam 182. sayfada)

CHARTRES KATEDRAL: Not

re Dame Chartres Panaten 55

mil uzaktadr. XI asrda ina
edilmitir. 1194 yangnnda,
ciddi hasarlara uram ve

1240 tarihine kadar tekrar ay

ni yerde inas tamamlanm-
tr. Katedral, 126 metre uzun-

luunda, kulelerinden biri 105,

dieri 112 metre yükseklik-

tedir.
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Fransz muharrirlerinden François Mauriac'a cevap

• • •

islâm Tarihinde Adalet Örnekleri

VE
HAÇLILAR
Siyasî hayat cilvelerinin müessir olduu mukaddera-
tn evkiyle ayrld memleketinden tam yirmibe
yl uzakta yaamak zorunda kald srada, Avrupa-
da, hayatn yalnz ötedenberi en aziz ve vefakâr ar-

kadalar olan kitaplarna ve bilhassa tarihî tetebbu-

lara vakfettiinden dolay: «Tarih-i Yavuz Sultan Se-

lim», «Tarih-i Cem», «Tarih-i Fatih Sultan Mehmet
Hân», «Nasr Hüsrevin Seyahatnamesi», «Sadi», «Ni-

zamül mülkün Siyasetnâmesi» ve «Monteskiyönün
-Romallarn azamet ve ikbâli ve inhitat ve zevali»

gibi her biri ayr bir deer tayan, çok zengin bir ta-

rih ve ebediyat hamulesile yurduna dönen- Osmanl
mparatorluunun son dahiliye nâzrlarndan - Sayn
Mehmet erif Çavdarolu, gurbet ellerinden beri,

içinde kalan bir ukdeyi ilk defa Yeni Tarih Dünyas
delâletiyle ortaya koymakta ve cevaplandrmaktadr.
Bu yaz, ayni zamanda slâm Tarihinin mühim bir

sahasn hulâsa etmekte, mühim hakikatleri ortaya
koymaktadr.

Yazan: Mehmed erif ÇAVDAROLU

Fransz muharrirlerin-

den François Mauriac
Parisin (Figaro) gazete

sinde nerettii (Yeni slâm)
serlevhal makalesinde bu-
günkü Boleviklii ve (Kari
Marks) mesleini, slâm di-

nine tebih ederek, slâmn
asrlarca müddet, Avrupa-
nn kaplar önünde bulun-
duunu ve (Paithiers) de
malûp edilmekle beraber,

Onbeinci asra kadar span-
yada kaldn ve oradan tard
olunduktan sonra, stanbul-
da tekrar ihraz galibiyetle,

çou bugün en müthi bir e-

sareti hisseylemekte bulunan
ayni küçük Hristiyan kavim
lerini hâkimiyeti altna ald-n ve Kari Marks mezhebi
Hazreti Peygamber Aleyhis-
selâmm mâlik olmad bir

silâha sahip olduunu ve e-
er her hristiyan millet de
150 1

Hazreti Peygamber de Marks
gibi mutî bir ekalliyete mâ-
lik olsayd, kendisinin imdi
makale yazmakla deil, Kâ-
be-i Mükerremeye mütevec-
cihen be vakit namaz kl-
makla megul olacan yaz-
mtr.
Fransz akademisi âzasn-

dan birinin, u 20 nci asrda
h^lâ Ehlisalip zihniyetini ta-dn gösteren bu yaz, cid

den hayret ve teessürümü
mucip oldu ve buna mutlaka
lâyk olduu doru cevab
vermeyi, her Müslüman gibi,

bir vazife addettim. Yazk,
bu vazifeyi, birçok sebepler-
le, bugüne kadar yeite ge-
tiremecijm. imdi, '

x \eni Ta-
rih Dünyas) nda, ite bunu,
bu vazifeyi yapmak istiyo-

rum.
Hazreti Muhammed Aley-

hisselâmm tebli buyurmu

olduu Din-i Mübini slâ
Ebda beere dünya
Ukbada saadeti kâfil ahk
m mutazammndr. Ayrup
llarn el'an kemâle erd
mee muvaffak olamadkl
r (Demokrasi) yi, sl^m
ni vaz'edip müminlere U
hürriyet ve kâmil müsa\
bahetmitir. Bütün müsl
ler, birbirlerinin kardei j

bi, din nazarnda bLr padi
ile en âciz bir neferin zer

kadar fark yoktur. (G
san) Mülûkünün en sonu
lan (Cebele bin Eyham)
hükmettii beldeler, 2 ci Hs
fe (Ömer-ül Faruk) Hazret!
rinin hilâfetleri günlerin(
slâm memleketlerine ilh

olunarak kendisi de slâm
nini kabul etti. Medinei Mi
nevvereye gelip slâm Ha
fesi ile birlikte Hacca git

Tavaf esnasnda (Beni Füz
re) kabilesinden biri yanl:
lkla elbisesinin eteine, b
smca (Cebele) ona bir tok;

atp, burnunu kanatt. O d
Hazreti Ömere halini arze;

Ledi. Halife cenaplar (Ceb
le) ye;

•— Ya hasmn raz et, yc
sa ksas ederim dedi.

(Cebele):

— Ben Mülûkdenim. O ii

sokak halkndandr. Beni
nunla nasl bir tutarsn? d
vabnda bulunmas üzerir

Hazretül Ömerül Faruk:

—
- Aranz slâm birleti:

mitir. Hiçbir farknz yok
tur! Buyurdu. Cebele; bu hu
mü azametine sdramy**
rak, mühlet istedi ve Halife

nin yanndan çkarak, maij
tindeki 250 kii ile, o gec

stanbula kaçt ve irtidad ej

ledi. Bu vak'a slâm Taril

lerinde yazldr.

slâm tarihlerini tetebbu
denlerin malûmudur ki; eh
islâm nereyi fethetmise,
halisine dinini terketmek içi

cebretmemi ve bu mübare
dinin ahkâm iktizasnca cia

ye vermeyi taahhüt eden sa

ir dinler erbabnn rz, car

mal ve namusunu ayniyi

Müslimler gibi muhafaza v



Sayn Mehmet erif Çavdarolu.

ît etmitir. Osmanl
ti de makale muharriri
câ etmek istedii ekil-
reket etmedi. Osmanl
atnn müessisi Osman
henüz küçük bir ema-
banda bulunduu

|mda, Bizans mpara-
unun zulüm ve teaddi-
^en bezmi olan birçok
lyanlar gönül rzasiyle
a Gazinin himayesine
Il gibi, Osmanl Sal-
nm fütuhat çevresini
eterek, Anadoluda ve
jlide birçok yerleri zapt
kte, oralar ahalisinin
e iman hürriyetine do-
ad, bugün Türkiyede

ki Hristiyan ve Musevilerin
ve vaktiyle Osmanl hâkimi-
yeti altnda bulunan Bulga-
ristan, Romanya, Srbistan ye
Yunanistandaki keza dier
dinlerdeki kavimlerin din ve
dillerini, hattâ âdet ve an'a-
nelerini, olduu gibi muha-
faza etmeleriyle sabit haki-
katlerdendir. Baz slâm hü-
kümetlerinin, slâm dini hü-
kümlerine mugayir muame-
leleri vuku bulmusa da. bu
gibi hallerin, dünya kurula-
ldanberi her tarafta görüldü
ü inkâr edilemez: (Alâ gay-
ret kyas sabit olan ey saire

makisün aleyh olamaz.) Ka-
vaidi Fkhiyedendir.

Fatih Sultan Mehmet Hân
sani stanbulu fethettii va-
kit, ahalisine aman ihsan et-

mi ve ruhanî ileri idare i-

çin de, baz imtiyazlarla, ken
dilerinden Patrik nasbetmi-
ti. Bir müddet sonra (Canta-

guzene) ile sair ümera, stan-
bulu geri almak sevdasna
dütü. O vakit Trabzon ve
Morada hükümet tekil eden
Rum imparatoru yaknlariy-
le muhabereye giriti. Müte-
casirler tedib edildii halde
bu vesvese tamamiyle zail o-

lamadmdan Yavuz Sultan
Selim Hân, Rum taifesinin

ya slâm dinini kabul etme-
si, yahut stanbulu brakp
gitmesini emreyledi. O za-

man müftü bulunan Zenbilli

Ali Efendi;

— Fatih Sultan Mehmet
Hân sani bunlara aman ihsan
etmi ve bir de ferman ver-
mi olduundan, bu teklif ca-
iz olamaz! diye fetva verdi.

Yavuz Sultan Selim Hân, fer

man görmek isteyince, key-
fiyet patrie bildirildi. Fakat
bu ferman bir yangnda yan-m olduundan, i, bir kat
daha zorlua urad. Müftü:

(sbat madde dahi kâfidir.)

dedii için, yal yeniçeriler-

den iki kii, Divan- Hümâ-
yunda ahadette bulunup,
padiahn dâvas aleyhine
hükmedilerek, gaile berta-
raf oldu. Bu vak'a da Osman
l tarihlerinde yazldr. H-
ristiyanln mehdi zuhuru
olan Kudüs-ü erif, slâmn
eline geçince, hristiyanlarn
bu ehri ziyaret etmesine ve
dinî âyinlerini yapmalarna
mâni olunmad ve o mukad-
des makamlar on üç asr Eh-
li slâmn hâkimiyeti altnda
kalarak mükemmelen muha-
faza edildi ve korundu. Hal-
buki; baz hristiyanlara vu-
ku bulan tecavüzler vesilesiy

le teekkül eden haçllarn
yapt zulümler ve teaddi-

ler tarih sahifelerinde uzun
uzadya zikrolunur. Mehur
(Pierre L'Ermite) ile Gaut-
hier Sansavoir) m babuu-
luu altnda (Kostantaniye)

ye gelen ilk haçllar, rast-

151



geldikleri musevileri katlet

tikten baka, yol üzerindeki

köy ve kasabalar yama et-

tii, mal ve rzn muhafaza-
ya çalan dindalar hakkn-
da katliam yapt ve Kudüsü
erif kapsn açarak teslim

olduu zaman, ahalisi bulu -

nan islâmlarla musevilerin

hepsini öldürüp sel gibi kan
aktt, Papa üçüncü (Ymo-
cen) in tertip eyledii Dör-
düncü Haçllar (Kostantani-

ye) yi zapt ile vahiyâne ya-
ma ettikten baka, büyük bir

ksmn yakt ve çok ky-
metli eski eserleri imha ey-
lemi olduu, makalenin mu-
harriri Mösyö François Mau-
riac'm da meçhulü olmasa ge
rektir.

Bu muahriririn pek yersiz

ve hattâ mübarek slâm dini

hakkndaki bilgisinin ne ka-
dar naks olduuna kuvvetli
delil bulunan sözlerini red i-

çin slâm tarihlerinden mi-
saller gösterilse, belki inan-
myacan düündüüm ci-

hetle, bizzat kendi dindala-
rnn eserlerinden baz fkra
lan da aynen iktibas ederek,
vermekle iktifa edeceim.

(Draper) in; (Histoire du
developpement intellectuelle

de l'Europe) isimli eserinde:
(Haçllar kimini duvarlara
karparak kemiklerini ezdii-

ni, kimini kale burçlarndan
attn, kimini diri diri ate-
te yaktn ve tahminen yet-
mi bin müslümanla yahudi-
yi merhametsizce öldürdüü-
nü ve hazr bulunan Papa
vekili ise bu vahîce hareket-
lere cevaz verdikten bakb,
yama edilmi fukara maln-
dan dahi kendisi için iste is-

tediini) yazdktan sonra,
öyle der:

(Dört asr evvel Halife-i
Resul Hazreti Ömerül Faruk
tarafndan gösterilen mua-
mele ile bu vahiler arasn-
daki büyük fark hatrlamak
tan vicdan ezâ duyuyor ve u-
tanyor.).

(Sonu gelecek sayda)

AB DELERMZ; 3

KIZ KULES
Ki2kulesi, efsane kahraman Leandr'n sevgilisi Hera'ya

vumak için Boaz yüzerek geçmek istemesi üzerine vul

gelen felâketin hâtras olarak yaplmt. Leandr, Boaz
larnda can vermi ve onun hâtras olarak bu kule yaplr

t. Baz tarihçiler, Leandr'n Çanakkale Boaznda boul
unu kaydederler, fakat, Kzkulesi, onun hâtras, onun i

desi olarak asrlardr, Boaz sulariyle ykanmaktadr
kulesi için ikinci rivayet, yine bir akn hikâyesidir. Atr

General Hares, Üsküdar zaptederek yerletikten sonra a

gili kars Damalis'i kaybetti. Onu o kadar seviyordu, om
kadar balyd ki, bu ölüm, muazzam ordular yok edef

kuvvet, ve kudreti nefsinde toplyan Generali sarst, üs

agtatt ve güzel karsna bir mezar ve onun hâtrasna h

meten de bu kuleyi yaptrd. Bir çüçncç rivayet: Atinal 1

mandanlardan Alkibyad, Milâddan önce 500 ylnda Si

(Belks) galibiyetinden buraya döndüü zaman, Karaden

den gelen gemileri kontrol için bu kuleyi yaptrmtr,
zans tarihçilerine göre, kule ile sahil arasnda kaln bir c

var vard. Ayasofyadaki Mangana saray ile kule arasn
da bir zincir geriliydi. stanbulun fethinden sonra, Kzkul
bir müddet, karanlk, gecelerde yolunu aran gemilere k
tarc olmu, fener vazifesini görmütür. Fakat frtnal
gece, can kaygsna düen nöbetçilerin ihmali île kandil

tahta dam tututurdu ve kule yand. Üçüncü Ahmet, Kj

kulesini batanbaa tatan yaptrd.



lâp tarihimizde büyük yeri ve rolü olan:

J'SÜF KEMAL TENGRENK
MRALARINI ANLATIYOR
tiklâl Harbinin ilk günleri — Dümana taarruz

hakknda ihtilâf — Lozana kim gidecek?

Konuan : KAN D EMR •—
— IV —

drâzam Teyfik Paa ile

ciye Nazr zzet Paa da
alar. Ayakta duruyorlar,
dettin beni yanna oturt-
fcalimat gereince;
Türkiye Büyük Millet

usi makam hilâfeti tan.
Sizin de kendisini tani-
z istiyor, dedim,
mdettin ba eik, gözleri

e, sabit bir noktada, put
durmu, hiç sesini çkar-

|i. Bir müddet öyle kaldk.
de tek kelime daha söy-

bdim. Kalktm, ayrldm.
Vahdettinle son mülâka-
(!) böyle oldu.

Daha evvel de görmü
dünüz?
Ankaraya gitmeden ev-
stanbul Meclisinde bu-

trken, Vahdettinin Anado-
geçerek, millî mücadele-

catlmas için çok uram
)u arada kendisini de gör-
tüm. Fakat, bir türlü raz
nemitik.

fayn Yusuf Kemal Ten-
enk'e sordum:
- Hariciye vekilliiniz za-

dna ait en enteresan hâ-
larmz?
- Sakarya Harbinden son
di. Ara hayli uzamt,
im yabanc gazetelerde;
kler, artk kmldyacak
le deil. Hiç bir hareket
amazlar.» tarznda yaz-
görülüyordu. Mustafa Ke
Paaya bunlar göstere-
biraz canllk gösteril-

i lüzumundan bahsetmi
bir gün:
Seninle cepheyi gezece-
Dedi.

zamann külüstür vagon
dan birine bindik. Po-
ya gidiyoruz. Yâvc-rleri

yar.

otura

Salih ve Muzaffer de
Fakat kompartmanda
cak yer yok. Bütün döeme,
duvara dayam olduklar
peykeye benzeyen eyden iba
ret.

Polatldan sonra Söüte-
li... Derken Beylikköprüye
vardk. Kâzm Paa (Özalp)
gelmi. Bütün ordunun yegâ
ne motörlü nakil vastas o-
lan biricik küçük forda sk-

arak yerletik. Kâzm Paa-
nn karargâhnn bulunduu
Sivrihisara gittik. Babaa ka
Jxn.ca, Kâzm Paaya beni gös
terdi:

— Hariciye Vekili, bak ne
diyor?

Ben de, Avrupallarn hak
kmzdaki yazlarn uzun u-
zadiye anlatarak, mümkünse
bir harekete lüzum olduu-
nu söyledim. Mustafa Kemâl,
Kâzm Paaya sordu:— Yapabilir miyiz?— Yaparz...
Buradaki ilk cevabn müs-

bet oluu, tabiî beni sevindir
di. Oradan Akehire doru
gittik. Yol üstündeki bir istas-

yonda Yakup evki ve Ali
hsan paa ile karlatk.
Mustafa Kemâl, ikisine de du
rumu anlatarak, ayni suali
sordu. Yakup evki:— Hay hay,
san;

— Olamaz..

olur... Ali h-

imdi müm

Yusuf Kemal Tenginenk'in
; stiklâl savandan evvelki bir resmi.
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kün deil!... Bahar gelsin. O
zamana kadar hazrlanabili-
riz, ordu henüz hazr deil...

Cevabm verdi. Mustafa Ke-
mal bir fikir beyan etmiyor.
Beni kumandanlarla kar
karya brakmak istiyor. O-
radan Akehire gittik. Cep-
he kumandan smet Bey (n-
önü) burada. Teyfik Bey de
yannda idi. Görütük. smet
Beyin cevab da:— Hayr... Daha hareket
edemeyiz... Oldv.
Mustafa Kemal: (Hariciye

Vekili!. Sen bu ide fazla s-
rar etme. Görüyorsun ki, he-
nüz hareket zaman deil-
dir). Demek istiyen bir ta-

vrla yüzüme bakt. Mesele
tamamd.
— Baka bir hâtra?— Büyük zaferden sonra

Lozan'a gitmek lâzm geldi.

Vakâ biz, Hariciye Vekâle-
tinde, Lozanda müdafaa ede-
ceimiz bütün prensipleri te-

ferruatna kadar hazrlam-
tk. Bilhassa Hariciye Hukuk
Müaviri Münir Beyle Umu-
ru Siyasiye Müdürü Hikmet
Bayurun yardmlariyle, bu
i mükemmelen yaplmt.
Hattâ, Hey'eti Mürahhasaya
itirak edecek hariciye me-
murlar da tesbit edilmiti.
Ancak, heyeti murahhasa re-
isi ile âzalar mes'elesi kal-
yordu. Bu da, Hey'eti Veki-
lede konuuldu. Üç isim üze-
mde duruluyordu. Rauf
(Orbay) Hasan (Saka) ve Ri-
za Nur Beyler...

Yalnz kaldmz bir sra-
da, Mustafa Kemal Paa ba-
na:

— Hariciye Vekili ola-
rak asl mes'ul sen deil mi-
sin, niçin gitmek istemiyor-
sun?) dedi. Ben de apse pe-
rihanaldan ameliyat olduu-
mu, ikinci bir ameliyata lü-
zum gördüklerini, yani shha
timin müsait olmadn hat-
tâ bundan dolay Hariciye Ve
kâletinden de istifa etmek is-

tediimi söyledim ve dedim
ki:

— Ben vazifemi yaptm.
Ruslarla muahedemiz, Fran-
szlarla itilâfmz var. im-
di yaplacak sulhün esaslar
da, zaten malûm. Diyunu u-

mumiye meselesi gibi, Avru-
pa ile takacamz bir kaç
mesele var. Bence artlar-
mz, talihimiz taayyün etmi
tir. Bunlar ötedenberi Mek-
tebi mülkiyede ve Hukukta,
her Türk çocuunun: (Avru-
pa ile anlamak ancak böy-
le olur) diye belledii eyler.
Bilhassa kapitülâsyon, kabo-
taj gibi eyler, iptidadan be-
ri milletin erlerinden kur-
tulmak için barp durduu
belâlardr. te, imdi Lozan-
da halledilmesi lâzm gelen
dâvalar da bunlardr. Hülâ-
sa; bir devletin bekâsiyle gay
ri kabili telif olan eyleri
keenlemyekûn addettiimizi,
daha ilk temasta, karmzda-
kilere iyice anlattk m, me-
sele kalmaz.

Tekrar:
— Demek, sen gitmek is-

temiyorsun? Deyince, ben de;— Mutlaka gitmem lâzm

-

sa, Rauf Beyle giderim. Ra-

Bu resim, Abdülhamid'in

Yldz albümünden alnm
tr. Bu minimini, Yldz mu
hafz olarak yetitirilmek-

tedir. Hükümdar, saray

muhafzlna fazla ehem.
miyet verdii için, adam-
larn bizzat seçer veya
böyle küçükten yetitirirdi.

uf Bey gitsin, ben de j
ye Vekili olarak yanm<
derim... Dedim.
Vâkâ Rauf Bey her

mek istiyor, hem ister

ben israr ettikçe de (1

kat'iyyen gitmem!) diy
Nihayet, Rauf Bey on

çknca, mes'ele tekrar
I

ti Vekâlede konuuldu,
kat bir neticeye varla
O srada Mustafa Kem*
sa:

*

*— Ben Bursaya gi

im» dedi. smet ve Fev
salarla dier kumand
da zaten orada idiler,

tafa Kemal Paa giderk*
na sordu:
— smet Paa gidemt

Lozana?
— Gider...

— Yapabilir mi bu i— Yapar...
Baka bir ey demedi

saya gitti. Oradan bana
telgraf yazyor: «Sen H;
ye Vekilliinden istifad

rar edersen, ben Lozan
decek heyeti murahhasa
ligine smet Paay mü
görüyorum. Sen de bum
vafk görürsen, mâdem J

tifa da ediyorsun, smet
saya daha ziyade k vv<
eref vermi olmak içir

îidi yerine Hariciye Vel
tine geçmseini de mür
görüyorum. Bu takdirde
riciye Vekâletine intiha
cin Mecliste çalman
ederim.»

Derhal bir telgraf çek<

(stifam kabul ettiini;
çin teekkürler ederim. i
Paann intihab için de
den geleni yapacam.»
dim.
te böylece Lozana ti

Paann bakanlnda
Nur ve Hasan Beylerden i

teekkil hey'et gitti. Ben
o esnada, Viyanada ikim
meliyatm yaptryordu
— Lozana smet Pa

gitmesi, sizce, iyi oldu
Sayn Tengirenk, saa'

denberi devam eden ko
mamz esnasnda, ite yi

imdi bu sualime cevap
mekte mütereddit görü
Vâkâ, onun Lozan muahj
sini tamamen beyenmed:



ssa adalar meselesi gibi

hayatî meselelerin lây-
müdafaa edilemiyerek,

îklie kurban ediliine

izüldüünü duymu isem

»u mevzuda kendi azm-
alabildiim, yalnz u on
celime olabildi:

Rauf Bey, Lozana gitme

diye bana kzar ve (git-

in böyle olmazd) der...

Peki Beyefendi... diyo-

Lozandan sonra, Atatürk
meseleden hiç bahset-

mi?

Evet... Neden sonra, bir

sofrada idik. Lâf arasn-
tatürk, Lozana gitmemi
fumdan bahsederek, ser-

r yapt. Bunun üzerine,

um:

Gitmi olsaydm, yahut
[angi baka bir sivil git-

jolsayd, Lozanda ii ni-

Ite erdirebilir miydi?

latürk:

1 Hayr, erdiremezdi. Biz,

i ne kadar mükemmel
ksa, sulhu da o kadar
rz.)

Fazla rahatsz ettim am-
bir hâtranz daha sora-

miyim?
yr muhatabm her 3a-

ki asîl nezaketiyle gü~
|iyerek anlatyor:

Seyahatten dönüte, es-

/leclis binasmdaCd riya-'

odasnda, ziyaretine git-

im. Meb'uslardan topçu

1, Doktor Fikret, bra-
Süreyya da yanndayd,
ur oturmaz sordu:

Bavekâlete kimi geti-

*iz? ardm. Ben Ba-
l Rauf Beyin yalnz Si-

gittiini duymutum. .

.

ekâletten ayrldn fa-

Dilmiyordum.

Bavekile ne oldu? de-

Sivasta...

yi ya ite... Gelir.

Hiç kimse ile temas et-

n söyle. Kimi getirece-

Rauf Bey istifa m etti?

Sivastan istifasn gön-
i. Söyle kimi?
Efendim, siz kararnz
isinzidir... Bana mah-

sus soruyorsunuz, yapma-
yn...
— Yok, yok... Sen söyle!

— O halde, Bavekil ai-
kâr... Meydanda efendim.
— Kim?
—- Lozan muahedesini ya-

pan... Gerek dahilde, gerek
hariçte tatbik ve icra için en
münasip olan odur.

Doktor Fikret ile Topçu
îhsan hemen atlyorlar:— Fethi Bey varken, onun
Bavekillii mevzuubahis o-

lamaz...

Mustafa Kemal de teyid e-

diyor:
—

- Evet... Fethi var...

Ben, dayanamyorum:— Siz, baksanza çoktan
kararnz vermi, hazrla-
msnz, niye bana soruyor-
sunuz?

— Rauf Beyle anlamaz-
lklarnn sizce sebebi?— Dediim gibi, Rauf Bey

her zaman Mustafa Kemal-
den; (Büyük bir devlet ada-
mdr) diye sayg ve sevgi ile

bahsederdi. Ayni zamanda
Millî Mücadelenin balang-
cnda, son Osmanl Meclisi-

mebusannda Rauf Bey, Mus-
tafa Kemalin en mutemed,
yakn arkada, hattâ mümes
sili durumunda idi. Ben o za-

m'anlar Mustafa Kemale Ra-
uf Bey kadar taraftar olan
görmedim.

Fakat Rauf Bey, Maltaya
gitti, döndü geldi.

Büyük Millet Meclisinin

riyaset odasnda konuuyo-
ruz:

— Rauf Bey geldi ite, Ba
vekil yapalm...

Mustafa Kemal, hiç um-
madm, beklemediim bir

cevap verdi ve sustu.

/ (Sonu gelecek sayda)

Ragp Paann bir nüktesi
Mehur Ragp Paa, fazla

meguliyetten yorulmu,
bkm ve bir gün air
Hamete demi ki:

— Ah, Hamet! Bana öy-
le bir hizmet olsa ki hiç

ii bulunmasa, biraz rahat
etsem!
— Efendim, buyurduu-

nuz gibi bir hizmet var, a-

ma bilmem rabet buyuru-
lur mu?
— Nasl hizmetmi o?
— Efendimizin imaml-
hizmeti!

MUSTAFA ZZET EFEND
NN KUR'ANI

Hattat Mustafa zzet %-
fendinin mübalâacl pek
mehurmu, Bir gün, bir

mecliste demi ki:

— Dün gece oturdum,
sabah kadar bir Kur'an-
kerim yazdm!.
Muhatab da öyle bir

mübalâa yapm:
— Geçen ramazanda bir

akam Boaziçinde oturan
bir ahbaba iftara gidiyor-

dum. Bir frtna çkt. Dal-

galar kay alp sahildeki

minarelerin erefelerine ka

dar çkardlar. Böyle boca-

larken toplar atld ve si-

garam kandillerden yaka-
rak orucumu bozdum.

zzet Efendi kendini tu-

tamayp barm:
— Yalan!
Muhatab da onu öyle

ilzam etmi:
—- Eer yalansa dün ak-

am yazdn Kur'ankerh
beni çarpsn!

AKIL VERGS
Prusya Kiral Büyük

Fredrikin yaknlarndan
biri, bir gün hükümdara
«herkesden akl ve iz'an

derecesine göre vergi aln-
masn teklif etmi. Mu-
cib sebebi u: Dünyada hiç

kimse kendini ahmak gös-

termek istemez. En budala-

lar bile, zekâ ve iz'an iddi-

asndadr. Vergi toplann-
da böyle bir usul kullan-
lrsa Prusyallar vergi ver-

mekte birbirleriyle yara-
caktr!

Fredrik:
— Bu ihtarnza memnun

oldum, demi. Mükâfat ça-

larak sizi her vergiden af-

fettim!
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Deli Petro halkn elendii bir toplantda.

Tarih boyunca Türk- Moskof Dömanl
Üç say devam edecek olan bu yaz semi, Tarih boyunca Türk

- mantn yeni vesikalarla hülâsa etmektedir.
Moskof dü

Rusyann stanbul ve Bo-
azlara müteallik emelleri

her ne vakit bahis mevzuu ol

sa, bunlar muhik göstermek
için, bizim deli unvann ver

diimiz, büyük Petronun si-

yasî vasiyetnâmesi ileri sü-

rülür. Bu vasiyetnâme haki-

katen mevcut mudur? Son
zamanlar tarihçileri, ekseri-

yet itibariyle, bu vasiyetnâ-

meyi itibara ayan bir vesika

olarak kabul etmiyorlar.

Filhakika, Moskof'larn s-
tanbula müteallik ihtiraslar

Üçüncü van zamanndan ba
lar. lk karsnn ölmesiyle

dul kalan van kendisine mü-
nasip bir zevce ararken Krem
ün saraynn mâceraperest,

güya diplomat, fakat san'at-

kâr ve herhalde ince ve hile-

fcâr bir adam, Volpe, vanm
karsna çkt. cab halinde
katolik olduunu söylemek ~
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Yazan: Ali Kemali AKSÜT
ten de vicdan azab duyma-
yan Volpe, kendini Ortodoks
mezhebinde tantt. te van,
son Bizans imparatorunun ye
eni olup Romada yaamakta
bulunan ve güzelliiyle fazi-

letleri Moskovaya kadar ya-

ylan Zoe Paleologue ile ev-

lenmesine delâlet etmesini

bu adamdan istedi.

Zoe, stanbulun fethinden

-

berî Romada, Papann neza-
reti altnda yayor, fakat

bir koca bulamyordu. Çarn
teklifini memnuniyetle kabul
etti. Vatikan, Moskova hak-
knda bir ey bilmemekle be-
raber, fakir Rum (yetime) si-

nin, Katolik propagandas i-

çin, o uzak memlekette fay-
dal bir âlet olabileceini ü-

mit ediyordu. vanm Katolik
bir kadmla evlenmesi Rus-
yada meserretle karland.
Çünkü Çarigrat (stanbul)

Ü

ümitler veren bir takm r

ralar uyandrmakta idi:

legologue ailesine mensup
kadnn çarla evlenmesi,
zansm baka bir iklim içi

ve Moskova ad altnda
amasyd.

Boyarlar, bu evlenme
bal erbetleri datarak
it ve prensese nakdi hed
,1er takdim ettiler; (vakt
bütün Ortodoks karde
gölgesi altnda barndran
paratorluk aacnn filizi

lan bu güzel kadn Çara
lahn gönderdiini, Mosk(
nm bir ikinci Bizans olaç

n ve mübarek Bizans ii

ratorlarma mahsus hafc

iktisab edeceini söylüj

lard.
Filvaki van, Ruslarn,

dikleri gibi Marie ile e
nince (1472) Paleologue
rn vârisi olduunu iddia



onlara mahsus iki bal
h -Rusyann Senjorj

iyle birlikte- armasna
Bu suretle arlken'e
ann o derece kuvvet

fli etmesi iyi bir ey de-

) dedirtecek kadar
îtlenen van, Bizans ta-

nâlik olmak hülyasn
evlât ve ahlâfna dev-

ve bu hülya, Osmanl
Jratorluu musibetten

ete dütükçe, bir kar
gibi büyüyüp gitmiti,

unla beraber, Büyük
dahi, Osmanl devle-

irdüziye harpler açmak
muharebelerin birin

-

azer Denizi kylarnda
erbent ve Bakü ehir-
zaptetmek suretiyle

s mülküne sahip olmak
ni fiilen haleflerine

itir. (1722) Bu veç-

Rus zadegan, Üçüncü
zamanndan itibaren,

hükümetinin haricî po-

snn stanbulun fethi

I sna doru yürütmeyi
I edinmilerdir.
li bu hayâl, gitgide kuv-
Jaerek, hep fütuhat pe-

koan Deli Petroya ka
elmi ve bütün vüs'atile

>ma smaz Çarn bal-
üncesini tekil etmi-
iemsâbat kylariyle s-
enizlerin hayâli okayan
, iki asrdan fazla bir

n danberi münevver
enin sk sk rüyalarna

;fti; (Yeni Roma) y kur
ve Allann mübeiri o-

lus kavminin mânevi
etlerinin ithaliyle (kurt

Avrupa) ya yeni bir

k vermek vazifei mu-
esesini tahakkuk ettir-

memur olduklarna i-

q yar tarihî, yar tasav
Rus Pansilavistlerinden
kkep bütün bir mekte-
sabit fikr) i haline gel-

. Bu serî hülya, bir çok
jrli muharrirler ve bil-

Dostoyevski tarafn-
terennüm olundu. Hattâ
lavizmin Rus hasmlar,
Iteslein mesihliine kar-
vzi almakla beraber,
^ryalist genileme fikri-

muvafakat etmilerdir.

1"

Birinci Katerina (1684- 1727)

Fakat Rusyanm bir taraftan

Boazlara ve Balkanlara, ö-

te yandan Orta Asyaya ve
Basra Körfezine doru iler-

lemesi, bunlar indinde, açk
denizlere doru ticarî mah-
reçlerden mahrum olan Rus
yann ekonomik bir takm
ihtiyaçlarn zarureti altnda
bulunmasiyle görülrr'ekte i-

di.

Binaenaleyh büyük lâka-

bn alan Üçüncü vandan
sonra gelen bütün hükümet-
ler bu prensipleri tahakkuk
ettirmee çalmlar ve ef-

kâr umumiyenin sahabetine
mazhar olmulardr.

1917 de Rus ihtilâli patla-

yp da prens Lwow hükü-
meti iktidara gelince, ilk ya£t ilerden biri Rusyanmd politikasnn deimemi
olduunu ve devam etmekte
bulunan muharebede gözeti-

len gayelerin aynen bâki kaldm ilân etmek olmutur.
Yeni Dileri nazr Mili-

ovkoff ki, Liberal Partisinin

efi ve yakn douda güdü-

len Emperyalist politikann

en hararetli taraftar idi, Rus
larn stanbul ve Boazlara
müteallik iddialarn -bir ke-

re daha- beyan etmekten geri

durmamtr.
Ayni yln kasm aynda

Bolevikler iktidar mevkii-
ne geldiler. O vakit gerek
Türkiyede, gerek ngiltere-
de, Rusyann d politikas-
nn bütün istikametini de-
itirecei kuvvetle ümit o-

lundu. Filhakika Lenin dü-
en idarenin takib ettii Em-
peryalist gayelerden vazgeç-
tiini resmen beyan ve bu
hususta eski idarece aktedil-

mi olan bütün gizli muahe-
deleri ve bilhassa Osmanl
mparatorluunun taksimine
ait bulunanlar neir ne ilân

etti. u kadar ki ahval ve ha
disât bu bâtl hayalleri yok
etmek hususunda gecikmiye
çekti, zira hiç bir rejim de-
iikliinin ve hiç bir siyasî

ihtilâlin corafî vaziyeti ve
milletlerin, iktisadî ve ah-
lâkî âmiller tesiri altnda,
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köklemi olan temayülle-

rini deitiremiyecei keyfi-

yeti yeni bir devir ile sabit

oluyordu:

Dünyada görülen ihtilâl-

lerin en büyüü olan ve o ge
ni çarlar imparatorluunun
tekilâtndan hiç bir iz b-
rakmyan Rus inklâb, Bü-
yük van ve halefleri zama-
nnadn beri d politikada

takip edilmekte olan maksat
ve hedefleri kendine gaye e-

dinmekte gecikmemitir.

*
Balkan yarmadasnda ce-

reyan etmekte olan çok mü-
him siyasî hâdiselerden son-

ra, tahakkuku Türkiyeyi müs
takil bir devlet olarak orta-

dan kaldrmaktan ibaret bir

netice verecek olan bu siya-

seti -velev sür'atli olsun -

merhale merhale gözden ge-
çirmek çok faydaldr. Bu si-

yaset, tad takip fikriyle

ve vahî muannitliiyle ha-
kikaten korkunçtur.

1689 dan 1917 ye kadar ya
ni Büyük Petronun idaresi

balad tarihten Çarlar im-
paratorluunun ortadan kalkt zamana kadar Osnjanl
Devleti, Rusyaya kar tam
on iki kere muharebeye gir-

meye mecbur olmutur ki a-a yukar her on dokuz se-

nede bir harp demektir. Os-
manl Devleti, bu hesabedil-
mi, etrafiyle düünülmü ge
nileme politikasna kar,
ne kendini tehdit eden teh-
likeye açk, ve fiilî surette

vukufunu gösterebildi, ne
dümannn inadna muadil
musrrâne bir mukavemet i-

radesi. Osmanl imparatorlu-
u politikasndan Rusyaya
kar can skc bir çok müt-
mi hatâlarn sâdr olduu
görülüyordu.

Büyük Petronun d poli-

tikas, Moskova Çarlnn
sahilleri üzerinde en ileri bir

Osmanl karakolu olan Azorr
kalesinin zaptiyle (1696) ba-
lar. Bu, yeni doan Çarlk
imparatorluunun büyük pro

j eleriyle, istikametleri itiba-
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riyle, tahakkukunu tâyin e-

den ilk admdr. Filhakika,

o zamandan itibaren, mute-
dil ve scak denizlere doru
ini, yava bir seyir takip et-

mekle beraber, aslâ durma-
mtr.

. 1697 tarihinde, Avrupa
milletleriyle dostâne müna-
sebetler tesisi için gönderdi-
i bir heyete Büyük Petro da
katlmt; fakat bu hususta
daha ziyade güttüü maksat
Osmlanl imparatorluunun
Avrupadaki mevcudiyetine
ne suretle hitam verilecei-

ni, Avrupa milletleriyle ko-
nuup kararlatrmakt. Bu-
na yeni bir Haçllar seferi

demek ne kadar dorudur
ve ükürler olsun ki bu kor-
kunç düünce tâ esasndan
yklmtr. Büyük Petro
maksadna nail olamaynca
Osmanl Devleti ile ura-
maktan vazgeçti ve ihtiras-

larn kendisine Baltk deni-
zi yolunu kapayan Isveçe çe-

virdi. sveçte muharebeye gi

riti: Dokuz yl süren bu deh-
etli muharebede Rusya, has
mmn -sveç kiral Demirba
arl'm- mütevali darbeleri-
ni yedi. defaatla mahvolmak
tehlikesine dütü ise de ma-
atteessüf- atlatt.

sveç ile Rusya arasnda
vukua gelen bu muharebeler
esnasnda Bâbâli öyle bir va
ziyet taknmtr ki tarihte

dialâletin ve anlalmamazlm ei bulunmayan bir ör-

neidir ve öyle kalacaktr.
Osmanl Devleti 1700 sene-
sinden 1709 ylna kadar sü^
ren devrede vâki olan sava-
larda sveç hükümeti- ile an-
laarak Rusyay pek kolay
bir surette tedip ve malûp
edebilir; Büyük Petronun
teebbüsünü -uzun bir za-

man için- akim brakabilir-
di. Bu sayede Avrupanm ta-

rihi muhakkak ki deiecek,
Osmanl Devletinin kaderi
büsbütün Baka bir mecraya
girecekti. Fakat, (Divan Hü-
mâyûn) bunu yapacana,
sveç ordularnn ezilmesini,

hiç ses çkarmakszn, uzak-
tan seyr ile hadisat kendi

cereyanna terk etmi m
halin Osmanl Devleti m
bir felâket ve fecaat al»
olduunu düünememii

ki sene sonra, (1771 I
manii ordusu taraf!
(Prut) kenarnda daha»
yük ve daha ziyade taml
bul etmez bir hatâ irtikjl

dilmitir.

1710 senesinde sveçel
kazand zaferle sel

olduu halde, Büyük 1

politikasnn esasn telj
den fikirlere rücu ile, 1
manii devletine harp ilâl

ti. Buna balamadan I
Rus müstebiti, Moldavyj
Eflâk koskodarlariyle
bir anlama yaptktan s

Osmanl ülkesinde ol 1

Slavlarn yardmn sal

ve 1771 senesi ilkbahaJ
tecavüze geçti.

Vukua gelen muharebl
sa sürdü, fakat Ruslar

]
uursuz ve felâketli 9

Krk binden fazla olan vl
zat Petronun kumandas
tnda bulunan Moskof c|

lan Baltac Mehmet PaiJ
rafndan muhasara ec|

Moskoflar kuvvei maneji
lerini tamamiyle kaybetl
lerdi. Çarla maiyeti bütü

j

tün ezilmilerdi. Bir tek]

lâs çaresi görüyorlard:
|

ytsz artsz teslim.

Petronun, milletini ba
lktan kurtarmak için hd hayret verici gayri

istikbâle ait çok aziz hü
lan, her ey bu müthi i

zam karsnda yklr
muzmiail olmak üzere
Bu ümitsiz durum içi]

hereye müheyya güzel !

kadmm karar vermektekj
tidat ve zekâs ile erefsij

sefih bir devlet adamnn
cici hevesi Moskovay l

tard: Çarn kars Kate
bizzat (ve/iri âzam) m çj

rina gitti ve galiple müz;
reye giriebilmek için oi

rada acele acele tedarik
j

lebilen bütün altnlar, bi

mücevherleri ve ordunun
tün hazinesini beraber gi

dü.

(Devam \



Bir Ermeni tarihçisinin ifaat

:

Ermeni Komitaclar Kürtleri

Nasl imha Etmilerdi?..
Bu ahifelerde okuyacanz yazlar, Ermeni tarihçi-

si Dr. Astarciyann Arapça olarak nerettii (Ermeni

Milletinin Tarihi) adl eserinden aynen tercüme edil-

mitir. Muharrir, Kürtlerin hangi maksatlarla imha

edildiklerini anlatmaktadr .

TÜRKLER, on beinci
asrda Ermenistana
girmiler, ranllar ve

Msrllarla harbederek Er-

menistann mühim ksmlar-
n zaptetmilerdir. Fatih Sul-

tan Mehmed, Ermeni milleti-

nin zekâ ve maharetini tak-

dir ederek 250 bin Ermeniyi
stanbula getirtmi ve onlara

kymet vermitir. Böylece
stanbul Ermenilerinin siya-

sî ve iktisadî merkezleri ol-

du. stanbulun Balyan, Düz-
yan, Dadyan ve Bezciyan gi-

ÎJi j^rmeni aileleri mpara-
torlua kymetli elemanlar
yetitirmiler, devletin bü-
yük makamlarm igal eyle-

railerdi. kinci Abdülhamit
zamannda Hariciye Nazr
olan Noradunkiyan Efendi
bunlardan biridir. Prens Ar-
tin Kazazyan da Sultan Mah-

• -
-

M/PU"lbS 1U3

t • 81-'
•

flfrPPUfrtiCnKuvphM?

Mehur Ermeni komitaclarndan Antranik.

Mahallî kyafeti ile bir Kürt
çocuu. (Bu sayfalarda oku.

yacanz yazlarda bizzat Er.

meni tarihçisinin de itiraf et-

tii üzere, Ermeni komitacla-
r, böyle saysz masumlara

kym iiardr.)

mudun çok taktir ettii dev-
let ricalinden idi.

Fatih Sulnan Mehmet, Er-
menileri memnun etmek i-

çin Bursadaki papas Yuaki-
mi stanbula getirterek onu
Ermenilere Patrik yapm-
tr. (Sahife: 266)

Ermeniler, Rusyanm geni
leyip kuvvetleneceini daha
1659 da anlamlar, onunla
dostluk kurmak için Çar A-
fceksi'ye altn kakmal bir
taht hediye etmilerdir. Bu
taht Romanoflarn Bolevik-
ler tarafndan imhasna ka-
dar taç giyme merasimlerin-
de kullanlmtr. Büyük Pet-
ro ve Katerina devrinde yüz
binlerce Ermeni sanat erba-
b Rusyaya gitmilerdir. Bu
Kus ve Ermjeni samimiyeti
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neticesi olarak Çarlar, Kaf-
kasyay zaptetmek ^ politika-

sn takip ettiler. Önce Ka-
raba aldlar. Sonra Azer-
baycan igal için 1826 da -
rana kar harp ilân ettiler.

Bu harpte Ermeni komite-
si Madatyan, onbin Ermeni
gönüllüsü ile Rus ordusuna
hizmet etmjiitir. Elinde haç
olduu halde bu gönüllülere
Çatlan Papas Nerses Adara-
ki, Ermenileri hiristyanlk
akna çarpmaa davet et-

miti. Böylece ranllar Kaf-
kasyadan çkarlm, Azer -

baycann yars Ruslar tara-

fndan igal olunmutur.
Artk Ruslar, Türklerle

kar karya gelmilerdi.
Ermenistann kurtarlmasna
giriilecekti. Çar Nikolan^n
emliyle Rus ve Erimeni as-

kerleri 1828 senesinde bir

basknla Kars ve Bayezidi
aldktan sonra Ermenistann
merkezi olan Erzurum önün-

de elli bin mevcutlu Osman-
l ordusunu mahvetmi, Er-

zurum ve Bayburdu igal ey-

lemitir.

Ermeniler Ruslar, Erme-
nistann dier vilâyetlerini

de igâl etmee tevik eyle-

milerse de Sultan Mahmud
sulh istediinden müzakere-
ler balam, Edirne muahe-
desi imzalanmtr. Fakat ne
yazk ki Ruslar, Avrupa top-

raklarnda tatman edildikle-

rinden Ermenistan! tekrar
Türklere brakp çekilmiler-
dir. Bu yüzden Türklere
IÇar çarpm 90 bin Er-

meni, Rus igal kuvvetleriy-

le birlikte Bayburt, Bayezit
ve Kars terkedip Kafkasya-
'ya \gitmee mecbur olmu)-
lard. (Sahife: 267)
Genç Sultan Abdülmecit

tahta çknca Gülhane hatt
hümayununu okuttu. Bunun-
la Padiah ekalliyetlere hür-
riyet ve müsavaat bahetti.

Ermeni komitaclarnn huzur vermedikleri Kürt aalarndan biri
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Ermeni cemaati için de hu
si bir kanun kabul edi

Bu kanun gereince Erme
ler, 220 meb'ustan müre
keb bir meclis kurmak,
meclisten bir icra heyeti
karmak, adliye, maarif

. evkaf ileHni icîjare edec
Cilan bu heyeti, meb'us
meclisine kar mesul t

mak hakkn kazanmlarc
Patrik hem meb'uslar n

lisinin hem icra heyeti]

reisi idi. Patrikhane ruha
sihasî, maliye ve ikamet
seyahat ubelerine aynî
Ermeni tekilât kanunu
verilen bu kanun, devle
dier kanunlar kuvvet
hükmünde idi. Bu, devlet
çinde devlet kurmakt. I

kat kendi rzasyla Sult
Abdülmecit bu kanunu 18
de tasdik etti- Onu istih

eden Sultan Abdülâzz
ayni kanunu meriyette b
rakt. (Sahife 267)

1862 senesinde (yâni S
tan Abdülmecidin Ermeni]
re devlet içinde devlet k
mak hakkn bahettii sen
Zeytun Errrçenileri, civ

müslüman köylerine bask
lara balyan isyan çkarc
lar. Yaplan tevassutlar n

tice vermeyince Aziz Pa
kumandasnda bir ordu â
leri tedibe memur edile

Fakat gizlice Avrupjadî
külliyatl silâh ve mühimm
toplam olan Zeytun Erm
nileri, iyi bildikleri dall
mntkalarnda, kn idd
tinden de faydalanarak Tü
ordusunu malup ve imi
ettiler. Aziz Paa azledilc

Devlet, ikinci bir ordu haz
larken Zeytun Ermenileri I

Patrikhane Fransz mpar
toru Üçüncü Napolyona b
heyet göndererek tevassut
nu delediler. mparatorun
raya girmesile devlet, Zey
harekâtndan vazgeçti. Ze
tun Ermenileri de bunds
sonra yar müstakil bir hay:
ta kavutular. (Sahife: 271)

kinci Sultan Abdülh
mit tahta çknca, içlerîî

de tannm Ermeni devlet I

dam Kirkor Odyanm da 8
lunduu bir Osmanl hey€
Avrupa kanunlarn tetkik e

ki



EîKarakin Pastrmacyan.
'.
ve birinci merutiyet ida-

ri kuruldu.

Memleketin bir terakki
mlesi yapaca anlalnca
s Çar kinci Aleksandr, de-
lerinin (stanbula kim hük-
»derse dünyaya o hakim o-

e) tavsiyesine uyarak 1877

Türklere harp ilân etti.

uslar, Kafkas cephesindeki
manî Kumandan Muhtar
ann karsna Ermeni Ge-
rali Loris Melekyan' çkar-
lar. Ermeni gönüllüleri Ar-
han ve Beyazidi zaptettiler.

meni Prens Oadyanm yazlk
Itzaryan da Kars igâl etti.

rekât böylece devam eder-

in Türkler sulh istediler.

81 tarihinde Ayastafanosta,,
meni Prens Dadyanm yazlk
Akünde muahede imzaland.

Ruslar, Avrupada Roman -

1 Srbistan ve Karadam is-

dâ:lerini kabul ettirdiler a-

a Ermenistan kurmak iini
ne istikbale brakp Kars,
rdahan ve Batumun ilhakiy-

iktifa ettiler.

Halbuki Türkiyedeki Erme-
ler, devlete gaile çkarmak
in Kürt airetlerine kar
janl mücadeleler yapmlar,
jirçok köy ve kasabay basp
ama etmilerdi. Van, Bitlis

2 Alekerdde birçok katliam-
tr olmu, Kürd airet reisle-

nden eyh Celâlittin ve Mir
smailin airetlerine mütead -

it basknlar yapmlard. Bu
sbeple bu harp sonunda da

on binlerce Ermeni Rus igal
ordulariyle birlikte Kafkas-
yaya gitmee mecbur olmu-
lardr. (Sahife: 275)

1878 Türk-Rus muharebesin
de Rus kt'alar Ayastafonosa
gelince Ermeni Patriki Nerses
Varzabedyan Ayastafanostaki
Rus Kumandan Büyük Dük
Nikola Nikolaviçe gitmi, A_
yastafanos muahedesine Er-
meniler için 16 mc maddeyi,
koydurmu ve bunu Padiaha
kabul ettirmitir. Fakat çok
egçmeden ngilizler Ruslarn
bu zaferini kskanmlar, Ber-
linde yeni bir muahede hazr,
lanmas için devletlere karar
verdirmilerdîr Komiteci Pa-
pas Hayrik Harmeyann ba-
kanlnda bir heyet Berline
giderek Ayastafanos muahe-
desindeki 16 nc maddeyi Ber-
lin muahedesine 61 inci mad-
de olarak geçirtmiti.
Bu madde daha sonra Büyük

devletlerin Türkjiye ilerine
karmalarna ve Ermeniler le-

hinde Padiahlar tazyik et-

melerine imkân hazrlamtr.
Berlin konferansndan dönen

Papas Hayrik Harmeyan, Er-
menistann kurutmamasndan
müteessir olarak Ermenilere
(Ermenistanm istiklâlini dev-
letler deil bizzat kendiniz ku-
racaksnz.) demitir. Bu, Er-
menileri açkça isyana tevik
etmek demekti. (Sahife: 279)

te Türkiye dahilinde Er-
menilerin kanl faaliyetleri

bundan sonra balamtr. Hay
;rik Harmeyan ile Mgrdiç
Portakalyan gibi komiteciler
Ermeni Darulmualliminde ve
kiliselerde dinî tedrisat per-
desi altnda halk isyana te-
vik ediyorlard. Komiteciler,
Fransada bir matbaa kordu-
lar. Burada baslan ve Ermeni-
leri isyâna hazrlayan kitap ve
beyannameler gizlice memle-
kete gönderiliyor, evlere da-
tlyordu. Nihayet gizli (Erme-
ni millî birlik) komitesi ku-
ruldu. Gençlere gizlice askerî

talimler yaptrld ve bu ha-
zrlklardan sonra Ermenilerle
Kürtler arasnda ilk çarp -

malar balad. Ermeniler bunu
Avrupallara duyurmak için

stanbulun Kumkap semtinde
büyük bir miting yaptlar.
Hükümet, Erzurum kilise -

sinde külliyetli miktarda silâh

ve mühimmat meydana çkar-
d. Bu aramada da polislerle

Ermeniler arasnda müsademe
oldu. (Sahife:286)

' *
htilâlclar artk arkta hu-

dut tanmyorlard. Kafkasya
Ermenileriyle daimî temas ve
muhabere temin olunmutu.
Rusyadan gizlice büyük mik-
tarda silâh ve mühimmat cel-

bedilmi, kilise bodrumlarnda
saklanmt. Türkiyeye casus-

lar gönderiliyordu. Bunlar
Kürt ve Çerke kyafetleriyle

Türkiye Ermenistann köy
köy dolayor, kilise ve ma-
nastrlarda kalyor, halk isya-

na davet eden nutuklar veri-

yorlard.

Nihayet bütün Ermeni ku-
rumlarnn itirakiyle, Türki-
rumlarnn itirakiyle, Türki-
menistam kuracak mehur
Tanak partisi kuruldu. Bu
partiyi kuranlarn banda ta-

nnm komitecilerden Krista-

por MiÜfailyan, Rösdom Zor-

yan ve Simon Zavaryan vard.
Bunlar sk sk Türkiyeye geli-

çiyor, Ermeni gençlerine silâh

talimleri yaptryor, isyan ha-

zrlklarn tanzim ve idare e-

diyorlard. Bütün Ermeni
mektep ve kiliselerinde ihtilâl

arklar söyleniyor, ihtilâl pi-

yesleri gösteriliyordu.

(Devam var)

Aram Baaruh.
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Shlâmur kökü havuzunda harem kadnlar. (Kari Girardet'in tablosu).

Haremden mektuplar: 4

Gülbahar Sultann II. Bayezid'e Mektuplar

Bugüne kadar hiç bir yerde neredilmemi olan, tarihe (Yeni Tarih Dünyas)
sahifeleriyle intikal eden bu seri, Osmanl tarihinin baz vak'alarm tamamiyle

__ aydnlatmaktadr. »_
i _IV — Z__L

Yazan: M. Çaatay ULUÇAY
II. Bayezit, uzun yllar A-

masya Sancak Beylii yap-
m, çocuklarnn ekserisi bu
rada domutu. Anas Gül-
bahar Sultan da olunun ya-

nma gelmi, onunla birlikte

tatl günler geçirmiti. Fati-

hin anszn ölümü, ehzade
Bayezit'in sür'atle stanbula
gidii, anas ve ailesini bera-

berce götürmesine mâni ol-

du. Yeni padiahn haremi
bir müddet için Amasyada
kalm, sonradan stanbula
getirilmitir. te imdi yaza
camz iki mektup, kuvvetli
bir ihtimâlle, kinci Bayezit'
in anas Gülbahar Valide Sul
tan tarafndan bu zamanda
oluna gönderilse gerek. Bir harem kadn

lk mektubunda ayrlk
csma dayanamadn, üzül

düünü, muhakkak sureti

görmek istediini yazyo
Bu mektupta Gülbahar Vali

de Sultan çok içlidir. fades
tatldr. XV inci yüzyln te

miz dili ve üslûbu vardr:
«Baad ed-dua Sultann

Hazretlerine selâm ve dua
düb iki ah gözlerinden öpe
rim, kabul klasz. Benin
Sultanm nevruz dahi müba
rek olsun, hemie bunun gi

bi mübarek günler ve eri
saatlere yetiin devletle. Bej
nim devletim göresim geldij

sizin göresiniz gelmediyse bi

zim geldi. Devletlû bainiz-

çün gelün göreyim. Benin;



j
beyciezim yaknda sefer da-

| hi ederseniz salklarla bâri

bir iki gezcük devletlû yüzü-

| i nüzü görelüm gitmeden. Krk
- günden artucak oldu kirn^

göremedim. Benim sultanm
1 küstahlmuzu ma'zur duta-

sz. Benim dahi sizden gayri

]
kimimüz var, siz sa olun.

Bâki devlet-i ebedî, ve saa-

| det-i sermedi.

Kemter Kemine
Valideniz» (1)

Selçuk Sultannkinde ol-

duu gibi, Gülbahar Valide

Sultann mektubunda da pa-

diaha tesir yapld görül-

mektedir, daha sonraki mek
tuplarda da sultanlarn dev-

let ilerine kartklar, a-
hslarn vezir veya yüksek
mansplara tâyin edilecekle-

rin leh veya aleyhlerinde söz

ier söyledikleri açk surette

görülmektedir.

Gülbahar Valide Sultan bu
ikinci mektubunda yeni padi-

ahn, emekterlardan Hzr
|

Beyoluna ve lalas Ayas Pa-
Iaya teveccüh ve iltifatlarda

I bulunmasn yerinde bir ha-

! reket telâkki etmekte, buna
mukabil Hersekzâde Ahmet
Paann Veziriâzam yapl-
mak istenmesine iddetle iti-

razda bulunmaktadr:

«Baad ed-dua benim dev-
letim, cier köem, çok se-

lâm ve dua edüb iki ah
gözlerinden öperim. Be-
nim Sultanm, devletlû ba=

mzçün göresimiz gel-

di, desturcuk verin, vara-

(1) Top. Ar. No. E. 10292.

Yakn tarihte bir harem

ziyafeti.

ym, göreyim devletlû yü-
zünüzü. Yohsa size hatrca-
zm kald, kendim ararm, hiç

gubar gelecek yerde kadem
basmadm. Siz dahi bilirsiz

kim, ezelî duacmzm Ve dahi
Allah yarcmz olsun. Hzr
Beyoluna vezirlik vermi-
siz, hem dahi öyle gerekti,

sizi sevenleri biz dahi seve-
riz. Sultanm, Ayas lalanz
dahi bunda imi. ol dahi ga-

yet sizin muhibbinüzdür.
Hem atandan, dedenden kal-m pirdir, i görmü kiidir.

Sultanm ol dahi sizin yan-
nzda yaraur, sultanm sa ol

sun, hem elin imdi dilin-

de bu kim, Hersek olun (u)

pek çeri istemez, kapya gel-

düü acibdür, yine bir kavga
etmezlerse derler, ann^çun
dahi siz sa olun, sancaklar
çok benim beyciezim, ne
hacet kim, ol itleri söyletesiz.

Duacnz
Valideniz (2)

II. Bayezid'in kars Hüs-
nü ahn mektuplar:

II nci Bayezit, Amasya
bancak beyi iken, devrinin
bilim adamlarn etrafna top
lam, bu sayede görgü ve
bilgisini artrmt. ran kül-

tür ve edebiyatna âkt. Bu-
nun için oullarna Âlem-

(2) Top. Ar, No. E. 10288.
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ah, ehinah, Selimah gibi

adlar vermiti.

Dostlariyle sk sk edebi-

yat geceleri tertip eder, iir-

ler okunur, ry-unû edilirdi.

Bilhassa afyona kar fazla

dükünlüü vard. O zamana
kadar Amasyada sancak bey-
lii yapan hiç bir ehzade o-

nun kadar elentiler tertip

etmemi, âlemler yaptrma-
mt.

II nci Bayezit padiah olur

olmaz, Amasyada sürdüü
zevkusafa âlemlerine veda et

ti. Münzevi ve sükûtî bir ha-

yat sürmeye balad. ehza-
delii esnasnda iledii gü-

nahlarn cezasn ödemek için

ibadetle günlerini geçirdi.

Âlimleri ve sanatkârlar ko-
rudu, imparatorluun her ya
uma adn unutturmyacak e-

serler yaptrd.

Topkap saraynn kaln
duvarlar arasna çekilen II.

Bayezit, ne babas gibi sefer-

leri idare etmi, ne de devlet
ilerinde aktif rol oynam-
tr. Günleri ibadetle, âlimler
le konumakla, yaptraca
cami veya medresenin plân-
n incelemekle geçiyordu.
Devlet ilerini vezirlere b-
rakmt. Baz deersiz vezir
ler, padiahn bu halinden
faydalanarak düzenin bozul-
masna sebep olmulard Bey
lerbeyler ve kapkulu men-
suplar bulunduklar yerleri

soyuyorlard. Tmarlar, de-
ersiz kimselere tavcih edi-

liyordu. Bu hal eyalet asker-
lerinin padiah ve hükümet-
ten soumasna sebep oldu.

II nci Bayezidin haremi
kadnefendiler ve onlardan
doan çocuklarla doluydu.
Bir düzineye yakn erkek ço-
cuu, bir o kadar da kz ol-

mutu. Zaman zaman bun-
lar ve torunlarn evlendiri-
yor, geçimleri için çiftlikler

temlik ediyordu. Yllar geç-
tikçe, ya ilerledikçe, mem-
lekette huzursuzluk artyor-
du.

Üç ehzade sancaklarndan
ayrlm, taht için kouya çk
mat. iîler Anadoluyu kan
ve atee bulamlard. Bilhas
sa 1511 yl Tl. nci Bayezit i-

çin bir felâket devresi olmu
tu. Olu Trabzon sancak beyi

Yavuz, babas üzerine ordu
çekmi, Çorlu civarnda ba-

basiyle savamt. Yavuzun
bu hareketini affedemiyen pa
diah, bunun kederi içinde

kvranyordu. Anadoludan i-

se ahkulu tarafndan yak-
lan ehirlerin, rzlarna te-

cavüz edilen kadnlarn fer-

yat ve ikâyetleri geliyor, ih-

tiyar padiahm strabn bir

kat daha artryordu.

O srada olu ehinah
Konya valisi bulunuyordu.
Anas Hüsnü ah kadn, Ka-
ramanolu ailesindendi. ah
kulunun Sivas civarnda Ve-
ziri âzam Ali Paay yenip
öldürdüü günün gecesi (2

Temmuz 1511) ehinah Kon
yada ölmütü. Bu kara habe-
ri anash. Hüsnü ah Sultan
yeni Sadrazâma u ackl sa-

trlarla bildirmiti. Bu kara
haber mektubunun altnda:

«Min musib ül-mesaib il -

hakire valide-i ehinah» im
zas altnda «valide-i ehin-
ah» yazl mühür vard.
Mektub u hazin cümlelerle
balyordu: «'lam- a'lâm-
atenüma ve ifham- efham-
can feda yani ol evler harab
eden ve cierler kebab edici

hadim ül-lezzat ve müferrik
ül-cemaat küllü nefsin zayi-

kat ül-mevt min el-melik il-

yevm il-vahid il-kahhar pa-
diah- cebbar emriyle mer-
kum Said ehid üd dariç ilâ

rahmet-i rab-bihil mecid oldu
âlemde muradm ve maksu-
dum, bakiye-i ruhum ve ser-

maye-i fütühum, gözlerim
nuru ve (gön) Tüm sürürü
bu ben* musibet reide ma-
rtun ve mahzun fakirenin üm
mid-i putu penah devletlû
padiahn halis ve muhlis
bendesi olum ehinah tâ-

be serâhu muhibbinizin ruh-i

pakî çu bülbül kafes-i haki-
den Gülistan- Rdvana ve
Gülen-i Cinana... bu rebi-

ülâhar aynn beinci gecesi

intikal-i ahiret etüb rihlet ve
hayat beyt el-mukarribin he
man bir gün mikdar olub
ben cariyesin ve olunu ve
bunca nüfusu ahzan ve gu*
mum ve musibet-i gu-

mumla mamum ve man
zun kodu... Padiah- âlerr

penah-i devlet nigâh saj

olsun. Amma ziyade hasre
ve firak bu ki, sultan baba
snn mübarek cemalin görül

andan intikâl-i ahiret etmed
ki, murad- a'lâ ve maksad-
aksas idi. Bu cihandan na
murad ve küllî ümmidinde
yad etti. Pes her demim he.

saat alamaktan hâlî olmft

yub halimiz harab ve dide
miz pür âb olub çaru nâça
kaadir ve kahhar emrine in

kyaddan ziyade çare ve der
man deil elden ne gelür» be
her hâl bu fakire-i hakire
zaife-i nemika ikeste cariye
siyüm sultan- ruy- zemin
halife-i rabb il-âlemin müs
tedam olsun... » (3).

ehinah'm ölüsü, Konya
dan Bursaya kalabalk mai
yeti tarafndan götürüldü ve
oraya defnedildi. Yavuz pad
ah olunca, ehinahn adam
larma ulufe ve dirlik ba
lad. Bu ilerde Hüsnü ah
kadn büyük rol oynad. O
lu adamlarnn kayrlmasn
salad.. Yavuz Sultan Selim
Hüsnü ahn arzlar üzerine
adamlarna tevcihlerde bu
lundu. Hüsnü ahn:

Ez'af ül-cevari Hüsnü ah
l merkum» imzalr ve sag
yannda «valide-i ehinah
Sultan» mühürlü «Cenâb-
izzet maab olum) hazretle

ri Kâmibîn kâmyab »balk
l Yavuza gönderdii mek
tubta unlar yazldr. Mev
lâna Pir Ahmed Çelebinin
ehl-i ilm olduu olu zama
nnda: «... Yirmi akçe ulûfe

tâyin edüb mutasarrflarn
dan klub kemal-i riayet ile

riayet eder iken bî-takdir-

rabbani yetiüb merkum ö
lun fevt olub meyyiti Bursa
ya geldüü eyyamda sayi

hüddam bilece gelüb âsita

ne-i murad bahda hallerin

arz eyleyicek her birine hal-

li hâline göre dirlik emrolun-
du... Merhum karndanz
kapsnda tasarruf ettii ci-

hetten...» bir yere kayrl-
mas... (4)

(3) Top. Ar. No. E. 3058.

(4) Top. Ar. No. E, 5432.



Saray çengileri (1812 ylnda Pariste baslan Castellandan

)

Eskilerden seçmeler:

ÇENGLER
Yazan : Refik Ahmed 8EVENGL

Kadn cemiyetlerinde de
kadn çengiler oynard. Bun-
|lar da tpk erkek köçekler
i gibi tekilâta tâbi esnaftan
idiler. Kadnlardan mürek-
kep çengi kumpanyasna da
j(kol) tâbir edilirdi. Bir çen-

gi kolu (kolba) dan, mua-
[vininden ve oniki oyuncu ka-
dndan müteekkil idi. Bun-
jlarm haricinde bir de çengi-

lerin dört kiilik bir saz he-
yeti bulunurdu. Kadnlardan
mürekkep olan bu çalgcla-
rn biri keman, biri çiftenâ-

ra, ikisi de daire çalard. Bun
lara (srac) denilirdi.

Kolba bu hey'etin ustas,

patronu, hereyi idi. Kolba-
nm evi mehâne addolu-
nur, çengi olmak isteyenler

de meslekte vukuf ve ihtisas-

larn tezyid etmek arzu eden
çengiler burada musikî ve
raks taallûm ederlerdi. Kol-
balarn evleri bal bana
bir âlemdi. Küade merep
genç ve güzel kzlarla dolu
bir evin, muhitinde nasl bir

dikkat ve alâka ile takip ve

tarassut olunacan tahmin
etmek zannederim ki pek güç
deildir. Bu itibarla diine
uygun bir yosma bulup fe-

lekten öylece bir gün kap-
mak isteyen yakkl deli-

kanllar ve cebi dolgun ya-
llar uzaktan, yakndan bu
evlerin etrafn dolanrlar ve
zaman zaman maksatlarna
muvaffak ta olurlard. Za-
man zaman diyoruz, çünkü
çengilik mesleine intisab e-

den, kolbann evinde bura-
nn, hususî terbiyesile yeti-

en kadnlarn erkeklerle pek
de alâkalar yoktu. Bunlar
daha baka suretlerle hissi-

yat ve heveslerini tatmin yo-

lunu bulmu kadnlard. Bu
sebeple aralarnda erkeklere
iltifat eden az olurdu. Bu nok
tay aada biraz daha erh
ve tafsir edeceiz.

Hususî elenceler, düün-
ler vesaireler tertib eden kim
seler kadn meclislerinde çen
giler bulundurmak istedik-

leri zaman keselerine göre

bu kolbalardan en öhret-

lisinin veya bir dierinin e~

vine gidip kadnla pazarla
giriirler, ücrette itilâf hâsl
olunca kolba çengi hey' eti-

ni alr, düün evine giderdi.

Kolba kadn ile muavini
yamak ve ayaklarna sar
çizme giyerler, ellerinde bi-

rer yelpaze bulundururlard.
Çengiler ince yamaklar tu-

tunurlar, all, morlu, sarl
rengârenk feraceler telebbüs
ederlerdi.

Bir çengi kolunun sokak-
tan geçii hayli elenceli bir

manzara tekil ederdi. Önde
kolba ile muavini, bunlarn
arkalarndan da devirlerinin

zarif ve nazarruba tualetleri

addolunan kyafetlerile çen-

giler yürürlerdi. Bunlar yu-
karda mevzuubahs ettiimiz
(Sraclar) takip ederler, on-
larn arkasndan da yardak-
çlar, hademeler ve kolba-
nn hususî hizmetçisi küçük
bir çerkez kz gelirdi.

Sokaklarda iki boylu er-

kekler durup bunlar tebes-

süm ve itiha ile seyrederler,
çengi kadnlar serbestâne
evzâ ile etraflarna baknp
tebessümler, ka göz iaret-
leri ve hattâ harfendazlklar
yaparak, mukabele görerek
geçip giderlerdi.

Çengilerin davet edildikle

ri evde kendilerine bir oda
tahsis olunur, bunlar gelir

gelmez buraya girerlerdi. Ha-
mam ustalar ve (soyguncu)
denilen kadnlar da bunlarla
beraber içeriye girerler ve
kolbann, muavininin ve
çengilerin elbiselerini çka-
rrlar, tualetlerine yardm e-

derler. hizmetlerde bulunur-
lard Bu odaya girmek çengi

kolu efradiyle bu soyguncu-
lardan maada kadnlar için

memnu idi. Fakat çengilerin

içeride cilvelerle, gülüme-
lerle, birbirlerine naz ve e-

dâlar yanarak, seviserk, bir-

birleri tarafndan okanarak
soyunup giyinmleri bir çok
genç kadnlarn tecessüsleri-

ni celbeder, vesileler çkarp
odann civarndan geçerler,

fakat içeriye giremezlerdi.

Çengiler hususî odalarnda
soyunup dökündükten son-
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ra, oyun kyafetiyle umumî
elence odasma geçerlerdi.

Oyun kyafeti de hayli na-

fcarfirip idi. Genç ve güzel çen
giler parl parl uzun saçla-

rn arkalarna salverirler,

beyaz göüslerini yar yar-
ya açarlar, üstlerine tül göm-
lek, pullu kadifeden cama-
danl yelek, tennure biçimi

srma saçakl canfes eteklik,

ayaklarna yumuak oyun ter

lii giyerlerdi. Tül gömlek
beyaz tenlerini effaf bir ör-

tü arkasndan cazibedar gös-

terir, camedanl yelek mev-
zun vücutlarn bütün inhina

ve hututunu teressüm ettirir,

göüslerini meydana çkarr-
d. nce ve mevzun belleri-

ni srma kemer takamk su-
retiyle tezyin ederlerdi. Ten-
nure biçimi beli dar, etekleri

nâmütenahi geni eteklik,

çengi kadnlar salnp dön-
dükçe, dönüp açlr, nârin ve
mevzun ayaklarn meydana
çkarrd ve çengi kadnlar
ikidebir iltizamla eteklerini

kaldrrlar, nâzan ve hra-
manreftar ederlerdi.

Çengilerin oyun tarz mü-
tenevvî idi. Bu, muhtelif kol
lara göre deiirdi. Maama-
fih az çok müterek olan esas

öyle idi. Sraclar keman,
daireyi, çiftenâray çalmaya
balarlar ar ezgi. makamn-
da terennümler arasnda ön-
de kolba, arkasnda mua-
vini, arkada oniki çengi ol-

duu halde meydan dört de-
fa devrederlerdi. Bu ilk fa-

slda raks yoktu.

Müteakip fasllara kolba
ile muavini itirak etmezler,
meclisin mutena bir mevki-
inde kemali azametle oturup
uzaktan nezaret ederlerdi.

kinci faslda çengi kadnlar
parmaklarnda zil olduu
halde çkarlar, sraclarn te-

rennümlerine hareketlerini

tevfik ederek raksederlerdi.

Raks göbek atmalar, topuk
tartmalar, omuz titretmeler,

kendini geri geri atmalar ve
hoplayarak vücudunun etle-

rini, göüslerini sallamalarla

dolu idi.

Fasllarn arasmda çengi-

16b

ler istirahat eder, müstesna
kyafetli, tualetli hanmefen-
diler bunlar tatyip ve takdir

eyliyerek altn yaptrrlar,
bahiler verirlerdi.

Üçüncü faslda meselâ tav-

an raksna çengiler erkek
biçiminde elbiselerle çkar-
lard. Bu elbiseler tamamen
erkek köçeklerin ve bilhas-

sa tavan olanlarnn elbi-

selerine müabihti .

Dördüncü ve sonuncu fa-

slda da raks yoktu. Sraclar
sazlarn çalarken çengiler
hanendelik ederler, türlü tür
lü arklar ve gazeller okur-
lar, güzel ve gür sesleriyle

dinleyenlerin kalplerini ya-
karlar, ezerler, bükerler, a-
latrlar, güldürürler, ruhânî
bir safâ verirlerdi.

Yine bu faslda kolba ile

muavininin riyasetinde çen-
giler türlü türlü oyunlar oy-
narlard

Bundan evvelki bahiste es
ki erkek rakkaslar tetkik e-
derken kadîm zihniyetin mü
balâtszl eseri olarak er-
kekler arasnda ak ve alâ-

kann hayli taammüm etmi
olduunu söylemitik. Mese-
le aynsa kadnlar ardnda
da câri idi. Tbbn (rrütea-
bihül cins aklar) diye isim
verip tehis ettii bu ruhî
mâlûliyet eski kadnlar ara-
snda da icray hükmetmekte

idi. Nice zengin hanmefe
diler vard ki (harem) ler<

birbirleriyle muaaka ede
ler ve tatmin-i hevesat iç

sureti mahsusada genç yak
kl kzlar, kadnlar bulu
dururlar, hususî ve mahre
hizmetlerini onlara görd
rürlerdi. Çengiler umumiyi
itibariyle bu kabil hayata î

hizmete alm kadnlard i

çengilikten kocalp yetin
olan kolba ve muavini i

bittabi ayni suretle neve!

perverâne bir tarzda yaa
lard. Bu kabîl kadnlarda
bir ksm kendilerini saki,)

maya hiç lüzum görmezler
|j

dorudan doruya icray fi

aliyet ederlerdi. Bunlarn |

lâmeti farikalar boyunlarr
taktklar boyunba idi. Bul

lar beyaz tülbenttendi ve k<

narlar cierdildi, köele
(ah, ah!) ilemeli idi. Kolbî

da böyle bir boyunba tî

kard.

Erkek köçeklerin erkekle

arasnda nasl müptelâla:

varsa, kadn çengilerin de ö

lece kadn âklar vard \

bunlarn ekserisi zengin hs

nmefendilerdi, bunlar mal
bubelerini zaman zaman ta;

tif ve takdirle evlerine dâvc

ederlerdi.
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(stanbul nasl eleniyor
du? — Fetihten zamanmz
kadar).

ATATÜRK
15. ölüm yl hâtras

Yeni Tarih Dünyasnn bu özel says, Ebedî Atatürk için

neredilmi eserlerin en olgun ve kymetlilerinden biridir.

200 e yakn resmin 50 tanesi ilk defa neredilmektedir.
Gene ilk defa neredilen son derece kymetli 6 sayfalk bir

mektubu ve... Bugüne kadar Ata'ya dair hâtralarn an-
latmam, O'nun yaknlar tarihimizi tenvir edecek çok
mühim hâdiseleri aydnlatyorlar. Bu eser, nesilden nesle

saklanacak hakikî bir hâtradr.



stanbulun Üsküdar tarafndan görülen tarihî bir resmi.

Lamartine'in ark mektuplar
— iv —

Kollarnn çok irin bir du-

ruu vard. Bu genç kzlarn
elbiseleri, sarmtrak renkte,

kaba saba bir entariden iba-

retti. Ayak bileklerine mavi
boncuktan halhallar takm-
lard. Yere çömelmiler, çene-

lerini avuçlarna yahut diz-

lerine dayamlar, kmlda-
madan oturuyorlar, bize ba-

kyorlard. Gözlerin ifadesi,

bizim kasabalarmzdaki pa-
zarlarda, köylü kadnn ipin-

den tutup satla çkard
keçinin veya koyunun bak
larmdaki kadar yumuak ve
melâlli idi. Ara sra, bir ta-

nesi ötekine bir kaç kelime
söylüyordu, gülümsüyorlar-
d. Bir tanesinin kucanda
küçük bir çocuk vard; kadn
alyordu. Çünkü esirci, ço-

cuu ayrca bir çocuk esirci-

sine satmak istiyordu.

Çeviren :

Hamdi VAROLU

Bu guruptan biraz ötede,

oldukça iyi giyinmi, görünü
leri shhatli ve rahat, sekiz-

le on iki ya aras, 7-8 tane

zencî çocuu vard. Topraa
çukurlar kazmlar, küçük
çakl talariyle oyun oynu-
yorlard. Bu arada, esirciler-

le tellâllar onlarn etrafnda
dolayorlar, kâh birini, kâh
ötekini kolundan tutuyorlar,

tepeden trnaa muayene edi-

yorlar, yokluyorlar, yan ve
shhatini anlamak için dile-
rine bakyorlard. Sonra ço-

cuk, bir müddet için böyleec
ayrld oyununa, yine alel-

acele avdet ediyordu.
Bunlar seyrettikten son-

ra, bir sürü esirle ve alc i-

le dolu odalar ksmna geç-

tim. Esirciler, mükellef kürk

ler giymiler, ellerinde uzun
çubuklar, esirler arasnda do
layorlard. Yüzleri endieli
ve düünceli, kadn ve erkek
esirlerle dolu odalarna öy-
le gidip göz atanlar bile ks-
kanç bakuîala kolluyorlar-

d. Fakat bizi Araba yahut
Msrlya benzettikleri için,

hiç bir odaya girmemize mâ
ni olmak cesaretini göstere-

mediler. Poaçaclarla kuru
yemiçiler etrafta dolayor-
lar, esirlere yiyecek satyor-
lard. Bunlardan birine bir

hayli kuru verdim, sepetin-

de ne kadar yiyecek varsa
hepsini zenci çocuklarna da-

ttrdm. Kap kap yedi-

ler.

Orada, 18 - 20 j alarnda
zavall bir zenci kadn gör-

düm. Göze çarpacak derece-

de güzeldi. Fakat bu güzel

yüzünde hain ve melâlli bir
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ifade vard. Çok aa fiyat-

la sata çkarlm, paçav-
ralar içinde 10 - 12 tane da-
ha baka zenci kadmiyle be-

raber, galeride bir peykeye
oturmutu. Yüzü ar*kt. Zen-
gin ekilde giyinmiti. Kuca-
nda, keza çok mükemmel
giydirilmi 3 - 4 yalarnda
bîr olan çocuk vard. Melez
olan bu çocuun yüz çizgile-

rinin asaleti, dudaklarnn gü
zellii, gözlerinin içinde oku-
nan zekâ ve gurur ifadesi

her türlü tasavvurun fevkin -

da idi. Bu çocukla biraz oy-
nadm, civardaki bir dükkân
dan kurabiye ve eker aldm,
ona verdim. Fakat annesi,

verdiim bu yiyecekleri ço-

cuun elinden çekip ald, öf-

ke ile yere att. Ba eikti,
alyordu. Olundan ayr o-

larak satlaca korkusuyla
alyor zannettim. Bu bîça-

re hali bana dokundu. Lütuf

-

kâr rehberim mösyö Mor-
lach'dan, bu zenci kadnn,
olu ile beraber benim hesa-
bm asatm almasn rica et-

tim. Ana oulu alp götüre-
cek, bu güzel çocuu anne-
sinden ayrmadan büyüte-
cektim. Mösyö Morlach'm ta-

|

md bir tellâla bavurduk;
o da güzel cariyenin ve ço-

cuunun sahibi olan adamla
pazarla giriti. Adam önce,
cariyeyi hakikaten satacak-

|

m gibi yapt, kadncaz da
bunun üzerine daha fazla a-
lamaya balad. Çocuk, an-
nesinin boynuna sarld, o da
alamaya balad. Meer e-

,

sircinin giritii pazarlk yap
1 mackm. stedii fiat der-

hal verdiimizi görünce Mös-
yö Morlach' bir kenara çek-

' ti, iin iç yüzünü anlatt. Zen

ci kadn, zengin bir Türkün
cariyesiymi, çocuk ta onun
olu imi. Kadn, haremde
fazla gururlu, fazla serke
davrand için, efendisi o-

nu slah etmek, gururunu kr
mak maksadile, bandan at-

mak istiyor gibi satla ç-
karm, öte yandan da, satl-
mamasn gizlice emretmi-
mi. Buna benzer cezalara
s^k sk tesadüf edilir. Bir
Türk, honut kalmadmyd^,
168

ilk ba vuraca tehdit, pa-
zara gönderip sattrma teh-

dididir. Geçtik.

Bir sürü odalarn önünden
geçtik. Her odada 4-5 ka-

dn vard, hemen hemen hep
si kara renkli ve çirkindi, fa-

kat shhatli görünüyorlard.
Çou, içinde bulunduklar
vaziyeti kaytszlkla kar-
lyor, hattâ müterilere ho
görünmee urayordu. Ko-
nuuyorlar, gülüüyorlar,
kendilerini satn almak üze-
re pazarla girien müte-
rilerin yüzlerini tenkit edi-

yorlard. Bir ikisi alyor, o-

dann dip tarafna gizleniyor,

ancak zor karsnda kald
takdirde, gelip müteri kar-
sna çkyor, sedire oturu-
yordu. Bu kadnlardan bir ço
unun mendile bal küçük
çknn alp, yüzünü beyaz
baörtüsü ile örttükten son-
ra, satld müteri ile bir-

likte pür ne ?

e çkp gittiini

gördük.

Dini bütün müslümanlarm
merhametini gösteren öyle
2 3 sahneye ahit olduk ki,

hristiyanlar ne kadar gpt(a
etseler azdr. Baz Türkler,
ihtiyarlklar ve sakatlklar
yüzünden efendilerinin ev-
den attklar yal cariyeleri

satn alp götürdüler. Bu bî-

çare kadnlar, bu adamlarn
ne ilerine yarar diye sorduk.
Tellâl bize (Allah rzas için)

diye cevap verdi. Mösyö Mor-
lach, bir çok müslümanlarm,
esir pazarndan, bu ekilde
sakat köleler ve cariyeler sa-

tn alp, merhameten evlerin-

de beslediklerini söyledi. Al-
lah korkusu, insanlarn için-

den hiçjnir zaman tamamiyle
çkmyor.

Ziyaret ettiimiz son oda-
lar yar kapalyd, bu odala-
ra girebilmek için bir müd-
det çekitik .Her odada, bir

kadnn nezareti altnda, bir

tek esire vard. Bunlar, mem-
leketlerinden

,
henüz, gelmi,

genç ve güzel çerkes kzla-
riydi. Beyazlar giymilerdi,
göze çarpacak kadar uh ve
zariftiler. Güzel yüzlerinde
ne keder, ne hayret ifadesi

vard. Sadece hor gören bir

kaytszlk edas tayorlar-
d. Saraylarda Rum kadnla
r bulunmayalberi Gürcis
tandan ve Çerkezistandan
gelen bu güzel, beyaz esire-

ler, son derece nadirlemi§-
lerdir. Rusya da kadn tica-

retini yasak etmitir. Halbu-
ki Gürcü aileleri, kzlar el-

an bu yüz kzartc al veri
için büyütmektedirler. Ka-
çak simsarlar, ara sra, yük-
lüce esirler getirmeye mu-
vaffak oluyorlar. Bu güzel
kzlar, on iki bin, yirmi bin
kurua kadar satlyor. Fran
sz parasiyle bu, üç bin, be
bin frank eder. Buna muka-
bil, alelâde güzellikte zenci
eirler ancak be alt yüz
franka, daha güzelleri ise

bin, bin iki yüz franka sat-
lr.

Bu Çerkes kzlarndan bi-

ri, kusursuz güzeldi. Yüz çiz

gileri narin ve hassas, bak
tatl ve düünceli, cildi ha-
rikulâde beyaz ve duru idi.

Fakat bu memleket kadnla-
rnn yüzlerinde ,Arap ka-
dnlarnn yüzlerindeki cazi-
beden eser yoktur. Bunlar»
yüzlerinde imal seziliyor,

Çerkes kz, bizim gözlerimi-
zin önünde, stanbullu bir
genç paaya takld. ark e-
hirlerinde her gün, her saat
tekerrür eden bu sahneden,
yüreimiz üzgün, gözlerimiz
yal ayrldk. stanbul çar-
sna döndük.

te hiç deimeyen kanun
lar böyledir. Asrlk barbar-
lklar kökletirir, bütün cü-
rümlere bir eskilik hakk,
bir meruluk^ verir. Mâzinin
mutaassplar, istikbâlin mu-
taassplar kadar suçlu ve be
eriyet için zararldrlar. Bi-
rinciler, âdem olunu kendi
cehaletlerine ve hâtralarna
kurban ederler; ötekiler, ü-
mitlerine ve aceleciliklerine.

Eer insanlar, babalarnn
yaptklarn yapsalar, onlarn
inandklarna inansalard,
tekmil beeriyet fetiizm ve
esaret içine gömülür kalr-
d. Akl, beeriyetin günei-
dir.



Son devrin en büyük Mevlid üstad Hâfz Kemâl'in ve deeri»

bestekârmz Hâfz Sâdeddin Kaynakln uzun zaman zâkrliin-

de bulunduklar, Haseki'de, Erefiyye'den: «Geyci Hâtûn» yahut

Ta Tekneler Tekkesi» nin son eyhi merhum Mehmed Kemâ-
leddin Efendi'nin hilâfet alarak tâo giydii (eyhlie izin ald)

ilk senelerde çekilmi bir resmi.

Tarikatlerin tarihine toplu bir bak : 4

Erefolunun eserleri ve ahsiyeti
Eref Rumî'nin en mehur

ahlâk ve akâid kitab olan:

«Müzekkin-Nufûs» un baz
yerlerini, bugünkü dile çevire-

rek geçme parçalar vermekte
devam ediyoruz:

Az Yemenin Fâideleri :

Ey aziz karde; unu da öy-
le bil kim; yemei az yemek,
göalü sâf eyler, iç üzüntüleri^
ni, ruhun karanlklarn gö -

nülden giderir. Zihin tertemiz
ve kuvvetli olur. Gönül gözü
açlr; görügen olur. Az yiyen

Yazan :
v

Cemaleddin Server
j

REVNAKOGLU

kiilerin yüzü nurlu olur. Gön
lü yumuak olur. Gönlü yu -

muak olanlarn eli açk, se-

nas çok olur. Ve dâhi bu az
yiyen kiilerin, ibâdet ve tâ-

atlerin, lezzeti olur. Zikrul -

lâh'dan (Allah zikirden), tes-

bîh'den, nemazdan, oruçtan,

her çeit Rabbani ilerden ve
hazlardan sefas olur. Ve her
batldan titsinmi »(tiksinmi)
olur. Nefsini, öz dileine ve i-

râdetine uydurur. Nefsinin a-

yartmasma, eytann azdrma-
sna uymaz. Az yiyen kiiler,

j

tevazu ehli olur. Varlna gü- !

venmez. Her eyi geçici bilir,
j

Kendinde bakaJlarmdan bir 1

çeid fark, üstünlük ve yük-
j

seklik görmez. Gice, gündüz
i

Allah' zâkir olur, ni'metlerine

âkir olur. Gaflet, anden gc-

türülür. Kibir, kin, buhul (eli

sk olmak-cimrilik), hased, fe-
|

sâd, nifak ve hyanet, anden
bir uurdan gider. Az yiyen I

kiilerin, dâim dilinde hayr
olur.. Gözünde ibret ve gön
lünde hikmet olur. Az yiyen,
kendisinin aczini ve noksanl-n bilir. Ölümümü, âhretini

\

unutmaz. Günahlarndan dö -
j

nüp kendine gelir. (piman
Hur) Açlk bilen kiiler, âri-

f-i-billâh olur, (kendini ve AL
iahm tanr.) Nefsânî gdasn-
dankesile kesile varr; ruhânî

|gdaya yetiir. Ve Allah'a ya-
kn olur...

Az Söylemenin Faidesi;

çok söylemenin ziyan
Çok söylemek. kiiyi çok

ziyana uratr. Öyle gerektir

ki, Müslüman olan kii, dilin j

j

nereye gerekse, salma kapup
koyuvermeye... Kendûyi sak- i

laya; dilini zabt ede... Tâ kim
ou dilin âfetlerinden emin ola.

Hazreti Ebu Bekir, azna ta
brakrd... Buyururdu: «Beni

j

vartalara uratan budur...»

Azz karde; bu dil, kötü
i

kullanlrsa kiide ne dîn kor.

ne amel... Hepsini bozar. Eer
saklayamazsa küfür de söyler.

Allah korusun; kiiyi dünya-
dan imansz giderir. Dini ân-
reti, hep harab olur... Bala
kestiren, kanlar döktüren hv
dildir; bu dil... Selâmet, dili

tutmakda, söylenecek sözü bil-
j

inektedir.

Pes Fahr-i-âlem buyurdu:
akim ki tnd; ann ba selâ-

met dürür.» Yine ol iki ciha-

nn Serveri, buyurdu kim; «-
ki cihanda necât, dilin üzerine

mâlik olmak ve günah içün

çok alamaktr.. Bir kimsenin
iymâm doru olmaz; tâ dili

doru olmaynca...»
Pes seni Hakk'dan ra eden

(dili) tut... mdi bil gil ve a-

eâh ol gil bu bir ilhâm- Rab-
bâni'dir. Bu sözleri fehm et-

mee ve buna rabet edüp tâ-

lib olmaa bir hüner ehli, ger-

çek talip gerekdir. Yohsa her
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hayvan, tabiati, nefsi emmâ-
resini, otluklarda, sularda gü-
der. Ola, bu sözlerden ne an-
latn! Ve ne zevk etsun! Pes
eker yemee tûtî gerek. Yoh-
sa karga, ekeri ne bilsünî
Vakta kim kargaya eker ve-
resün; bakmaz cife ister kim
burnun batra; yiye... Dahî ç-
ka bir aaç banda otura;
burnun sile ve kanad yükün
düze. îki yanma baka; kendû-
yi ahin sana... Ucub le, aza-
metle (kurula kurula, böbür-
lene böbürlene) otura... Var-
lnla kururlana... Benliine
benlik kata...

Erefzâde sevgisini, kendi-
sinden asrlarca sonra gelen
mutavassf sairlerin divanla-
rnda da görüyoruz. Mûrad
molla eyhi Mehmed Murâd
efendi, bunlardan biri olarak
gösterilebilir.

«Der medh-i Hazret-i Sul-
tân-ül-Arifîn Eref zâde Rûmî;
-Kuddise Sirrehu- (Srr Mu-
kaddes olsun!) bal altnda;
«Pîr-i Sânî Hazretlerime kar-
duduu ta'zîm ve ihtiram-

n, öyle bildiriyor:

8ü!bül - i Güîzar _ i - cennet
eyh-L Eref zâde dir.

Sünbül - i Ba _ i hakykat
eyh-L Eref zâde dir.

Sâhib - i lütf - ü - fütuvvet
eyh-L Eref zâde dir.

Maden - î cOd _ semahat
eyh-L Eref zâde dir.

ns - ü cinn'e mahz _ ni'met
eyh-L Eref zâde dir.

Gazi Antep Mâliyesinde, M.
Hayri Erdem'e :

Hatrlattnz büyük sofi .

lerden, sras geldikçe kendi
maddelerinde iycap ettii ka-
dar bahs edilecektir. Lâkin
tannm batmîlerden «Simav-
na kads'nm olu: eyh Bed-
rüddin», t arikatte usul, er-
kân sahibi bir «pîr», yahut
tasavvufla mazbut ve müteber
ekillerde ilgili bir zât olma-
dndan onun zâten kark
olan hayat hakknda malû -

mat vermek, mevzuumuzun
dnda olur. Bununla beraber
eyhin hayatn «Mevhûm ve
karanlk» sayamayz. Zira ha-
len hayatda bulunan Alman
müsteriklerinden Babinger,
170

stanbulda Erefiyye koluna

mensup dergâhlarn en mehur
ve eskilerinden biri olan: He-

kimba Nûh Efendizâde Sadr-

âzam Ali Paa (Hekimolu
Ali Paa) Tekkesi'nîn son

"fendi eyhi: merhum Hüse-

yin Müfid Erencan.

Bedrüddinin hayat ve ihsiyeti
hakknda bir hayli tetkiklerde

bulunmu, Ahmed Cemâl Köp
rülü de, 1922 de bunlar türk-

çeye çevrerek, «Dergah» mec -

muasmm ayn yln içindeki

nüshalarmda, tefrika suretile

yaynlanmtr. Diyanet Re-
isi merhum erefüddin e-

fendi Hocamz da, evvelâ
«Mihrab» mecmuasnda, buna
dair tefrika ettii vâkfâne ya-
zlarn, sonradan eyhin adna
ve ilmî hüviyyetine âit gayetle
etrafl ve kymetli bir kitab
olarak neretmitir. Bunlarn
hepsinden önce, eyhüslâm
rahmetli Musa Kâzm Efendi
tarafndan eyhin mehur «Va-
ridât» terceme edilerek, z-
mir gazetelerinde intiar ey-
lemidir.

Muhterem Prof. Hilmî Ziyâ-
nm «Tefekkür tarihi» nde «Va
ridât»m yeni harflerle yayn-
lanan dier bir tereemesi ol-

duu gibi yine «Tarih dünya-
snn eski saylarnda, (31 A-
ralk 1950 tarihli, 18 inci sa-

ydan itibaren...) Üstad Râif
Yelkencimin uzun emekler ve
aratrmalar neticesi yaynla-d çok kymetli tetkikler .

den, en yeni ve esasl olarak
faidelenmeniz mümküdür.
—(slâm ve tasavvuf tarihi-

nin klâsik metinleriyle müna-
sebeti olan bir yazda, «Tarih-
sel olaylar» tâbiri, daha uygun
gelen -«Tarihî hadiseler» ka-
dar tabiî olmuyor...)

—

Alâka ve nezâketinize teek
kür ederim.

Erzurumda genç hukukçu
Mehmed Türkmen olu'na:

Sorduunuz «Kueyriyye ri-

salesi», büyük sofilerin hâl
tercemesinden, ahlâkndan ve
menkabelerinden bahseden en
eski Tasavvuf kitabdr, Arap-
çadr. Hicrî 437 de te'lif olun-
mutur. Sofiye ulemâsnn ile-

ri gelenlerinden olup yine
Hicrî 465 tarihinde vefat eden:
«mam Ebülkasm Abdülke-
rim-i Kueyri» nin bu eserini,
ulemâdan Abdün-Nâfî* Efendi,
«Müntehabât-i Nâfia-i Risâle-i
Kueyriyye» ismivle ksmen
terceme etmi ve 1307 Muhar-
reminde bastrmtr. Dili o
kadar mulâk deildir; kolay-
lkla okuyabilirsiniz.

Ce. Ser.

Düzeltmeler:

Geçen saydaki yazmhzda
136 mc sahifede, «Gil» redifli

manzûmenin, son msra öyle
olacaktr:

(Gel bu ak bâzârna gir, yoa
sat hep vârn!)

Keza 137 inci sahifenin, 3

üncü sütunu altna, yanllkla
dizilen «Yazma Dîvân» terki-

bi, onun yanndaki 2 inci sü-
tunun altna ve «Sanurlar E-
refoluyem...» beytinin sonu-
na konulacaktr..

Gelecek Saylar-

mzda

Kaadrî tarikatinden sonra,

dier bütün tarikatler, s-
rasiyle neredilecektir. Pek

yaknda, Rüfaî tarikati ve

bu tarikatten yetienleri

okuyacaksnz.



Topkap saray avlusundan bir görünü ve yemek, meyva tayanlar.

Fatih ve Avc Sultan Mehmedin sevdikleri yemekler

Fatih Sultan Mehmet s-
tanbulda iki büyük saray kur
mutu. Bu saraylarn mut-
fak tekilâtlar, daha evvel-

ki Bursa ve Edirne sarayla-

rnda mevcut olduunudan,
bunlar bu sarayda tevsi olun-

dular. Bu saray mutfak te-
kilâtnn esas nüvesi Konya
Selçuk saray idi. Maamafih
stanbula yerleilince Bizans

saraynn baz krntlar da
burada yer bulabildi.

Orhan Beyin konanda
kendisinin sofrasna hizmet-
kâr «paack» aa ünVanl
bir memur bulunmaktadr.
Daha sonralar devletin ge-

nilemesiyle padiahlarn
debdebesi de o nisbette artn-
ca tabiatiyle sarayn tekilâ-
t da geniletildi. Ve (Çani-
girler) adl bir snf meyda-
na geldi.

Osmanl saraynda esasl
iki mutfak vard, birisi tek-
mil saray erkân ve müstah-
demine mahsustu, dieri ise

(Kuhane) yalnz padiahla-

Osmal Hükümdarla-
rnn hususî hayatlar,
tarihin karanlklarna
gömülmütür. Burada
okuyacanz, yaz, yaz-
ma vesikalardan çka-
rlm, tamamiyle oriji

nal bir mevzudur.

Yazan :

Ziya ERKNS

rm nefsine mahsus yemekleri
piirirdi.

Fatih Sultan Mehmedin sa-

ray haleflerine nazaran çok
sade idi, fazla masraf yapl-
mazd. Sarayn tekmil mev-
cudu (726) nüfustu. Saray
mutfaklarnn masraf ayda
(135,363) akçeyi geçmiyor-
du. Fatih umumiyetle yemei
yalnz yerdi, sofrasnda ba-
ka kimse bulunmazd. Kendi-
sinin yedii yemekler zama-
nndan kalma matbah âmire
vesikalarnda mecvuttur. En

ziyade beendii yemekler,
çorba, kzartlm tavuk, yu-

murta, peynirli pide, börek,

mant, ikembe, spanak, bal,

helva, baklava, kaymak, mu-
hallebi, zerde, sütlü kadayf-
la balklard. Etten pek ho-
lanmad, daha ziyade deniz

ve tatl su balklar yedii an
lalyor. Naneli üzüm erbe-
ti, pekmez, boza, ayran da
sevdii merubattandr. Ay-
rca sofrasnda leblebi bu-
lundurulurdu. Maamafih pl-

dukça erken bir yata dile-
ri dökülmü olduundan, ye-

dekleri de ona göre tertib-

lendirildii anlalmaktadr.
Yemilerden ise armut ile nar
tercih olunuyor.

Daha sonraki asrlarda
padiahlar hemen umumi-
yetle yemeklerini yalnz ba
na yerlerdi. Avc Sultan Meh
med günde dört defa sofra-

ya otururdu. Sofra, alaturka
olup mindere bada kurula
rak Oturulurdu. Her gün kul-

lanlan sini ve takmlar gü-
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mütendi. Fakat daha ziyade
sofrada kymetli Çin porse-
len takmlar kullanlrd.
Mücevharatla ilenmi halis
altn sofra takmlarn senenin
muayyen merasim günlerin-

de kullanrlard. Ramazan a-

ymda ise aslâ bu gibi kymet-
li madenden olan takmlar
kullanlamazd.
Padiahn hususî mutfa

olan kuhanede afak vak-
tinden evvel çallmaa ba
lanr. Çünkü Avc Sultan
Mehmet erkenci olduundan
sabah namazn kldktan son

seriya bu yemekler esnasn-
da sarayn cüceleri ve dilsiz-

leri de bulunurlar ve envai
tuhaflklar ve iaretlerle pa-
diahn ne'eli taam etmesi-
ne hizmet ederlerdi. Fakat
yemek esnasnda aslâ konu-
ulmaz, tam bir sükûnet hü-
küm sürerdi. Bu yemeklerde
limonata ve erbetler ayakl
murassa zarflar içindeki por-
selen kaplarda bulunur, fa-

kat bunlar, ona göre yapl-m hususî hoaf kaklariyle
içilirdi. Sofrada katiyyen çe-

rez nevinden eyler bulun-

Girit adasndan gelirdi. Deniz
balklar Marmara ve Boaz-
da, tatl su balklar da Sa-
panca gölünde avlanrd. Sa-
rayn hususî kayklaryile de
Bursanm Kei dandan kar
gelirdi. Sofrada keçi südü ile

yorulmu nefis üç adet ek-
mek bulundurulurdu. Bu ek
mekler Bursanm yumuak
budayndan yaplrd.
Bu sofrann baz nefis mad

ieleri de talyadan gelirdi. Av
c Sultan Mehmiet yukarda
da belirttiimiz veçhile Mi-
lâno peynirini sevdiinden

Saltanat kry, Topkap saray önünden geçiyor.

ra ilk yemeini alrd. Ye-
mekler, kap aasnn nezare
ti altnda hazrlandktan son
ra mutfan darsnda bek-
leyen dier bir kap aasna
teslim olunur. Bunlardan da
huzurunda el pençe duran (ça
nigir) aalar alarak diz çök-

mü bir vaziyette sofraya kor
lard. Sofra vidal olduun-
dan sini her tarafa döndürü-
lebilir ve sofrada bçak bu-

lunmazd. Avc Sultan Meh-
medin en, sevdii güvercin

kebabdr. Bundan sofraya

on iki tane getirilir, daha son

ra da dier yemekler takdim
olunurdu. Yemekte padia-
hn dizlerine geni bir pekir
konur, dier bir pekir de sol

kolu yannda bulunurdu. Ek
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maz, en sonda bir hamur
tatls yer ve arkasndan mey
va alrd.

Avc Sutan Mehmet Milâ-

no peynirini pek sevdiinden
sofrasnda sureti hususiyede
bu da ^bulundurulurdu.
' Padiahn sofrasna mah -

sus gda maddeleri nevileri

-

nin en nefisini yetitiren
memleketlerden getirtilirdi

.

Meselâ zeytinya Yunanis -

tan eyaletinin Modon ve Ko-
ron ehirlerinden getirilir,

yemeklik ya, Girit adasnn
Kandiya ehrinden, tereya
Romanyann Budan eyale-

tinden tuz Eflâkten gelirdi.

Envai sebzelerle baharat da-

ha ziyade Msrdan getirilir

ve bir nevi kokulu elma da

Venedik balyosu tarafndan
sureti mahsusada yollanrd.

Sarayda merasim günle-

rinde, akam yemeklerinde
mücevherli altn amdanlar-
da hususî bir mum yaklrd.
Bu mumlar kül renginde olup
saray için Habeistandan su-

reti hususiyede yaplarak gön
derilirdi. Bu mumlar fevka-
lâde kymettard. Ve her ta-

nesi yüz düka altnna teda-

rik olunrrakta idi. Bunlar,
hazinede muhafaza olunur,

böyle muayyen günlerde yak
lirdi. Padiah yemeini biti-

rip çknca yanmaktan arta

kalan bu mumlar haremde
ki baz kadnlara ihsan olu-

nurdu.
Ziya ERKNS



Venedikte mehur Duçe saraynn görünüü.

mparatorluk devrinde :

Türk -Venedik Muahedeleri
— III —

Üçüncü Murat zamannda
1575 stanbul Ticaret Mua-
hedesi: Bu mükümdar, zev-

cesi Safiye Sultana derin bir

tkla balyd. Safiye Sultan

Venedikli bir mühtediye idi,

vatanna kar sonsuz bir sev

gi ba vard. Gizli vastalar

la stanbuldaki Venedik bal-

yoslariyle sk temas halinde

idi. Bu sultann, Padiah üze-

rindeki nüfuzu sayesinde Ve-
nedikliler bir Türk tazyikin-

den korunmaa muvaffak ol

duiar. Balyos Jiacomo So-

ranzo Venedik bayra ve tüc

carlar için imtiyazl bir ti-

caret muahedesini de yine
Safiye Sultan nüfuzu ile ak-
detmeye muvaffak oldu.

Üçüncü Murad zamannda
1576 stanb' il muahedesi: Ay

Bütün yerli ve yabanc kay

naklar taranarak Read Ek-

ren; Koçu'nun salâhiyetli ka

lemiyle sunulan bu seri,

Türkiyenin, her devletle

imdiye kadar yapm ol-

duu muahedeleri
r

toplu 1

olarak verecektir.

. Yazan :

Read Ekrem KOÇU

ni balyos Türk - Venediksul
iünü tecdit ettirdi.

Üçüncü Murad zamannda
1576 stanbul muahedesi: Ay
ni yl içinde Dalmaçyada
Zebeniko ve Zara taraflarn-

da küçük bir hudut tashihi

yapld. Böylece, Türk hükü-
metinin Venedik üzerindeki

basks önlenmi oldu.

Üçüncü Murad zamannda
1589 stanbul muahedesi: Ve-
nedik sulhu yenilendi.

Üçüncü Mehmet zamann-
da 1595 stanbul ticaret mu-
ahedesi: Mehmet III zama-
nnda Safiye Sultann nüfuzu
Valide Sultan olarak devam
ediyordu, elci Leonardc Do-
nado 1575 ticaret muahede-
sini tecdide muvaffak oldu.

Birinci Ahmet zamannda
1604, Ticaret imtiyaz berat:

Balyos De Bono 1595 muahe
desi hükümlerini teyid eder

bir berat almaya muvaffak
oldu.

Birinci Ahmet zamannda
1605 Ticaret Muahedesi: Bal-

yos Mocenigo 1595 muahede
sini tecdid ettirmee muvaf-
fak oldu.

Birinci Ahmet zamannda
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1615, Ticaret mtiyaz berat:
1605 Muahedesi hükümleri
bir berat ile temdid edildi.

kinci Osman, zamannda
1618 Ticaret muahedesi: Bal-

yos Francesco Contarini
1605 muaheesini tecdide mu-
vaffak oldu.

Dördüncü Murad zamann-
da 1624. Ticaret muahedesi:
Balyos Simon Contanini 1618
muahedesini tecdide muvaf-
fak oldu.

Dördüncü Murad zamann-
da 1639 muahedesi: Sultan
Murad Badad seferinde i-

ken Velona limannda bulu-
nan birkaç Cezayir ve Tunus
gemisi bir Venedik filosunun
hücumuna uram ve bat-
rlmt. Dördüncü Murad,
misliyle mukabele olarak m
paratorluu içinde bulunan
bütün Venediklilerin idam-
n emretti; bu emri üç gün
tehire muvaffak olan sadra-
zam, padiahn gazabn ks-
men hafifleterek idam hük-
münü esarete tahvil ettirdi.

Bu arada Venedik elçisi de
dört çavuun göz hapsi alt-
na kondu. Sultan Murad Ve-
nedie harp açmaa karar
vermiti, fakat Venedik cum
huriyeti Velona vak'as için

tazminat ve tarziye verdi.

Türkiyede çkan bir veba sal

gn da padiah sulha yana-
trd. Az sonra da padiah
müptelâ olduu siroz illetin-

den vefat etti.

brahim zamannda 1640
Ticaret muahedesi: Balyos
Pierre Foscarini 1624 mua-
hedesini tecdid ettirmee mu
vaffak oldu. Fakat bir müd-
det sonra bir Türk gemisine
hücum eden Malta korsanla
rmn Giride snmas ve Gi-
ritteki Venedik valisi tara-

fndan merasimle karlanma
s, Türk - Venedik sulhünü
bozdu. Akdeniz emniyetinin
ihlâlinden Venedik cumhu-
riyetini mes'ul tutan Türk
hükümeti, Girit adasna harp
ilân etmeden asker çkard.
Bu suretle Venedikle Türki-
ye arasnda 25 sene sürecek
olan Girit cengi balam ol-

du.

Dördüncü Sultan Mehmet
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zamanmda 1669 Kandiya
Sulh muahedesi: Girit Cengi
adada ve denizde çok kanl
çarpmalarla yirmi be yl
sürdü. Dalmaçyadan balya-
rak Mora, Adalar Denizi, A-
nadolu, Suriye, Filistin, M-
sr, Trablusparp, Tunus ve
Cezaire kadar uzun bir sahil

zincirine sahip olan ve Do-
u Akdenizi bir iç deniz ha-
line getirmi olan Osmanl
mparatorluu için Girit ada-
s, hem Dou Akdenizde em-
niyeti koruyacak müstahkem
bir karakol ve hem de bu sa-

hil zincirini tamamlyacak
bir ticaret iskelesi olarak zap
t ve imparatorlua ilhak ge
cikmi bir toprak parçasyd.
Adada ar kayplara ura-
yan Venedikliler o asr için

dünyann en müstahkem nok
tas olan Kandiya kalesinde
uzun müddet dayanmaya mu
vaffak oldular. Çekirdekten
yetime denizci olan Venedik
amiralleri parlak deniz mu-
harebeleri kazandlar. Fakat
Venedik Cumhuriyetinin ha-
zinesi ve harp takati, Osman-
l mparatorluunun servet
ve insan kaynaklar yannda
takatsiz kald. Yirmibe yl
süren Girit cengi Venedii
öylesine ypratt ki ancak
yüksek vatanperverlik gös-

terenlere açlan (altn def-

ter) i, hükümete nakdî yar-
dmda bulunacak kimselere
açmaya mecbur kaldlar. Ni-
hayet Sadrazam Köprülü Za-
de Fazl Ahmet Paann kah-
har kuvvetlerle Adaya gitme
si ve Kandiya kalesini yeni-
den ve iddetle muhasara et-

mesi Venedik cumhuriyeti-
nin son ve kat'î bir hezime-
tiyle neticelendi. Bata Fran-
sz övalyeleri gelmek üzere
Av^urfallarn yapt aske-
rî müdahale ve yardm da
Türk klc karsnda eriyin

ce, Kandiye müdafii Fran-
cesco Moronini kaleyi tes-

lim ederek harbe nihayet
verdi; Venedik hükümetinin
verdii selâhiyetle bir taraf-

tan Morosini, dier taraftan

Sadrazam Fazl Ahmet Paa
tarafndan imzalanm olan
bu sulh muahedesinin balca

cephanesi ve toplariyle Türk
maddeleri unlardr:

1 — Kandiye kalesi bütün
lere teslim olunacaktr.

2 — Kandiye muhafzlar
Venedik bayran açarak si-

lâhlar, erzak ve arlklariy-
le istihkâmlar terkedecek-
tir.

3 —^ Ahali bütün mal ile

ehri terketmekte ve Vene-
dik askeriyle beraber gitmek
te ve kiliselerdeki ^mukaddes
eyay da beraber götürmek^
te serbesttir; kalanlarn mal
ve can emniyetleri Sadrazam
tarafndan aman altna aln-
mtr.

4 — Eyann naklinde, e-

er lüzum olursa, Sadrazam
Türk muavenet kt'alar ve-
recektir.

5 — Teslim ve nakil ii bi-

tinceye kadar muhasamat
duracaktr, ve bu müddet i-

çin iki taraf üçer kii rehin
verecektir.

6 — Kandiye ehriyle be-
rabe tekmil Girit adas Tür-
kiyeye verilmitir; yalnz
(Karabuza, Suda ve Spina
Lunga iskeleleri Venedikli-
lerde kalacaktr.

7 — Harp esnasnda Vene-
diin Dalmaçyada zaptettii
yerler Venedikte kalacaktr.

8 — Esirler ve harp mah-
puslar mübadele olunacak,
casuslukla suçlanm olanlar

affolunacaklardr.

9 — Akdenizde Osmanl
Devletine ait adalara bundan
böyle taarruz etmemeyi Ve-
nedik hükümeti taahhüt et-

mitir.

10 — Akdenizde bir kayk
bile zayi olsa Venedik Cum-
huriyeti tazmin edecektir.

11 — Galatada bir Vene-
dik balyosu bulunacak ve mu
ayyen bir evde oturacaktr.

12 — Evvelce verildii gi-

bi bu balyosa ahitname-i Hü-
mâyun verilmiyecektir.

13 — Venedik Cumhuriye-
ti fevkalâde hediyelerle be-

raber Padiaha büyük elçi

gönderecektir; ve eski müna-
sebetler bu elçi ile akdoluna-
cak muahedede tesbit oluna-

caktr.



eni vesikalar :

Patrona isyan

nasl balad,

lasl bastrld?

Patrona isyannda s-
ianbulda bulunan Ma-
car tarihçisi Kelemen
üikes, burada okuyaca-
nz mektubu, isyann
kinci günü yazmtr.
lk defa nerettiimiz
)u yaz, tarihimiz için
reni bir vesika mahiye-

tindedir.

Macarcadan çeviren:
— Sadettin PRAL

— I —
Erdel Beyi Râkoczy (Türk-
okunuu Râkoçi) nin mai-
li arasnda ve onunla bera
1 1717 senesinde memleke
laize gelip, 1758 tarihine

idar mülteci sfatiyle Tür-

bede kalm bulunan ve o
irihte Tekirdanda veba
atalndan ölen Kelemen
jkes'in 5 Ekim 1730 tarihli

jîktubunda, Patrona htilâ-
öyle anlatlmaktadr:
jaran üzerine sefer etmek
retiyle Sadrazamn bundan
• müddet evvel Üsküdara
;mi olduunu iitmi ola-

nsnz. Padiahn orada bir

k elence kökleri bulun-
undan, o da Üsküdara sk
• gider gelirdi. Padiahn
•ay ile Üsküdar arasnda,
lizin ancak bir kurun at-
!
geniliinde olduunu bi-

siniz. Vak'a ite öyle o-

jemilerde hizmet eden ve
finin ad Muslu, ötekinin
jtrona olan iki yeniçeri ne-
ji bir isyan çkarrlar. Pa-
iah, saraynda bulunmad-
dan, Sadrazam da ehirde
jad için, bu iki yeniçeri
[lül aynn 28 inde arkada

Patrona Halil (Felemenkli ressam, Karol Van Moor'un 1651-

1736 Amsterdam müzesindeki tablosu.)

larmdan bir çounu bir mey-
dana toplar (At meydan) ve
aa yukar 50 kii kadar o-

lurlar. Bunlar, Müslüman o-

lanlarn yanlarna katlmala
rm ve arzularnn yalnz ve-
ziri âzami deitirmek oldu-
unu ilân ederek ehrin dört

tarafna dalrlar. Bu arada
zindanlar basp mahkûmlar
salverirler. Çarda esnaf
ürkütüp dükkânlarn kapat-
trrlar. Bu minvâl üzre ken-
dilerine iltihak eden dier
baldr çplak serserilerle be-

raber mevcutlar bir hayli ço
alr.
Asl garibi ehirde en aa-
krk bin yeniçeri ve ayrca

sipahiler de bulunduu hal-

de, kimse çkp ta bunlara
kar koymaz ve dolaysiyle

padiahtan yana çkan da bu-
lunmaz. .

.

Eylülün 29 unda bütün ye-
niçeri oca âsilerle birlik o-
lunca, o kadar çoalrlar ki,

kar koyacak kuvvet bulun-
maz. Halbuki, bir gün evvel
yüz kii ile onlar datmak
mümkündü. O gün baka bir

yeniçeri aas seçilir ve oca-n ileri gelenlerinden bir

çou kendilerine katlr.

lîylûlün 30 uncu günü sa-

rayna dönen padiah, veziri

âzami, ksptan- deryây, ket-

hüda-i sadr-âliyi ve ulemay
huzuruna çararak, onlar
dan isyann sebebini, âsilerin

ne ist-diklerini sorar. Divan-
da hazr olanlarn her biri

baka türlü konuunca, padi-
ah Reisülküttab Efendiyi
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çartr. Onun yanna ulemâ
zümresinden de iki kii kata-

rak, âsilerin ne istediklerinin

örenilmesine memur eder.

Âsiler bu hey'ete; padiahtan
honut olduklarn, fakat ve-

ziri âzam ile kethüdasn ve
eyhülislâm istemediklerini,

bu adamlarn fena idare ve
israflar ile memleketi fena-

ya sürüklediklerini söyler-

ler. Padiahtan bu üç kiinin
sa olarak kendilerine tesli-

mini isterler. Bunlarla bera-

ber, daha baka dileklerini

de bir kâda yazp hey'ete

tevdi ederler.

Padiah isyann sebebini i-

zah etmeleri için dîvannda
hazr bulunanlar yeniden

sktrr. Ulemâdan biri, se-

bep olarak, sadrâzam ve kâh
yasn öne sürer. Tehlikeyi

sezmi olan sadrâzam, kâhya-

s ile kaptan paay yakalat-

trr ve hattâ bu ikinciyi (ya-

ni kaptan paay) bodurur

Âsilerin yazl isteklerini

gören padiah, sadrâzamn
kurtarmak isterse de isyjan

dolaysiyle sarayda yiyecek

ve içecek sknts bagös-
termi olduundan bu müm-
kün olamaz. Bir taraftan u-

îemâ da: «Cann seviyorsan

isteklerini yerine getirmeli-

sin, vezir ile kethüdâsn ver-

mee esasen mecburiyet var.

Fakat müftüyü ellerine tes-

lim etmeyiz. Bundan 27 yl
önce birinin ölümü için Allah
bizi hâlâ cezalandrmaktadr.
eyhülislâm, ölünceye kadar
sürgüne yollansn» diye pa-

diah zorlamaya balarlar.

Ulema ve onlara katlan di-

erleri padiaha o kadar s-
rar ederler ki, nihayet padi-

ah sadrâzam ile kâhyasnn
yakalanmas için emir verir.

Bir taraftan da âsilere haber
salp veziriâzam ile kâhya-
snn ele geçmi bulunduu-
nu velâkin eyhülislâmn ken
dilerine teslim olunmyaca-
m, bu ikisi ile iktifa olun-

duu takdirde kendilerine
gönderileceini, yetmedii
takdirde kendilerine bir gâ-

vur eyhülislâm seçmelerini,
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çünkü eyhülislâmn aslâ tes-

lim edilmiyeçeini bildirir.

Elçiler bu haberi götüredur-

sunlar, beri tarafta bîçare

sadrâzam bodururlar, o ku-
durmu, soysuz kâhya ise ken
diini bomak istediklerini

anlaynca korkudan ölür. Lis

tede yazl bulunan dierleri-

ni de âsilerin eline diri diri

vermemek için öldürürler.

Elçiler döndükten sonra ve-

ziriazamn, kaptanpaann ve
kâhyann cesetlerini bir ara-

baya koyarak âsilere gönde-
rirler.

Âsiler kaptan paann da
idam edilmi olduunu gö-

rünce çok müteessir olurlar.

Onun ölüsünün gömülmesi i-

çin ailesine teslim ederler.

Kâhyann cesedini ise parça-

lyarak köpeklere yedirirler.

Sadrâzamn ölüsünü de: (di-

risini isteriz!) diye saraya

geri yollarlar.

Bu olaylara ahit olan halk

da âsileri iltizama balar.

Sadrâzamm cesedinin geri

geldiini görünce, paditah

in fenaya vardn anlar.

Ulemây huzuruna davet e-

dip onlara:

«— Bu âsiler benim padi-

ahlkta kaldm da iste-

mezler. Benim yüzümden
kimsenin tehlikeye girmesini

istemem. Taht kendi rzam-
la büyük biraderimin olu
Mahmuda terkediyorum. Tez

onu buraya çarn. Kendi
arzumla sizlerin önünüzde o-

na bey'at edeceim. Yeter ki

u isyan bir sona ersin ve
kimsenin felâketine ben se-

bep olmyaym!» der.

Bunun üzerine ehzade
Mahmudu oraya getirirler.

Sultan Ahmet tahttan inerek

onu karlar, kucaklar ve ken
di eliyle götürüp tahta otur

tur. Yeni padiah Sultan Mah
mut I in elini ilk önce kendi-

si öper ve sonra da ulemâ-ya
öptürür. Daha sonra hazr
olanlara hitaben öyle der:

— Bu zat gerek benim, ge

rek sizin efendimiz, padia-

hmzdr. Onu evvelâ Alla
sonra sizin vicdannza emi
net ediyorum. Haksz i yâ
plmamasna dikkat edin. E

er fena hareketlerinde on
ikaz etmezseniz, yarn ky;
met gününde Allann huz
runda hesap verirsiniz. B
hesab gerek bu, gerek ötel

dünyada bana da vermey
mecbursunuz.» Sözlerini b
tirince Sultan Mahmuda d
dönerek ona da bir hayli gi

zel nasihatler verir. Bu sö:

leri öyle tesirli söyler ki, S
tan Mahmut da dahil oidug
halde dinliyenlerin hepsi a|

iarlar. En son söz olarafc:

«— Sakn olmya^ ki sak;

ln vezirlerin eline teslim t]

deyim deme. Çocuklarm ö

ce Allaha sonra sana eman<
ediyorum. Onlar, baban
çocuklar gibi besle, büyü
elinden geldii kadar onla
dikkat ve ihtimam et. un
da aklndan çkarma ki; h
saltanat kimseye bâki dei'
dir!»

te böylece bu aym 2 s

nin (2 Ekim 1730) sabahmd
Üçüncü Sultan Ahmedin sa

tanat sona ererek, Birin»

Sultan Mahmut padiah olu

Sevgili ablacm, Tart!

bir ey diledii zaman, kuc
retini isbat için ne kadar b<

sit vastalara müracaat ed
yor. Böyle koca bir devleti

oadiahm kimler deviriyo
ki yeniçeri neferi! Birir

Patrona diyorlar. Aslen Tül
deil, Arnavutmu, bir k£

gün evveline kadar kavu
karpuz satarm-. Ötekinin <

d da Muslu olup, hamamc
tellâk imi.)

(Törökorgdgi levebe

XCL inci mektup)

tizar
Geçan saymzdaki (Ahmc
H ve Rakoczy) makalesin»

XIV, Lui XV ciarak, Ü
XV de Luis XVI olarak dizi

diinden özür dileriz.



uat Paann cenazesi Yenicamie getirilirken (M. Montani tarafndan yaplm olan hu resim 1869

tarihli Le Monde llüstre'de çkmtr.)

Fuat Paann Cenaze Merasimi

Fuad Paa, Pariste bu-

lunduu srada vefat et-

mi, cenazesi stanbula

getirilerek defnedilmi-

ti. Bu merasim o zaman
ki ecnebi basnnda ge-

ni akisler yapmt.
Merasime ait resmi ilk

defa netetmekteyiz.

stanbul, 3 Mart 1869

Sayn Müdür;
Size Fuat Paann cenaze

lerasimini tam tafsilâtiyle bil

iriyorum. ,

28 ubat pazar günü, Fr'an-
z deniz kuvvetlerine mensup
Le Renard» gemisi, Tophane
htmmn karsna demirledi,
îu gemi, Fuat Paann na'm
ayordu. Öleye doru, Fran

Fransada ölerek cenazesi s-

tanbula getirilen sadrâzam

Fuat Paa..

sz elçisi S. Exc. M. Bourril ve
diplomatlar gemiye gelerek son
vazifelerini ifa ettiler. Bu mera
Fimden sonra, tabut bir Os-
manl gemisi ile Yal Kökü-
ne nakledildi. Orada tek-
bir ve tehlif ve Kur'an okuyan
derviler, hocalar, mollalar ta-

rafndan karlanan cenaze.

Yenicami'ye kadar bu ekilde
götürüldü. Cenazeyi Veziri-
azam, merhumun ailesi, iki

sra halinde askerî bir kt'a
ve halk takip ediyordu. Yeni-
cami'ye gelince tabut musalla
tama kondu. Dinî merasim
bitince, Fuat Paann tabutu
Fazl Paa mahallesinde (1)

açlm mezarna gömüldü.

P. Montani

(1) Binbir direk civarnda-
ki türbesi.
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Tarihten bir fkra

Geçmite rüvet hadiseleri

Tarihçi Naimanm da çok enteresan bulduu için epey

uzun yer verdii fkra u: Rumeli tezkirecisi Tiryâki Ku-
baz hayatta bulunan kadnlarn ma,nsplarm «fevtinden mah-
lûl» diye satarm. Fakat kad «ben sam ölmedim»; diye ge-

lince; «subhanallah, sözüne inanlr müslümanlardan dört

bei gelip öldüünü haber verdiler. Hemen sa ol» diye te-

selli verir, bir miktar akçasn aldktan sonra:

— Hilâf inha imi... diye ipka kâd verirmi. Tabiî

bu sefer mansb mahlûlde nalân zavall adamlarm. Söylene-

cek lâf m yok Ona da:

— Elem çekme.. Sana da bir yer peyda ederiz. Diye is-

kât edermi. V
Anadolu tezkirecisi ise Rumeli tezkirecisine rahmet oku-

tacak derecede imi. Naima diyor ki: «Her biri bu makule

irtiadan Karun kadar zengin oldular.»

Zamanmn Nasrettin hocas, söz abidesi Kara Abdullah

sözünü saknmaz bir adamm.
Kara Abdullah bir gün bir i için divana gelmi. Mütrte-

iler de orada imiler. Abdullah vezire dualar ettikten son-

ra onlar da ifrat derecede sena etmi.

Vezir sormu:
— Bu duann ad nedir?

Kara Abdullah*.

— Sultanm demi, bir cier köem kulunuz vard. Has-

taland. Binbir ilâç kullandm. Müfit olmad. En nihayet il-

lete hitap edip

:

•— Bre stma,, eer u olan brakmazsan Anadolu efen-

disi imam zadenin günahlar ^boynuna olsun., dedim. Hemen
o saat olan gözünü açp ifakat buldu.

Lâtife vezirin houna gitmi :

— Ama, demi, Rumeli efendisinin günahlarn havale

eîmemisin...

Hazrcevap Kara Abdullah :

— Yok sultanm, demi. Onu böyle cüz'ice hastalklara

sarfetmem. Olann taununa sakladm. Deyince, müthi bir

kahkaha tufan kopmu. I

Fkray, Naima'nn tâbiriyle bezelim: «Bu lâtifei faziha

ile ehli divan arasmdar rüsvay olan efendilerin ikisi bile han

denâk olup utanmadan halktan ziyade gülütüler...

M. A. B.

Tarih boyunca boaziçi

Boaziçinin bütün semtlerinin kurulu ve yapl tarihlerini,

güzelliklerini belirten bu eser, kymetli ve nefis tablolarla

süslü olarak çkmtr. Fiyat : 100 Kurutur.

Hekimba.

Padiahlarn

kuvvet

macunlar

Yazan :

Naid BAYLAN

lk defa neredeceimiz bt

yazda, Abdülhamid I in Su

tanlar için yaptrd (Nevruzij

ye) ile Fatih Sultan Mehmedl

Arap ve Acem hekimlerini!

hazrladklar kuvvet macuj

nunun terkibini bulacaksn:|



htiyar bir saka, bar yank bir ihtiyar sevindiriyor.

Eski istanbul Sakalar

saka, artk tarihe kar-
ol an .krbasn boaltyor.

Bu sayfada gördüünüz en-

teresan resimler, stanbulun
artk tarihe karm bir es-

nafn gösteriyor. Yakn za-

mana kadar, stanbul sakalar,

bu resimlerde gördüünüz gi-

bi kurba denen meinden su

kab ile bar yank stanbul-

lulara su tarlard. ehrin he

men her semtinde çeme bol

olduu için, bu vasta oldukça

kâfi geliyordu. stanbul gibi

büyük bir ehrin tarihinde

yer igal eden krbal sakalar,

artk müzelik olmulardr, fa-

kat onlarn bu krbalar ancak
resimlerde kalmtr. Biz de,

bu resimleri bu sayfamzla ta-

rihe intikal ettirmekteyiz. Her
saymzda, stanbulun eski tip

lerinden ve esnaflarndan re-

simler neredeceiz.

stanbul sakalar, bir mahalle
çemesinden krbalarn dol-

duruyorlar.
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Tarih
Kitaplar ve Tarih yazlar

v.
Nahid Srr ORIK — arasmdc

Necmeddin Sadak'm yazlar - Bir Hatrat kitab

Bir kütüphane katolou
NECMEDDN SADAK'n

ÖLÜMÜ

ESK Dileri Vekili, es-

ki Milletvekili ve «Ak-
am» gazetesi Bamu-

harriri Necmeddin Sadak'n
ölümünden bu sütnularda ban
settiim için, balkta bildiri-

len hududun dna çkm ol-

duuma, bazlar, hükmedebi-
lirler. Halbuki, ben, bu sü-

tunlarda bu ac ölümden bah-
sedilmesi gerektii kanaatin-
deyim ve makaleye merhum
hakknda hiç deilse bir kaç
satr tahsis ederek balyou
rUm. Necmeddin Sadak he-

men hemen otuz sene bu mem
leketin iç ve d poletikas-
n tetkik ve tahlil eden yaz-
lar, gittikçe kuvvetleen ve de
rinleen, gündelik ihtiraslarn

ve ferdî zaaflarn üzerinde
kalm yazlar yazarak mem-
leketin ve hattâ dünyann gi-

diini incelemi ve anlatm
bir siyasî muharrirdi. Bu iti-

barla da, en mühim ve
kuvvetlilerini iki üç cilt ha-
linde toplamak gereken bu
basmakaleleriyle son devre-
mizin dahilî tarihini ve d
siyaset tarihini yazmtr. Sa-
de bu tarih günlük makale
seklinde vücude getirilmi ve
maalesef sonu geçen sene ge-
lerek daha evvel de iki yllk,,
yani Necmeddin beyin Cumt-
huriyet Halk Partisinin son
iki kabinesinde, Hasan Saka
ve emsettin Günaltay kabi-
nelerine Dileri Bakan s-
fatiyle itirak ettii zaman,
bir fasla < kaydetmek artiyle
çeyrek c^sr akn bir müdde-
ti kucaklamtr. Necmedin
beyin * Dileri Bakan sfatiy-
le hareke ve faaliyeti de d
siyaset tarihimizi yazacak o-

lanlarn tetkik edecekleri bir

mevzudur. Buna mukabil, bir
ara BasVekilliî ihtimalinden

r&o

de srarla bahsedilmi olan

bu zatn uzun bir müddet
Milletvekillii etmi bulun-

makla beraber, yakn tarihi-

mizde bu sfatla bir rolü bu-
lunmadn ilâve edebiliriz.

Necmeddin Sadak Vekil olun-

caya kadar politika hayatn-
da faal bir rol oynam, iç si-

yasete karmam, darda
Milletler Cemiyetindeki tem;
silî vazifesi itibaryle d siya-

set sahasndaki faaliyeti de*

Harcîyenin bfr murakb de-

il, âdeta bir memuru eklin-
de olmutu. Bütün faaliyeti

ve «tarihle münasebeti» gazete

sinin ve vekayiin takibi, tah-

lili ve hikâyesi eklinde oldu.

Urad hastalk affeden ve

yenilen hastalklardan olsayd,

ifa aramaa gittii memle-
ketlerden bu ifaîy elde edip

gelseydi, o bilgilerin, görgü

ve düücelerin fevkalâde bir

nizam içinde ayarlandklar
ve anlatldklar, hele bazlar
eskilerin sehli mümteni de-

dikleri derecede berrak, ku-

sursuz ve tek yerini deitir-
mek âdeta imkânsz bama-
kalelerini yeniden yazmaa
balayabilseydi, ' Cumhuriyet
devrinin iç ve ds siyasetleri-

ni hikâye ve tahlil etmek ii-

ni tekrar deruhte ederdi. Bir

daha iktidar mevkiine yükse-

lerek baka tarihçilere eseri-

ni tahlil vazifesini yükleyeme-
ze dahi, kaleminin mahsulü
olan tarihe yeni ciltler ilâve

ederdi.

lâve edeyim ki, Necmeddin
SadakY ahsen ancak bir ke-

re, belki artk m el 'un hasta-

ln pençesine dümü bulun-

duu bir srada görmü ve

kendisiyle konumutum. (Ak
sam) in nerettii «ki Sultann
Sevgilisi» simli ksa etüdümü
memnuniyetle neredeceini
bildirmi ve« hâttâ (-—* keke

daha uzun olsayd, belki

tefrika bile tutmyayacj
diye iltifat etmiti. Kol

mas ve muamelesi gibi'

manzaras ile de hayati

beni (huzurlarna çkart
nice gazete patronundan
farklyd ki, (Akam) da
nun yannda çalan arka!

I?rn talihlerini kskanln
hakikaten jâyk bulmu!
Yaknlarnn ve dostlarm
lümünden duymu olacakl

kederin derinliini, bu hî

F=>vesinde tamamen takdir

diyorum.
Fakat matemin bu hu

tarafn hesaba katmasak
muhakkak ki, Necmeddin
dak'n ölümiyle politika ai

larmzn safndan büyük
kymet ayrlm ve Türk r

buat siyasî muharrirleri
en büyük ve olgunlarndan
rini, bunlarn hemen he
en mühimmini ve geçici hi

l^re ve infiallere en az rr

lûp olarak, günlük mevzu
^deta tarih edasn aetire

kavbetbetmi bulunmaktad

BR (HATIRAT) KTAE
Eserinin uzun zaman

rüvvetini göremeyen, d

bir ifade ile, kitabnn int

rndan ksa bir zaman sonr;

len merhum E. Cemal Pakt

(Krk yllk Hariciye hâtî

lan), siyasî ve tarihî ehem
veti haiz meselelerden
b^hsetmiyerek daha ziyade!

dikodu mahiyetinde eyler
latyor. Bununla beraber, i«

de yeni bir Moliere'e yeni

(Hasis) yazdracak bir

canlandrmakta. dio*r ta 1

tan Hâmid'in güya devlet

metinde aecirdiai devre

kmda Türk edebiyat müv
rihini cidden alâkalandran,

malûmat vlrmektedir. Bu
1 0mat verirken muharrir
m'i

d
' e HayranM t h i rhüte'm'sj



temin ediyorsa da, öyle

ler anlatyor ve Hâmid'in

dra hayatn o ekilde tas-

ediyor ki, insan ya (maa-
ah hayran olmasaym!)
i ekten kendini alamyor,
d ki, bu malûmat insan
rtmyor da, Hâmid'in Lon-

da uzun yllar bedava aylk
yüksek aylk aldn ve

bül leylü vennehar tarifi-

uygun olacak ekilde yaa-
olduunu bilmiyor deil-

. Fakat ne yapalm ki, Hâ-
I budur ve Hâmit Londra
cunu o muazzam Finten'i

ldrada ve Londradan ilham

j>

yazarak ahane ödemi-

likâyesi eserin ilk ksmn
|'l edip yeni bir Moliere'e

i bir (Hasis) için model
layan zat ise Esat Cemal
er'in bir delikanl sefaret

ibi olarak ngiltere pay-
tna ayak att zaman bul-

u Osmanl büyük elçisi

zürüs Paadr ki, bu maka-
yani Londra büyük elçi-

rnizi igal etmi Muzurüs
n ikincisi 3,0 yl müteca-
bir zaman Londrada ka-

ve fevkalâde mehur ola-

da oludur. kincinin ev-

derecesinde deerli bir

|m olmadn bilmemekle
aber, bu derecede gülünç
insan olduuna da vakf
ildim. Kald ki, Taksimde
diim eski Halkevi binas
az edilmi ikametgâhnn
mutena ve zevkli konak

m, sefirin zillet derecesin-

i hissetinden bahsederken,
rat müellifinin mübalâayat üphesini vermiyor de-

Fakat sayfalarda canlanan
is tipinin muvaffakylti,
ve hesabna bu mübalâ-
kabul etmek lâzm. Türk

yazp okumaktan âciz bu-
masna ramen, hemen he-

ikinci merutiyete kadar
letin en mühim sefaretini

I eden bu zatn kendisine
ilen murassa' bir niandan
iyi Sultan Hamid'e bir te-

kür telgraf yazmaa E-

;
Cemal beyi memur edip
"»asn anlaynca memnun
damas, yeniden yazdrtp
[Pça ve Farsça lügatlerin

»ini veçhile fazlalandn-
dolay hiç bir ey anlaya-

/mca da, beenerek bu
ci telerafnameyi çektirii

ise, dil sadelemesi dâvasnda
ve eski dili müdafaa edenler a-

leyhinde kullanlacak hikâye-
lerin en kuvvetlilerinden ol-

maa namzet bir ey. Ancak,
bu hikâyeyi okurken acaba Mü
zürüs Paann anlayamad
teekkür telgrafn Yldz sa-

raynda okuyanlar anladlar m
diye düünmedim deil, yani
muharririn ifadesi de bazan
hakikaten çetrefildir. Meselâ
Cumhuriyet devrinde ksa bir

müddet Paris büyük elçilii

eden Cevat beyin itimatname-
sini Reisicumhura takdim eder
ken irat ettii ve geri çarl-
mas n mucip olmu nutukla
alâkal bulunan u cümlenin
bir ksmndan mâna çkarn
bakaym: (Fakat aradan iki ay
aectikten sonra gerek bu nu-
tuk, gerek bunun kabahatine
uygun olarak himaye ediyor-
mu ekilde Fransa Cumhurre-
isinin cevabî nutku, A.nkarada
fena tesir ettiinden Cevat bey
telgrafla geri çarld.) Böyle
ifadelere rastgeldikce (zavall
Müzürüs Pasa, beenmemekle
aaliba pek de haksz deil-
mi!) demekten insan kendi-
ni alamyor.

Kitabn yanltan münezzeh
olduunu da sanmyorum. Me-
selâ babam Srr beyin Mülki-
kiye mektebinden snf arka-
da olduu için kendisini ve
hayatn pek iyi bildiim Ha-
riciye Nazr Rifat Paa Yac
efik beyin herkesin de ma-
lûmu bulunduu veçhile, kü-
çük biraderi iken kitapta o-
lu Paann vezareti meruti-
yetten sonra iken, kitapta me
rutiyetten evvel. Eserin ikinci

ksmnda ve muharririn kü-
çük merkezlerde müstearlk
ve igüderlik zamanlarna ait

ziyafet ve mülâkat hikâyeleri

de çok kere skc ve ehemmi-
yetsiz eyler. Fakat bunlar a-

rasnda da bazan hoça hikâ-
yeler var ki, uzun yllar tara
hizmetlerinde dolatktan son-
ra sadaret mazulü olarak ilk

defa Avrupay görmee çkan
Hüseyin Hilmi Paann Belçi-

kada Ostand plâjnda silin-

dir apka ve redingotla dola
masna ait fkra onlardandr.

Eserin son satrlarnn devle
tin bugünkü ricaline ait bir

ta'zim ifadesi olduktan sonra
geçim darlndan ve bu ya-

ta çalma zorundan bahisle
bitirilii, ii kt, ayl da dol-
gun bir idare meclisi âzal
hasretini ifade etmiyor deil.
Zavall müellif, ölümün ei-
inde bulunduunu keke tah-
min etse ve son sözlerini ak
saçl bir ba emekle bitirme-
seydi!..

BR KÜTÜPHANE KATALO-
GU MÜNASEBETLE

stânbuldaki ilk ümran eser
lerimizden birini tekil etmek-
te olan II. Bayezit imaretinin
medrese ksm, bilindii gibi,

yirmi yl mütecaviz bir zaman
danberi belediye kütüphanesi-
ni tekil ediyor. Maarif Vekil-
lii için eski mecmua ve sal-

nameler tesbite çaltm s-
ralarda skça ziyaret etmi bu-
lunduum bu kütüphanenin
imdiki sevimli ve nazik müdü-
rü M. Orhan Durusoy, ön sözün
de 70 yl bulduunu söyledii
kitaplar için bir katalo ha-

zrlamakta ve bunun ilki ola-

rak Osman , Ergin'in hediye
ettii kitaplarda basma eser-

lere ait ksm neredilmi bu-
lunmaktadr. Bunlara müellif-
lerin isim endeksleri de ve-
rilmi. II. Abdülhamit eyhül-
islâm Uryanizade'nin Uryani-
zade Ahmet Esat ve Kafkasya-
dan stanbula gelip burada-
dan Tunusa gittikten sonra ay-
ni devirde II. Abdülhamid'e
sadrazamlk eden Hayrettin

Paann da Tunusî diye anl-
dklar bu müelliflerin ve 1958
e erien eserlerinin deeri ve
kütüphaneye saladklar ser-

vet ve ehemmiyet hakknda
bir söz söylemekten âcizim,

çünkü, Arapça ve Farscaya sa-

hip olmadmdan mevzu ve
saha benim için tamamen ya-
bancdr. Fakat dikkatle vü-
cuda getirildiinden üphe et-

mediim ve önsözünden fay-
dalandm bu katalogu bahis
mevzuu ediim, belediye kü-
tüphanesinden asl beklenilme
si icap eden ciheti hatrlatmak
içindir. Yani buras bir ehir
kütüphanesi ve stanbul ehri
kütüphanesidir. Bu itibarla da
ehircilik urbanisme konusun-
da deerli eserleri ihtiva etmeli
stanbul hakknda her lisanda

ve her memlekette yazlm e-

serleri noksansz olarak, tam
ve her eyren evvel ve ziyade
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bir ekilde toplam olmaldr.
Orhan Durusoy bize her ey-
den evvel stanbul belediyesi

hütüphanesinde stanbul hak-

knda neler bulunduunu bil-

dirmelidir. Kütüphanenin bu
hususta pek fakir olduu da
korkarm ki, derhal meydana
çkacaktr. lâve edeyim ki,

buna ahsî bilgimin miktarile
de hükmediyorum. Çünkü bu
mevzuundaki Fransz eserlerine
az çok vakf olmaklma mu-
kabil, öteki lisanlarda neler ya-
zldndan âdeta bihaberim, ni

tekim üç dört sene evvel Bre-

zilyadaki büyük elçimiz ve
deerli muharrir Fuat Carm-
n Cumhuriyet'te çkm bir

makalesinden Cenup Ameri-
kal bir ahsiyetin geçen asr-
da stanbula ait pek mühim
bir seyahatname yazm oldu-

unu hayret ve hicapla ören-
mitim. Yazy amelî bir fi-

kir ve teklifle bitirmek üzere
ilâve edeyim ki, memleket-
inizde hemen hemen dünyann
bütün devletlerinin elçilikleri

bulunduuna göre bu diplo-

matlara müracaat edilir ve
memleketlerinde stanbulun il

hamile neler yazlm olduu so

rulup örenilerek bu eserler

belediye kütüphanesinden top-

lanrsa, belediye kütüphanesi
fonksiyonuna cidden lâyk bîr

hüviyet kazanr, yani dünya-
da stanbul hakknda yaztl-m eserlerin en toplu ve nok-
sansz bir ekilde bulunduu
yer haline gelir. Hattâ bu hu-
susta sade cilt halindeki eser-

ler kâfi görülmiyerek gazete
ve mecmua sütnlarnda kalm
mühim makalelerin de taranp
toplanmalar yerinde olur.

Bu fikirleri bildirmeme vesi

le tekil ettii için katalo
musannifine teekkür ederim.

Eski Valiler

hâtralarn anlatyor

Gelecek saylarmzda.

Dünyann en güzel

eseri hangisidir ?

(Ba taraf 149. sayfada)

Mehur mimar Mr. Tho-
mas Blashill de Parise 55 mil

ötede bulunan Nötre Dame
Chartres katedralini been-
mekte ve unlar söylemek-

tedir:

«Chartres katedral 13 - 6
nc asrlar arasndaki mimarî
eserlerin en güzelidir.»

Birçok Londra tiyatrolar-

nn mimarln yapm olan

Mr. Walter Emden de öyle
demektedir:

uBen en çok iki eseri

enirim. Biri Brüksel*

Adalet Saray, dieri de
kelanj'in Floransadaki

dici Chapel'idir. Chapel

bir bina olmasna ra

bir çok güzel teferrua

îiktir ve her teferruat

lâdedir. Kuvvetle göze

pan bir eyi olmadn
bul ederim. Bence mima
en büyük mükemmellik
ranlarn etrafndakilere

üslubun yaplacak ie uy

olmasiyle elde edilir.

Sultan Mecidin Âk Kz

Yazan :

Nahid Srr
ÖRK

Yakn tarihin b

çok merakl vak;

asn bu güne kî

dar neredilmem!

mektuplarla gele

cek saymzda ok

yacaksnz.
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Attilâ ve Fetihleri

te büyük Attilâ bütün hametiyle...

Yeni Tarih Dünyas. Türk matbuatnda bugüne kadar görülmemi
resimler ve bugüne kadar meçhul kalm mevzular ilk defa Türk okuyu-

cularna sunacaktr.

GELECEK SAYILARIMIZDA OKUYACAINIZ
MEVZULARDAN BRKAÇI:

Fatih Sultan Mehmedin sevdii yemekler (Ziya Erkins'in yeni vesika-

larla yazd bir makale).

jjjjt
Topkap Saray Hazinesi (Ziya Erkins'in yeni vesikalarla hazrlad
makale).

Patrona Halil syan ve Fatma Sultan (htilâl esnasnda staribulda bu- -

lunan Macar elçisinin mektubu - ilk defa neredilecek).

m Osmanl mparatorluunun ilk Londra elçisi (neredilmemi resim-

lerle).

|fc Eski Valiler bugüne kadar meçhul kalm tarihî hâdiseleri anlatyorlar.

^ Türkiyede doan ve bugün tarihe karm olan (Nesturiler). syan
bastran ve Nesturileri imha eden vali Haydar Bey tarafndan yazl-

mtr.

k stanbulun nüfus saymlar, (M. Halid Bayr tarafndan).



Atatürk
50 yakn hiç bir yerde neredilmemi resimle 150 den fazla portresi, 335 y-

ni de ilk defa bu eserde göreceimiz bu dar neredilmemi bir mektup, klieleri

ni de ilk defa bu eserde göreceiniz bu son derece kymetli mektup, inklâp tari-

himizin bir çok meçh'ul noktalarn aydnlatmaktadr.

Atatürkü ölüme mahkûm eden fetva, Padiahn ferman ve dier bütün vesikalar.

Orgeneral Fahrettin Altay, Tahsin Öz, Hüsrev Gerede, eski Nafia Vekili Ömer Lüt

fi, eski vali Nizamddin Ataker, Osmanzade Hamdi, ilk Hatay devlet reisi Tayfur

Sökmen, smail Suphi Soysall, ilk defa Atatürk'e ait hatralarn bu eserde ne-

retmektedirler.

Yeni Tarih Dünyas'nn bu özel says, her Türk için bir hatra olacaktr.



arih Dünvas



Onbe Günâe Bir

Yazan : Niyazi Ahmed. BANOGLU

Askerî Müzeye tahsis edilmi iken Tek-
nik /Üniversiteye yerilen' M£tçma : klas ' rae-

seieivt basnda hakl bir ..-infial uyandrdktan
sonra, her

;

iniüh'im mesele ^ gibi, unutuldu. •

Peki, Askeri müze için yine mi bekliye-

;eiz? Bu mühim meselenin sürüncemede kal

mas .kadar gx$c.ü, . utandrc mevzu pek az-

dr; hele bizim için, Türk milleti gibi asker-

likte dünyaya nam vermi bir millet için.

;Itiraf 'edelim ki, asrlar boyunca müzeci-

lie hemen hemen hiç ehemmiyet vermemi-

izdir. Bugün elimizde kalan, lâey mesabe-

sihdeki tarihî eya, bir müzecilik düünce-
sinden ziyade övülmeye deer an'anemiz ica-

b, ecdat yadigârlarna hürmet gibi temiz bir

hisle saklanmtr. Yoksa, biraz evvelki (Lâ-

ey) • kelimesini kullanmazdk. Bütün tarihi-

mi^ harp darp içinde geçtiine göre, askerî

tarihimize ait eyalar, müzecilik zihniyeti ile

^saklam olsaydk, sade tarihimiz için deil,

dünya tarihi için de esiz, emsalsiz bir müze-

.

nin sahibi olacaktk.

Türk milleti, kendi • tarihine ait deil,'

dünya harp tarihine ait ne esiz ganimet mal-

zemesine sahipti. Fakat ne yazk ki, bunlarn

hiç biri saklanmad, her biri atld, yakld,

çürütüldü, baka ellere geçirildi. Bu, ayr,

uzun ve üzücü bir mevzu. Fakat hakikat olan

udur ki, bugün elimizde mevcut yine çok

kymetli, yine esiz, yine tarihimiz için haki-

:£î birer deer tayan Askerî müze eyas ba-

kmszlk, sandklar içinde rutubetli depolar-

da saklanmas yüzünden çürümektedir. En

korkunç tahripkâr bir . kuvvet ' olan -zamann

elinden bunlar bir an önce kurtarmazsak, çok

az zaman sonra, Askeri müze binasn,, ökler

re yükseltsek, içini dolduracak eya bu-

lamayacaz. unu da iaret edelim ki, ta-

rihi^eyann muayyen bir ömrü yard, bu

ömrü uzatmak için baz tedbirlere lüzum var

dir. Bu tedbir, sandklara doldurulmu eya-

lar için elbetteki bahis, mevzuu olamaz.

v Askerî müze depolarndaki eyalarn çü-

rûmekte olduunu bir ksmnn kurtarlamya

cak hale geldiini, re'yelâyn müahede ettik.

Para .'ile elde edilmesine imkân olmayan bu-

kymetlerin ziyaa uratlmasnn mesullerini,

gelecek nesil ve Türk tarihi affetmiyecektir.

Medenî dünyann tarihî eserler karsnda gös

terdikleri hassasiyet karsnda bizim bu lâ-

kaydimiz, kelimer&n en ar' mânasiyie söyli-

yelim, yüz kzartcdr.
;

Niyazi Ahmed .BANOGLU

Türkiyede Nesturslik

Nasl inkiaf etti, nasl münkariz ©Idu? Bu
güne kadar tetkik edilmemi olan bu mev-

zuu, gelecek saylarmzda merak ve heye-

canla okuyacaksnz.

Kapâk resmimiz,:

JOSEPH NASS SELM'in HUZURUNDA

Joseph Nassi 1553 de stanbula snm-
t. Bu tarihten sonra devlet adam ve mali-

yeci olarak büyük bir önem kazanmtr.
Muhteem Süleyman, Joseph Nassi'y» çok ky-
metli hediyelerle birlikte olu Selime yolla-

m, Selim de Joseph Nassi'y'» Naxos dükü

tayin etmitir. Joseph Nassi'y! elm'in
huzudunda görüyoruz.

Yeni Tarih Dünyas
. Yl : .1, Say : 5 -

Fiyat 50 Kurutur.

On be günde bir çkar.

Sahibi: A. Banolu ^ Yaz leri Müdürü :

N A. Banolu darehane : Nüruösmani-

ye cad: No. 57 Kat 1 * Telefon : 21649 *
Abone artlar: Senelii 12, Alt ayl
6 liradr ^Ar Yabanc memleketlere iki mis-

lidir ir Dizgi ve bask : ERCAN Matbaac,

Kapak klie : Nur Klie atölyesi.



lirnede stanbul yolu üzerinde Koca Mimar Sinan yaps Secdegâh'n bugünkü perian duru-

u. Önündeki kesme talar kasden sökülmütür. Ön taraftaki ta parmaklklar yoktur. Koca

nan Torunu ta maalesef Müzeye kaldrmtr. Yalnz Dr. Rifat Osman'n fakirâne kabri

görünmektedir.

EDRNE'DE YÜREKLER ACISI BR ABDE
Mimar Sinan yaps bir türbenin bugünkü perian halini tasvir eden bu yaz, bizi tarihî

eserlere kar biraz daha hassas olmaya sevk etmektedir.

Yazan :
*~>~n/>~>~>~s~n~k ~s~n~>*%~v%^~>,

Bu senenin 24 ve 25 Eylü-
ünü hareketten müteessir o-

an âbidelerimizi ziyaret için,

îdirnede geçirdim; ve bittabi,

aayan deerleri, faziletli bü
ük insanlar kadar sevdiim

re bugüne kadar bu güzel ve
âkin o nisberte ihmâl edilmi
»eldenin Türklüünü koruyan
ayz âbidelerimiz arasnda
>a yeri alan üç erefeli, Mü-
adiye ve Selimiye'leri üzüle-

ek dolatm. Edirnelilerin ye-

'inde teesürü ve hükümeti-
nizin basiretiyle imdi bu â-

)idelerin tamirine balanm-
r. Onu gözümle gördüüm-
len dolay da müsterih bulunu
zorum. Fakat bir noktaya çok
izüldüm. imdi de onu yazyo
"um.

Edirne'ye stanbul yoliyle ge
indii zaman, ark' Cenubî-

Prof. Dr. A. Süheyl U NVER

den ehre girmeden 150 met-
re kadar ilerde Koca Mimar
Sinan merhum devri eserlerin-

den olduuna üphe olmayan
ve olu Ankara Mirlivas Meh
met beyin kz Fatma han-
mn medfun bulunduu Nâzir
Çemesi mezarlnda bir So-

Edirnede stanbul yolunda Koca Mimar Sinan'n torunu Fatma
Hanm'n medfun olduu Sofa'da Koca üstadn bina ettii üstü

kapal Secdegâh'n 1931 deki durumu. Aralkta görülen Dr. Ri-

fat Osman'dr. 1932 de vefatnda ayni yere gömülmütür,
(Foto A. S. Ünver)
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stanbuldan Edirneye girerken görülen bu harika Sofa'nn

banda hiç bir ta kalmayan üstü kapal nazirenin

bugünkü ackl durumu.

fa vardr ki, hani bir mimar-
mz, bunun namazgâhn he-

men aynen Bursadaki Mevlid
sahibi Süleyman Çelebiye ka-

bir olarak yapt, keseden ykl-
mak vadisine girmitir. Eer
bugünlerde kurtulmazsa bir

örnei vakia Bursada Süley-

man Çelebi'de vardr diye mü
teselli olacaz ama, Edirne-

nin Türklüünden ruhen mu-
azzam ve dünyada Selimiye

gibi ei ve emsali olmayan bir

âbde ortadan kalkacaktr.

Bu sofa'nm ehirden çkld
zaman ilerde ve solda en

bata yontma talarla örül-

mü, zeminden 130, yüksekli-

inde bir sed üzerinde be ta
sütuna müstenit ta sakafl ve
4 mermer basamakla çklar
bir secdegâh vardr. 1,35 X
4,30 eb'âdmda olan bu üstü

kapal küçük namazgâhn bü-

tün motifleri mimar Koca Si-

nan eserlerine tamamen mu-
vafktr. Bilhassa mihrabn sa

deliklere bürünen cevheri tez

yinat çok zariftir (1).

Burada Mimar Sinan'n toru

nunun bu Secdegâhn önünde

tabut eklinde mermerden ga-

yet süslü bir lâhidi vardr. Hâ
len buradan kaldrlarak Müze

ye naklolunmutur. 24 Eylül

1953 de orada gördüm. Zaten
hangi mezarlkta kymetli ta
lar kaçrlr gibi Müzeye kal-

drld m, biliniz ki, Edirnede
oras ortadan kaldrlacaktr.

sterseniz kaçrmayn, Edirne
ii olmayp oraya frsat kollay
clarm bilhassa Edirnede bu
aylarda görülen fazla inaat
için bu ta ocaklarndan para-

sz ta toplayp satmalar ba-

hasna krlacak ve kimbilir

krklar hangi yeni temellere

veya duvarlara doldurulacak-

tr.
( ; fl _ ;

Rahmetli Dr. Rifat Osman

da hayatmda âdeta secde ett

i bu Namazgâhn öuünde \

Sinanm torununa ait lâhdi

yânna vasiyeti üzerine gömi
mütür. Bir defa tarihî ka?

naklar Sinanm evlenmemi
çocuu yoktur derler. Olu %

hattâ torunu bile var. Bu m»
zar ta onu gösteriyor. Fak
orada yatan bu kymetli dol

torumuz bilir mi ki, bu tapud Secdegâh, ve hatrala
kendi mezariyle birlikte orb
dan kaldrlma günlerinin s<

nuna gelmitir. Ne yazk.

24 Maysta îstanbuldan bf

raber gittiimiz arkadam
Muhiddin Hattatolu, Edirn<i

den bizi refakatlerine alan b

günün ikinci Rifat Osman
Arif Dadeviren ve Sanat T
rihi âk Ulviye lgün ile b
likte bu nazireye geldik. M(
zarlklardan talar söken i;

tihalmm biri, hâlen Allahta

baka hiç bir sahibi olmaya
bu nazirenin resminden de g

rülecei üzere, muntazama
dizilen cadde herhalde gece:

beklemeden, gündüz sökmü
ler. Maksat badihidir. Üstür

deki namazgâh yklacak, ta

lan krlp yüklenerek, sath
cak, Belediye de bu kyme
muhafazadan kurtulacak. N
yapsn, yklmtr.
Bu beklenen frsattan bili;

tifade dünyann hiç bir yerir

(1) Dr. Rifat Osman. Mima
rî tarihimizle alâkadar bir lâ-

hid. Belediye Mecmuasnda ba

sldktân sonra, ayrra risale

eklinde baslmtr. 1930
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Koca Sinan'n yapt Secdegâh'n ön taraf. Alt ksm tamame

boalmtr. Yklmas Edirne'de ta satanlara epey sermay*

çkartr.



e görülmiyecek kadar geni-
kte yoldaki asfalt 50 metreye

i.olâ olunacak. Mazeret gayet

abiî ve mükemmel. Zira bu ge

i Londra asfalt Edirneden ge

$ecek. Hem ne bahasna ehrin
rtasndan 50 metre geniliin-
e bir silindir gibi yürüyerek
nüne negelirse ortadan kald
acaktr. Benim ortalama bir

ahminle bu yolun ehri ikiye

ölerek geçmesi bahasna,
'ürklüü ile iftihar ettiimiz
îdirneden 50 den fazla Türö
bideleri ortadan kaldrlm-
r. Acaba bu ehri dümana
raksaydk da o böyle yap-
ayd, neler derdik.

Bir defa dünyann bir tara-

nda Milletleraras memleket-
li birbirine ulatran yollar

»birlerin asla ortalarndan ge

rilmez. Onlar ehirlere sok-

jazlar. Transit olarak geçe-

skleri ehrin rahatn neden
acrsn? Yandan açlan ge-

i yoldan geçip giderler, eh
in sükûnetini bazmazlar. Tu
istler ise aynndaki yoldan

îhre saparak âbidelerini gö-

jrler. Hattâ o kadar ki, bu
olu eer önlerine üç erefel i

kmasaym, görsünler diye

elimiye'nin bahçesinden ge^.

receklermi.

te bu satrlar mübalâal
cirerek okuyanlar unu unut
asmlar ki, buraya resmini

oyduum ve Selimiye kadar
lymetli bu Sofa da bu yol

ansnda kurban ediliyor. im
i talarnn çalnmasna göz

umulacak, sonra hâ burada
ir ey var miydi? Vah vah,

ikildi, üzülmeyin Bursada bir

rnei var denecek.

Ben Edirneyi gözden çkar
admz zennediyordum.
on senelerde memnuniyetle
(örüyoruz ki, Edirnenin imar

Kleopatra'nn ylana sokdurmas sahnesi.

Kkopatra'mn zehirlenmesi...

Kleopatra'nn kendini zehirli ylana sokturarak intihar etme-

si, dünyann en büyük sanatkârlarna mevzu olmu, saysz
taplolar yaplmtr. Yeni Tarih Dünyas, her biri en tann-m ressamlar tarafndan yaplan bu taplolar bir araya top-

lamtr. Gelecek saylarmzda, tarihin bu çok heyecanl va-

kasn, en seçme resimleri ile okuyucularmza sunacaz.

ele alnmtr. Olan olmu, eh
ri hançerleme bahasna yol

ortasndan açlmtr. Artk
yaplm, bunu yana çeviremez

ler. Bilhassa ehre giriin ba
îangcnda güzel bir prlanta

ta olan bu âbideyi cüzi bir

emekle geri çeksinler, yoksca

sonra çok üzüleceiz ve bu-
gün yapamyacaklar medeni
yet tarihi yarn affetmiyecek-
tir. Buna sebep olanlar ve on
lardan kalacaklar babalarnn
bu seyielerinden dolay aslâ

bahtiyar olmyacaklardr. Ya-
z]k deil mi?

Atatürk XV. ölüm
yl hatras

ilk says .stanbul ve Ankarada çkt gün,

tükenen bu eser, zmir dahil, dier vilâyet-

lerimize gönderilemedii çin, ikinci basks
hazrlanmtr. Yeni Tarih Dünyasnn, Atar

^türk nesli gençliine ithaf ettii bu eser, 84 büyük sayfa ve imdiye kadar neredilmemi
resimler ve yazlarla süslenmi bulunmaktadr.
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la Boaz, geçip Selçuk hükümdar K.l,ç Aslanla harbe tutuan ve znik'i zapteder
Haçllar ordusunun Türklerle çarpmas. (Hlstory of the Nations'dan).

Fransz muharrirlerinden François Mauriac'a cevap:

islâm tarihinde adalet örnekleri

VE
HAÇLILAR
islâm dinini boleviklik ile mukayese eden Fransz muharri-
rine cevap veren sayn Mehmed erif Çavdarolu, bu yazsn
da, ecnebi tarihçilerden misaller vermek suretile Haçl or-
dularnn islâm dünyasna yaptklar mezalimi anlatmaktadr.

Yazan : Mehmed erif ÇAVDAROLU
— 2 —

SalâhaddüiH Eyyübi muzaf-
feren Kudüu erife girdii
vakit, hristiyanlara. uya-
rak, katl-iâni etmeyip, bil-

âkis hristiyardâra ve nususüe
esir edilen Kudüs kral (Guy
de Gusignan) a' Vesair frenk-
lere riayet göstermitir;

"

Hazretî Muhammed Aleyhis ~
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selâmn irtihalinde, o zama-
nn, malûm olan dünya aksa-
m iki büyük devlet arasnda
bölünmütü. Bunlardan biri

(arkî Roma mparatorluu)
idi ki» Kostantaniyeden itiba-

ren Avrupann cenubuna ve
Asyanm bir ksmna ve imalî
Afrika ile Msr'a hâkimdi.

Avrupaya gelince; imal ve
garp barbarlarnn ellerinde o-.

lup, bu barbarlar anari ha-

ünde ve Romallarn artkla-

rn aralarnda paylamak kaj

gusunda idiler. Roma mpara-
torluu ranilerle mücadele-

lerden ve iç bozgunlardan bi-

tap kalarak inhitat halindey-

di.

ran da, bu mücadelelerden

dolay derin bir çöküntü için

deydi. Msr ve Afrika, kendi-

sine yüklenen ar hâkimiye-

te yorgunluk ve bezginlikle

tahammül ediyordu. Kostanta-

niye kavimlerden bir eyler

koparmaa çalyor, fakat

çoktan beri onlara kar hük-

münü geçiremiyordu. Dinî mü
nazaalar ve hükümetçe daimî

surette tarholunan (tekâlifi

emiriye) memleketi tamamen
harap eylemiti.

Avrupann hali bundan iyi

deildi. Arap hâkimiyeti altn

da, parlak bir hükümetin mer
kezi olan spanya

. .
o vakit-

(Vizigoth) hristiyanar eliu

deydi. Vizigoth'larn dinî mü-
nazaalar ark mparatorluu-



yardmn istemee saik

Itnu ise de, bir müddet son-

a bu müttefikleri kendileri

tin düman oldu.

Bu fkralar, (Gustave le

Jon) un «Arap Medeniyeti»

simli kitabnn 110-111 inci

ayfalarmdan alyorum. Yine

Eni eserin 115-116 nc say-

alarnda da, unlar vardr:

«Hazreti Peygamber Aley-

lisselâmm ilk halefleri yap-

klar muharebelerde metbu-

pr tarafndan asrlardan beri

îulüm ve taaddiye urayan a-

taliye kar âdilâne hareket

ettiler, bunlar dinlerini dei
tirmee zorlamadlar. Bilâkis

her yerde dinlerine ve örf ve

âdetlerine sayg gösterdiler.

Bunlara pek hafif vergi tarh

ettiler. Araplar bir memleke-

tin fethinden evvel oraya an-

lama artlarn teklife me-
mur olarak elçiler gönderdiler.

Bu artlar çounlukla öyle

di:

«Eer tabiiyeti kabul etmez

seniz, metbuumuz sizinle mu
harebeyi bize emretti. Bize tâ-

bi olunuz, ve bizim kardeimiz

olunuz. Bunu kabul etmezse-

niz, bize yllk bir vergi veri-

niz. Biz de size zarar verecek

olanlarn ve size düman bu-

lunanlarn aleyhine, sizin için

harbederiz. Bunu da kabulden

çekindiiniz takdirde, aramz
klç fasleder. Biz Cenab Hak
km emrettiini yerine geti-

rinceye kadar sizinle harbey-

iyiz.»

Halifei Resul «Ömer Bini!

hattab» n Kudüsteki hareket

tarz, Arap fatmlerirdn ma-
lûplar hakknda ne kadar mü-
lâyemetle muamele eylediini

ve bu hareket tarz ayni ehir

de bir kaç yüz yl Sonra Haç-

llarn muameleleriyle ne ga-

rip tezad tekil eylediini &ö?

terir. Bu halife hazretleri mu-

kaddes' makamlar dolat za

man Patrik «Safronius» u ya-

nma ald. Sonra, ahaliye em-

niyet ve huzur içinde yaaya-

can, mal ve mâbetlerinin

mahfuz ve masun kalacan
ve islâmlarm, hristiyan mâbet

lerinde ibadet etmyeceini

ilân eyledi. «Amrü Bin As»

n Msrda muamelesi pek ha-

yirhahanedir: Ahaliye tam bir

dinî hürriyet, tarafsz adalet

ve mal mülk masuniyeti ver-

mi ve Yunan hükümdarlar-

nn keyfî ve pek ar vergile-

ri yerine, nüfus bana yllk

on be frank bir cizye teklif

etmiti. Vilâyetler ahalisi, bu

tekliflerden o kadar memnun
oldu ki, muahedeyi kabule mü
saraat gösterdi ve vergiyi pe-

in olarak, derhal ödedi.

Araplar muahede artlarna

harfi harfine ve istekle riayet

eylediklerinden ve evvelce

Kostantaniye mparatorluu
hristiyan memurlarnn zur

lüm ve eziyetlerine urayan
halkn sevgisini celbettiklerin

den, bütün Msr, onlarn di-

nini ve dilini kabule müsaraa

etti.

Yine «Arap Medeniyeti» e-

serinin 136 <nc sayfasnda da

u satrlar vardr:

«Suriye ktas Araplarn ida

resi altnda büyük bir saadet.

feyz ve ikbale kavumutu
Hulefayi Emeviye ve Abbasi-

ye zamannda en yüksek me-

deniyet mertebesine varan bir

memleket oldu. slâm fatihleri

malûp ahaliye son derece â-

dilâne muamele eder ve tam

din hürriyeti verirlerdi. Bun-

larn himayesi sayesinde Yu-

nan ve lâtin rahipleri o vakte

kadar eini görmedikleri bir ra

hat ve huzurdan faydalanyor

lard. Suriyenin «Kudüs»,

«ur», ve «Dmk am» gibi

büyük ehirleri mamur ve a-

badan oldu. Smaat, ziraat fev

kalâde terakki etti.»

Ayni eserin 159 uncu sayfa-

snda da unlar görüyoruz:

5— Arap medeniyetinin en

parlak iki devresi, biri Asya-

da (Badat) dieri de span-

yada (Kurtebe) de olan hilâ-

fet devridir. Bu iki hilâfet yek

dierinden müstakil olmakla

beraber, ayni asl, ayni din ve

ayni dile sahip olarak yüzyl-

larca bir zaman muvazi suret
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te terakki ve inkiaf etti.

Avrupanm kara cehalete dald bir asrda islâmn hüküm
sürdüü bu iki büyük memle-
ket, dünyay a'aa-i pertevni

sari ile aydnlatan medeniyet
merkezi olmutu.»
Dier sayfada da u satrlar

okuyoruz:

«Bahrimuhiti Atlasiden (Elb)

nehrine kadar uzayan sahada
hüküm süren, fakat yalnz
barbarlara hükmeden bat hü
kûmdan «arlmayn» temenni

Ierini isal ve Kudüs'e giden

ziyaretçilerin himayesini ilti-

mas maksadiyle Badat hali-

fesi Harunurreid'e elçiler gön

derdi. Halife, kendisinden is-

tenen himayeyi bahetmekle
beraber elçileri nefis hediye-

lerle geri gönderdi. Bu hediye

ler arasnda filler, inciler ve

mücevherler ve fildii ve tri-

yat ve ipekli kumalarla bera

ber her saat banda çalar bir

de saat vard ki, arlmayn'm
ve maiyetindekilerin son dere

ce takdirlerini celbetti. lk de

fa gördükleri bu saatin tertip

ve tanzimi usulünü bile hiç

biri bilmiyordu.»

163 üncü sayfada da u sa-

trlar okuyoruz:

«Hulefa ve Abbasiye zama-
nnda Arap medeniyeti en yük
sek dereceye vasl oldu. Dev-
letin idaresi muntazam suret

te tertip olunduu gibi, maa-
rif dahi geni esaslara göre

tensik edildi. Dünyann her

tarafndan en mehur mual-
limler getirildi. Heyet ilmi

çok terakki edip, Avrupalla-
rn daha son asrda yaptkla-
r tul dairesinin mesahasn, o
tarihte Araplar yapt. Eski

Yunan ve lâtin müelliflerinin

bilhassa felsefeye, riyaziyata

müteallik eserleri tercüme e-

dildi ve bütün mekteplerde o-

kutuldu. Her tarafta umumî
kütüphaneler, mektepler, ame
liyathaneler açld. Gayet mü-
him keifler yapld.

182 inci sayfaya gelelim:

«Araplar rana gidip Sasa-

niyan hanedann iskat ettik-

te, pek eski ve pek kuvvetli

bir medeniyet buldu. Bü me-
deniyetten bilhassa sanayi
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hakknda bir çok iktibaslarda

bulundular. Hindistanda Ara-

bm gerek diyanet ve gerek me
deniyet hususundaki nüfuz ve

tesiri daha büyük olup, bu
gün de orada elli milyona ya-

kn müslüman vardr. Hristi-

yanlk Kostantaniye'nin res-

mî dini olunca, mparator
Theodose 389 senesinde eski

Msr mabetlerini ve ilâhlarn

heykellerini yktrd. Msr'da
bugün bu taassup eseri tahri-

batn enkaz ve izleri vardr.

Eski Yunan ve Roma ilâhlar

yerine geçen yeni dinin (yani

hrîstiya.nln) nairleri olan

ahslarn ilk hareketleri, be
bin seneden beri, ekser fatih-

lerin h iirmet eyledii binalarla

eserleri tahrip keyfiyeti olma
s ayan eseftir.»

200 üncü sayfada ise;

«Hazreti Peygamberin ikinci

halifesi zamannda Msr fet-

holununca, hâkimii Kos(tanta-

niye mparatoru Heraclius idi.

Msr pek berbat bir haldey-

di ve o asrda says çok bu-

lunan ve birbirini aforoz eden

ve mütemadiyen birbiriyle har

beden hristiyan mezhepleri

erbabnn muharebe meydan
haline gelmiti. Her gün dinî

anlamazlklar ile kana bulan-m olan ve hâkimlerin cezalan

drmalariyle harap olan Msr,
metbular hakknda derin bir

kin besler ve onlar Kostanta

niye imparatorlar elinden kur
taracak kimseleri «halâskâr»

gibi beklerdi.» der.

208 inci sayfada da sken-
deriye kütüphanesinin yakl-
mas meselesine temas eden

u satrlar vardr:
«Böyle bîr hareket Arapla-

rn itiyatlarna o kadar muha
liftir ki, u efsanenin bir çok

zaman ciddî müellifler tara-

fndan kabul olunduuna hay
ret edilir. Araplardan çok ev-

vel hristiyanlarn skenderiye
deki putperest kitaplarn tah

rip ve heykellerini imha eyle-

dikleri muhakkaktr.»

212 inci sayfaya gelince:

«Amr Bin As» fethetti-

i Msr' öyle güzel tensik ey-

ledi ki, zürra, uzun zamanlar-
dan beri böyle âdilâne bir mu

amele görmemiti. «Kpt» I

hali bir patrik isteyince, mil

vafakat eyledi. Hattâ hrist
,

yanlara, tesis eyledii islâ
,

ehrinde kilise yapmak müs;
} 5

adesini bile verdi.»

Satrlar göze çarpar.

273 üncü sayfada da unla
^

okuruz:

«Araplar imali Afrika,

, fethettikten sonra, az bir ta ^
man içinde spanyaya geçere .

orasn zaptetti. spanyalli l

dahi Msr ve Suriye ahali ^
gibi iyi muameleye mazhî k

olu. Arap fatihleri onlar $

mallarn, mabetlerini, kanurj $<

îarn kâmilen braklp, yalnj
|

pek az bir cizye yükledi. B
^

artlar halka çok mutedil ge
j t

diinden, derhal mütavaat e4j
|j

îiler.»
\ (j

Nihayet 280 ve 283 üncü sa,
J;

lalardan da u satrlar aly ti

ruz:

«spanyada Arap medeniyel
|,

üç yüz yl müddet bütün bi

a'aa ile devam ettikten son

ra, siyasî inhitat balad. i
malden tardedilmi olan hris
tiyanlar, islâmlar arasmdak
nifaktan istifadeye balad.
Nihayet spanya bir çok kü,

çük hükümetlere bölünerek

Onüçüncü asr sonunda, b
hükümetlerden yalnz «Gram
ta» emareti kald. «Aragom
kral «Ferdinad Katolik»; «Ka
tilya» kraliçesi «zabella» ilt

izdiVac sebebile, bu iki krall.

birletirerek 1492 de «Grâ^

nata» y zapteyledi. Ferdinanrî

Araplara muahede ile din ve

dil hürriyetlerini verdii hal.

de, biaâhare bu söz tutulma-

d. ptida Araplar cebrer

vaftiz etmee baladlar ve sor

ra Engizisyon mahkemeleri k£

rariyle diri diri yaktlar.

«Tuleytala» Kardinali, h-
ristiyanl kabul etmeyen A-

raplarm, kadn ve çocuklariy-

le, kâmilen klçtan geçirilme

sini teklif etti. Dominiken «Be-

leda» ise, hristiyanh kabu!

edenlerin, bunu kalben kabul

ettiklerini bilmek kabil olma-

dndan ve cehenneme lâyfc

olanlarla olmlyanlar ancak

dar ukbada Cenab Hak ay-
rabileceinden bahisle, istisna



z bütün Araplarn boynu vu-

tlmasm teklif etti. Bu tek-

il spanya rahipler heyeti ta.

fndan da kabul edilmise de
kûmet Araplarn tard ci-

»tini iltizam eyledi. Bunun-
beraber, bunlarn da büyük

r ksmnn muhaceret esna-

nda idam olunmalar hususu
zlice kararlatrlp, hattâ bu
elda muhacrlarn dörtte ü-

inün yollarda öldürüldükleri

temin eder.

«Vizgot» 1ar zamannda h-
stiyan spanya, yar barbar

ir haldeydi. Araplar gelince,

üz yldan az bir zaman için-

e medeniyet de balad. len
emji topraklar açld, ss 2

erlerde ehirler kuruldu ve
hali yerletirildi. Büyük ve

arif binalar vücuda getirildi,

air kavimlerle ticarî müna
ebetler tesis klnd. Ayni za-

anda ulûm ve edebiyata e-

emmiyet verilerek Yunan ve
itin müelliflerinin eserleri

2rcüme edildi. Yaplan Darül-
anunlar (Üniversiteler) uzun
ir zaman Avrupa ilim haya-
lnn yegâne kayna oldu. En
lülüs hilâfeti Emeviyesinin

akenti olan Kurtebe ehri,
u asrn en büyük Avrupa
evletlerinin merkezlerine k-
as edilecek derecede bir ilim

e marifet ve sanaat ve ticaret

lerkezi halini ald. Bu eski
ehir hâlâ mevcuttur. Ama, ha
in bir kabristan halindedir.»
En son olarak, yine «Arap

Medeniyeti» eserinin 461 ve
47 nci sayfalarndan bir kaç
atr iktibas edelim:
^Araplar, ran ile Suriyeyi

aptettikleri vakit, orada ele
eçen Yunan müelliflerinin e-
erlerini tercüme ettiler. Fa.
:at bir ksm Arap ulemas,
u tercüme ile de yetinmeye-

stanbul Esnaf
Burada gördüünüz resim, 19 uncu Yüzyl stanbul esnafn
göstermektedir ve Moeurs des Othomans eserinden alnm,

tr. Resme dikkat edilirse, stanbul esnafnn kyafetleri

bir hususiyet ve güzellik tamaktadr.

rek„ eski müelliflerinin eser-

lerini lâykiyle anlamak için,

onlarn dilini ve bilhassa Yu-
nancay örendiler. spanyada
da Lâtin ve Kastil dillerini

tahsil eylediler. «Escuvûal» kü
tüphanesi Arapça-Yunanca ve
Arapça-Lâtince ve Arapça-
spanyolca lügat kitaplarn
havidir ki, hepsi islâm ulema-
s tarafndan telif klnmtr.

Arap fatihleri, bir ehri zaptet-

tikleri vakit, orada iptida bir

cami ve mektep yaparlard.
Badat ve Kahire ve Tâiitle

ve Kurtebe gibi büyük merkez
ler ameliyathaneleri, rasatha-

neleri, zengin kütüphaneleri

velhasl ilmî tetkiklere lâzm
bütün vastalar haiz idi. Yal-

nz sppanyada yetmi umumî
kütüphane vard.»

Türkiy ede Mesturîler
Bu güne kadar bilinmeyen son derece merakl ve

heyecanl malûmatla peküyaknda Yeni
Tarih Dünyas sayfalarnda



Kymeti ölçüye ge!me2 esiz kütüphanesini Üniversiteye balayan büyük bilgin bn-ül Em
Mahmud Kemal nal kütüphanesinde.

Büyük Bilgin bn-ül Emin Mahmut
Kemal nal ve kütüphanesi

Türk irfan hayatna birer

boluu dolduran kymetli ve
esiz eerler vermekle öhreti
rü dünya ilim âlemine tantm
olan büyük bilgin bn-ül Emin
Mahmut Kemal înal'in deeri
maddî kymet ile ölçülemiye-

cek derecede üstün olan zen-

gin kütüphanesini Üniversite-

ye baladn biliyoruz.

Son asr Türk airleri, son

sadrazamlar gibi her biri birer

âbide olan eserlerinden sonra,

Türk ilim âlemine, «Türk hat

tatlar» adl yeni bir eser da-

ha ihda etmek üzere olduu-
nu örendiimiz sayn bn-ül
Emin Mahmut Kemal nal'in

Üniversiteye hediye ettii zen

gin kütüphane için Üniversi-

tede bir salon tahsis edilmi
ve üstad, kitaplar bizzat tas
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Yazan ;

Kemal Ünal AKPINAR

nif ederek defterlere kaydet-
tirmitir.

Burada u noktaya temas et-

mek isteriz ki, üstadn kütüp-
hanesi, hiç bir ahsn elinde
deil, millî kütüphanelerimiz-
de de bulunmayan yazma ve
tek nüsha eserleri ihtiva et-

mekte olduu bilinmekteydi.

Ancak, bu kitaplarn isimleri

ve mahiyetleri hakknda bu
güne kadar hiç bir bilgiye sa

hip bulunmamakta idik.

Kendisini kütüphanesinde
ziyaret ederek kymetli kitap

lan hakknda Yeni Tarih Dün
yasma biraz olsun malûmat
vermesini rica ettik. lmî oto-

ritesi yannda tevazu ve mah-

viyeti ile de tandmz üstac

hem bizi krmamak, hem d

eserlerinin esizlii ile kendii

sine bir tefahür pay çkar
mamak için bir kaç isim ver

mekle iktifa ettiler.

III Selim divan: Sultan Selin

tarafndan lhâmTmaiîlâs ku
lamlarak yazlm iirleri ih-

tiva eden eser, 70-80 bin TüO
liras kymetindedir. Sultar

Selimin fevkalâde müzeyyer
ve emsali nadir divan altn?,

garkedilmi ve gazellerin bas

lan görülmemi çiçeklerle iei

yin olunmutur.

Mehur hekim ve âlim Ab-
dülhak Mollann Tarih-i Liva;

adl eseri, Abdülhak Hamid'in

dedesi olan Abdülhak Molla-

nn bu esiz yazma eseri II Sul

tan Muhmud'a aittir.



ek nüshas Mahmud Kemal Inal'n kütüphanesinde bulunan

Selim III. divannn iki sayfas.

Divan edebiyatnn üstad a-
erinden birisi olan Seyid

hbi'nin Enderunî Vasf bey
rafndan yazlm divan ve
ir Fitnat hanmn bizzat el

zisiyle divan. Divanlar bu

|
büyük airin üstadlklan

sterecek eserleri ihtiva eder.

H. 802 (M. 1399) da Orhan
y namna yazlm Tuhfeyi
isami, ayr bir kymet tar.
Mehur air Fasihi Mevlevi-
o, vakanüvis Hâkim efen-

|nin yazlariyle eserleri, Di-

n edebiyatmm büyük airle
lden Nabi'nin yazilariyle di-

mlar, eserleri ve iirleri. ey
ilislâm Arif Hikmet, baba-
siyasiyundan smet beyin

ji onun babas reisülküttap ve
|ir Raif smail Paann biz-

t yazlariyle eserleri, mehur
ir Sünbülzade Vehbi'nin, â-

m Gelenbevî smail efendinin
zzat yazlarile eserleri üsta-
n kütüphanesindedir.
bnü-1 Emin Mahmut Kemal
îy henüz çocukken yani 65-70
II önce, Divann mehur üle-
ta ve üdeba ve siyasîyununun
yazlarn toplam kymet-
bir mecmua meydana getir

titir.

Bu mecmuada eyhülislâmn
attatlarm, air ve âlimle-
n el yazlar bulunmaktadr.

JBinlerce cilt içinde Üniver-
jfenin samimî auunda Türk

Ibn-ül Emin Mahmud Kemal
nal.

kütüphanesine yeni ve esiz e-
serler hazrlamakla megul o-
lan sayn Mahmut Kemal nal-
n, huzurundan ayrlrken içim
de gurur ye iftihar hisleri çr
myordu. Üstadn ahsndan gu
rur, onu yetitiren milletimiz
deri iftihar duymak hakkmz
deil midir?

Kemal Ünal AKPINAR

Yeni Tarih Dünyas

Yll
1954 yll olarak hazr-

ladmz eser, Türk fikir

hayatnda, hakikî bir bo-
luu dolduracaktr.
Yeni Tarih Dünyas Yl-

l, bir çok istifhamlara

cevap verecek, bir çok me-
rakl, faydal bilgileri ihti-

va edecektir.

Yeni Tarih Dünyas Yll
, tarihin en merakl u-

mumî vak'alarm toplu o-

larak ihtiva edecektir.

Bir fikir vermek için, bîr

kaç mevzuu ksaca kayde-
delim:

1 —• Bütün Osman Is pa-

diahlarnn resimleri ve k
saca hayatlar.

2 —» Türkiye, bu güne
kadar kaç harbe girdi?

3 — Türktyede ilk ola-

rak görülen tarihî hâdise-

ler: lk tramvay, ilk elek-

trik, ilk otomobil, ilk pi-

yano, ilk telefon, ilk tel'- ^

,graf, ilk para, ilk matbaa,

ilk banka, ilk vapur, ilk

tayyare, ilk balon, ilk rad-

yo, ilk telsiz, ilk tiyatro,

ilk sinema, ilk merutiyet
vesaire vesaire.

4— Tarihte yok olmu
devletler.

5 — Osmanl tarihinin

kadn sultanlar.

6 — Dünyann en büyük
kara harpleri,

7 — Dünyann en büyük
deniz harpleri.

8 — stanbul âbideleri,

9 —- stanbul camileri.

10 — stanbulun görülme
mira tarihî tablolar.

11 — zmir, Bursa, Edir-

ne, Manisa, Trabzon ve di-

er vilâyetlerimizin tarih-

leri.

12 — stanbul saraylar,

13 — Eski stanbulun e
lence âlemleri.

Ve daha bir çok yenilikler

son derece kymetli tariî

tablolarla.
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^Atatürk'ün imdiye kadar neredilmemi resimlerinden: Gazi Çiftliinde Atalarn siyi

eden Ankara Sanat okulu talebeleri.

Genç Nesil iirinde

ATATÜRK
Atatürk sevgisinin azalacana inanan-

larn akllarna aarm. O'nu sevmekten
nasibi olmayan bahtszlar, çevrelerine öy-
le bir baksnlar. Gün geçtikçe Atatürk'ü
sevenlerin nasl çoaldn, yetien nesil-

lerin O'na nasl balandklar görecekler-
dir.

(.(Atatürk'ü sevmek millî bir ibadettir.»

vCelâl Bayar)
196

Hikmet ÜhGl

Kalbi Atatürk sevgisile dolu air Att
lâ lha, bu ibadette bile bile kusur yapa
inklâp dümanlarndan Atatürke u msra
larla yakmyor:

<(Senin daln yapran biz senin fidanlarm
Biz bunlar yapmadk.
Sen, elbette bilirsin, bilirsin Mustafa Kema
Elsiz, ayaksz bir yeil ylan.
Yaptklarn yhyorlar Mustafa Kemal,



lerdimiz öyle büyük dâvamz öyle az ki...

yasl dindirilir göz yalarmz
)z alamazsa göz alamaz fa...»

«

6rturul Muhsin, ölümüne alamak için

J »ütün bir ömrün çok ksa ve iki gözün çok

\m olduunu söylüyor.

||
Herkes Atatürk'ün büyük bir devlet

hdam, kahraman bir asker, bir kurtarc,

|ii az bulunur kuvvetli bir hatip olduunu
idlir. Fakat edebiyatla ilgi derecesinden kaç

:iinin bilgisi vardr? Atatürk, edebiyata

Manastr dadisinde merak sarm. Nasl
lerak sardn kendinden dinleyelim:

«Edebiyatla çok temasm yokta. Mer-
lum Ömer Naci Bursa dadisinden kovul

-

nu, bizim snfa gelmiti. Daha o zaman
airdi. Benden okuyacak kitap istedi. Bu-
ün kitaplarm gösterdim. Hiç birini been-
nedi. Bir arkadan kiatplartmdan hiçbiri-

ti beenmemesi gücüme gitti. iir ve ede-

biyat diye birey olduuna o zaman mut-
ali oldum. Ve ona çalmaa baladm. iir
Uma cazip göründü. Fakat hitabet hocas
üye yeni gelen bir zat, beni iirle itigal-

len menetti. «Bu tarz itigal seni asker ol-

naktan uzaklatrr^ dedi. Maahaza, güzel

O'ndaki bu güzel yazmak hevesi ve

tazmak hevesi bende baki kald.»

iir cazibesi, bir Fransz airinin hayat hak-
andaki u iirini tercüme etmesine yol aç-

ltr,

I ) La vie est breve

Un peu de rev e

Un peu d'amour
Et puis donjour.

,2) La vie est vaire

Un peu de haine

Un peu d'espoir

Et puis bonsoir.

Bu iirin tercümesi, Atatürk tarafndan
jöyle yaplmtr:

1 ) Hayat ksadr
Biraz hayâl
Biraz ak
Ve sonra Alla hasmarlad k

2) Hayat botur
Biraz kin

Biraz ümit
Ve sonra Allahasmarladk

Atatürk fes devrinde.

Mithat Cemal Kuntay'n hakk var. E-
vet, O, imdi «ölüdür, doru, fakat öldüü
hiç belli deil... )>

197



Hani bir vakitler; Kubüây' kestiler

Çün buyurdun: Kesenleri astlar

Sen uyudun, aslo^dur dirildi.

Mustafa'm! Mustafa Kemal'im.»

Türk milletinin büyük yas günü «On
Kasm» Cahit Stk Tarancdan dinlerken o

günün gözlerimiz önünde canlanmamasna
imkân var m?

((Yl otuz sekiz on kasm perembe
Hatrdan çkmayacak bir sonbahar
Sarslyor stanbul- yedi tepe
Yaman esmi Dolmabahçeden rüzgâr.»

«Yaman esmi Dolmabahçeden rüzgâr»

msran bitirir bitirmez hâtralarmz bizi

(Tavaf) a götürüyor.

«Bir milletin melâlini söyler derin derin
Derya, önünde çrpnarak Dolmabahçenin , »>

(brahim Alâaddin GÖVSA)
Ölümün uyandrd acnn derinliini,

Halim Yacolu onbirinci ölüm yldönü-
münde yazd (Kasm) iirinde içten ge-
len bir duyula anlatyor:

(dte çnar yapraklar yerde sonbahar

Hasret yayor, hasret yayor gökten
On bir yl oldu ayrldk tatürkten

Öksüzlükler içinde vatan alar
Can- yürekten.»

Bugün baka türlü mü?
Ziya Osman Saba, bu öksüzlük stra-

bn giderecek çareyi öretmesi için Tanr-
ya yalvaryor:

«Nasl yok bileceiz o güzel güne yüzü?

Atatürk, kütüphanesinde.
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Ana, baba deil bu, bizler Ata öksüzü
Tatmadk, bilmiyoruz, bu bambaka yaray,

Öret bize Ya Rabbim ah O'nsuz yaamay!»
Behet Necatigil de, yurtla Atatürk ay

nlmaz bir bütün olarak içiçe girmi.

«Yurdtn Atatürk olduunu
Anladm Atatürk ölünce

Atatürk bu yurda
Ellerini verdi

Büyüyen çocuklarda

Atatürkün elleri.

Atatürk bu yurda
Gözlerini verdi,

Gökyüzü bir hazin ma/vi

Atatürk öldü öleli.»

Bu yurdun her köesinde Atatürk ten

silinmez izler bulnduu, her vesile ile ha-

trlanmasndan da belli del m?
Cahit Külebi «Atatürk'e At»? isimli

uzun iirinde:

(Davullar zurnalar döende
Ben seni hatrlarm
Binip trene gzeende
Ben seni hatrlarm!»

Demiyor mu?
Arif Hikmet Par, hatrlamakla da ye-

tinmiyerek gördüünü söylüyor:

«Atam benim. Gazi Atam, her yerde seni

görüyorum,
Cephelerde, iirlerde, meydanlarda,
ehitlerle içiçe, gazilerle yanyana
Samsun'da atnn köpük yelesidir savrulan

Karadeniz dalgalarna kar.»

Atatürk, yalnz hatrlanmakla kalma-

yarak, sevgisinin çocuklara da alandm
aadaki iirler pek güzel belirtiyor. Genç
airlerimizden Hasan imek Atatürk'e hi-

tabediyor:

«Adn çocuuma örettim
Sdrdm sevgini küçük kalbine;

Gözlerinin rengi gökte var, dedim,

Saçlarnn olgun baakta...

Sonra saygyla öptürdüm resmini

Alndr, dedim, yüzen afakta...»

«Kilide Gülizar Ergüven, «Zeynebime

iirler» inde halini çocuuna öyle anlat-

yor:

«On kasm' bilir misin çocuum?
Yllar yl bir kara gün oldu bize

Bakma bugünkü halimize

Biz alamasn bilmezdik evvel

çimizden kan gitse.

Bir milletiz imdi
Yedisinden, yetmiine yas tutan



abî Paann muhakemesi. Resimde ayakta duran fesli A'rabî Paadr. Muhakeme eden heyet

snda solda birinci Sir A. Alan» beinci ahs Rauf Paa görülmektedir. Resim T 1882 tarihi*

The Grafhik'den alnmtr.

Msr hükümetinin Abdülhamit ile münasebetleri, A rabi Paa meselesi ve Msr saray ve

hazinelerine ngiliz ve Franszlarn haciz koymalarn anlatan bu enteresan makale, gîzli

lâyihalardan çkarlm vesikalara istinat etmektedir.

Yazan

Ziya ERKÎNS

ngiliz - Franszlar Msr
nasl haczetmilerdi?..
Alr milletleraras müna-
»etlerde, her vakit mühim
yer igal- etmitir. Bu gün
de yine birinci plâna gel-

i görülüyor. Msrdaki son
ledann kurucusu Meh-
t Ali Paa, Padiah kinci
hmuda, umumiyetle vak'-
ivis tarihlerine geçmemi
itinan çok ehemmiyetli üç
rlite bulunmustu

.

Birincisi rakifc> ve amansz
lüman olan sadrâzam Ko-
ca Hüsrev Paaya yaplm-
tr. Bu teklif udur:

«— Artjk her ikimz.de ih-

tiyarlam bulunuyoruz. im
diden sonra dünya kaytla-
rndan âzade bulunalm. Me-
dine-i Müneyvereye yerlee-
lim, Ravza-i mutahhareye
mücavir olalm. Ve bundan

sondaki ömürlerimizi orada
geçirelim» der»

Her nedense bu arzuya Ko
ca Hüsrev. Paa muvafk ce-

vap vermemitir.
kinci teklif Sultan Abdül

mecide'dir. Bunda, Mezopo-
tamya (rak) eyaletini, yani
eski Osmanl tekilâtnda,
Musul, Badad ve Basra vi-

lâyetlerini, Msr ve Sudlana
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mukabil olarak, miras yolu

ile kendi evlâtlarna verilme

lni istemitir. Mehmet Ali

Paa, Mezopotamyanm. M-
srdan da zengin topraklara

mâlik bulunduunu biliyor-

du. Buray istemekteki asl

maksad baka idi. rak kt'

asna hâkim olursa, Osmanl
devletinin zaafndan istifade

ile en ksa bir zamanda Su-
riye ve Arabistanda hâkimi-
yet kurmak kolaylaacakt.
Halbuki, bu arzuyu Msr-
dan tahakkuk ettirmek pek
mümkün deildi. Bütün ta-

rih boyunca Msr, daima
kendi hududu içinde yaa-
mt. Baz devirlerde kurul-

mu olan Suriye hâkimiyet-
leri ise, mahdut ve geçici idi.

rakta kuvvetle yerlemi
bulunan bir hükümet, pek k
sa bir zamanda Araplarla
meskûn olan tekmil , Osmanl
vilâyetlerini padiahn elin-

den çekip koparabilirdi. ük-

riye ve Arabistana hâkimiye
tini kabul ettirdikten sonra,

oralardan Msr tekrar elde
etmek Mehmet Ali Paa için

zor olmayacakt. Bu arada,

tabîatryle Hicaza da sahip ol

mu bühMacandan, Osman
l padiahnn halifelik sfa-
tn da kabul etmemee kal-,

.kadakt. Ö, padiah, yalnz
fmadolu ve Rumeliye âmil
ir devletin ba olarak brak

trtak istiyordu. Fakat-Sultan*
Abdülmecid ve vükelâs tirak
Vilâyetlerini, Msr ile dei-
tirip Mehmet Aliy i Anado-
lunun cenubuna yerletirme
i ve tekmil Arap ülkelerini

kendisine açk brakma ka
b$L edemediler. Bu suretle,

bu çok mühim teklif te se-

meresiz kald.

Mehmet Ali Paa, üçüncü
teklifini, Sultan Abdülmeci-
di ziyaret için stanbula gel-

dii zaman yapmtr. Padiah
tan, Msrn idaresini bir ba-
kasna' ihsan buyurup, kendi-

sini sadrâzam nasbetmesini

istirham etmitir.

Pek te ehemmiyetli olma-
yan bir askerî kt'anm ba
iken, bin türlü tehlike ve
entrikalardan sonra kendisi-

ne ve ahfadna Msrda bir

200

Hidive verilen bir nian fermannn okunmas merasimi. (Res

Havas Ajansnn Kahire direktörü M. Lesieur'un krokisir

göre yaplmtr.)

hâkimiyet ve saltanat sala-

yabilmi olan Mehmet Ali gi

bi cidden dâhî bir kimsenin,

bütün bunlar brakp sadr-

âzaml istemesi, yabana at
lacak bir mesele deildi. Sa-

daret makam, her ne kadar-

padiahtan sonra imparator-

luun en yüksek mevkii ise

de, ileride azledilebilecek bir

sadrâzamn her hangi bir

'Ösm]ah vezirinden fazla hiç

bir imtiyaz olamazd. Çocuk
lan ve torunlar için de bir

mâkâm açk deildi. Ancak o

yüksek mevkide bulunduu
müddetçe imparatorluun
hâkimi idî. Abdülmecit ve

Vükelâs, Mehmet Alinin bu
^ok tehlikeli teklifine de ya-

'lîamamlard.
Bu hânedarih kurucusu o-

ian bu Mehmet Ali Paadan
ve pek muktedir bir kuman-
dan olan ofîu brahim Paa-
dan baka, bu hânedandan
hiç bir ferd dedelerinin bu
büyük zekâ ve kabiliyetleri-

ne zerre kadar tevarüs etme-
milerdir. Bunlardan Hidiv

smail Paa, tek müsbet i o-

lartak 1868 de kendi kesesin-

den de bir milyon altn sar-

fiyle Süvey kanaln açtr-

mtr. Fakat buna mukabil
ölçüsüz israflar Msr iflâ-

sa sürüklemitir. Bütün bun
larm neticesi olarak ta Ka-
hirede ihtilâl kopmutur. n-
gilizlerin müdahalesine kar

A rabî Paa adnda bir

mandan, daha ziyade

arap-fellâh halka daj

bir partinin lideri oljarak

taya çkm, vatann iti

dümanlara kar koruy
tedbirlere bavurmutur,
tarihte Osmanl tahtnda
lunan kinci Abdülhamit
di ülkesinden saylan ve

hayet kendisinin imtij

bir Valisi olan Hidivi asla

teklememitir. Buna m
bil A'rabî Paaya bir n
göndermek suretiyle ke
sini taltif etmiti.
Abdülhamidin siyaseti

A'rabî Paa vastasiyle B

met Ali Paa ailesini de\

Msrdan atmiakt. Buna
hemen hemen muvaffak
mak üzere idi. Fakat ng
rin askerî müdahalede,
atleri ve tahminlerin üs

de çabuk ve kolaylkla
çeler elde etmeleri, Mel
Ali Pasa hanedann Al
hamidin elinden kurtard

Sultan Abdülhamit M
dan istedii neticeyi ah
ynca, bu sefer Akabeye
dü. Buras, Filistin -

hududu balangcnda
deniz kysnda idi. Abdi
mit bu ufack kasaba içi;

nelerce ngiliz politikacla

diditi durdu. Buramn
politik ehemmiyeti ma
riu. Bununla beraber, sc

dan bu devaml srarn n



Hidiv smail Paann Londrada Kraliçe tarafndan kabul edilii.

anlald. Burada zengin

mrüt madenlerinin mevcü-

retini bildirir dost made-
tat mütahassslarnn ra-

flar AMülhamide takdim

ümiti.

Hidiv smail Paann iflâ-

pzerine, alacakl ngiliz ve
ansz maliyecileri adlî ka-

tülâsyon kararile ve Msr
kümetince, Msr mahke-
»si karariyle, tekmil arazi

sariaylar ve eyasna ha-

: koydurdular. Arazinin

0 bin hektar geniliinde
hu anlald. Bu arazinin

ük geliri, alt milyon Os-
ml altn tutuyordu. Tek-
1 borcu da, yüz on be mil-

altn buluyordu. Bura-
I bizce en mühim olan, o

phte mahkemenin saray

-

I ve eyas üzerine koymu
lunduu haciz kymetleri-
Biz bu Msr saraylar-

1 o tarihteki hakiki deer
•ini bu vesika ile örenmi
jlunuyoruz. Bu fiyatlar bi-

j,

ö vakitki altn parann

satn alma kuvvetinin ne ka-
dar yüksek ve mühim bulun

duunu da, daha v\azih ola-

rak ortaya koymaktadr.

Msr Hidivleri hakknda
lâyiha balkl mahkeme ka-
rar ve hükümlerini bildirir

bir yazma defterden ald-
mz hacizli mallarn tahmin
edilen deerini gösterir lis-

teyi olduu gibi yazmza ek-
liyoruz. V

Liste udur

:

Msr altn -takdiri ky-
met-: Âbidin saray (150.000),

bu saraydaki sanat eserleri

ye kütüphaneler (150.000),
smailiye saray (100,000),

smailiye sarayndaki sanat
eserleri ve kütüphaneler
(35.000), Cize saray (150.

bin), bu sarayn bahçeleri ve
mütemilât (250.000), Cezi-
re saray (150.000), Cezire sa

ray muhafzhanesi (20.000),

Cezire sarayndaki sanat e-
serleri ve kütüphaneler (40

bin), Cezire saray eya an-
bar mevcutlar (30.000), Gi-

re saray sanat eserleri ve
kütüphaneler (60.000), Âbi-
din saraynn gümü sofra ta

kmlar (80.000), Âbidin sa-

raynn elbise takmlar (45
bin), Ehlihal kasr (180.000).,

Mansur kökü > (20.000), Hel-
van kökü (30.000), Ramle sara

y (135.000), Ofna kasr (15
bin), skenderiye bahçesi

(40.000), Bulak has ahrlar,
(20.000), has lahrn at ve a-

raba takmlar (22.000), Bul-

lak matbaas (60.000}* Bulak
matbaasmdaki âlât ve ede-
vat (20.000), Ehlilâl kasr
mefruat (50.000), Ramla
kasr mefrugat (15.000), Man
sure kökü mefruat ( 5 »000 )

,

Ehramlar kökü mefruat
(1.000), Emirgân yals (100
bin), Emirgân yals mefru-
at (30.000), Çamlca kökü
(20.000), Çamlca kökü mel
ruat (8.000). Listenin sonu.

Tarihi 1880).

Ziya ERKNS
201



Katerina'nn bîr portresi

Kaynarca ve Ya Muahed<
~*us Çarlna Karadeniz
Azakdenizi sahillerini ka
dirmtr. Dniester n
Osmanl ve Rus hududunu
kil etti. Bundan baka Ki
Kaynarca muahedesi Ru
ya Krm Hanlnn da h.

yesini vermiti, halbuki K
Osmanl hükümetine tâbi

Bu himaye, nihayet, 178

ilhak eklini alm ve b
nefret ve istikrah uyand
bir takm artlar dahil

vukua gelmitir.

Bundan sonraki muha
muhasama keyfiyeti ilân <

meksizin, Birinci Aleksi

zamannda vukua gelmi,

ye kadar sürüp, Rusyanm
ne düen Besarabyann zrj

neticelenmitir. Bu muh
benin sonunda aktedilen

salâha, Bab-âlinin son ve

yük hatalarndan biri olr

tur. Bu müsalâha 16 m
1812 tarihinde Bükre'te
zaland; bir ay sonra Nar,

on, büyük ordu ile, Niye

nehrini geçip Rusyay

Tarih Boyunca Türk Moskof DOmanlu
~ 2 —

Krm Han ile On ikinci

arl'm sefiri veziriâzamn ka-

rargâhnda bulunuyorlard. Ye
ni domakta olan Moskof im-
paratorluunun cismini ve ru-

hunu temsil eden bu ganime-
ttin kaçrlmamasn Baltac*

X, âdeta yalvararak, tavsiye

ettiler: Yazk ki, sözlerini din-

letemediler; yazk ki, Çariça-

|mn zahirî ve çekici delilleri

ve nakden tad hediyeler

dâvay kazand. Büyük Petro,

bu suretle karsnn amelî ve
fiilî zakâ ve istidad sayesin-

de, bütün ordusu ile birlik-

te, çenberden çkp kurtula-

bildi. Livonyal küçük çama-
rc, kocasnn ölümü üzerine

Rus Çarlnn - bana geçi-

nilen _ tacna tamamile hak ka
zanmt ('*).

Petronun ve haleflerinin di-

er muharebeleri, mütevali sa

202

Yazan *

Al! Kemali AKSÜT

valarn devam srasnda Av-
rupa ve Asyadaki emlâkini Os
manii mparatorluunun vücu
dundan koparp ayrarak bu
koca devletin parçalanmasn
mucip olan bir sra muharebe
lerin azimet noktasn tekil

edeu Prut Muahedesiyle ta-

karrür eyleyen durumu hiç

deitirmemitir, fakat kinci
Katerina'n Rus tahtna otur-

masiyle Osmanl devleti için

felâketli bir muharebeler dev-

resi açlmtr.
Filhakika, Büyük Petronun

balad ie devam derek, kin
ci Katerina Krmn ve Karade-
n:z ;n imal kylarnn istilâs-

n üzerine alm; 1768-1774

muharebeleriyle 1782-1792 sa-

valar bu istilânn fiilen vu-

kuunu mucip olmutur. Küçük

tehlikesine uratt. Böna
Osmanl devleti ile bir itt

yapmak istedi. Eer Bab-

yüksek menfaati icabmda
lan bu talebi kabul etse

o me'um Rus sava bam
ka bir ekilde neticeleneb

di. Eer Osmanl devleti

bul etseydi mparator Nap
on (ki, dediklerine göre,

kova yahut Kiyef üzerine

rümek plânlar arasnda m
reddit kalmt) bu takd

ikinci plân tercih edecek

büyük ordu Osmanl kuvv(

riyle birleerek bu u
Moskof knn öldürücü

detlerinden saknabilecekti

te bu da gerek Osmanl <

letinin ve gerek Avrup;

talih Ve kadrini deitiret

cek bir frsatt; yazk ki

da kaçrlmtr.
Birinci Nikola tarafr

yaplan 1828-1829 ve 1853-

Krm muharebeleri üzer



urmyarak 1877-78 savana
eçelim. Malûm olduu üzere

u son muharebenin, Avrupa
irininde, büyük bir siyasî e-

emmiyeti vardr, öyle ki, ne-

ce!eri zamanmza kadar te-

irini göstermitir. Maama;fih,

luslar stanbul kaplarna ka
jar getiren bu muharebe,
Çargrad» m zaptma muvaf-
k olamamtr. Ruslarn Bo-
azlara doru ilerlediklerini

ören ngiltere, stanbul sula-

ina mühim bir donanma gön-

lerdi. Padiah sulh talep etti

e 19 ubat 1878 tarihinde

Sulh mukaddemeleri» Ayas-
efanos (Yeilköy) de imza-

lundu.

Ayastefanos muahedesinin
ttiva ettii artlar Osmanl
mparatorluunu fevkalâde za

iî düürüyor ve Çar mpa-
atorluunu Balkanlara hâkim
ir kuvvet haline koyuyordu.
Avusturya ile ngiltere, men-
aatlerini tehlikeye koyan bu
urum karsnda telâ ettiler.

|$u devletlerle Rusya arasn-

la öyle bir gerginllik peyda
Idu ki, Moskoflar. yeni bir

nuharebenîn arefesinde bulu-

luyoruz zannetti. Fakat Osman
i devletiyle vaki muharebede
ayf dümü olduundan, en
nünasip vakitte Bismark ta-

afmdar teklif edilen Alman
avassutunu kabul eyledi.

Berlin kongresi, Rusya için

elâketli neticeler verebilecek

»lan muharebeyi önledi. Bu-
tunla -beraber, Ruslar Ayaste
anos muahedesiyle temin olu-

tan menfaatleri küçülten bir

akm fedakârlklar yapmaa
necbur olmulardr. Bu kong-
enin son kararlar Rusyada,
üyük bir teessür uyandrm
e yalnz Avusturya ve ngil-
ereye kar deil, hattâ o
amana kadar ananeye tebaan
:endisile iyi münasebetler te-

is edilmi olan Almanyaya
:ar dahi infial ve hiddet

iösterilmitir. Hulâsa, Alman-
anm ngilizleri terviç ettii-

ti ve bu suretle Çarln tari-

iî emellerine kavumasna en

[el olduunu Rusya hiç bir

aman unutmamtr.
Berlin kongresi bir yandan

Fransa - Rusya ittifaknn,

di^er yandan .ütf'ü ittifakn

Triple Alliance akdine de se-

bep olmutur.
Rusya, taktiini deitirmek

le beraber, hiç tahavvül etmez

bir halde kalan ebedî hedef-

lerini tekil eden ksm brak-
myordu. Birinci Cihan Harbi

ite bu fikir haleti içinde vu-

ku bulmutur. Osmanl devle

tinin Alman ve Avusturya ta-

rafna iltihak suretiyle, son Ci-

han muharebesinde, büyük bir

hata ileyip ilemedii mese-

lesi, bir çok vesilelerle bahis

mevzuu olmutur. Merkez im-

paratorluklar tarafm iltiza-

men muharebeye katlmann
zarurî olduunu kabulde Türk
efkâr umumiyesi 'müttefikti;;

çünkü kar tarafta Rusya var

d. Osmanllar katiyen emin

diler ki, Avusturya ve Alman
yamn muhasm olan devletle

rin yannda Moskoflar bulun-

duuna göre, bunlarn galebe-

si Türkiyenin az çok yakn bir

istikbalde mahv demek olaca-

ndan Osmanl devletinin ta

rafsz kalmas hayalî bir ey
olurdu. te bu düünce ve bu
mantktr ki, Osmanl devle-

tini üç aydan fazla bir zaman-

danberi muhafaza ettii ta-

rafszl terk ile mezkûr
muharebeye katlmaa sevk et

mitir.

Osmanl devletinin Rusya

ile savat son iki muharebe
(1877-78 harbiyle 1914-18 mu-
harebesi esnasnda i bana
gelmi olan muhtelif Rus hü-

kümetlerine ait olup, Lenin'in

emriyle neredilen gizli vesi-

kalar bu hükümetlerin Osman
l. mparatorluuna kar bes-

ledii fikir ve emelleri mey-
dana koymutur.
Bunu müeyyit olarak bahset

tiimiz vesikalarda, zikredilen

baz hâdiseler:

Baron Dözlidof, 1822 tari-

hinde Rusyanm Bab-iâli nez-

dinde sefiri iken, Üçüncü A-
leksandr'a gönderdii bir ra

porda, «Boazlara sahip olma
nn tarihî, askerî ve iktisadî

bir zaruret olduunu» izah edi

yor. Ve bu gayeye vüsulün
çarelerini gösteriyordu. mpa-

rator ia bu raporun kenarna
u ibareyi yazmt: «Cenab
kadiri mutlak bize bu bahtiyar

günleri görerek uzun bir ömür
ihsan etsin. Katiyen eminim
ki, o gün uzak yakn bir za-

manda gelecek. Asl dikkate

deer olan cihet, münasip da-

kikann fevt olmamasma mey
dan vermemektir.»

kinci Nikola Çarlk tahtna

çkt vakit, Rusyay Uzak
Douda arazi istilâsile megul
bulmutu. Bunun için hüküm-
ranlnn ilk yllar bu yeni

topraklarn daha kuvvetli bir

hale konulmasna ait çalma-
larla geçmitir. Osmanl dev-

leti üzerine yaplan tazyik,

muvakkat bir zaman için gev

emi, «Petersburg hükümeti
arkta statükoyu muhafaza ile

megul bulunuyodu. te bu
vaziyeti, Osmanl devletinin

^nütuz mntakalarna taksimi

zmnnda ngilterenin 1896 ve

1898 senelerinde yapt tek-

liflerin reddedilmesini sala-
mtr. Fazla olarak, Badat
imendifer hattnn kinci Sul

tan Abdülhamit tarafndan,

1899 tarihinde Almanyaya tef

vizi, Rus imparatorluunu ida

re edenlerin açktan aça ho
nutsuzluunu davet etmitir.

Bu imendifer imtiyaz, filha

kika, Rus menfaatine olarak

evvelce arkta teessüs eden mü
vazeneyi altüst ediyor, Rusya-

y ikinci plâna düürüyordu.
Bu, üphesiz, padiahn realist

politikasnn eseriydi.

Bu durum karsnda, Çar
hükümeti, Türklere kar da-

ha faal bir siyaset takibiyle,

kuvvet kullanmann muvafk
olacama hükmetti.

1900 da, Rus D leri Naz
r Mouravieff, bütün Ruslarn
hükümdar olan efendisine u
maruzatta bulunuyordu:
«stanbul ile Boazlara sa-

hip olmak Rus politikasnn en

esasl bir prensibi olarak ya-

samaktadr. Rusya rakiplerin

den evvel oraya varmaa â-

made olmaldr. Yirminci asr
da Rusyanm en büyük hede-

fi Boazlar elde etmek ve o-

rada kuvvetli surette yerle-

mektir.» (Devam var)

203



Yusuf Kemal Tengirenk, seyahate çkarken uurlyanlar ara-

snda. (Yannda Konya mebusu Fuat Ziya, eski Polis Müdürü

Sadettin» Erkânharp miralay iken Manisada intihar eden

Srr bey»)

inkîîâp tarihimizde büyük yeri ve rolü olan:

YUSUF KEMAL TENGRENK
HÂTIRALARINIANLATIYOR

Sayn Tengirenk, mehur
Moskova seyahatini de öyle
anlatt:
—

- Onbir maysta Moskova
yoluna revan olmak üzere, An
karadan hareket ettik.

Bütün mahrumiyetlerine
ramen, Ankaradan ayrl
insann garibine gidiyordu,

ikamet ettiimiz Darülmualli-
min koularnn bile, kendi-

ne mahsus, scak, samimî bir

havas vard. Meclis ise bam-
baka bir âlemdi.

O srada Ankara valisi olan

mehur eyh Galip, yani ha-
kann, hele Ramazan münase-
betiyle, mebus falan tanma-
dan nakzsyam (alenen oruç
yemek) edenleri adm adm
takip ettiriine ramen, An-
karaya snm, almtk. Ha
kan bir gün, bana da, oruç tut

maydan dolay serzeni ef~
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mek istedi. Ankarada seferi

sayldmz söyledim. Haki-

katen de öyleydi. Hiç birimi-

zin ne doru dürüst bir evi,

hattâ odas, ne de diledii gi-

bi karm doyuracak bir sofra-

s, mutfa vard. Fakat Ha-
kan böyle mazeretlere kulak
asan bir adam deildi. Israr

etti. Dayanamadm:
— Allah Allah... Cennete

gitmek istemiyorum canm...

Cehenneme gitmek niyetinde-

yim, ne karyorsun?

Sayn Tengirenk, Hakann
bu halini anlatrken, benim
de, yine ayni tarihte Ankara-
da, bizzat ahidi olduum, çok
garip bir «Oruç b< ^nlar ta-

kip vak'as» hatrma geldi.

Mebuslar hattâ Vekiller gi-

bi, Meclis mensubu memurlar
da, yemeklerimizi, Meclis bina

s karsndaki Millet bahçesi-

nin sala bir sahnes1" de bu-

lunan kapal yerindeki loka

tada yerdik.

Ramazan gelince, Haki
nin korkusundan^ sofralarm
z, sahneye, kapal perdeni

arkasna kurmaa baladla

Öle vakitleri birer ikiej

sessiz, sadaz, arka kapn
her basama bir baka tür!

sarslp' gcrdayan merdiv*

ninden, sahneye dalar, oturu

küçücük bir tabak, çatal s

çkarmamaa dikkat /edere]

hiç konumadan alelacele k,

nmz doyurmaa bakardk]

Bir gün yine böyle, yeme]
teydik. Hiç unutmam, o sr;

da Büyük Millet Meclisi Ba
kâtibi bulunan Recep (Peker

Sihhiye ve Muaveneti çtim,

iye Vekili Doktor Rza Nu
Kastamonu mebusu Dokt
Suat gibi bir. çok milletveki

leri ile Dahiliye Vekili Car
bey de sofradaydlar.

Kurufasulyeleri bitirmi,

lâva balamtk ki, bir gür'

tü ile, sahnenin perdesi açlc

Can hevliyle denecek bir b
yecan ve telâla, yerlerimi

den frladk. Sandalyeleri d
vire devire, arkadan kaçmj
a çalrken, karmzda A
kara polis müdürü ile bir sü!

maiyetini bulduk.

Hakan da, gelmi,bu hak
katen sahneye lâyk komedij

Yusuf Kemal Tengirenk



Yusuf Kemal Tengirenk, Haricîye Vekili olarak Londraya

giderken zm itte yaplan tak.

itan homurdana homurda-

§
\

seyrediyordu.

* iTaka, o gün, Dahiliye Ve-

, 3

|i Cami beyin hem kendisi.

j

hem bizi efaatiyle, Haka-
?E errinden güç halle yaka-

:\
kurtardk ama, bir daha ne

11 da, ne de baka kaçak bir
ll{

\rde, oruç yemek imkânn
f
" lamadk.

| Rahmetli Hakann daha ne

cabetleri vard.

[imdi, onlar hatrlyarak,

Hkaranm, hattâ o Hakanl
® nlerini de hasretle anarak,

'! 1 mevzua geliyoruz. Sayn
! suf Kemal Tengirenk, de-

* m ediyor:

il— Ankaradan trenle Ulu-

ajîlaya gittik... Orada, Sivas-

d Amerikan misyonuna men
p bir kadnn verdii kam-
netten istifade ettik. çine
[attmz kalaslara yan ge-

» oturarak, bu kamyonetle,

1 demee bin ahit isteyen

lar, bayrlar aarak sars

sarsla, Erzuruma vardk.
|iümüzdeki âlemden tamamî
! bihaber, olduumuz için,

r ihtimale kar, a namna
varsa, hepsini ayr ayr yap
dik. Tam hareket edecei-
z srada, Erzurumda sefer-

irlik oldu. Nereye?. Kime
r?.. Belli deil... Fakat a
s yok, seferberlik bu...

resiz, biz de Kâzm Kara-
kir Paa kuvvetlerine kat
ak, Horum tepelerine git-

:. Kâzm Orbay da o srada
rabekir'in Erkânharbiye re

bulunuyordu. Bir müddet,

trum'da kalmaa mecbur ol

k. Çünkü karmzda, geçit

rmeyen, Ermeni ordusu var:

irs, Sarkam falan hep on

m elinde...

Ermenilen üzerine yürüye-

ecek miyiz, yürüyemiyecek
yiz; henüz kestirebilen yok.

Bolevikler de vaka, Ta-
ta olduklarndan dolay n-
izlerle ibirlii yapm bu-
han Ermenilere iyi gözle bak
yorlar ama, onlar da bizim
>i, sade uzaktan seyirci...

Bîz. Horum danda, bu va

zyette, mütereddit beklerken,

Ankaradan: «Bir an evvel

Rusyaya gidin» diye bir tel-

graf geldi.

Çaresiz, karadan gitmee
karar verdik. Ertesi sabah,

yola çkmak üzere arabaya bin

mitik ki, elime, Kâzm Kara-
bekir Paann göndermi oldu

u stanbul gazetelerini tutu-
turdular. öyle bir göz gezdi-

rince, bir de baktm ki, bi-

rinde hem benim, hem de Be-
kir Sami ile Mustafa Kemal
Paann idam hükümlerimiz,
öbürlerinde de Sevr Muahe-
desi hulâsalar... Hiç unut-

mam, bu gazeteleri. Bekir Sa-

miye uzattm :

«— Al!.. te senin idamn...

te benim idamm... Haydi,

artk geri dönmek yok!..»

Ve arabacya seslendim:

— Çek arabac!.,

Bayezit tarafndan Aras ete

ini takiben, ran toprana
geçtik. O geceyi burada bir

yerde geçirmekten baka çare

yoktu.

unu da söyliyeyim ki, yal-

nz Bekir Sami ile ben, ikimiz

deiliz. Bizimle birlikte giden

Doktor brahim Tali, Miralay

Seyfi (bilâhare paa) Bakû
sefaretimiz kâtiplerinden iki

genç, Bekir Saminin olu ev-

ket ve alt da silâhl muhafz
var. Yani bir kaç aral ve atl

bir kafile halindeyiz.

Her ihtimale kar, koruyu»
cu bir tedbir olmak üzere de
kollarmza Hilâliahmer band-
lar takmz.

Zira pasaport, vize mize gi

bi eyler, hak getire...

ran toprana girince, tesa-

düf ettiimiz ilk köyün yak-
nnda bir yere portatif karyo-

lalarmz kurarak, molay ver

dik.

Hava kararnca da, serildik

yattk. Tam uykuya dalarken >

üstümüze bir yalm atetir ba
lâdî. •

Neye uradmz bileme^

dik. Bereket versin ki, kimse
nin burnu kanamad.

Ertesi günü durumu incele-

yince, ngiliz taraftar oldu-

u anlalan ranl gümrük
memurunun bir tahrikine he-

def olduumuzu anladk. Bir

rivayete göre de, bizim muha
fzlardan bir kaçnn ziyareti-

ne gittikleri, evvelden tan-
dklar bir hafif merep kad-
nn kapsndan «münhal yok!»

diye geri çevrilmelerine sinir

lenerek ate edileri üzerine,

mukabeleye uramz.
Her ne hal ise, birbirimize

geçmi olsun diyerek, sabah -
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leyin tekrar ^oia çkmak üze-

re iken, ran gümrük karako-
lundan: «Sizi Miralay Cavit
bey istiyor» diye haber geldi.

Bekir Sami bey gitti.

Cavit bey;

«imdi mevsuk bir yerden
haber aldk. Ermeniler Aras
kenarndan bile, ku uçurtmu
yorlar. Derhal geri dönünî»

Demi.
Tasavvur edin. Türkiye Bü

yük Millet Meclisi hükümeti
Hariciye ve ktisat Vekilleri

ile maiyetleri erkân... Mosko
va yolunda... ne halde?

Çaresiz, geri döndük. Fakat,

ne bahasna olursa olsun, mut
laka Rusyaya geçmek, Mosko-
vaya gidip, boleviklerle tema

sa gelmek kararnda olduu-
muz için, baka bir yol takip

ederek, Trabzona gittik. Ora

da, Rütü Paaya masafir ol-

duk.

Çünkü, o srada bütün Ka-
radeniz kylar gibi, Trabzon

da, bizim, yani Kuvayi Millî-

yeciler için pek tekin deildi.

Anadolu içlerinde kollarmz
sallaya sallaya, gösümüzü ge

re gere her tarara rahatça ve

emniyetle gidip gelebilirdik

ama, stanbul hükûmetile, dü
man tesirleri altndaki bu k-
ylarda, mümkün olduu ka-

dar kimesye görünmeden, çok

ihtiyatl harekete mecburduk.
Bu sebeple, Rütü Paann,
ehir dnda, tepedeki Souk
su sayfiyesinde bulunan kö-
künde kaldk.

Ertesi gece de, yine kimseye
görünmeden, gizlice liman ha-

ricinde bir yere inerek, bindii
iniz bir motorle denize açldk.
Rize çivarmdaki mehur çeteci-

lerden Mataracnn köyüne
vardk;
Evinde yemeklerimizi yedik.

Ertesi günü, yine motorla, bur
nu geçerek, boleviklerin elin-

de; bulunan Toapse limannn
yolunu tuttuk.

Tam sahile yaklaacamz s
fada, birdenbire bir mitralyöz

ateile karlandk. Meer,
Suçi önlerinde imiiz.

Derhal bayrak çektik, iaret
verdik. Ate kesildi. Bir motor
îa gelen bolevik memurlara
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ESK STANBUL ESNAFI

Seyyar Berberler

50, 60 yl önce stanbul s<

kaklarnda, bu resimlerd

gördüünüz gibi, seyya

berberlere sk sk rastlan

di. O zaman memleketim

zi ziyaret eden ecnebîle

bu esnafn resimlerini ç<

ker ve dönülerinde, bol b<

memleketimizin reklâm»

(!) yaparlard. Burada göt

düünüz resimler, ecneb

lerin pek rabet ettikle

kartpostallardan iki tane-

sidir.

evrakmz gösterdik, derdimi-
zi anlantmak istedik ama, on
lar bizim, biz de onlarn dil-

lerinden anlamadmz, içle-

rinde tek Franszca bilen de bu
lunmad için, bir türlü an-
laamadk. aretle limana da
vet ettiler. Gittik. Dil bilen me
murlarla konutuk, , Armavin'e
gitmemiz lâzm geldiini söy-

liyerek yol gösterdiler. .Oradan
Toapsaya gittik ve Moskova
trenine bindik.

Bu Karadeniz, yolculuunun

,

hâlâ nutamadm en tuhaf ve
Ho taraf uydu. Armavirde
Bekir Sami beyle . beraber,
Sovyet . lokantasna gittik: ^Za-

ten yemek yiyecek baka j

yoktu. Burada, halk arasn
bir yere ilierek, dar çorb

ve dar pilâviyle kapkara 1

mur bir ekmek parçasmd
ibaret yemei kemali itiha

yedikten sonra, adam bana
zim paramzla otuz para vt

dik.

— Sonra, Moslçovada?— Hayli kaldk. Çok h
nükabul gördük. stediin
bütün büyüklerle ve bu ara

Lenin ve Stalinle görüti
Bir çok noktalarda anlan
lara vardk. Bütün bunlar
zun uzadjya anlatmak zam*
gelecektir.



Esir pazarnda hareme bir cariyenin satlmas.

Haremden Mektuplar: 5

II. Bayezit'in Karsna Yazlan Mektup

lk defa nerettiimiz bu mektup, saraya mensup bir sultann Kzlbaiara taraftar olmas
yüzünden bana gelen felâketleri açklamaktadr ki, tarihîmizin mühim bir meçhulünü

aydnlatmaktadr.

IL Bayezid'in kadnlarndan
pirisi de ehzade Mahmud'un
pasdr. Baz kaynaklar bu
kadnn adnn Bülbül oldu-

u yazyorlarsa da, tevsiki

güçtür. ehzade Mahmut, Kas
tamonu sancak beyi idi. 1504

(910) da Manisa sancak bey-
liine tayin edildi, üç sene son
ra burada öldü. , Cenazesi a-

Yazan : M. Çaatay ULUÇAY

damlan tarafndan Bursaya gö
türüldü ve gömüldü. Anas ta

rafndan mezar üzerine bir

türbe yaptrld.
Sultan Mahmud'un; Orhan,

Emir, ve Musa isimli üç olu
ile Aye ve Hançerli Fatma
Sultan adnda iki kz vard.
Oullar ehzadeler badiresin-

de, Yavdz Sultan Selimin em-

riyle Bursada boduruldu ve'

babalar künbetine gömdürül-
dü.

Kzlarndan Aye ve Haneer;

li Fatma Sultanlarn kimlerle

evlendiine dair vesika ve ta-

rihlerimizde bilgi yoktur. Bu
kzlardan birisinin. Mehmet
bey ile evlendii, bu evlen-

meden Kasm Çelebi ve Mus-
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lafa Çelebi adnda iki çocuk-
lar olduu anlalmaktadr.

Topkap saray arivinde,
kim olduu tesbit edilemiyen
ve imzas, giriftliinden dola

y okunamyan fakat Hasene
veya Hüsniye olmas muhte-
mel bulunan bir kadna ait iki

mektup vardr. kinci mektu-
bun yardmiyle birinci mektu
bunda Sultan Mahmud'un ana
sna yazld anlalyor. Mek
tupta Sultan Mahmut kznn
iftiraya urad ve bu yüz-

den kocasndan ayrtmak iste-

nildiini, bunun önlenilmesi

rica ediliyor. Ne ekilde hare

ket edeceine, kimlere mektup
yazacana dair de direktif-

ler veriliyorr.

Mektupta Mustafa Paa ve

Pirî Paa adlarnn geçmesin-

den anlyoruz ki, devir, Yavuz
Sultan Selimin Kzlbalarla
mücadele ettii zamandr. Bu
kadnn da, kzlbala veya
kzlba mensuplarna sempa-
tisi vardr, hattâ, onlarm fa-

aliyetlerine karmtr. Mek-
tubun bir yerinde: «Benim sul

tanm, bu hatayd, bu üftade-

den sadr oldu» demekle de,

kendisine vurulan damgay
kabul etmi oluyor. Yine mek
tuptan anladmza göre, bu
iftira birinci defa olmamtr.
Zira mektup sahibi, «bu defa

da» bir af rica etmektedir.

Kocasna sancak beylii veril

memesinin de, birinci hâdise-

den münbais olduu sarahaten

anlatlmaktadr.

Mektubun, en karakteristik

bir taraf, bugün, komünistlik

nasl siyasetimizce menfur ise,

o devirlerde de kzlbalm,
devlet siyaseti için affedilmez

bir suç oluunun açklanma,
sidir. O kadar ki, hüküm-
dar, yeenine kar bile en
sert cezay vermekten çekin-

miyor.

Mektuptaki baz izlerden bu
mektubu yazan kadnn, A-
yas adl bir devlet bü-

yüünün hanm olduu an-

lalyorsa da, kesin olarak hü
küm verüemiyor. Ayni zaman
da Piri Paa, Mustafa Paa,
Aya, olu Mustafa, Akhisar
Sar Ahmet Paa kz ve ami
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Hatun olunun da adlar geçi-

yor. Mektupta Sultan Mahmut
kznn bir iftiraya kurban ol-

duu, üzerine kzlbalk dam-

gas vurulduu, yapmak iste-

dikleri düüne engel olundu-

u, göz hapsine alnd, ko-

casnn yanma gönderilmedii

ve kocasna sancak verilmedi-

i açklanyor. Evvelce yapt
yardmlar gibi, bu sefer de

kendisine yardm yaplmasn
rica ediyor.

Bir harem kadn, ((Son asrlara ait bîr gravürden)

Hazreti sultanm;
Yüz acz ü mezellet türabna

koyup devam devlet ve izdi-

yad rifat ed'iyeîerî taze ve
muattar klndktan sonra, ar.

z date-i hakire budur ki, bu
üftade hakknda sultanm haz
retlerinin iltimaslar makbul
olunub bu fakîreye icazet ve-

rilmeyip avk olunmaktan zi-

yade vahmü havf ederdim. Ol

eclde bendezadeleriniz geldük
te adüvlerimizden bir mazarat
yetimeden bir cemiyetcik e-

dip sünnet-î Resul yerine var-

sun deyu sultanm hazretleri-

nin eyyam devletinde ol kazi-

yeye uru' olunduu gün, a-
mî-Hatun olunun adam» bir

hafta imi, validesi evinde m ah
fuz imi, gelip Pirî Paa em-
retti, davarlar verün deyu da
varlan taleu edip davarlarn
paa marifeti ile teslim ettük,

ertesi giderim deyu gittikten

sonra bir hafta mîkdan durup
Ayas bendenüz gittii günün
ertesi gelüp Mustafa Paa bizi

avk etti Hüdavendigârdan han
lk ve icazet alalum fakire-; £

ln gidün dedi. Pirî Paa men.
edüp imdi seferden avdet et.

ti. Oturaksuz varup efen.]

dîn ile mülâkat ettükter

sonra mektup getür icazet a-j

lalm deyu cevap ettükte emirj

Hüdavendigârn her nice em -I

retseler muti' ve münkadzl
dedük. Ol hod bize âl ederi

mis, kaziyesin tamam görmü
imi, ertesi ol zikrolan ademi
iskelei geçtikten sonra sultani

Ahmet olu Süleyman Çelebi

ümmi vledi yannda olan Cev
her aa gelüp Pirî Paa dün
emretti gelüp üzerinizde du.

ram, ne kimesne içeru gire ve
ne tara çka dedi. Elden ne

gelür Pirî Paa hatununa sul-

tanim huzurunda Zübre nam
çengiyi anm idim. Anlara
mahsus adam olman isal e.

düp yine bu üftadeden ne gü-

günah sâdr oldu ki, bu uku-
bete müstahak oldum deyu ha
ber gör»derdükte vallahi zevç-



•inden gelen adem île Mus.
Fa Paa kenduleri erlerine

ndermek murat îdüp Hûda-

I

vendigâra arzetmek murad

j

icek rnüfid dümeyüp H it-

lik bizim paa men idürc Hü-

I
i vendigâr huzurunda Mus
I far Paa fsldayup arz

ün :, deyucek Hüdavendî-
r nedir deyu tefti et-

kte Sultan Mahmut kzn zev

e gönderelim demi. Öyle

»a ben ol canibe gittüüne
mat etmezem. Üzerinde aa
r m demi, yok dedükte li-

rinde âdem kon deyu buyur

u, ol eelden âdem kodu.

r deyu haber göndermi, bu
ektubu yazarken Akhisar! u

r Ahmet Paa kzndan a-

m geldi, ol hinde Pirî Pa-
S yannda imi, bu varaka
l olundu. mdi benim devlet

sultanm, bu cariyenin ah

ili dîergün oldu. Hiç bir

«hile elem yetitiremediler.

llkibe kzlba savt- i sadasm
»îr kelime okunamyor) lanet

zlbaa ve ana tâbi olana,

indi bu üftadenin ahvali di-

jirgün oldu. Eer sultanmdan
mm et ve inayet yetimezse,
<ibet Mihrihan gibi olmak
ukarrerdir. Benim devleti

û

titanm, o\ er yannda bu üf-

denin cümle günah Aina.
sm saadete varup bu üftadeye

esnet olduunuzdur. Vallâhî

i billâhî ve tallahi dahî gü-

ahm yoktur. Çün bu üftadei

li girdaptan halâs ettünüz
31li halâs etmesine himmeti
5 inayet îdün. Heman bunun
dbiri devletlû sultanm bu-

r ki, Sam-Hatun oluna u-

k ile mektubu erifiniz gön
îrüp bu üftade ile arasn s-
l îdüp bu aslî namerbut ka-
ye, senden umulmaz, elbette

snim hatrm için arada olan

iürudeti def ü def edüb asita-

5-i saadete mektup gönderüp
|în anlar zaptetmee kadirim
azet alup geçüresin denile. E
îr adem gönderdim icazet ver
ediler derse, benim devlet-

sultanm varan adem dev-
tlû beyin efkatnamesi var-
r, Asitaneye varup icazet

alm dîye ve sultanm dahi
iiitanei saadete efkatname

Bir harem tipi.

gönderüp Pirî Paadan ve Mus
tafadan iltimas îdüp bu fakire

ile Mehmet beyin arasn slah

îdüp zevçleri canibine gitmee
icazet almasna himmet edin.

Eer Anadoluya geçürmezse-

nüz Rumelide sancak alverin

deyu mektuplar inayet etmesi

ne himmet buyurasz. Yoksa
bu üftadeyi bî-günah Sekban-
baile paasndan helak olmak
mukarrerdir. Benim sultanm,

bu hatayd, bu üftadeden sadr
oldu, mecruh olduum sebep-

ten ve Gevher sultan hatr
için bendeleriniz huzuru erif

te iken kemali irsal îdüp pa-

alara mektup gönderün deyup
tevekku'lar etim. Asitanei e-
rifte müfîd dümedi. Eer Öy-

le olsa imdi bunlara mürte-

kip olmazdk. Elimizden ne ge

lür, i takdirindir. Her an dev
letlû sultanmdan himmet ve

inayet umarm. Zevcim olan

kimesne canibin tutmak ile

bu kaziye faslolur, yoksa ka-

bil deildir. htiraz ederim kî,

bir gün bendelerinizi dahi ya-

nmdan çeküp alup bu üftadei

abdal âbad hapsedeler yahut
katledeler. Dümanlarmz hod
frsat arayp dururlard. Bu
kadar olduktan sonra nice tür

lü fesat ederler. Mürüvvet sul

tanmdan gerektir. Kendü üfta

denizin, devletlû ban içün he

man Paaya ikdam îdüp fuka-
rayla Mehmet beyin aras s-
lah olmak etem muradmdr.
Aralarn slah etmek gereksin

denile. Paaya Sultanmdan
hüsnü hulkle olcak ta-

mam olur ve illâ bu üftade

arada zayi olurum. Sultanmn
asitanei erifine varmak île

admz kzlbaa gider.

ELhakîre

Hâsene? H üniye?

Mektubun sa yannda:
«... Ve Mehmet bey ol hinde

hapsolunmu sultanmn âli

dergâhndan umulmazd. im.
diki halde ami-Hatun olun
dan gelen adem bizim baz»
hizmetkârlardan Acem ahvalin
tefti etmi, öyle ki sultan-
mn mektubu erifîle Mehmet
beye ademî varmya nice tür-
lü fitne fesat dahî iderler. Gi
den âdeme paalar 0 gün gel
îüp harçlk getüresin deyu zâ
hir duruun vîrmiler. Devlet
îû sultanm bu üftadeye hezar
hezar destigir oldunuz. Radiyal
lah ve MuhammedVl-Mustafa
akna bu defa destigir olmas
na himmet ve inayet buyurasz
indaîfah müsab olasz kî, bu
bîçarenin sultanmdan özge se
nedi ve mesnedi yoktur. Der.
man sultanmdan metanet Af-
lahü Taalâdan. Dahi bu üftade
den deyim ki bakî ahval sul-
tanm hazretlerinin iütfuna
menuttur. Bakî rükka bu mîk
dar yazldktan sonra Mustafa
bendenizi Pirî Paaya gönde-
rüp sebeb-i günahmz istifsar
ettük vallahi benden olmad,
Mustafa paa arzettî. nallah
baban dahi smarladk, gel ur
bu canipte sancak virürüz de-
mi. mdi devletlû sultanm,
bu üftadeye bu defa dahi him
met ve inayet îdüp destigir o-
lun, slah yüzünden ol canibe

ve paalara mektu- erif ile

bir yarar himmet îdüp
ve paaya ikdam buyurun.
Cümlei fesada sebep paadr.
Baki inayet ve mürüvvet sul-
tanmdr. Bu vadî-i hayrîye-
de sultanmdan özge penahm
yoktur. Bu kaziye Ayas ben-
deniz gettüü günün yarnda-
ss vaki oldu (1).

(1) Top. Ar. No, E. 10330
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Tetkikler:

Vidin Destan
;|
Bu sayfada okuyacanz Vidin Destan,

\\

|;
ilk defa Yeni Tarih Dünyas île neredil-

;

I mekte ve tarihimizin bir ©afhasr aydnlat

;
maktadr.

Yazan: Mehmed Halid BAYR

Hususî kütüphanemizdeki yazma dergi-

lerden birinde «Destan- Muharebe-i Vidin»
bal altmda yirmi üç dörtlükten mürekkep
uzunca bir destana tesadüf ettik. Son dörtlü-

ünden «Fakiri» mahlâsl bir saz airi tara-

fndan söylendii anlalan bu destann niha-

hetinde «18 Muharrem 1295» tarihi de' açkça
okunmaktadr. u halde Âk Fakirî'nin, des-

tann 1877-1878 Türk - Rus Sava münase-
betiyle düzenlemi olduuna hükmetmek ye

rinde olur.

Bilindii gibi, Paris Andlamasmm (1856)

Karadenize ve Boazlara ait hükümleri, K-
rm Savandan yenilerek çkan Rusyann gü-

neye doru yürümesine ve Türkiyeye saldr-

masna engel oluyordu. Ancak, Krm Sava-

sndan sonra, 1870 _ 1871 Almanya - Fransa

Savas çkm, bu savata Fransa yenilmi ve

bu yüzden kudret ve nüfuzunu hayli kaybet-

miti. Halbuki Fransa, Paris Andlamasn im-

zalayan Avrupa devletlerinden biriydi. kti-

sadî menfaatleri itibariyle de Türkiyenin top-

rak bütünlüünü korumak isteyenlerin ba-

snda Fransa geliyordu.

Fransanm kudret ve nüfuzunu kaybet-

mesiyle. Paris And1amasna sayg gösteril-

mesi için ilk ve temel art olan kuvvet-

ler muvazenesi Türkiye aleyhinde bozulmu
oTuyordu. Rusya bu frsattan faydalanm,

Paris Andlamasnn Karadenizde sava ge-

misi ve askerî tersane bulundurulmamasma

dair olan maddelerini kaldrtmt. Bu suret-

le artk kollar çözülen Rusya, durmadan

Türkiye aleyhinde çalyor, Karadenizde

kuvvetli bir donanma hazrlyordu. Bununla

beraber, eski hristiyanlk propagandasna

yeni rk birlifi, Slavlk propagandasn da

ekliyerek, Balkanlarda çounlukta olan Srp

ve Karadal^ar gibi Slavlar, Ruslarn telki-
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niyle kendilerini Slav sanan Bonak ve BuL
garlar da Türkiye aleyhinde kkrtmaa ko-
yulmutu. Bunlarn menfaatlerini salamak
maksadiyle Ruslarn stanbul elçisi de Türk
devlet adamlarn aldatmak için urayor ve
sktryordu.

Aralarnda milliyet fikri yaylm ve ge-

nilemi, millî duygular kuvvetlenmi olan

Balkan Slavlar, Rusyann tevik ve yardmiy
le umumî bir ihtilâle hazrlanyorlar, buna
mukabil padiah ve devlet adamlar, stan-
bulda havsalaya smayan bir gaflet içinde

vakit geçiriyorlard. Üçüncü Napoleon mpa-
ratorluunun dümesinden beri Fransanm dev
letler üzerinde nüfuzu pek azalmt. ngilte-

re dou ilerinde bal bana Rusyann kar-

sna çkacak bir durumda olmaktan uzak-

t, Almanya vs Avusturya ise, Rusya ile birle

milerdi. Hasl douda Rusya tek hâkim ha-

line gelmiti.

Siyasî durumun lehine dönmesinden fay

dalanan Rusya, önce Bosna-Herseklileri, son-

ra Bulgarlar ayaklandrd, Srp ve Karada-
llar da Türkiye üzerine saldrtü. Türk or-

dusu, her zamanki kahramanliyle Srplar
pek çabuk ezdi, Karadallar da çok hrpalan-

dlar, Bosna-Hersek ihtilâli bastrld, Bulgar-

lar da iddetle terbiye edildi. Bunun üzerine

Rusya, daha ziyade perde arkasmda kalam-
yacan anlayarak, yüzündeki örtüyü atp

harekete geçti. Sava ilânna bile lüzum gör-

miyerek 1877 senesi ilkbaharnda Rus ordu-

?u Türkiye snrlarn at.
Türk ordusu, Bosna-Hersek, Bulgar, Srp

ve Karada isyanlarn bastrmak için aylarca

uram, yorulmutu. Böyle olduu halde

Rus saldr önünde iddetle dayand. Bu da-

yan, Rusyay âdeta artmt. Rus ordusu,

sayca Türk ordusundan üstündü. Ayni za-

manda Eflâk - Budan Beyi de (Romanya),

Ruslarla birlikte döüüyordu. Türk ordusu,

Avrupada Plevne, Anadoluda Erzurum viz-

yonlarnda kahramanca çarpt., fakat sara-

yn sava ilerine müdahalesi dolaysiyle ne-

ticede yenildi.

îte bu sava srasnda Eflâk - Budan
Beyi (Romanya) Tuna yallarmdaki kalele-



rimizden biri olan «Vidin > üzerine yürümü-
tü. Vidn kalesi, esasen pek kuvvetli olma-
yan snr savunma merkezlerinden biri say-
labilirdi. Ancak Romanyallar, kudurmu gi-

bi hareket ettiler, Vidin'i on iki gün, geceli

gündüzlü topa tuttular, kasabann ta, top-

ra kana buland, nice gelinler ve kzlar e-
hit dütü, nice yavrular öksüz ve yetim kal-

d, görülmeyen iler baa geldi, hasl halk,

her türlü fedâkârl katland, kale kuman-
dan zzet Paa da, kaleyi vermemek için ne
yapmak lâzm geliyorsa, yapt, nihayet bütün
ümitlerini kaybettikten sonra, Vidin'i düma-
na brakt.

Âk Fakirî'nin destan, bu büyük facia, bu
ac âkbet önünde dökülen kanl gözyalarn-
dan ibarettir. Destann 1877-1878 sava es-

nasnda söylemi olduuna göre airin, Ondo-
kuzuncu asrn son yllarnda yaadn ve

ikinci Abdülhamidin ilk saltanat yllarm id-

râk ettiini kabul etmek zarurîdir. Destann-

dan baka mahsulleri bulunmas tabiî ve mu-
hakkak olan Âk Fakirî'nin biz, yalmz bir

de komasm elde edebildik. Bunlarn dn-
da «Halk Bilgisi Haberleri» Dergisinde onun

dört komasnn Ziya Günalp tarafndan ne-
redildiini görüyoruz (C. VI, S. 246). Hayâ-

tnn aydnlatlmas ve airlii hakknda ke-

sin bir hüküm verilmesi imdilik kabil olma-

yan Akm Vidin ahalisinden olmas akla ge-

lebilirse de, herhangi bir vesikada bu hususu

teyit edecek bir kayda ratslayamadk. 1877-

1878 Türk - Rus Savama ait vesikalardan

biri olan «Vidin Destan n olduu gibi ne-
rediyoruz:

_ % «—

Gidi Vi^in senin ban kavgal

Balyemez toplarn altn halkal

Böyle cenk olmam dünya dural»

Ahrete kalmtr ii Vidinin.
' JL 2 —

Vidinin etraf dolan sazlar

Üstünde uçarlar turnalar, kazlar

ehit oldu nice gelinler, kzlar

Kanlara buland ta Vidinin.

— 3 —
Vidinin içinde çoktur erenler

Hadd-ü hesapszdr cenge girenler

Kumbarayla seksen kii kranlar

Ah eyleyip dütü ba Vidinin.

— 4 —
Atlan gülleler hiç vermez ara

Kad ile müftü verdiler vîre

Ulah beyler imi böyle bir sra

Kan alayp akt ya Vidinin.

— 5 —
.

.."

Cümle istihkâmlar buldu metanet

zzet Paa etti bir nice gayretm

ükrolsun islâmlar buldu selâmet

Hamd-ü senâ oldu ii Vidinin.

— 6 —
Vidinin etraf yüksek kayalar

Babaa urmutur alar analar

Bayran çekip gitti yayalar

Kan ile yoruldu a Vidinin.

Ol Vidin ehrinin yüksek kalesi

Bizim çektiimiz mürted belâs

Kabul oldu sabi sübyan duas

Ahrete kalmtr ii Vidinin.

ANADOLU KADINLARI

Castellan
fdan iktibas ede-

rek nerettiimiz bu resim,

18 ve 19 uncu Yüzyl k-

yafetini göstermektedir..

Resme dikkat edilince, A-

nadolu kadnlarnn ev ile

rinde bile, süse, güzel gi-

yinmeye ne derece ehem-

miyet verdikleri göze çarp

maktadr.
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.BOAZÇ
DALYANLARI

19 uncu Yüzyl®
ait olan bu re«

sim, O zamanki

dalyanlarn husu-

siyetlerini göster-

mektedir.

_ 8 —
Vidin dedikleri bir düz ovada

Sabi sübyanlarn eli duada

Yavrucukalr öksüz kald yuvada
Kanlara buland ta Vidinîn.

— 9
—"'

Fethi Baba derler kalenin ba
Gülleyle ykld duvar ta
Kuru peksimettir cümlenin a»
Zar eyledi dütü ba Vidinh.

— 10 —
Vidinde olanlar mahzenler kurdu

Att Ulah gülle üstüne vurdu

Kimin deldi, kimin yannda durdu

Kan alayp akt ya Vidînin.

— 11 —
Zengin fakir girdi yerler altna

Vidin kald imdi kara bahtna

Arzuhal tapursam hünkâr tahtna

Hamd-ü sena oldu ii Vidinm.

— 12 — -

Kart bilcümle cihan-ü âlem

Denizler mürekkep, aaçlar kalem

Vasfn yazamaz hâfz- kelâm

Kan ile yoruldu a Vidinîn.

— 13 —
Hasmmz kardan çalayp akar

Vîdînli yalda imdada bakar

Ulah galip geldi durmaz top atar

Ahrete kalmt ii Vidînin.

— 14 —
Murad baba diyen murada erdi

Kale kapsndan gülleler girdi

Kimin ehit etti, kimin urdu

Kanlara buland ta Vidînin.

— 15 —
Medhîni eyleyim garip kullarn

Mevlâm frsat verip açsa yollarn

Efaman dümann gördük hallerin

Var mdr cihanda ei Vidînin.

— 16 —
Bir Tunadan bir funaya baaid
Gülle île kurun cier dalad
Bir Ulah köpei bunu eyledi

Baland Hüdaya ba Vidînin.

— 17 —
Ahali sanca çekip yürüdü
Hak erenler içimizde var idi.

On iki gün muhasara sürdü

Ah eyleyip dütü ba Vidînin.—
' 18 —

Asa kir ahali çkt burca

El etti cümlesi birden klnca
Perembe günüydü hafta gelince

Kan alayp akt ya Vidinîn.

— 19 —
Sultan Abdülhamit sen binler yaa
Üç tua müstahak bu zzet paa
Görülmeyen îJer hep geldi baa
Kalmad yolu, yolda Vidinîn.

— 20 —
zzet paa idi ordunun ba
Tunaya kart gözünün ya
Hem asilzadedir bulunmaz ei

Hamd-ü sena oldu ii Vidînin.

— 21 —
On iki günde biz bulduk selâmet

Bize erenlerden buldu himmet

Bunca cepane ile bunca mühimmat
Kan ile yoruldu a Vidinîn.

— 22 —
Bize Haktan oldu bu iler heman
Böyle cenk olmam çoktur zaman

Atld nice top, nice bin havan

Hakka yarar geldi ii Vidînin.

— 23 —
Fakirî bu çengin destann yazar

Kâfirin derdinden olmutur bizar

Kullarn hak etsin affa sezavar

Vasfn edemez kii Vidînin.

Mehmet Halîd BAYRI
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Bir Kürt aireti sefer esnasnda. (Eski bir gravür).

Bir Ermeni tarihçisinin ifaat :

Ermeni Komitaclar Kürtleri

nasl imha etmilerdi?..

Bu sahifelerde okuyacanz yazlar, Ermeni tarihçi-

si Dr. Astarciyann Arapça olarak nerettii (Ermeni

Milletinin Tarihi) adl eserinden aynen tercüme edil-

mitir. Muharrir, Kürtlerin hangi maksatlarla imha

edildiklerini anlatmaktadr.

— 3 —
ite Ermenilerin gizlice

Rusyadan getirttikleri he-
sapsz silâhlarla komular
Kürtlere sebepli sebepsiz hü.
cura etmeleri, Müslüman köy
ve kasabalarn yakp yk-
malarnn sebep ve hikmeti
budur.
Tanak komitesi bu poli-

tikasn, kurulsundan ksa

bir müddet sonra 25 temmuz
1879 da ran topraklarnda
toplad komitecilerini Ba-
kale civarnda Kürt Mazrik
airetine saldrtmakla tatbi-

ka balad. Komiteci Davitle
elinde haç bir fedaî papazn
kumanda ettii 750 Ermeni
komitecisi bir sabah erken
Hanasurdaki Mazrik aireti-

1919 da Ermenistantn mümes-
sili olarak Sevr Konferansna
itirak eden Bogos Nobar paa.

nin 250 çadrna baskn yap-
m, airet reisi eref Beyle
airet halknn hemen hep-
sini öldürmü, mlallarm ya
ma etmilerdir.



ngiliz gazeteleri bu hâdi-

seden bahsederken Ermeni
aknclar arasnda Dr. Ohan-
yan gibi birçok münevverle-
rin bulunduunu, fedaî Pa-
pazn hücumdan evvel ver-

dii nutukta, tarihte Ermeni
kahraman Davidin 400 Er-
meni ile 70 bin Türk süvari-

sine galebe çaldn söyledi-

ini yazmlardr. (Sahife:

300).

Zeytun 1899 da tekrar is-

yan etti. Bu ikinci isyan Tif-

üste teekkül etmi olan Ta-
nak ihtilâl partisinin eseri-

dir. Türkiye Ermenistanmn
istiklâlini temine azmetmi
olan bu parti, büyük devlet-

lerin müdahalesini sal(amak
için bütün Ermenileri isyana
davet ediyordu.

Zeytunim bu isyan da Er-
menilerin civar Müslüman
köylerini basmalariyle bala
d. Sultan Abdülhamit Zey-
tunu tedip için Ethem Paa
kumandlasnda bir ordu ha-
zrlad. Fakat gizlice bol si-

lâh ve cephane tedarik etmi
olan Zeytun, Ermenileri yap
tklar baskn ve pusularla
orduyu çekilmee mecbur et

tiler. Ethem Paa ikinci bir

hücum hazrlanrken büyük
devletlerin müdahalesi vâki
oldu. Böylece askerî harekât
durduruldu. Zeytun gene ya-
r müstakil hayatna devam
etti. (Sahife: 291).

Ermeniler, Avrupa dev-
letlerini hasta Osmanl hü-
kümetin tazyik etmelerine
sebep/ olacak hâdiseler yarat
may usul edinmilerdi.\ Pa-
diah kinci Abdülhamit; za-

mannda Tanak partisinin

Avrtlpadan gönderdii 29
komitesi, .'balarnda-. Karakin
Pastrmacyan olduu halde,
srf Osmanl devletin dmya
nazarnda küçük düürmek
ve Ermeni taleplerini ileri

sürmek frsatn bulmak i-

çin, tabanca ve el bombalar-
la stanbul Osmanl Banka-
sna bir baskn yapmlardr.
Komiteciler, banka önünde
bekliyen nöbetçi askeri ehit
ettikten sonra Bankay igal
214

Komitaclarn elebas
Rosan Loryan.

etmiler, kaplar kaplam-
lardr. Banka önüne gelen
polislere pencerelerden el

bombalar atarak birçoklar-
nn ehadetine sebep olmu-
lardr.
Bu esnada Ermeni Patrik-

hanesi ve Tanak partisi Av-
rupa devletlerinin müdaha-
lelerini talep etmiler, stan
buldaki Rus Elçilii, kâtibi

Maksimosu bankaya gönde-
rerek komitecilerle müzake
reye girimi ve büyük dev-
letlerin Padiaha müracaat-
lar neticesi olarak on üç sa-
at süren igal ve müsademe-
den sonra 29 komiteci banka
dan çkarak zabta ve asker-
lerin önünden geçmi, kendi
lerini Avrupaya götürecek
vapura binmilerdir.
Bu murettep hâdiseden son

ra Tanak partisi büyük dev-
letlerden u tjaleplerde bu-
lunmutur:

1 — Büyük devletlerin it-

tifakiyle Türkiye arkmdaki
Ermeni vilâyetlerine Avru-
pal bir umumî vali tâyin o-

îumnas.
2 — Bu mntakann vali,

mütasarrf ve kaymakamla-
rnn umumî vali tarafndan
tâyini.

3— Jandarma, polis ve

memurlarn bir Avrupal z

bit tarafndan tekilâtland
rlmas. (Sahife: 297).

1904 senesinde Tanak pa

tisinin tertibiyle Sason isya

etmi, Ermenilerle civ

Müslüman halk ve hüküm
kuvvetleri arasnda çarp
malar olmutur. Bu muhan
belerde ermeni millî kahr
man Antranik ile komitec
lerden Sirop ve kars Süs
Kevork Çavu, Arabo, Kiyc
ri, Vartan, encan, Niko
Duman gibi yüzlerce kahra

man temayüz etmitir. Sast

nu tedibe gelen hükümet ku
vetleri bir ay urat hal

de büyük zayiat vermekte
baka bir netice alamad. Ni
hayet Ermenileri kurtarma]
için Ermeni Patrikhanesi il

Tanak partisi Fransz hükt
metine müracaat etmile
Fransz Hariciye nazr Del t

kasemin Padiah nezdind<
tavassutu üzerine tenkil kuv
vetleri geri almmjtr. (Sa ^
bife: 301). i

_
esi

Tanak komitesi 1905 se nn

esinde Sultan Abdülhamid t

öldürmee karlar verdi. Bv el

i için Tanak ileri gelenle S

rinden bizzat Kristapor Mi- I

kâilyan sahte bir Alman pa
saportu ve Samoel Fayn i
reti adiyle stanbula geldi

Yannda Zuris adnda bi is

Belçikal, Rubinja ad bir ka si

din, bir Yunanl ve bir die
Alman vard. Bunlarn hep-
si Ermeni fedaileri idi. sim
leri ve pasaportlar sahte idi

Bu komiteciler stanbuld?
yerletikten sonra, cuma na-

maz merasimlerinde ecnebi-

lerin Yldz sarayna girme-
leri müsaadesinden faydala-

narak süslü bir araba içinde

ve zengin ecnebi kyafetiyle
birkaç defa Yldza girerek!

Padiahn camiye giri ve
çk zamanlarn tesbit etti-

ler. Nihayet 21 temmuz gü-

nü kurulu bir saatli bomba-
y .süslü arabalar içinde Yl-
dza sokup arabay camiden
çknca Padiahn geçecei
yolun kenarnda durdular;
Fakat Padiah o gün namaz-



jj
irmeni komitaclarndan Mu

fa
girdik Portakalyan.

3]lan sonra eyhülislâm Cema
iddin Efendi ile görütü ve
esadüfen konuma biraz u-

e- ;un sürdüü için camiden
Çkmadan yarm dakika ev-

t 'el bomba büyük bir gürül-

î ü ile infilâk etti. Hâdisede
i
tO askerle 50 hayvan öldü,

1 10 kii yaraland. üphe edi-

len, birçok kimseler tevkif o-

j undu. Zuris de bunlarn a-

j
fasnda idi. Bu ermeni feda-
si suçunu itiraf etti. Fakat
rkadalarnn adlarn söy-

; emjedi. Zuris idama m)ah-

j

mm oldu. Fakat büyük dev-
etler müdahale ederek onu

j
kurtardlar ve hudut dna

\
;kardüar. (Sahife: 309).

1908 de Padiah kinci Ab-
iülhamit tahttan indirilmi,
kinci Merutiyet ilân edil-

niti. 31 mart vak*asndan
jonra idareyi ele alan ttihad
re Terakki hükümeti Erme-
lilerin gönlünü almak için

ark vilâyetleri için iki ya-
banc müfettiin getirilmesi -

!i kabul etti. Hoff ve Viste-
lege adndaki müfettiler
913 yl sonlarnda gelip va-
zifeye baladlar. (Sahife:
?30).

1914 de Türkiye Birinci

Cihan Harbine girince Erme-
ler. ark vilâyetlerindeki Er
meniler, Rus ordusunda hiz-

meti tercih ettiklerinden

gençlerini askere vermemek
ta daha fazla mukavemet edi

yor, Rus kt'alarmn yolunu
bekliyorlard. Van, Bayezit,

Bitlis ve Mu Ermenileri, E-

rivan ve Tifüsten aldklar
emirlerle ve gizlice getirttik

ieri silâhlara güvenerek hü-
kümetin asker toplama emir-

lerine itaat etmiyorlard.
Van meb'usu Avadis Ve-

ramyan ile daha sonra Rus-

> adak i Ermenistann devlet

bakan olan Van ermenileri

ileri gelenlerinden Aram Ma-
rtukyan paann idaresinde a

yak direyen Van Ermenile-
ri, Vali Cevdet Beyin asker
lerden alman Ermeni asker

-

celbi teblilerine, baka yer-

lerine silâh teslim edilmedi

-

niler asker vermek istemedi-

ini, bunlarn mekkâreler-
de ve yol inaatinde çalt-
rldklarn ileri sürmekte,
yabanc konsoloslar ve Ame
rikal misyonerleri vakit ka
zanmiak maksadiyle valiye

göndermekte idiler.

Bu arada Van meb'usu A-
vadis Veramyan stanbul
Meb'usan Meclisinde kürsü-
ye çkark, askere alnan Er-
meni gençlerinin dinine ha-
karet edildiini, Cihad mu-
kaddes ilân etmekle hükü-
metin Ermenileri hesaba kat-
madn, bu sebeple Erme-
nilerin askerden kaçtklar-
n söylemi ve u taleplerde
bulunulmutur:

1 Ermeni askerlerinin
kendi bölgelerinde jandar-
ma olarak kullanlmalar.

2 — 24 yan geçmi Er-
meni askerlerinin bedeli nak
di karl serbest brakl-
malar.

3 — Kürtlerin muhtemel
tecavüzlerine kar Ermeni-
lere silâh verilmesi.

4 — Ermeni vilâyetlerin-
de Encümen âzalklarnn ya
rsnn Ermenilere verilme-
si.

5 — Ermeni vilâyetlerin-

de memurlarn yarsnn Er-
meni olmas.

6 — Ermeni çocuklarnn
askerî mekteplere alnarak

zabit yetitirilmesi ve Erme-

ni askerlerine Ermeni subay

larn kumlanda etmesi.

Bu arada Rus ordusu hu-

dudu ksmen amt. Var
Ermenileri mukavemette de-

vam ediyordu. Vali Cevdet

Bey askere celp iinde kuv-

vet istimâl edeceini bildir-

di. Van Ermenileri imdilik

500 genç teslim edeceklerini

bildirdiler, sonra bunu da

yapmadlar.

Nihayet mukavemetin ele-

bas Avadis Veramyanm
teklifi üzerine çarpmalar
balad. Ermeniler bir ihtilâl

komitesi kurdular. Bütün er

meni gençlerine silâh tevzi

ettiler, siperler kazmaa ba
ladlar, birçok evleri, mek-
tep ve kiliseleri müstahkem
hale koydular.

Türk kuvvetleri isyann
merkezi olan ksdan mevki -

ine hücum etti ise de iddet-
li bir mukavemetle karlan -

di. Hükümet, Ermenilerin u
zun zamandanberi Rusyadan
getirttikleri silâh ve cepha
ne hakknda bir bilgisi yo^~
tu.

8 nisanda Ermeniler, Türk
askerlerinin, mühimmat ve
erzaklarnn bulunduu Han
mudaya klas altna k*adar

uzanan 400 metre boyunda
bir tünel kazarak klay i

çindekilerle birlikte berhava
ettiler. Bu kazançlar, sayla-
r 70 bini bulan Ermenileri
çok sevindirdi. îsyîan komi-
tesi Ermenilere:

«Dayann, kurtarc Rus
ordusu bize yaklayor. Kale-
ye Ermeni bayranm diki-

lecei gün pek yakndr.»
seklinde bir tebli yaynlad.

Bundan sonra ihtilâlciler,

Türklerin tahkim ettikleri

Topal Mollann evini lâam-
larla uçurdular ve içinden
kaçanlara ate ederek öldür-
düler. Polis dairesi ile Türk
askerlerinin bulunduu Nal-
bantyan oteli ve dier bina-
lar basp yaktlar.

(Devam var)
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Yakn Tarih:

Amelya Hanmlar
kinci Abdülhamit devri-

nin iki naml aktrisi - kan-
tocusudur ki yalsna (Bü-
yük Amelya), gencine (Kü-
çük Amelya) derlermi.
Büyük Amelya ilk defp,

yar batakhane Pirinççi. ga-

zinosunda bir hanende ola-

rak görünmü Sonra Kulu
tiyatrosunun sahnesinde bir

kanto yldz olarak parla-

m. Ahmet Rasimin tarifine

göre uzun boylu, duru beyaz,

balk etinde, sesi gür, biraz-

ck durgun tavrl bir kadn

-

m. Zamannn' stlahmca
(geçkin) denilecek çalarna
kadar sahnede zplam, dur-
mu... Sahnede ypranm.
Bu aktrisin ad Abdinin

.

Kel Hasann ilânlarnda dai-

ma bir sanat kymeti olarak
kullanlmtr. Son günlerini

de yalnz gündüzleri açk o-

lup tiyatrodan ziyade bir re-

zalethane olan (Sahne-i Â-
lem) de geçirmi. (Amerikan
Tiyatrosu) direktörü Sotira-

ki ile evlendikten sonra da
sahneden çekilmi ve pek ça
buk unutulmu.
Büyük Amelyanm tazeli-

inde:

Kuzumu kaybettim dada
Aradm bulamadm bada
Kald gözlerim yollarda
Ala gözlerim ala.

Kantosunu traus'lardan
birinin bir vjalsine uydurup
okuduu zamanlar, tiyatro-

nun alk tufanile sarsld-
n söylerler. Ahmet Rasimin
u satrlar ne kadar irin ve
renklidir: Hour tâbirine
masadaki otuz, otuz belik
bu kantocu kzolankzn her
snftan, her milletten, vel-
hâsl her çeit insandan sevda

-

zedeleri vard; sahneye çkp
ta Rumca ivesi falsosile:

Üstü açk faytonda
Gezerim piyasada
Harf atarm kzlara
Brakrm merakta
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Yazan :

Read Ekrem KOÇU

Dedi mi hengâme kopar.
Perde iner inmez slklar, a-

yaklarla tepinmeler, baston
patrtlar, (Biz... Biz...) sa-

dalar yükselirdi. Altm se-

ne evvelki ark risalelerine

büyük Amelya ad ile geçmi
Nihavend bir de Kedi kanto-
su vardr ki, zamanmzda
(limon ektim taa...) gibi

yâvelerin ve (Tiridine ban-
dm...) gibi rezilliklerin âya-
rnda rabet görmütür:

Taliim, ah taliim, ah taliim
Dolabm açt, döktü yeme-

im
Boma gitti benim emeim
Beni görünce tavana kaçt
Kediyi ben yakaladm
Bir iyice yatakladm
Mrnav. mrnav, mrnav,

mrnav...
Miyav

.

. . Miyav . . . Miyav . .

.

miyav...

Hour bir Amelya hanm
sahnede kedi gibi miyavly;
rak pullu esvabile göbek 0
kamas herhalde alklanr
Unutmamaldr ki bizde

yatronun Avam- Nâs ar;

snda emekledii o devire

slk çalma ve yere baste

vurarak tepinme de takd
duygularnn ifadesiydi.,

d tiyatro, içi batakhane
rezalethane olan o müess<

selerin ikinci Küçük Ame
yas, sahne arkadalarnda]
aktör Todorinin kars
Portresini yine Ahmet Ras
min kaleminden tanyoru
Yüzü tatarms, fkrdak, s<

si falso, dili Rum çetrefi

fakat gençliinden ötürü ft

kalâde rabette, daha sahn
de arz- endam edince çlg
bir alkla karlanirmi. K
çük Amelyanm bilhassa
(Gemici kantosu) varm. G
lata yosmas gösü bar
çk, kollar sval, yala aya
bir (tayfa güzel) klk ve k
yafetinde çkar, gemici ka
ketinin kordelâsn uçura
çura ve sarho taklidi yk
malarla yürüyerek ilerler

ken tiyatro yklrcasna sa
slrm. Fori slkl, nâra
takdir (ayyuka çkarm:
Haydi tayfalar
Gemi yalpalar

Atatürk, Türk dostu büyük Fransz edibi Klod Farer île bir

likte Millî Mücadele yllarnda. Büyük asker, memeîekett

silâh kuvveti ile kurtarmak için, milletini seferber ederken

fikir sahasn da ihmal etmiyor, Türk milletine dostlar

kazandryordu.



elim arap
nalm harap
aric cumtaralelli hahahay..

Fesler, apkalar havaya
rlar, en ön sralar tutmu
ayrianlar, vurgunlar sahne-
e ipekli mendiller, çiçekler
tar... Tepinmeden tiyatro-

un içini bir toz bulutu kap-
rm... Vallahi ömürdür..,
re bu gulgule ortasnda gö-
ek çalkayabilmek te bir i-
te

Küçük Amelyann gemici
antosundan sonra her gece
ocas Todori ile beraber dü-
ttoya çkarm, bundan ö-
irü bir lâkab da (düettocu
jnelya) imi. Tabiî Avru-
adan gelen resimli kartpos-
dlardfaki köylü kz ile ço-
an:

Çoban:
uzulan otlatrm
en u kariki çayrda.

Kz:
en de seni ah görünce
leyil verdim haylice.

Çoban:
\el güzelim konusalm
\te braktn benim canm

.

KiZ
lana yana alayarak iste

geldim yanna
Çoban:
en de senin ateine yafta-

ym. .

.

Kz:
em. anamdan hem babam-

dan
açp geldim ben sana
lahneye kzn blabas girer)

Baba:
ple bakn kzm ile u ço-

bana
zulan brakmlar yüzü-

tüne ovada. .

.

v
Çoban:
ma, szlama, sor kzna..

Kz:
indim babacm ben u

çobana...
Arkas bir curcuna fasli-

. Sahneye köylüler dolar,

iya bir köy düünü olur.

r yahey de biz çekelim...

Reat Ekrem KOÇU

Atatürk Yaiovad» Amerikan tayyarecileri ile.

ATATÜRK VE AMERKA
Burada okuyacanz bir kaç cümle» ebedî Atatürk'ün 22 yl

önce Amerika için neler düündüünü açklamaktadr. Daima
ileriyi iyi gördüü için, en büyük muvaffakiyetlere erien

Atay, bir daha rahmetle analm.

1931 ylnda Amerikadan
Türkiyeye gelen iki Ameri-
kal tayyareciyi Yalovada
kabul eden Atatürk, onlara

hitaben u söylevi vermiti:
«Ben Amerikann bu kah-

raman çocuklarn, kahra-

manln bütün evsafna mâ-
lik ve bu evsaf bütün cihan

karsnda tatbike muanni-
dime müteebbis gördüm.
Kendileri yüksek kahraman
lîklarn, "yüksele tevazu $çîn~

de gizliyorlar. Ümit ederim
ki, beklerim ki, bu gençler bu
gün yaptklarndan daha bü-

yük filî eserler sahibi ola-

caklardr. Bununla zaten çok
yüksek olan Amerika cami-

asnn müftehir olaca gibi,

bütün insanlk yüksek heye-

canl iftiharlarla mesrur old-

çaktr. Bu sevinçlerin en
yükseini, en derin hassasi-

yetle Türk Milletinin duya-
cana üphe yoktur. Çün-
kü Türk Milleti güzel her e-
yh her medenî eyi, her yük-
sek eyi sever, takdir eder.

Fakat muhakkaktr ki, her
eyin fevkinde tapnd bir

ey varsa o da yüksek kahra-
manlktr. Bu sözlerim üp-
hesiz bugünkü müteyakkz
Türk gençliinin kulaklarn-
da yüksek ve müessir akisler

yapacaktr. Yüksek haslet-

lerine emniyetle baktm
Türk Çocuklarnda daha az
ey istememe 3

Yalova: 1/6/1931
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Yabanc kaynaklar:

Patrona nasl
olduruldu

Patrona isyan vukua geldii zaman, stanbulda bulunan Ma-

car tarihçisi Kellemen'in mektubunun ilk ksmn geçen sa-

ymzda yazmtk. Burada okuyacanz ikinci ksm, Patro-

na'nn nasl ortadan kaldrldn anlatmaktadr. Muharrir,

yalnz Fatma sultan bahsinde aldanmaktadr, fakat biz,

aynen naklediyoruz.

Macarcadan çeviren : Sadettin PIRALI

Kellemen, 27 Kasm 1730 ta-

rihini tayan mektubunda,

âsilerin nasl ele geçirilip, yok
edildiklerini öyle anlatyor:

«syann ne ekilde bitmi ol

duunu ve Patrona'nn tutu-

turmu olduu yangm. padia
hin nasl söndürmek istediini

son mektubumda bildirmitim.

Bu yangn her ne kadar görü-

nüte söndürülmü idiyse de,

Patrona onu hâlâ el altndan

körüklemee devam ediyordu.

Zira onun bitmek bilmeyen

istekleri, günden güne artyor

ve gerek padiah, gerek sad-

râzam yeni bir isyanm patlak

vermesinden korktuklar için,

adetleri pek ziyade artm olan

âsilerin her istklerini yerine

getirmek zorunda kalyorlard.

ehrin ba hâkimi (stanbul

Efendisi) Deli brahim, her fr
sattan faydalanarak zenginle

mee çalyor, Patrona'y a-

vucunun içine alm bulundu-

undan, herhangi bir memuri-

yet istiyenlerden bol para çek

mee bakyordu.
Geçenlerde Patrona, Serden

geçtilerin aasn yanna ala-

rak, sadrâzama gider. imdiye
kadar her dilediini yaptrd

için marm olduundan,

bu sefer de Deli brahimin,

kendisinden çok para, ald
bir kasab, yine onun iltimas

ile Budan Voyvodalna ta-
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yin ettirmek ister. Fakat sad-

râzam, padiahn haberi oîma

dan bir kimseye «beylik» ve*

mee salâhiyeti olmadn söy

ler ve böylece kendini kurta-

rr.

Dier taraftan Patronann
müteakip iz'açlarndan tama-

men kurtulmak için, onun hem
pas ve o srada Yeniçeri aa-
snn kâhyas bulunan Mula
aadan faydalanmak hatrna
gelir. Bir münasebetle huzu-

runa çartt Muslu aaya,
sözün srasn düürerek, bir

kasabm Voyvodala nasbinin

Devlet-i âliye ile ne kadar çir

kin bir ey olacan anlata-

rak, buna meydan verilmeme-

sini tenbih eder.

Muslu doruca Patronaya

gider. Bahis konusu cahil ka-

sabn Voyvoda olmasn kendi-

si, de istiyormu g ;b* bir ta-

vr taknarak, meselevi birlik

te müzakere ederler. Patrona-

nn bu ie fazla ehemmiyet
verdiini anlaynca, Muslu o-

na hak verir gibi görünmekle

beraber, çok mühim olan bu
meselede bir kere de kasapla-

rn kâtibi ile müavere etme

yi teklif eder. Kasap esnaf-

nn her türlü ilerinde salâhi-

yet sahibi olan bu zatn yan-
na gittikleri zaman, Muslu:
— Budan Voyvodalna ta-

yin için bin kese akçe veriyor

Macaristann Beç kasabas nd

Türk mescidi. (Dr. opran
Oliver'in kolleksiyonundan)

't

lar. Falanca kasaba bu ii te

min edersek, bu paray ödiye

ceine sen kefil olur musun
Diye sorar.

Kasaplarm kâtibi, o adar

için elli paraya kefil oJmys
can söyler.

Bu cevap üzerine Patron:

fena halde bozulur ve kasat

Budana gönderecei yerd<

hapise attrr.

. Deli brahim ise, hiç bir c
ye kanaat etmiyerek, Patron
yi her geçen gün baka bir is

tekle sktrmakta devam <

der. Onun azgnlklarna t

hammül edemiyen padiaî
«Canm Hoca» y Kapta
Deryala tayin ederek ve N
Paasm da haclar Mekkej
götürmek üzere (Sürre emin
nasbetmek suretiyle stanbu
çarr. Her ikisi de neme
ayni zamanda payitahta geli

Ur

Patrona Ni Paasnn sta
bula geliinden üpheye dü
rek, (bu üphesinde haksz o

madiini sonraki vak'alar i

pat etmitir) avenesini bar
toplayp, padiahn tasarlad

plânlar bozmak için çarel

aramaa balar. Bu meven



arstanda Türkler tara-

an yaplm Runde ha-

mam.

icesinde ileri gelen bütün
Inuriyetleri aralarnda pay-
laa karar verirler,

[uslu'yu Kolkethüdal va-
sine, Yeniçeri aasn sad-

tmla, Patronay da Kap-
Paa mevkiine getirmei

rlarlar. eyhülislâm ile

leli Kazaskerini vazifele-

nen uzaklatrma müna-
I
görürler! Hulâsa, bütün
jsek memuriyetlere Patrona
3i hempalarm getirmek
\ ayet bu ii de basara-
îydî. koca bir mparator-
n altn üstüne getirirdi,

nlar vaktü zamannda ha
alan padiah, Badat vali-

en bir mektup geldiini,
bu mektupta: Acemlerle
riarm hududu geçerek, gû
)üyük zararlara sebep ol-

arn bildirdii haberini
rarak yayar ve dinini se-

erin oraya yardma koma
lüzumunu ilân eder.

vaziyet dolaysiyle ad-
m divan kurarak, bütüî)

ta, vüzera ve ocak aalan
air devlet erkânm Kubbe
a taplayp, büyük bir di-

kurar ve uyrurma mesele
m atlp meveret balar,
hil Patrona da ba hemp<j
[uslu ile, serdengeçti aa!a-
yanna ahp bu divana gî-

t. Herkes yerlerini alr.rg,

posta tatar çartlp getirdii
bir çok tehlikelerden bahseden
uydurma mektup alenen oku.
nur. Mektubun okunmas bitin-

ce sadrazam, Badat seferine
gitsinler diye, Patronaya he-
men üç tulu vezirlik (yani
paalk), serdengeçti aalar-
na da baka rütbeler vadeder,
Fakat hiç birisi de bu müsait
teklifleri iyi karlamaz ve git

mee yanamazlar.
O gün bir i görülemiyeceini
anlayan sadrâzam, ertesi günü
padiahm huzuriyle yeniden
divan kurulacan, sabah er-

kenden hazirunun orada bu-
lunmalarn tebli eder. Bü-
tün bunlar âsileri tuzaa dü-
ürmek için yaplmaktadr.

Ertesi günü, yani ayn yir-

mi beinde (25 Kasm 1730)
Töpkap saraynda toplanr-
lar. Bu sarayn üç avlusu bu-
lunduundan, her birisinde ay
r toplant oluyormu gibi, bun
larn üçünde de divan yerleri

hazrlanr.
En iç tarafta Tatar Han,

eyhülislâm, Yeniçeri aas
Patrona ve âsilerin dier ele-

balar ile sadrâzam divan ku
rar.

kinci divanda yeni Kaptan
Derya Mehmet Paa (Canm
Hoca), serdengeçti aalar ve
Patronann dier adamiariyle
toplant yapar.

Üçüncüde ise, Ni Paas, di

ger devlet ricali ve Yeniçeri
zabitleri ile bir arada bulu-
nurlar.

Padiahm adamlar olan Bos
tanclar avlunun siperlerine

gizlenmiler. Bir de çorbac
varm ki, Patrona onu ihtilâ-

lin balangcnda vazifesinden
kovmu imi. Bü adam sadrâ-
zama ba vurarak, Patronadan
intikam almas için kendisine
frsat verilmesini daha evvel
rica etmi ve bu ricas da ka-
bul olunduundan, kendisi xgi

bi Patronadan nefret eden di-

er arkadalariyle gizlice sara-
ya sokulmu imi.
Divan- âlide tam meveret

balayaca srada, padiah
Tatar Han ile eyhülislâm
huzuruna çartr. O esnada
kaplarn kapanmas için bir

tüfek atlr. Çorbac derual
divan yerine dalarak, srm-
dan latasn çkarttktan son-
ra üzerinde zrhl gömlei olduu halde klcn çekip Pat-
ronann üzerine - saldrr ve
var kuvvetiyle ar ve keskin
klcn dümanma indirip, kal
drmaa balar. Arkadalar da
Patronann arkadalarna hü-
cum edip onlar haklarlar.

Dardaki dier divanda da
ayni ekilde, Patronann hem-
palarn öldürüler. Her üç avlu
da da çok kan aktlr. Ceset-
leri arabalara yükleyerek de-
nize atarlar. O gün öleye ka-
dar bütün âsiler ortadan kald-
rlr ve Sultan Mahmut da an-
cak o günden itibaren hakikî
padiah olduunu anlar.»

FATMA SULTANIN DAM I

Kellemen 28 Mart 1731 tarih-

li, yani lüzumlu ksmlarm
naklettiimiz yukardaki mek-
tubundan tam dört ay bir gün
sonra, yazd mektubunda s
tanbulda yeni bir ayaklanma-
dan bahsetmektedir. Bakn ne
diyor:

«... Geçende îstanbulda yine
bir ayaklanma olmu, Bunu
Arnavutlar çkarmlar. Bu â-

siler Yeniçeriler ile de birle-

erek, iki üç bin kiilik bü-
yük bir kafile halinde padi-
ahm sarayn basmak iste-

miler. ayet vaktinde tedbir

alnp önüne geçilmeseymi,
muvaffak da olacaklarm. Ta
biî o takdirde padiah da teh-

likeye düecekmi. Fakat önü
ne geçilmi, ehrin inzibat ile

alâkal olanlar sert davrana-
rak âsilerin çounu öldürmü
ler, geri kalan da sinerek

birer tarafa dalmlar.
Bu isyan tertip ve tevik

edenin, Sultan Ahmedin kz
ve zavall sadrâzam brahim
paann dul zevcesi olduu ka
naati uyanm. Cesur bir ka-
dn olduu için, kocasnn za-

mannda yapt gibi, güya yi-

ne devlet ilerine müdahale
etmek arzusuna kaplmtr.
Hulâsa, ister sahih, ister ya-
lan, bu isyan ondan bilerek

kendisini balklara yem ol-

mak için denize atmak suretile

cezalandrmlar.»
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Halil Paann «Yolda» adi» bir tablosu.

stanbul ressamlar:

Halil Paa
Geçen asrn yetitirdii en

dikkate deer sanatkârlar-
dan biri, üphesiz merhum
Halil Paa'dr. «Paa ressam-
lar» denilen asker ressamla-
rmzn hususiyetlerinden ço
una sahip görünür: o djk

mektebi Harbiye-i ahane-
den çkmadr,o a da resim
tahsili için Paris'e gönderil-
mitir, falan filân. .

.

1857 de stanbul'da do-
du. Tophane nâzn Selim Pa-
a'nn oludur. Babas, kuru
cularmdan olduu Harbiye
mektebinde okumjasn iste-

dii için, Halil de oray bi-
tirdi. Fakat asker olarak de-
fil, ressam olarak doduu
için, kendisinde cok erken
220

Yazan :

Zahir GÜVEMÜ

Halil Paann protresi.

belirmee balyan sana
tidadm gelitirmek ma
diyle, hükümet tarafuj

Pîaris'e, güzel sanatlar rf

tebi'ne gönderildi. Halil!

kiz sene, Gerome'un atil

sinden balyarâk, bugü
kademik resim dedi||

belli kaidelere bal ve
natkâra nadiren ahsiy!
belirtme frsat veren
rn bütün inceliklerini

di. Bu sebepledir ki, m
lif münasebetlerle eser
hir ettii sergilerde,

dikkati çekemedi ve
Türk olmas dia vesile

ettiinden, 1889
tehir ettii resimler a

bronz madalyaya lâyk



idü. Ondan bahsedenler,

tayet, Türkiye'nin de garp
ulu resme tamamen yaban
kalmadm görmekle hay
te dütüklerini kaydeder-

| Halil Faa, daha sonra,

00 da açlan Asr sonu ser

anin Osmanl Paviyonu-
da resim yollamtr. Bun

: hep çalt atölyelerde

rendii ekilde resmettii
rtrelerden ve etütlerden i-

rettir ki; mevzularnn, de-

lk olmas dolaysiyle alâ-

toplamtr: Malûm ark
iunu meselesi...

îalbuki, biraz ileride arze
;eimiz gibi, Halil Paa,
sam olarak, çok baka me
etlere sahip bir sanatkâr-

[907 de, Sanayii Nefisei

mayun'un jüri reisi Ah-
t Paja'nm vefat üzerine,

ian açlan yere Halil Pa-
seçildi. eker Ahmet Pa-
ra halef olmak, onun. için

sr bir mükâfatt. Çünkü
il Paa, onu tanyan veya
myian müelliflerin tes-

ettii gibi,,tevazuun can-
ir örneiydi. 1914 ylnda
Sanayii Nefise mektebi-
müdürlüüne getirildi,

iu tâyin, birçok bakmlar
onun hayatnda mühim-
Zira, birkaç yl evvel Pa

î gönderilmi olan genç-
0 zamana göre yepyeni

.sanat anlayiyle memle-
3 dönüyorlard. te Ha-
3aa, onlarla omuz omuza
acak, kendi köesinde sâ
ve mütevaz, onlara ayak
urarak balad nokta-
hayli uzaklaacak ve

lüyecekti. Bu devre, Pa-
lm en verimli devresi o-
|k gösterilir.

ayatnn bundan sonraki
resini yalnz resme has-
tn Halil Paa, Reylerbe-
|ieki yalsna çekilerek,
m haline getirdii müs-
1 bir dairede, bana ha-
japkasm geçirip esiz ne-
ft ve inceliine ramen
|
olmaz eylere sinirlene-

| kendini sanatna hâsret-

i. Bala çkmak gibi ba
inlendir i ci oyalama vesi-
i hariç, büyük bir sabr
fikkatle tablolarn iler.

sergilere, yani Galatasaray
sergilerine de bu arada eser

hazrlard.
1939 da vefat ettii zaman,

tamamen ahsiyetini bul-

mu,, yolunu bilen bir sanat-
kârd. Paa, uzun zaman Har
biye, Kuleli ve Askerî Tb-
biye'de resim muallimlii de
yapmtr. Bu itbarla resim-
lerini ikiye ayrmak muva-
fk olur. Bir ksm eserlerin-

de bilgi ve atölye mesaisi hâ
kimdir. Bunlar, onun tama-
men akdemik etütlerinden
meydana gelmi birinci dev-
resini tekil eder ki, asl ah

Hatif Paann «Süvari» si.

si yetini meydana getirmek-
ten uzal eylerdir. Gerçi on
lar da, emek ve içilik bakm
larndan deerlidir, lâkin Ha
liî Paa 'ya, sanat tarihimiz-
deki yerini kazandracak ah
si üslûp mahsulleri deildir.
Onun asl resimleri, tabi-

atla babaa kald zamian
meydana getirdikleridir. Bi-
lindii gibi, Halil Paa, port-
re ressjam olarak resme gir-
di, fakat peyzaj ist olarak
çkt. O devirde, gerek port-
re, gerek peyizaj sahasnda,
bizim ressamlarmza hâkim
olan üslûp, Zonaro'larn, Va-
leri'Ierin ve Paris Güzel Sa-

natlar mektebi atölyelerinde
okuyanlarn getirdii karan
lk fon önünde sert bir k
tezaddna dayanan, yahut te

ferruat itinasiyle beliren bir

çalma ekli idi. Hattâ, bu
sebeple, birçok ressamlarn
eserlerini, imzalarna ramen
birbirinden ayrdetmek, hay-
li güç olur,

Halil Paa, bu çr brak-
makla kendine bal bama
bir yol armtr. Bu yolun ne
olduunu ksaca gözden ge-
çirelim:

1900 den hemen sonra, o-
nun, tabiat karsnda çfal-
t-n görürüz. Atölye mesa-
isini hiçe indirmemekle be-
raber, artk yava yava ya-
ylmaa balyan empresyo-
nist görüün onda izler brak
maa balad inkâr kabul
etmez bir gerçektir, yi kö-
tü, çekingen veya cesaretli,
tabiat karsna alp bol gü-
ne ve mavi gök altnda man
zara resimleri boyadn gör
mek, resim sanatmz için bir
yenilikti. Ona gelinceye ka-
dtar yaplan manzara resim-
lerinin her türlü teferruatma
kadar önceden etüt edilmi
birer suni'ye yakn terkip ol
duu veya bunlarda tabiate
hiçbir tefsir ilâve edilmeksi-
zin sadece menazra bal ka
marak bir aynen taklit en-
diesi gözetildii içindir kfc,

Halil Paa'nn bu yoldaki re
simleri, iri tular, bol k
ve tatl sar turuncu ve mavi
gölgeleriyle bir yenilik sa-
ylr. Sonradan Nazmi Ziya-
lar, Çalllar, Namk smail-
ier bu tarzn daha belirli ör-
deklerini getirdiler ve Halil
Paja'y, eserleriyle, o yolda
yürümek üzere, kabil oldu-u kadar cesaretlendirmi ol
dular. Cormon'la çalm o-
ian Hikmet Onat, parlak k
altnda gölgeli yal ve aaç-
lariyle, kayk ve mavunala-
riyle hiç üphesiz Halil Pa-
adan çok daha cesur ham-
leler yapmt. Ama, kompo
zisyonundan desen bilgisine
kadar, her cephesiyle kendi-
ne mahsus bir âhenk ve mu
vazene içinde bulunan sahil
resimlerinde Halil Paia, hem
devrinin ileri görüüne yak-
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Güzel ve esiz stanbulu her gören ecnebi âk olmutur. Resim ve fotoraf olarak bugün

kadar stanbulun yllarca eski ve yeni resmi vardr. Bugün, bütün bunlar, elbetteki Istan

bulun ehir arivi için birer vesika olacaktr. Yeni Tarih Dünyas, zaman zaman arivin

deki resimleri neretmek suretiyle vazifesini yapacaktr. Burada gördüünüz, resim, 187

ylnda L'universel llustre mecmuasndan neredilmitir.

layor, hem de benliinden
bir ey kaybetmiyordu. O re

simlerin bütün safl, sade-

lii, âdeta onun ahsiyetin-

deki sükûn ve tevazudan ö-

rülmü gibiydi. ehrin gü-

rültülü hayatna intibak ede-

miyen münzevi tabiat, re-

simlerinden de o kalabl
sürüp çkard. Eya, onda,

canl insann yerini tutacak

kadar kuvvetli bir hayatiyet

ifade eder. Sonsuz bir hare-

ket ve durgunluun birle-

mi ânn temsil eden hafif

dalgal sâkin ' deniz... te
Halil Paa'ya sanat evkini
veren ve onun hayat görüü-
nü göz önüne seren balca
unsur... Bostanc sahilleri,

Boaz kylar, onun tablo -

lârtnda bizim göklerimizin

berrak altnda yaar. Bu
resimlerdeki hayat itiyak,
bol günele ahslanmtr.
nsandan ziyade tabiatn c-
vl cvl haytla dolduu bu
manzara resimlerine tama-
men empresyonist diyebilir
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miyiz? Çok ükür ki hayr.

Halil Pjaa, belki de cesaret-

sizlii yüzünden, kendine

mahsus kalabilmi, yani asl

empresyonizmin, Nazmi Ziya

Bey'in baz resimlerinde de

açkça görüldüü gibi, eritip

kaybettii konturlar ksaca-

s deseni resminden çkara-

mamt. Çünkü ömrünün bü
yük bir ksm, bu desenin ne

olduunu öretmekle, bizzat

tablolarna çizmekle geçmi-
ti. Belki bunu istese de yapa

mryacakt.

Sebep ne olursa olsun, ka-

ranlk fonlu, mahdut formül-

lü atölye çalmalarndan
kurtulup ilk defa hayata, a-

çk havaya ve tabiata bir pen

cere açan ressammz olarak,

Halil Paa, bizde hem geçen

yüzyl resminin yaratt bir

sanatkârdr, hem de bu asr
biamda memlekete yeni bir

görü zaviyesi getirmee ça-

lan bir denemecidir. te o-

nun asl deeri, sanat tarihi

bakmndan, bu geçi no!

sim tekil etmesidir.

Paa'nm Resim ve
kel müzesindeki resimle

dikkatle tekik edince or

muhtelif tesirleri birle:

görürüz. Çalma tarzn

yavalk, dikkat ve titi

ten yetitii devre intikal

mek kabildir. Paletin

boyalarn renk olarak

sinden ve yanyana geti

renklerin tekil ettii

armoniden bile, yine b

devrin adam olduunu ç

rabiliriz. Ancak, resim

nin altnda tarih olmazsa

lan, k ve gölge telâ*

zaman balonundan sey

yi yanltabilir. Çünkü
Paa her tesire kaps
benlii olmyan bir re

deildi. Son otuz yl iç

resimleri pek az deir
denebilir. Bu itibarla

itibariyle eski oÜan tat

rn bile zamanmza ya

tiran unsurlar, elbette

deerini tekil ediyor,



KIN TARHTEN VESKALAR

SultanMecidinâkkz
Jultan Abdülmecidin pek
çükken ölmü bulunanlar

stesna, sonuncu kz, yani
||n4a, Refia, Cemile, Mü-
ge, Seniha, Naile ve Behice
i tanlarn küçük olan Me-
| a Sultan ahsen görme-

li. Fakat ismini pek küçük
îjimjdanberi bilirim. O ta-

lilerde çocuklar erkek ebe
|n, doktorlarn dourtma-
||

fevkalâde ender ahvklde
|:i olduundan ablam da,

li de Servet hanm ismin-
Hr ebe dünyaya getirmi-
Bu ebe hanm payitahtn
»mehur ebelerinden biri

^[uu için birkaç sultan,
meyanda Mediha Sultan

njurtmutu. (Galibja artk
n 3takbel gelinini dourta-
1 1 zaman hesaplyordu
• Ve ebe hanmlarn çocuk
n dourttuklar oldu, ko-
lan arada bir ziyaret e-

v ek türlü ikrama mkzhar
ölmeleri ve giderlerken za
im usulü ile kapya ge-

fljilen konam kupasna ve-
telkira arabasma içleri çe-

r
[

kumalarla dolu bir boh

J

konmas âdet olduundan,
njvet hanm senede en az
i kere bize de gelir, ve her
a liretinden tek olu Sami
\m ebesi bulunmak itiba-

sarayma daima gidip gel
I Mediha Sultandan bah-
nei asla ihmâl etmezdi,

i jetlerine biraz fasla ve-
e, sultan efendi mutlaka
larndan birini yollayp
|it etmeyi ihmal et-

|;mi. Her gidiinde gün-
le salvermez, giderken
lü ihsana garkedermi.
ek âkil, pek âlim bir sul-

!
efendi imi. Bir kere Bal
[iman öaraynn bilmem
ligi odasnda yalnz bulun

-

ju srada. Servet hanmn
!
ardaki bîr levhada yaz-
kulunlar niz begûzered
erini kendi kendine ve

Iyüksek sesle okuyaca
jnumu ta, meer yan o-

Yazan :

Nahid Srr ÖRK

O
dada bulnan sultan efendi i-

çeri girerek:— Ay, ebeciim, meer sen
Farisî bilirmisin de, gizler-

mlisin, öyle mi?
Diye kendisile bu dilde ko

numaa balayvermi. Bu
hikâyeyi duyup nniz begû-
zecd sözünü de belledikten

sonra aradan yllar, uzun yl
lar geçmiken, hattâ Mediha
Sultan ikinci kocas damad
Ferit Paann larkasma tak-
larak, henüz cumhuriyet i-

lân edilip, Osman oullar
hânedan âzas hudut d e-

dilmeden, hatâ Altnc Meh-
met tahtta: bulunduu sra-
da, memleketten ayrlm ve
Avrupann bilmem hangi eh
rinde ölüp gitmiken... bu-
nu da yllar takib ederek, ar-

tk akaklarm iyiden iyiye
aarmaa balamken, Ar-
iv Umum Müdürlüüne ait

baz evrak vazifeli bir me-
mur sfatiyle kartrdm s
rada, Mediha imzal bir mek
tup bulacak ve bir kaç sat-
rn okur okumaz da bu mek
tubu ite ebemin dourttuu
Mediha Sultann hem genç
bir kzken yazm olduunu
anlamakta gecikmeyecektim.

Evet, bu mektup Abdül-
mecidin kz Mediha Sulta-
nn kaleminden çkm bulu
nuyordu. Ve ebemin olgun-
luk çanda ilim ve kemalin-

den bahsettii Mediha Sul-
tann daha bir genç kzken
de pek irfanl ve kalemi kuv
vetli bir hanm olduunu, ni
ce erkek azn hayretten a-

çk brakacak kadar da Ara-
bi ve Farisî bildiini göste-

riyordu.

Ayni zamanda, bu pek âli-

mâne edal mektup, bir ak
mektubu idi. Mediha Sultan
analna yazd bu mektup

ta âk bulunduu erkek has
retinden âdeta çldrma ve
ölme raddelerine gelmi bu-
lunduunu pek müessir bir

lisanla anlatmakta, yürei
parça parça etmekte idi. Fa-
kat az sonra bir suretini ay-
nen verecek olduum bu mek
tuptan önce yazan hakknda
bir miktar malûmlat vermek
liim lâzm:
Mediha Sultan, 1856 do-

umlu, yani ana baba bir
kardei bulunduu son Os-
manl padiah Mehmet Va-
hidettinden be ya büyük-
tür. 1861 de ve Altnc Meh-
medin doumundan birkaç
ay sonra Abdülmecit Hân ö-

lünce yetim klalr, birkaç
ay daha sonra da -son Os-
manl padiahnn annesi
bulunmasna ramen hak-
knda hiç bir ey bilmedii-
miz- valdesi Gülistan hanm
vefat ettii için babasn ev-
lâd dünyaya getirmemi ha-
remlerinden biri tarafndan
büyütülür. Amcas Abdülâ-
ziz hal edilip en büyük bira-
deri beinci Murad ve onu
takiben dier büyük birade-
ri kinci Abdülhamid tahta
çktklar tarihte 21 yama
varm bulnmaktadr ve he-
nüz gelin, hiattâ nianl de-
ildir.

mdi 21 ya, o zaman, hat-
tâ nisbeten yakn tarihlere
kadar, gelin olmam kzla-
rn, evde kalm, hemen he-
men küflenmi sayldklar
bir yatr. Nitekim, Mediha
Sultann büyük ablas Fat-
m!a, Refia, Cemile ve Mümi-
re Sultanlar da babalarnn
salnda ve henüz 13 - 14

yalarnda iken gelin edil-

milerdir. Fakat Abdülaziz
yeenlerinin gelin edilmele-

ri için ayni tehalükü göster-

mee ve pek büyük masrafr
lar etmee lüzum görmedi-
inden, .Medihk Sultan gibi

ablalar Seniha, Naile ve
Behice Sultanlar da henüz
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kocaya verilmi deillerdir.

Sultan Abdülmecidin cülu-

sunu müteakip Abdülmecit
kzlarnn gelin edilmeleri

düünülmü ve Mediha Sul-

tan için kinci Mahmud da-
matlarndan Halil Paann
baka bir kadmdan doma
olu Mahmud Paa tasavvur
edilmitir. Fakat Halil Paa
sonra Seniha Sultianla evlen
dirilecek ve Mediha Sultan
bir kaç sene daha gelin edile-

miyecektir. Bunun sebebi ta-

biîdir ki kendisne münasip
bir zevç bulunamay. Ebe
Servet hanmn hiçç güzelli-

inden bahsetmeyiinden de,

güzel olmadna hükmetti-
im Mediha Sultan hattâ za-

rarsz deil de, pek çirkin

bile olsa, üphesiz ki, devrin
bütün vezirzadeleri kendisi-

ni almaa canügönülden â-

made idiler. Fakat sultan, her
hangi bir paann delikanl
oluna deil, gönlünün seç-

mi bulunduu bir gence var
mak istiyor, bunda iddetle
srar ediyor, varmak istedii
genci (damad- hazret-i eh-
riyâriler) arasna katma da
Sultan Hamid reddediyordu.

Mediha Sultan, 1878 de çi-

len mehur Sami Paann o-

ullarmdan Necip beye ve-
rilmesi için srar etmekte i-

di. Ve Sultan Hamid ahsen
pek yakkl ve pek güzide
bir genç olmasna ramen,
bu beyin hanedana intisab-

etmesini kat'iyyen kabul et-

miyordu. Çraan basknn
yapp beinci Murtad tahta
çkarmaa teebbüs etmi o-
lan Ali Suavinin en son gün
lerine kadar Sami Paa ko-

nana devam etmi bulun-
duu, bu konan çeitli hi-

mayelerine mazhar olduu
sabit olmutur, bundan dola-

y da Sultan Abdülhamidin
bu efrad pek kalabalk aile-

den stk syrlmtr. Bu ai-

leden birini, âsi Msr valisi-

ne bavekillik ettikten bir

müddet sonra stanbula s-
np ilk önce bir mutasarrf-
lk kabul ettikten sonra na-
zr ve vezir olan Sami Paa-
nn bilmem kaçnc 'olunu
kendisine ve tabii ayni za-
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manda Sultan Murada enite
yapma arzu etmemekte,
bunu mahzurlu bulmaktadr.
Mediha Sultann kendisile

hemen hemen yat, kendin-

den ancak bir ya büyük o-

lan bu paazadeye hangi ta-

rihte ve nasl âk olduunu
bilmiyoruz. Belki daha am-
cas tahtta iken onu görmü
ve sevmee balam ta ola-

bilir. Belki bir mesire yerin-

de, tabiî yamakl ve ferace-

li olarak, cariyelerin ve ha-
rem aalarnn nezaretleri

altnda yar perdesi inik bir

kupa arabasnn penceresin-

den ve tâ uzaktan onu görüp
beenmi ve cariyelerden so-

rup hüviyetini örenmi ol-

duunu tahmin etmek güç
deildir.

Belki gözler karlam,
belki yaman tülleri arka-
sndan dudaklarn hafif ve
uçucu bir tebessümü paaza-
deye bir sultann kendisine

gönül verdiini müjdelemi,
fakat Ali Suavi baskn üzeri-

ne Necip beyin stanbulda
kalmas padiahça münasip
görülmeyerek kendisi sefa-

ret kâtiplii ile Parise yol-

lanmtr.
imdi Mediha Sultann

kendisini büyütmü olan a-

balna, kadn efendiye yazd ve kimbilir ne korkular
içinde, ne tereddütlerden son
ra odasna brakp yürei çar

pa çarpa kaçt, mektubu
aynen sunuyorum.

Güzel ve pek okunakl, sa-

de, o zamann hemen umu-
mî âdeti veçhile noktasz,
virgülsüz mektubunda sul-

tan aynen öyle diyor:

Benim terbiye-i vücu-
clüm ve sebeb-i feyzim ef.
katpefver ninem efendim
hazretleri,

Muktezay-i merhamet ve
mürüvvetiniz kaç gündür
hastaln nedir zayifUyör-
sün diye üzülüyorsunuz Ah
anneciim vücutce benim bir

illetim olmad sizin de pek
ranâ malûmu devletinizdir

Fakat efsûs ki u temam be
yldr bir derde uradm ki

çaresi bulamamaktadr Ar-
tö ne diyeyim efendim yine

mukadderatt ilâhiyenin
ri deildir bmaenaleyh
dahi inkâr götürmez ki

cib tealâ vetekaddes hef
se irade-i cüzî ihsan etmiî

ann ise sarfolunmad |
mali teessüf ve hayretle

|
rülmektedir bu ecelden ç
vesatet-i) devletinizi rica

diyorum çünkü anacm
zin sadayi ikâyetiniz sair

rininki gibi hükümsüz oln

yacaktr demek istiyorum
bu âne dein zat- hilâfi

âyât efendimiz hazretler

taciz ve tasdiden içtinap

niisinizdir ve padiahmz
fendimiz dahi akran ve e

alinize faik olduunuzu 1

lip götürüyoruz ki zatvt^

fevkalâde hürmet ve riâ
göstermektedir hasl anâm benim derdime çare i

cak siz bulacaksnz beri

nahif zayif vücudüm ani
be sene tahammül edebi

ve kasir aklm ise u kt

gün beni idare etti zanne
sem bizim sabrmz dâsit

sabr- Eyyûbü elsinei enû
dan imha edecek dereci
vâsl oldu nineciim efen
çiim benim perianlma
ve perianlmn sonu o\

helâkimden ortada azim
$

nahtan baka bir faide ht

olmayavak hülâsa-i kel
kâred bu itikan reid mö
linçe bu defa biliti

âkk- estar-i edeple m#ra
casir-i ihtar oldum
hayatm efendim ninem,
18 B,amazan 97 kerim* V

ve cariyeî im

Medilu ;ta

lar

Bir çerkes cariyeye ka
efendilik pâyesine eritik
ve anne yahut analk oldt

tan sonra saray âdâb ge

ince bir sultan tarafnc
da nasl tazim edildiini g

termek bakmndan da
him olan bu mektuptaki (

sene) sözü ve 97 tarihi

diha Sultann Necip pa }
daha Abdülâziz saltanat
nasmöfa- görüp sevmi ol J3

unu, belki henüz ablas
niha Sultana namzetken I

rüp sevmi olduunu an
maktadr.

(Sonu gelecek sayt

W;



Kuvvet macununu Arap ve Acem hekimlerine yaptran

Fatih Sultan Mehmet.

adiahlarn Kuvvet Macunlar
Yazan : Kimyager Eczac Naid BAYLAV

trayda padiahlara hususî

tte hazrlanan ilâçlar «ma
ar ve Nevruziyelerdi.» Bu
ar ba lalann huzurunda,

imba veyahut ilâç yap-

ta mutahasss olan bir zat

ündan helvahanede hazr-
*d ve bunlar süslü püslü

ere, hakkalara, vazolara,

lere konurdu. Üzerleri gü
Dir kumala örtülerek ba
ve Hekimba tarafndan
ürlendikten sonra padia-
sultanlara, kerimelerine,

âzama, eyhülislâma, pa-

ra, Kadaskerlere, nakibül

ifa, stanbul Kadsna ve

i bir çok Enderundaki er-

;

ve ümeraya datlr ve

ruziye macunlar da bahar

akdim olunurdu. .

)pkap Saray Müzesi ari-

e, Sultan Abdülhamit I. in

93 numaral evrak arasnda
bulunan tarihsiz bir vesikada,

öu macunlarla Nevruziyeler,

derece, mevki, ve rütbelerine

göre ie, vazo, hokka ve kâse

miktarlar isimleriyle beraber

yazldr. Vesikada tevziat u
suretle yaplmtr.

Saadetlû Safiye Sultan haz-

retlerine 5, saadetlû Saliha

Sultan hazretlerine 5, saadet-

lû Aye Sultan hazretlerine 5,

saadetlû Zeynep Sultan haz-

retlerine 4, saadetlû Safiye Sul

tan hazretlerine 5, saadetlû

ah Sultan hazretlerine 5, sa-

adetlû Mihoriiah Sultan haz-

retlerine 5, saadetlû Beyhan
Sultan hazretlerine 5, ismetlû

Hibetullah hanm Sualtan haz

retlerine 4, saadetlû Safiye Sul

tan kerimesi hanm, sultan haz

retlerine 4, saadetlû Saliha

Sultan kerimesi hanm sultan

hazretlerine 4, saadetlû Aye
Sultan kerimesi hanm sultan

hazretlerine 4, rifatlû sadr âlî

hazretlerine 5, semahatlû ey
hülislâm efendi hazretlerine 4,

saadetlû Mehmet Paa hazret-

lerine 4, saadetlû Kaptan Paa
hazretlerine 4, saadetlû Tevkii

Paa hazretlerine 4, Sadri Rum
faziletlû efendi hazretlerine 3,

Sadri Anadolu faziletlû efendi

hazretlerine 3, Ser etibbai has

sa faziletlû efendi hazretlerine

3, Nakibüleraf faziletlû efen

di hazretlerine 3, stanbul Ka-
ds efendi hazretlerine 3, On
üç nefer mesayihi cevami efen

diler hazretlerine 2, mamev
vel hazreti ehriyarî efendiye

2, mam sani hazreti cihan-

dari efendiye 2, Cerrahba e-

fendiye 2 ve dier bütün saray

mensuplarna ikier dirhem

verilecei bildirilmektedir.

Ötedenberi Topkap sarayn
da yaplmakta olan bir Nevru
ziye macunu, Yldzs saray-

na kadar da gelmi ve her se

ne Sultan Abdülhamit II ye

yaplp takdim olunmutur.
Aadaki tertip Yldz ve Dol

mabahçe saraylarnda eczacba
olan bir eczac tarafndan

bana verilmitir.

Nevruziye tertibi

Anber 3, Misk 2, Darçm ka-

buu 250, Karanfil 50, Krmz
250, Çöen 80, Havlcan kökü

5, Gülçiçei 250, Melekotu kö

Kü 10, Azak eii 15, Kini 30,

Kakule 15, Sünbül-i hindî 25,

Küçük hindistan cevizi 30,

Basbase 10, Zencefil tozu 10,

Vanilya 30, Tatl bademya
150, Sinanî kaeb-i sandal 50,

Öd (ud) aac hasebi 8 dir-

hem, Altn varak 5 paket, Ci

van perçemi hülâsas 2 ie,
Gülsuyu 2 okka, eker 2 okka.

Fatih Sultan Mehmed'e Arap

ve Acem hükemasnn hazrla

dklar kuvvet macunu (1).

Aada tertibini vereceim

(1) Naid Baylâv, Fatih Sul

tan Mehmet devrinde (telif,

tercüme ve istinsah edilen) tp
eserleriyle ilâçlar. 1953 stan-

bul.

225



51

Kuvvet macununu tarif eden yazma bir eserin sayfas.

kuvvet macunu Topkap sara-

y müzesinin arivinde ve 93

numaral evrak arasnda bu-
lunmakta olup, bir vasta ile

padiah hazinesinden çkarl-
mtr.

Vesika:

Malûm ola ki

bu macun-i mücerreb pa-

diah hazinesinden çkmtr
ki, Arap ve Acem hükemalar
ittifakla Sultan Mehmed Hân
hazretlerine terkîb idüb yaz-

mlardr. Vefatndan sonra iç

olanlarndan birisi bir tari-

kiyle yazdrub tarada birisi-

ne göndermitir. Cümleden
nef'i budur ki, bir kimse er-

likten kalm olsa yahut bir

hatu (hatun) dourmasa ann
bedeninden her durlü illetler

var ise, krk sabah ve akam
ibu macunu yire 15 ya 20

yanda yiit gibi ola ve avrat

ise gine on be yanda kz gi-

bi ola ve tamam hayzn görür

ve bir dahi görünceyedek ce-

mi' azasnda her ne kadar ev-

lâde mani olur illetleri var ise

ve marazlar var ise cümlesini

def ider ve ömründe evlâd
olmayan kimselerin evlâd o-

lur, biiznillâhi Tealâ ibu ma-
cun zekerde ve hayada ve uruk
da olan ahlat eridür pâk ider

ve eer bir kimse tecrübe it-

mek murad iderse, bir gice al
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t dirhem ibu macundan yi-

yesin, sabah kandile bevl ide-

sin göresin ki neler çkar, he
man bir gicede faidesi malûm
olur ve hassiyeti bî harabdr
gice yatdui zamanda eki ide

eczâlar dahi bunlardr. (Ka-
ranfil, kebabe, fulfül, dar-

cm, bunlarn her birinden o_

nar dirhem ola ud-ül kahir, ke
reviz tohumu bunlardan beer
dirhem ola, Anisun-i msrî,
srgan tohumi, havuç tohumi,
algam tohumi, turb tohumi
mataki (sakz) sinameki bun
larn her birinden onar dirhem
ola, Ak günlük on dirhem ü-

zerlik tohumi on dirhem, ac
badem ya on dirhem ayt-
lanm çörekotu yiirmi ibu
mezkûr eczalar muhkem ha
vanda sahk idüb üç argi beyaz
bal ile mutad üzere macun
idüb ve içine be çekirdek
misk ola ve altm dirhem e
ker katub bir kâseye koyub ah
sam ve sabahta altar dirhem
istimal ideler ve art budur
ki, kaçan yiyecek vakitde Pey
gamber aleyhissalât-ü vesse-
lâm ruh-i pâkine üç kerre sa-

lât getürüb ve dahi besmele-i
erif ile üç kerre ihlâs- erif
ve üç kerre Fâtiha-i erif oku
yub cemi' al-ü ashâb- Resû-
lullah-i sallâllahü Tealâ aley-
hi ve sellim ervahlarna hibe
ide ba'dehû eki ide ve sakmb

cünub oldui vakit yemey
vesselam.

Yukardaki vesikann m

J

ninde geçen eczalarn isimli

riyle lâtince karlklarn ve

relim:

Dirhei

Karanfil (Caryophülli

Flores) 10

Kebabe (Cubebac Fructus 10 i

Fulful (Piperis nigri

Fructus) 10

Darçin (Cimamami chi-

nensis cortex ceylanici

-Cartex_) 10'i

Ud-ül- kahir (Pyrethri

Radit 10

Kereviz tohumi (Apii

Semen 10

Anisun-i msrî (Cari cap-

tici Semen 10

Isrgan tohumi (Urticae

Semen) 10

Havuç tohumi (Caritde

Semen) 10

algam tohumi (Brassi-

cae Rapse Semen) 10

Turb tohumi (Raphani

sativae Semen) 10

Mataki (mastika) (Re-

sina Mastix) 10

Sinameki (Sennae Folia) 1(1

Akgünlük (Olibanum,

Gummiresina Oliba-

num) 10

Üzerlik tahumi (Pegani

Marmalac Semen) 10

Ac badem ya (Olcum
Amygdalae ama-
roe) 10

Çörekotu (Nigella sativa j
Semen Nigellae) "

Bal (Meli) kâfi miktar'

Misk (Moschus) çekirdek 5

eker (Saceharum) dirh. 60 I

Sabah ve akam altar di ,

hem istimal edilecektir.



Bugün vâsl olduumuz netice, asrlardanberi çekilen millî

musibetlerin intibah ve bu aziz vatann her köesini sulayan

kanlarn bedelidir.

Bu neticeyi, Türk Gençliine emanet ediyorum.

Ey Türk Gençlii! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk

Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu
temel, senin, en kymetli hazinendir. stikbâlde dahi, seni, bu

hazinedn mahrum etmek istiyecek dahilî ve haricî bethahla-

rm olacaktr. Bir gün istiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburi-

yetine düersen vazifeye atlmak için, içinde bulunacan va-

ziyetin imkân ve eraitini düünmiyeceksin! Bu imkân ve e-
rait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve

Cumhuriyetine kasdedecek dümanlar bütün dünyada emsali

görülmemi bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile

ile aziz vatann, bütün kaleleri zaptedilmi, bütün tersanelerine

girilmi, bütün ordular datlm ve memleketin her köesi
bilfiil igal edilmi olabilir.

Bütün bu eraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere

memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve

hattâ hyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri

ahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emellerile tevhit ede-

bilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bîtap dümü ola-

bilir.

Ey Türk istikbalinin evlâd, ite, bu ahval ve erait içinde

dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktr.
Muhtaç olduun kudret, damarlarndaki asl kanda mevcuttur.

Gazi Mustafa Kemal
1927



Atatürk, Yalovada» yeril v© yabanc fotorafçlarn objektifi önünde.

A T A T ü R K
15. Ölüm Yl Hatras

Yeni Tarih Dünyasnn bu özel says ebedî

Atatiirkün ebedî bir hatrasdr

Atatürk'ün bugüne kadar neredilmemi 6 sayfalk çok kymetli bir

mektubu, el yazs ile ilk defa nerediliyor. 125 resim içinde 25 tanesi

lk defa görülmektedir. Ayrca, 12 imzann, bugüne kadar neredilmemi
hâtralar. 84 sayfa 100 kuru,





Onbe Günde Bir

Tarih vesikalarmz ve ihmallerimiz

Bilmem, Yeni Tarih Dünyas okuyucular

genç ve kymetti tarihçimiz M. Çaatay Ulu-

cay'm «Haremden Mektuplar» m dikkatle o-

kuyorlar m? Neredilen mektuplar biraz a-

dal, anlalmas güç olduu için okurken sk.

lanlar olabilir. Fakat sevgili okuyucularm,

Jbu mektuplar okurken unlar düününüz:

Bu mektuplardan, bugüne kadar hiç kimsenin

haberi yoktur. Yani bu mektuplara el sürül-

memi, kimin nesi olduu aratrlmamtr.

Bu mektuplarn, Osmanl tarihinin karanlk

kalm noktalarn aydnlatacak esiz vesika-

lar olduunu göz önünde tutarak okuyunuz ve

düününüz ki, bu mektuplar, zaman zaman,

Osmanl tarihinde «Harem» dediimiz sara-

n medhiyesini yapmak arzusunda deilim,

kümdara mensup veya yakn kadnlarn bar

larndan kopan birer hçkrk, zaman zaman

da onlarn birer nee ve saadet sayhalardr.

«Haremlden Mektuplar», katiyetle söyli-

yelim ki, bir cok sayfalar zifiri karanlk ha-

linde bulunan Osmanl tarihini aydnlatan

birer ktr. Yakn tarihe gelince, bu bektup-

larm pek çok enteresanlarn bulacaksnz.

Ben, bu yazmda, «Haremden Mektuplar»

mn medhiyesini yapmak arzusunda deilim.

Deerli arkadam Çaatay, tarihimize esiz

bir, kaynak daha ihda ededursun. Benim asl

üzerinde durmak istediim, Türk arivlerinin,

dünyann belki en iptidaî memleketlerinde

rastlanamyacak bir ihmalle, ele alnmam
olmasdr. Bir Macar umumî tarihi gördüm'

1

.

Bu umumî Macar tarihi, on muazzam cilttir,

Macar tarihçisi, tasnif edilmi Macar arivin-

den neler almam. çim szlad, gözlerim ya-

ard, tüylerim ürperd i. Biz, kendi arivimi-'

zin tasnifini ve ilim âlemine arzetmeyi düpin

mezken, bizim tarihimize ait en kymetli ve

bizde mevcut olmayan vesikalar da ihtiva

eden ecnebi arivlerine ba vurmay, onlardan

istifadeyi de hiç . düünmemiiz.

Peki, bu kaytszlk ne olacak?

Ne vakit tam ye mükemmel bir Osmanl-

'devri tarihini yazacaz?
Vaktiyle salahiyetli kimseler, hesabn

• yapmlard ve> ,bir vesile ile yazmtm, tek-

rar ediyorum, babakanlktaki
;

arivleri bu-

günkü kadro, yüz senede tasnif edemez.

.
Diyeceksiniz ki. tasnif yaplm, bitiriU

Yazan ; Niyazi Ahmed 8ANOGLU

mi ne olacak? Evet, bu da ayr ve arivlerin

tasnif edilmemi olmas kadar, yürekler, sz-

latc bir dâvadr.

Biz, hayatmz bu vatana kymet ifâde

eden eser kazandrmaya vermi bir vatanda
olarak .kurtuluu bir noktada buluyoruz: Dev
let eli, ilmî ve tarihî neriyat himaye edecek,

bu gibi neriyata kolaylklar gösterecek, yay-

ma imkânlar salyacaktr. Aksi takdirde

zaman geçtikçe telâfi edilemiyecek kymetler

kaybedeceiz.

Bugün öyle kymetli elemanlar tanyoruz

ki, ellerinde hazrlanm emsalsiz ve her bir|

mühim boluklar dolduracak eserler vardr.

Fakat bu eserler, matbaa devri balamad
zamanlarda olduu gibi, «Tek yazma eser» o-

larak kalmaa mahkûmdur.

Yine bu memleketin yetitirdii öyle bil-

ginler tanyoruz ki, bugün onlardan sadece

eser istemek, eser yazdrmak suretiyle istifa-

de edilebilir. Fakat semtlerine urayan yok-

tur. Bu millet, bu kymetleri bir daha güe_bu-

lacaktr. ^^^J^yajzi^^

Kapak resmimiz :

ASURBANPAL VE FNKELLER
Komulariyle iy" geçinmenin yollarna fca

vuran Fenikeliler, senelik ödedikleri fidyelerle

sulhu korurlard. Bu sayede 150 senelik bir

sulh devresi geçirmilerdir. Fakat nihayet M.

Önce. 876 senesinde, Asurbanipal, emrindeki

büyük bir orduyla sahili taj^en güneye do
ru ilerlemeye balamt. Resimde, Fenikelile-

rin hükümdara yeni hediyeler takdim ettik-

lerini görüyoruz.

Yeni Tarih Dünyas
Yl : 1, Cay : 6

Fiyat 50 Kurutur,

On be günde bir çkar.

Sahibi: A. Banolu * Yaz leri Müdürü :

N. A. Banolu * darehane : Nuruosmani-

ye cad. No. 57 Kat 1 * Telefon ': 21649 *
Abone artlar :

' Senelii 12, Alt ayl
6 liradr ^ Yabanc memleketlere ikî löteJ

lidir * Dizgi ve bask : ERCAN Matbaas,

Kapak klie : Nur Klie atölyesi.



Sultan Aziz'in Beylerbeyi camiine Cuma selâml. — Preziosi —

-

stanbula gelen ressamlar

:

Ressam Preziosi biz ve civarmz
Tarih bugünkü gibi yaa»

arak geçmi. Onun been-
diimiz ve beenmediimiz
;araflar var. Tpk bugünkü
*ibi. Baz insanlar maziyi be

ilenmez. Evolüsyon da belki

jjunu icabettirir, amma çou
[muz da maziye mütehassirâ

le ömrümüzü geçirmee ça-

krz. Düünmeyiz ki mazi»

jple sa olsaydk bugün ha-

iyatta olamazdk. Mamafih,
mazi sevimlidir ve ondan hz
alp ilerlemek en makul yol

jtlur.

Maziyi çoumuza sevdiren
b devirler hakknda yazlan-

lar ve yaplanlardr. Meselâ
üleymaniyeyi görenler o

Yazan :

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER

o
devrin ihtiamn zamannda
yaamak ister. Fakat düü-
nürsek o devrin bugünkün-
den fark yoktur. Yazlanla-
r okumak ta iyi taraflarn-

dan bizi mutlaka cezbeder.

Hele resmi yaplanlar bize

bilhassa o hayatn gözleri-

mizle hiç olmazsa eiine
yaklatrr ki, geçen asrda
aramzda yaam, bizi biz-

den daha iyi görmü bir res

sam Preziosi zamann bugü-
ne kadar yaatmaa muvaf-

fak olan bahtiyarlardan biri

dir.

Sultan Abdülmecid zama-
nnda, kinci Sultan Mah-
müd'un bir ksm ekilde kalm inkilâplarnn Garplla-
r üzerimize çeken devamla-
rndan birisi olan tanzimat
ilânndan sonra dikkat nazar
lan bize çevrilmitir. Ö dev-
rin inkilâplarn gösteren re

simler nadir deildir. Bun-
larn bir ksm baslmam-
tr. Meselâ Msr'da (Dar-ül-

Kütüb-ül-Msriyye) de gör-

düklerimiz bu meyandadr.
Bir ksm da baslmtr ki

bu arada Brindizi ve Prezio-

si'ninkiler bata gelir.
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Burada her geyden önce
bu son iki ressam arasnda
ksa bir mukayese yapmak
lâzmdr. Brmaizi zamannn
resmine vakf lâkin tefer-

ruatl ve ince çalan bir sa-
natkârdr, Preziosi ise ona
nispetle daha fazla artisttir.

Yani mükemmel bir res-

sam, ruhumuzu cidden be-
nimsemi bir sanatkârdr.
Üsküdarl ressam rahmetli
Ali Rza ve Dr. Rfat Osman
beyler bu fikirdedirler. Mem
leketimizde bu zatn resim
lerini toplayanlar arasnda
bada gelmektedirler. Bil-

hasa ressam Ali Rza bey o-
nun sanatn pek üstün tu-
tar.

Ressam Preziosi hayat
hakknda bildiklerimiz çok
azdr. Rivayetler kendisinin
stanbulda pek çok seneler
oturduu etrafndadr. Bu-
nu kabul etmek zarureti var
dr. Zira gördükleri ve ta-
rihleri bize bunu bildiriyor.

öyle bir rivayet daha var
dr:
Bunlar iki talyan karde-

tir. Ailesi hakknda bir ey
bilmiyoruz. Birisi talyan se-
faretinde batkâtiptir. stan-

DHenciIer.

— Preziosi
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Araba.

bulu kendi zannnca garibe-

lerle dolu bulan bu zât «Se
nin için mevzu' çok» diye
ressam kardeini çartm-
tr. Nitekim kendisi o zaman
Msr'dadr. Bunun üzerine
Preziosi oradan stanbula ge
lir. Burada resimlerindeki

tarihlerden örendiimize gö
re en aa 22 sene oturmu-
tur ki bu hemen bütün sa-

nat hayatn doldurur. Za-
manna göre en eski resmi
1855 tarihlidir. Seyyar yaz-
cy gösteriyor. Bu harikulâ-

de tablonun renklisi de ba-
slmtr. Asl Edinburg mü-
zesindedir.

1860, 1863, 1867, 1868,

1869, 1875, 1876, 1877 yani
1860-1877 seneleri arasnda
stanbulda 17 sene oturmu
oluyor. Ayrca buna katlan
daha önceki 5 sene stanbul
hayatnn ruhunu anlayabil-

mek için kudretli, zekî ve gö
rüü kuvvetli bir ressam i-

çin kâfi saylmaldr. Bu a-

rada Msr, Tunus ve Roman
yiada dolam ve bilhassa M
sr için pek çok sayda re-

sim yapmtr. Tunus'a ait

bir resmine henüz rastgele-

medim. Filhakika resimlerin
de rastgele yaplm intiba
yoktur. Hepsi esasl ve cid-

dî tetkiklere dayanmaktadr.
Bizi çok iyi anlam, sevmi
ve bunun zevkini resimlerin
de ifade etmitir. Vefat ta-

rihi 1882 olarak gösteriliyor.

— Preziosi —

Ayn tarihde Royal Akade-
mi'de bir manzaras tehir
olunmutur.

Vefat hakknda da maa-
lesef yazl mehazini bula-

madmzdan üzerinde pek
duramadmz bir dier za-

yf rivayet vardr. Buna gö-

re Preziosi Küçük-Çekmece-
de avda ölmü ve Feriköyü
mezarlna gömülmütür.
Kezâ tahkiki mümkün ol-

myacak rivayete göre dama
d pek havai mereb imi,
ne kadar resmi varsa Yük
sekkaldrmda birer birer

yok bahasna satm ve

onun koleksiyonu bu suret-

le dalmtr. Hattâ bundan
70 sene önce beherini iki ku
rua kadar verirlermi. Bu
rabetsizliin sebebi o za-

man Müslüman Türk evleri-

ne resmin girmemesi ve bu
cihetle satlmamasdr. Bür
Rumun kzma iki defter do-

lusu sulu boya resimlerinden
ibjaret albümlerin verildii

ve bunlardan birisinin Eflak

ve Budana ait olduu söy-

lenir. Dieri stanbul'un ma-
lûl dilencileri hakkndadr
Bu ikincisini kitapç Nian-
yan vastasiyle görebildim ve
tetkik için günlerce bende
kald. Sonra sahibine yük
sek bir fiyata satlamadn
dan iade olundu. imdi ne-

rede ve kimdedir malûm de
il, bir rivayette Yunanis-
tan'a gönderildii de ayn



j
zattan duyulmutur,

jj
Acaba u dünya yüzünde

|

matbu' ve gayri matbu' Pre-
" ziosi resimleri ne kadardr?
' Merak ettiim bu ksm hak
jknda fazla malûmat elde e-

jdemedim. Vaktiyle Preziosi

resimlerini alp satan Max
Fruhtermann'a göre ressa-

|mm yantii ve baslan resim
leri 630'u bulurmu. Bu ne
suretle ve ne maksatla söy-
lendi bilemiyoruz, Mübalâ-
ja dia olabilir. Buna bizzat

Jçok merak ettiim cihetle

bizde ve hariçte mevcut olan
larm eer bir albümde mev-
cut boyal 42 gravür kendi-
sine ait ise, 204 tanesini biz-

jzat görmü oluyor ve mat-
jbularndan 60 kadarna da
I sahip bulunuyorum.
I Msr'a ait resimleri büyük
ktada stanbul'a ait olanlar
gibi Paris'te Lemercier mat.

|

basnda müteaddit defalar
mahdut sayda basilmi ve
cildli olarak sata arzedil-

ffotir. Çok hususî bir usulr
de ve dikkatle ayarl olan

Dilenciler albümü kapa.

bunlar asllar kadar kymet
li ve pahal satlmaktadr.
Biraz fahi bile olsa baz an-
tikac dükkânlarnda tek tek
rastlanmaktadr.

Preziosi üçüncü albümü
stanbul hakkndadr. Bun-
lar büyük ktadadr. Dier-
leri albüm halinde görülmü
ise de bu ancak tek tek tab-
lolar halindedir. Bu arada
Yeni Cami' avlusu, Eminö-
nü'nün denizden görünüü,
Kanlca'dan Hisar'lar, Eyüp
Sultan'da Gümüsuyun'dan
Haliç ve stanbul (1). Bey-
lerbeyi camiine Sultan Ab-
dülaziz'in denizden selâml-
, Bedesten içi (2) bize ait

olan büyük ktada resimler
meyanndadr.

(1) Buradlan imdi aac ve
talar bile kalmyan
Tokmak - Tepe kabris-
tan aaçlariyle görül-
mektedir.

(2) El yapmas olarak aziz

dostumuz Bay Esad Tuv
ay'dadr.

— Preziosi —

Preziosi Karacaahmed'de
mezar taçlarn çizmitir.

Hafif renkli büyük kit'a ba-
slm bir örneini üstad Sa-
lâhaddin Refik Srmal'da gör
düm. Büyük kt'ada balk
ve oyma talar, köhne bir

dükkân, mezarla giderken
taçlarn çalmalar görülü
yor. Bir hamam önünde top
lanma. Asln göremedim. Fa
kat bana fotorafn göster-

diler.

(1867 Constantinople Par
Preziosi) imzal dier büyük
kt'ada tablosunda Divanyo-
lunda Sinan Paa türbesi ve
önündeki mezarlk görülü-
yor. Levha uzun ve büyük
boydadr. Divanyolu toprak
bir yol olarak görülüyor.

Büyük kt'ada beyaz dier
renkli ve matbu' bir tabloda
ayakta ve kadiri dervii.
Önünde meyva satan yeil ve
dardöan sarkl sakall bir
adam çömelmi. Arkada fe-

raceli bir kadir.- Arka p!ânr
da da Kapal-Çar'dia kuma
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yor.

Bir panayr yeri de büyük
kt'ada çadrlar kurulmu,
üze/lerinde Osmanl bayrak-
lar ve her tipten insan var.

1875 tarihini tayor. Zey-
beklerin de mevcudiyeti bu-
nun zmirde Yumurta Pas-
kalyas Panayr olduunu
gösteriyor. Romanya ve Bük
re'e ait olan üç tanesi de

dikkate ayandr.
Biri büyük kt'ada (Prezio

si en Roumanie) imzasn ta

yor. Bunu Paris'de Sen ke-

narndaki yaymaclarda bul»

mu ve 1935 de azasndan
'bulunduum Romanya Tb
Tarihi Cemiyeti Müzesine he
diye etmitim. Dieri (Pre-
ziosi Bucarest 27 Juielelt

1868) imzaldr. Bir Romen
kahvehanesini gösteriyor.

Büyük kt'adadr ve Romen,
ler köylü kyafetleriyledir.

Cumpu Lungu 1869) tarihli

ve büyük ebaddadr. Bunda
Bükre'de bir ahap köprü
ve evler görülüyor.

Yine üstad Salâhaddin Re
fik'de bir Londra seyahatin-

de bulduu 4 adet el yapmas
Preziosi resimleri de dikka-

te ayandr. fadesine göre

- K&h J koca ;7kl d Menci.-
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dir.

Bir tanesi 41 x 70 eb'a-

dnda Çamlca'da Sami Paa
kona çam etrafnda. Uzak
tan stanbul görülüyor. Die
r 1863 de yaplm Eyüp Sul

tan mezarl. Mütebakiyesi
de manzaralard?-.
Bunlar Paris'te Lemercier

matbas müteaddit defalar

basm. Bir ksm kartonlara

yapm, dier ksm husu-

sî kaim resim kâtlarna
tab' edilmi. 1927-1929 sene

lerinde Paris'te iken bu mal
baanm yerini buldum. Bina-

s duruyor, fakat eski mat-
baa ve bunun bastklarndan
eser kalmam. Orada bana
rivayet edildiine göre bun-
larn talarn Amerikallar
satn alm Ben bunu varid
görmüyorum. Bunlar mah-
dut 500 veya 1000 sayda,
kymetlenmesi için güya ka
bplan silinmi. Hakikaten
rr^tbu' olmalarna ramen
Preziosi'nin Lemercier tab'-
lar çok pahal satlmaktadr.
Bugün de stanbulda ele geçi

renler pahalya vermek isti-

yorlar. Zira, mevcut nüsha-
lar yeniden piyasava düün
ceve kadar çok azalmtr.

stanbul'a ait 30 resimli al

büm bizce iki defa bas^lnr
frr. Zamanmda Sultan Aziz
tugrah kaim bir kap içinde-
dir. Bunlarn tek teik saM-
d'm göstermektedir. Zira

herhangi bir albüm parçala-

narak avnlnvs bulunmakta-
dr. Avr'ca tablolar halinde
bas 1d tahmin etmek zor

dur. Bu albüm nek maruf-
dur ve Bayezid'da Beledive
Kü+ünhane^inde bir cildli

nüshas vardr.

Mevcut resimler bunlar-
dr:

At+ar dükkan, Dilenciler,

Arnavut simitçi, Çingeneler,
Türk kadmlarmm gezmtisi,

Muhafaza alavmdan nefer-
ler, Yahudiler, nekli kurnam
pazar, Tfirlç arabas, Hrvat
kapc," ekerlemeci, Kav^k-
ç', "Su hamalf/ Kuskus pilâv
satan

,
.Rumlar,

. ; ;Bir îrncsn
k'âhveV Sultan Bayezid . «arhi

âvluâü/'Ârâbâ, Boaziçi Me~

Mevleviler.

<— Preziosi —

zarlk, Mevleviler, Haremi
aas, Yazc, Arnavutlar,

j

Kahve, Kâthane, Hamail
Ekmekçi ve bir Kahvehane?
dahili.

Bu mühim albüm bir asit

önce stanbul'un muhtelif

hususiyetlerini göstermekte-

dir. Alelmüfredat sralam-
yoruz. Bunlardan iki tanesi

skit Yaynevi bir az ufakça
lâkin asl gibi nefis olarak

Millî Eitim matbaasnda
tablo halinde bastrmtr.
Bead Ekrem Koç'u da s

tanbul Ansiplopedisine bin

kaç tanesini renkli olarak

ba^t^rp kovmutur. Bunlar-

la ksmen stanbul Albümün^
deki resimler tannm bulunç

maktadr. Bir kaç da mese-!

lâ bir kahvehane içi ve mev-
elvîler birer vesile ile renk-

siz olarak makalelere kon-
mutur. Bu stanbul Albümü
balan^cmda Victor Cham-i
pler Pittoresk cenheleri tavd

sifen edebî bir önsöz yazm
tr. Prezios* eserlerindeki

kymeti ve hakikî görücün

kuvvetini bilhassa, tebarüz

ettiriyor.

Preziosi'nin ulu boya ile

el
.
yapmas, l tane resmini

j

bir ^Ib^TK irinde. . (Les Gu-
j

;• -/-(Deyamf M% ml sayfada)'
1

';



Abdülmecit, bayram tebriklerini kabul ediyor. (Britanya Yldz mecmuasndan 1861)

rakn Tarih:

Abdûlmecid*in âk kz
Bugüne kadar neredilmemi mektuplar
— 2-

Necip Paa da Medi-
Sultan sevmekte, onun

jasretile Pariste strap çek-
ekte midir? Onun Paris el-

iliimzdeki baka bir kâ-
iple, pek çapkm ve zevkpe-
est Abdülhak Hâmitle pekk fk dostluk etmi oldu^
tunu düününce bu suale
tat'î bir (evet) demek güç.
Çald ki, mevzuumuz ancak
Mediha Sultann aknn hi-

[tâyesidir.

Kadn efendi büyüttüü ü-

l/ey kznn itirafnamesni,
Krapça ve Farsça kelimele-
jrine, yiama hiç uymayan e-
ias^na ramen, elbetteki pek
püessir olan mektubunu okur
ten herhalde gözleri yaarm
olacaktr.

Mediha Sultanla ayrca
(konutu, onun hem de konu
turup dinledi mi? Birlikte

aladlar m, bilmiyorum,

Belki edebe mugayir bul-

mu, yüzgöz olma münasip
görmeyerek kendisile bu
mevzu üzerinde görümemi
tir. Fakat muhakkak ki pek
müteessir olmu, telâ ve en
dieye kaplm ve eline ka-
lemi alp, bozuk bir yaz ile,

Mediha Sultan gibi âlim ol-

mad için, Farisî beytler

kartrmaa teebbüs etme-
den, tpk kendisi gibi evlât

dünyaya getirmemi olmjak-

la beraber, fiilen valde sul-

tanlk makamn igal et-

mekte olan Perestû kad-
na yine aynen sunduum
mektubu yazmtr.
(Malûm olduu gibi hemen

hemen kinci Merutiyete
kadar sa kalan bu Perestû
kadm, annesi Tirimüjgân

kadn Sultan Hamid pek
küçükken kaybettii için pa
diah büyütmü ve ölünceye

Yazan: Nahid Srr ÖRK
kadar valdesultan mevkiine
düen vazifeleri ifa etmi ve
hanedan mensuplarnca val-

de sultan muamelesi görmü-
tür.)

Mektubu alan Kadnefendi,
sevdal prensesi sorguya çek-
mi ise, bu aktan vazgeçerek
evketli biraderinin münasip
görecei baka bir paazadeye
varmann hakknda daha ha-
yrl olacam kendisine temin
etmi midir? Bunu yapm ol-

sa bile, Mediha Sultan hiç

teskin ve ikna edememi, hat-

tâ büsbütün cotumu olacak

ki, ziyadesiyle rikkate gelip

telâ etmi ve kendisi Mediha
Sultanla müstakbel VI. Meh-
medi büyüttüü gibi, pek er-

ken ölmü annesinin, yani Ti-

rimüjgân kadnn yerini alp
II. Abdülhamid'i büyüten ve



Abdülmecid'in saltanat kay ile Cuma selâmlna gidii.

o padiah olunca, resmen Va-
lide Sultanlk makamn ihraz

edememekle beraber, fiilen o

makama geçen Prestû kadna
aynen istinsah ettiim mektu-
bu yazm, yahut da yazdr-
m, ilâve edeyim ki, Mediha
Sultanmki gibi nokta ve vir-

gülü oulunmayan bu mektu-
bun yazs pek bozuktur.

Devetlû, ismetlû canbera-
rim yoldam efendim hazret-

leri.

Mahsus selâm edip mizac
ismetanenizi istifsar eylerim.

Benim canm ibu arizamm
sebebi vechi u oluyor ki ke-
rimem Mediha Sultan dört bu-
çuk seneden beru emri padi-

gahîye ve reyi âcizaneme bo-
yun eip benim de halim u-
dur demez iken bu kerre her
naslsa tahammülün haricin-

de bir itir tutup hasbhal da-
hi etmek tabiat ve âdeti ol-

madndan bDmecburiye ba-
na kât yazm ben de bîr

diyecek söz bulamayp çare- 1

sîz sizi rahatsuz etmei dü-
ündüm Bugüne kadar ken-
dine teselli ve ümitli sözlerin-

de vaktini öyle bir ho geçir-

dik ise de bende teselli ede-
cek söz kalmadndan ve yi-

ne hüda âlem gerek zat is-

metanenizi ve gerek evketlû
efendimiz hazretlerini asla tâ-

ciz etmek istemem ve isteme-

diimi de elbette bilirsiniz

Lâkin kendi de bir âlian ol-

duundan hakikaten söz ile

olunacak idareden, âcizm ve
kendisinin yazm olduu kâ
d lefTen gönderdim görünüz
Allah akma karde bir kusu-
run, oluyorsa affet Böyle bir
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kât size gelürse. nasl eder-

siniz kyas nefisle düünü-
nüz Hele bugünlerde ziyade

mahzundur Srasna göre kar
mdan bile alyarak kalk-
yor benim de halim malûm,
dayanamyorum Bana doku-
nuyor kuzum yoldam nsan-
lk vakit malûm kimse kim-
seye gücenmez eer masarifçe

güç oluyorsa Refia Sultan
merhumenin kökünde olduu
gibi yani içinde olan döemesi
le olduu gibi âriyet olmak
kavliyle imdilik içinde icra

olunsun da sonram yine fer-

man ahaneleriyle yine bu
tarafa gelinür Artk ben telâ
ve üzüntümden ne yazdm
bilmiyorum Rica ederim efen

dimizi bana gücendirmeden
sadre ifa verecek bir haber
gönderesiniz gözüm yoldadr
Gece oturuyor idim nasl kâ-

t getirip Sultan efendi gön-

derdi diye elime verdiler ise,

vücudumda bir yerim kalma-

yp bütün âzam kesildi ne ya
paym ki tahammül edecek
halim yoktur. Düünmemek,
kederlenmemek o da elimden
gelmiyor Ne çare edeceim
bilmiyorum artk herhalde
lütfunuza snarak hatmike-
lâm eyledim.

Üçüncü Kadn

Bilmiyorum Kadnefendi or-

tana - esasnda galiba dör-

düncü kadm olan ortana -

gönderdii ve bir haremaa-
snm kimbilir ne büyük bir

ehemmiyet edasiyle götürmü
olaca mektubuna âk Sul-

tann mektubunu da leffetmi
ve padiah bu bilmem kaçn-
c üvey annesinin arzasndan

ziyade, bu mektup mu yuma
atmt? Herhalde, genç bil

adamn, Paris sefaretindeki kâJ
tibin kendisi için bir tehlikfl

tekil edeceini ve âzasmdarl

birinin damatla yükselmesi

le Sami Paa ailesinin tahtns

sarsabileceini düünmekte s-

rar etmei anna yedirmiye-

rek Sultan Hamit, Necip beyi

stanbula getirtiyor ve ksa
bir zaman sonra uhdesine ve-

zaret tevcih edilen Sami Paa»
zadenin Mediha Sultanla ni-

kâhlar, sonra da düünleri
yaplyor. Aadaki mektup,
Mediha Sultann anal Kadn
efendi tarafndan nikâh mera-
simini müteakip Sultan Ab-
dülhamit hana takdim edilen

ükran arizesi:

«Cenab vahibülâtaya haz
retleri Habibi ekremi hürme-
tine velinimet bîminnetimiz
evketlû mahabetlû merha-
met ve efkati âlemiyan olan

efendimiz hazretlerinin hâki-

payi ahanelerine tâ'zîm ve
mefharetle yüzüm ve gözüm
sürerim efendimiz. Cenab
Halik hazretlerinin emri ve
Fahri Kâinat Efendimizin sün
neti erifleri olmak üzere dün-

kü pazar günü emri padiahlî

ile Mediha Sultan cariyei

hâkberaberlerinin nikâh tak-

riri alndndan, ne dereceler-

de memnun ve adan olduu-
mu sahihan beyan âcizlerin-

ce muhal ender muhaldir.

Cenab Hak Hazretleri efen-

dimizi umumi devlette nice ni-

metlere muvaffak buyursun
âmin. Bu cariyeleri teekkürü-
mü beyan için gelip efendimi-

zin hâkipâyi ahanelerine sa~



tlerce bam koymak arzu-

lunda idi isemde, bir mâni
îuhur eder de edelime muvaf
[:ak olamam ve tasdii erri
fjehriyarîlerinden dahi ihtira-

sen ibu arizai cariyem takdi-

nini münasip gördüm ve me'-

nul de ederim ki, cariyelerinin

Icize hatr için efendimiz bu
arizai nalâyik olan varakpa-

-emi gözden geçirirler ve bu
imit ile de cesaret eyledim.

Kibriya hakkiçin Efendimiz

*erek^ teekkürümü ve gerek

îttiim duann binde birini

i/azmak deil, bir noktasn
oeyanda âcizim, herhalde arif

aerhal olan Efendimiz hazret-

lerinin kuvve-i kudsiyei a-
hanelerine snarak hatmi ke

lam eylerim efendimiz. Medi-

ha Sultan cariyeleri dahi, hâ-

Iripâyi ahanenize yüzünü ve

gözünü sürer Efendimizin em-
riyle beraber dua ve hüsnü
teveccühleri üzerinden ber ka

rar olmasn ayrca rica etti-

ini vastai cariyanemle be-

yan ediyor. Baki bitekrar iki-

miz de hâkipâyi ahanenize yü
zümü ve gözümüzü sürüp

duayi ahaneleriyle me-gul
bulunduumuz Cenab Hak-
ka âyan ve merhametlu
Efendimiz hazretlerine beyan-
dr efendim.

26 Muharrem 1296

Cariyeleri

Verd Cenan

Onlar, eski ve mehur tâ-

birle muratlarna erince, bi-

zim de kerevetine çkmamz,
yani sözü kesmemiz icap et-

mez deil. Fakat unlar da

ilâve edelim: zdivacndan ya-

kn zamanlara kadar hayatta

olduunu bildiim Sami bey
isminde bir olu dünyaya ge-

len Mediha. Sultann saadeti

be sene sürecek ve Necip Pa-

a henüz yirmi dokuz yan-
da iken, 1883 de, ksa bir has-

tal müteakip ölecektir. SüL
tann matemi de. derin ve bü-

yük olacak ve kaynanasn ga-

.liba bu hanmn ölümüne ka-

dar yanndan ayrmayacaktr.

.Matemi derin ve büyük ola-

cak, bununla, beraber biraderi-

nin iki kere bildirilen iradesine

boyun eerek bir yl sonra ye-

niden izdivac kabul edecek,

Londra Bakâtipliinden Bom-
bay Baehbenderliine nakle-

dilmi bulunan esbak Bahriye

Müstear Hasan zzeti Efen-

dizade Ferit Beye varacaktr.

Sami Paazade Suphi Paa da-

mad, yani sayn Hamdullah
Suphi Tanröver'in enitesi

eski nâzr ve büyük elçilerden

Yusuf Ziya Paann, pederim

Srr Beye söylediine göre,

Sultan Hamit (— Tekrar ko-

caya varmas elzemdir!) diye

kendisini sktrnca Ferit be-

yin ismini sultan zikretmi,

çünkü kafesli pencere ardn-
dan yal gözlerle kocasnn
tabutunun gidiine bakarken,

merhum zevci gibi pek yak-
kl olan bu Frit beyi de fark

etmi, hafzasnda havalini

saklamtr. Bir baka iddiaya

göre de, onu Pariste Necip

Paann çkartt resimler a-

rasmda ve bir gurup içide gö-

rüp unutmam ve srar üze-

rine hatrlyarak kendisine va-

racan bildirmitir. Fakat b-
n-ül Emin Mahmut Kemal Be-

yin (Son Sadrâzam1 ar) isimli

mühim eserinde alnm bir

tezkireye nazaran, Ferit Beyi

o zaman sadrâzam olan Kb-
rsl Kâmil Pasa teklif etmekte

bu mektubu tahlil ve tefsir e-

den üstat da, Kâmil Paann
Ferit Beyi teklif etmek emrini

ald için teklif ettiine ihti-

mal vermektedir. Yani, Ferit

Beyi ister cenaze günü kafes

arkasndan görmü, ister res-

mi kocas tarafndan Gösteril-

mi olsun, bizzat Mediha Sul-

tan seçmie benziyor. Bu Fe-

rit Bey ise, hepimizin bildii-

miz gibi, mütareke devrinin"

me'um sadrâzam Ferit paa-
dr ve Mediha Sultann onu
beenip seçmesi ve VI. Meh-
mede beendirip sadarete sevk

etmesi, Osmanl mparatorlu-
unun çöküündeki en büyük
âmillerden birini tekil etmi-
tir. Ama. acaba Abdülmecidin
âk ruhlu kz namzetlii es-

nasnda sadece mütemayiz rüt-

beli -iken nikâhtan önce üç rüt

be birden frlayp (bâlâ) la
eritirilen ve az ... sonra vezir

yaplacak olan bu Ferit beyin

kollarnda ilk kocasm, o ka-

dar severek, öyle alayp sz-
layarak vard Necip Paay
hemen unutmu mudur? Yok-
sa eklini beenmi olmas-
na ramen bu adamn kars
olmak kendisine strap ver-

mi, kendisini ac ac alatm
mdr? Bilmiyoruz. u kadar
ki, bir müddet sonra _ galiba

Rüstem Paann ölümüyle,

Londra büyük elçilii inhilâl

edince - kocasnn oraya tayi-

nini Sultan Hamitten - yine

bn-ül Emin'in eserindeki kay
da göre _ rica etmi ve padi-

ah kendisine (— Hemire, cu-

ras mektep deildir, pek mü-
him bir sefarettir. Umuru si-

yasiyeye de vukufu tecrübesi

olanlar tayin olunur.) cevabn
almtr. Bu muhakkak olun-

ca, ya Mediha Sultan ikinci

kocasnn srarma dayanama-

yp Sultan Hamidin nasl ol-

sa reddedecei kanaatiyle ri-

cada bulunmu, yahut da pek

ar ve katlanlmaz bir felâket

mahiyetini alan ikinci evlili-

inden kurtulmak ve ilk koca-

snn matemiyle ba baa kal-

mak için bunu yapmtr. Zi-

ra tabiîdir ki, Ferit paa ile

birb'kte hem^irpsmin Londra-

ya gitmesine halife ve padiah
Abdülhamit han muvafakat
etmiyecek ve Mediha Sultan

îstanbulda yalnz ve kocasz
yasyacakt.
Kald ki, ikinci kocasn bir

müddet sevememi ve Necip

Paay bir müddet unutamam
olsa bile, Sultan Mecidin bu
kalbi ateli kz, daha sonra

Damad Feride de derin bir

akla balanmyacak deildi.

Hem öylesine bir balan
ki, ömrünün sonuna kadar sü-

recekti. Nitekim saltanatn en

son günlerinde, Millî Mücader

lenin muzafferiyetle neticele-

necei anlalnca Avrupaya
snm bulunan Damad Fe-

rit paa bir gün anszn stan-

bula. kendisini, almaa döndü-

ü zaman, Mediha Sultan tah-

t artk zangr zanr. salla-

nan biraderi Sultan Vahdeti-

nin yannda kalmakta srar et-

miyecek, hattâ onun . • gidisini

(Sonu 256 nc sayfada)
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Bir Kürd aas ve eyhi kyafeti.

Bir Ermeni tarihçisinin ifaat

:

Ermeni Komitaclar Kürtleri

nasl imha etmilerdi?..

Bu sahifelerde okuyacanz yazlar, Ermeni tarihçi-

si Dr. Astarciyann Arapça olarak nerettii (Ermeni

Milletinin Tarihi) adl eserinden aynen tercüme edil-

mitir. Muharrir, Kürtlerin hangi maksatlarla imha

edildiklerini anlatmaktadr.

— 4 -

Vanm mülhakatnda da Er
meni kuvvetlerinin Kürt köy
ve airetlerine basknlar bir

birini takip etti. adahta Sa-
moel Mesrupyan ve Dikran
Bagdasaryan, Pasinde Leon
agoyan gibi komitecilerin

idaresindeki kuvvetler Kürt
Yezdinan, Halilan, Hodinan,
iretlerine muvaffakiyetli a-

iretlerine muvaffakiyetai a-

knlar yapm, ganimetler
almlardr.
238

Nihayet Ermeniler, cephe-
deki Türk ordusunu iki ate
arasnda brakmaa muvaf-
fak oldular. htilâlciler her
gün yeni basknlarla Vanm
ve civar kasabalarn Müslü-
man mahallelerini harabele-
re çeviriyordu.

Bir aydan fazla süren mu-
kavemetten sonra Ermeniler
3 mays günü Vanja ulaan
Rus kt'alarm zafer avaze-
leriyle karladlar. 5 mays

günü Ermeni komitecisi Ta. il

nakan Hiço'nun idaresindeki1

ilk Ermeni gönüllü müfrezef
si Vana girdi. Ermeniler, far
tin ordular top sesleriyle sef
lâmladlar, üç gün bayranp
yaptlar.
ehri igal eden Rus gene l

rali Nikolayef hükümetine!
u telgraf çekti:

«Bir ay süren Ermeni sstl

lâhl mukavemeti sayesinde
Van igal ettik. Türk mahal
leleri haraptr. Fakat Erme!
ni mahallesiyle Rus KonsoJ
loluu ayakta durmaktadr
Halk bizi Türklerden igti t

nam ettii toplarla selâmla
d. dareyi Ermenilere tevd
ettim. Mukavemet kahrama-
n Aram Manukyan Paay
vali tâyin ettim.»

Çok geçmeden, kahraman
lk göstermi komitecileri-

mizden Vartan, Hamazasb
Büyük General Antranik
Dilmanda Türkleri imha et-

mi olan General Nazarbek-
yan ile General Silikyan vt

General Tiro Kanayan Vana
geldile_r_ ve cokun tezahür,
lerle karlandlar. (Sahife
356 - 372).

1917 de Rusyada Çarlk
hükümeti devrilince Rus i-

gal kuvvetleri Türk toprak,
larm boaltm, daha evvel-,

ki Rus muharebelerinde ol-

duu gibi bu kerre de Erme-
nistan halkndan iki yüz biu

den fazla Ermeni Rus ordustt

ile birlikte 200 kilometre yo-

lu yaya yürüyerek Kafkas-
yaya göç etmee mecbur ol-

du ve yolda kadn ve çocuk-s

lardan saysz kurbanlar ver-

di. (Sahife: 377).

Pakradonyan Ermeni dev-
letinin inkrazndan sonra
1918 de Erivanda yeni Er-

meni devleti kuruldu. Van
kahramn Aram Manukyan
Paa devlet resii, General
Nazarbekyan Bakumandan
oldu.

Millî hükümet ilk i olarak
Türkiye Ermenistannn anaj

vatana ilhakn ilân etti. Fi*!

kat Mondros mütarekesi ya-

plrken müttefik devletler;



f
menistan topraklarnn
rkler tarafndan boaltL-
s artn ihmâl ettiklerin

ilhak fiilen tehakkuk e-

nedi. (Sahife: 384).

Vâki davet üzerine Sevr
nahedesinin imzas için A-
üs Aharonyan ile Bogos
ibar Paann idaresinde Er
mi murahhaslar Parise

nderildi. Bunlar, galipler

snda 10 austos 1920 ta-

linde Sevr muahedesini im
ettiler.

Bu muahede Ermenistana
, §u maddeleri ihtiva edi-

rdu:
1 — Müttefikler ve Türki-

,
Ermenistann istiklâlini

smen tanrlar.
2 — Türkiye, Ermenistan

müttefikler, ErzAum,
abzon, Van, Bitlis, Erzin-

ve jîayezit ve Mu vilâ-

tleri dahil olduu hâlde

dut hakknda Amerika
mhur reisinin kararn bek
receklerdir.

Gladston'un «ark terak-

ettirmek istersen Ermeni-

re hürriyet ver.» prensibi-

uyan Amerika Cumhurre
. Vilson 22 terinisani 1920

i kararn bildirdi. Bunda,
ikanda bahsolunan vilâyet

rin hepsi Ermenistana ve-

Lmi, bu topraklarn Türk-
rden tahliyesi istenmiti,

kat Mustafa Kemalin Ana
)luda isyan bayran kal-

rmas yüzünden bu madde
r tatbik olunamad. (Sahi-

: 390).

Kemalist Türklerin Yu-
anlüara kar kazandklar
tfer neticesinde Lozanda
»plartan Sulh konferansna
rmeniler davet edilmedi,

akat Avadis Aharonyan,
leksandr Hediyan, Osman
devleti eski Hariciye Na-
r Noradunkiyan Efendi i-

i birçok yabanc diplomat
e iki bin Amerikan kilisesi

rmenilerin dilekleri lehin-

e müracalatta bulndularsa
a bu talepler kale alnmad.
|3ahife: 401).

Bütün bu olup bitenlere
amen Ermeni milleti, tabiî

udutlar içinde Ermenistan
evletini kuracaktr. Bir gün

gelecek dünya Büyük Erme-
nistann kurulduunu göre-

cektir. (Sahife: 403).

Osmanllarn ark vilâyet

lerini fethettikleri tarihten

Lozan muahedesine kadar
Ermeni vak'alarm bir sine-

ma eridi gibi gözümüzün ö-

nünden geçiren (Ermeni mil

leti tarihi) kitabna ait not-

lar burada bitti. eridin ba-

nda devletimiz tarafndan
kymetli tutulan Ermeni mil

leti, ecnebi devletlere daya-

narak kendi devletine ihanet

ettii için eridin sonunda

yabnc memleketlere dal-m perian sürüler halinde

görülmektedir. Buna, yanl
hesabn sebep olduu üphe-
sizdir.

Bir defa Ermenistan adn
koyduklar Türkiyenin ark
topraklarnda corafî durum
dolaysiyle bir devlet kurul-

masna imkân yoktur. Bu
mantka. Türkiye, ran ve -
rak devletleri arasnda bu-

lunduu için bu üç devlet

yok edilmedikçe böyle bir

hayâl tehakkuk edemez. Kal
d ki petrol yüzünden bu böl

ge, asrlardanberi ngiliz -

Rus rekabetinin çarpt
bir sahne olmutur. Bu dev-

letlerden hiç biri, ötekinin

yardmiyle bir uak devlet

kurulmasna müsaade etmez.

Ermeni politikac ve ko-

mitecileri, Afrikada her sa-

hada geri çöl halkna bir Lib
ya devleti kurmasna müsa-
ade ettii halde 35 milyonluk
medenî bir Polonya'ya yaa-
ma hakk vermiyen bu co-
rafî durumu hesaba katma-
dklar için milletlerini bü-
yük zararlara sokmular,
yad ellerde yersiz yurtsuz

hâle getirmilerdir. amdaki
komumuz MARDK DAYI
(pölitikac ve komitecilerin

gözleri kör olsun) beddua-
snda haksz deildi.
Dikkatimizi çeken bir nok

ta da (Ermeni Milleti Tari-

hi) nde, Ermeni devletinin
kurulamamasndan Kürtle-
rin mes'ul tutulmu olmas-
dr. Kitabn 32 nci sahifesin-

de (müteassp Kürtler, hris-
tiyan bir Ermenistan devleti

idaresinde yaarmak isteme»

dikleri için Ermeni ihtilâlci-

leriyle çarpyor ve bizi

Kürt köylerine ve Kürt ai-
retlerine basknlar yapmaa
mecbur ediyorlard. fritlere

benziyen bu airet Kürtleri,

medenî bir Ermenistan dev-
letinin tebaalar olmaa lâ-

yik olmyan vahî sürüleri-

dir. Tanak partisi, kanl tee

rübeler neticesindedir ki müs
lümansz bir Ermenistan dev
leti kurmak kararn vermi
tir.) denilmektedir.

(Ermeni Milleti Tarihi) ki-

tabnn tam zamannda elime
geçtii muhakkaktr. Bu ki-

taptaki tehlike haberleri,

aJji vilâyetlerimiz halkna,
kar karya bulnduklar
hainâne tertipleri iyice aydn
latmaktadr. lnacak biricik

tedbir, kuvvetli olmak, mil-

lî birlii salamlatrmak,
düman karsnda birbirine

smsk tutunmu 21 milyon
luk bir vücut olarak dimdik
durmaktr.
Ermeni politkiaclar, A-

merika ve sviçre gibi mede-
nî ve ileri memleketlerde ay
r din ve ayr milletlerden
milyonlarca insann Ameri-
kal ve sviçreli olarak iyi va
tanda hayat yaadklarna
bakp mâkul bir yol tutsalar

d bugünkü hür ve demokrat
Türkiyenin bahtiyar vatan-
dalar kalacaklard. Milyon
larca Ermeni de bo yere
mahvolmyacakt. Ne yazk-
tr ki milletlerini ecnebî dev-
lelter siyaset borsalarnda sa

tan bu politikaclarn hâlâ
hakikati görrnjemi oldukla4
rina ite bu (Ermeni Milleti

Tarihi) kitab canl bir delil-

dir.

Milliyetperver görünerek
milletlerini ecnebi devletle-

re satmay meslek edinmi
serseriler her millette var
dr. stikbâli iyi gören akll
milletler bu gibi macerape-
rest kimseleri kendilerine
rehber etmezler.

Allah, Müslüman Dünya-
snn kalesi aziz Türkiyemi-
zi, hür ve bahtiyar milletimi
zi her türlü âfet ve tehlike-

lerden korusun.
SON
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TÜRKYE'DE AVRUPALILAMA
20 Haziran,

Burada sevimli ve seçkin
•bir zatla tantm. Seciyesi

bahtszlndan daha kuv-
vetli, kendisini boacak dal-

gay can kurtarn gibi kulla-

np kyya çkan adamlardan
biri. 1820 deki askerî ihtilâl

teebbüsüne itirakten suçlu,

Piemonte'li subaylardan mös
yö Calossö. Bir çok arkada-
lar gibi : o da yersiz yurtsuz

kalm, hiç bir tarafta sempa-

ti bulamam, Türkiyeyesn
mji. Padiahla müracaat et-*

mi, süvari ordusunu tekil

etmek teklifinde bulunmu;
onun gözdesi ve askerî mua
viri olmu. Namuslu, bece-

rikli ve temkinli adam oldu-

u için, etrafn hasedini u-

yanalraibilecek tehlikeli bir

teveccühü kendisi itidalle

kullanmann yolunu bulmu.
Tevazuu ve samimilii pa-
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Çeviren :

HamdS VAROLU

O
alarm ve divan nazrlarnn
houna gitmi. Her tarafta

dostlar edinmi, bu dostlar
kazanmasn salayan mezi-
yetleri sayesinde bu dostluk-
lar muhafaza etmi. Padiah,
dinini ve milliyetini inkâr et

meini art komakszn mös
yö Calosso'ya mevki ve rüt-

be vermi. imdi, bütün Türk
ler nazarnda o, Rüstem bey-
dir. Franszlar nazrnda
ola, kibar ve sevimli bir

frenk. Beni burada arad ve
buldu; divan hümayunda ve
saraydaki ahbaplklar saye-
sinde bana edebilecei ne
kadar hizmet varsa hepsini
arzetti: Beni her tarafa soka-

bilecek, sarayn belli bal bir

!

kaç zabitinin dostluunu ss

layacak, imdiye kadar h
bir hristiyanm, hattâ elçili]

rin bile göremedikleri her
f,

yi bana gösterecek ve tant*
cak. Lady Worthley Montag
denberi hiç kimsenin girme
dii saray batan baa ziy
ret etmek üzere Rüstem bej
le birlikte bir program haz
ladk. Yarm bu esrarl iki

metgâh onunla birlikte z

yaret edeceiz. çerisini ke
disi de bilmiyor, fakat saray

j

ileri gelen zabitleri arasnd
kendisine yardim edecek ej

lanlar var.

Önce Namk paay ziy*

ret ettik. Hünkârn gözdel
rinde genç bir adam ola]

Namk paa beni ÜsküdarcU
ki klasna1 öle yemein
davet etmiti, Anadolu kyi:
'dalarn onun atlariyle e
mistim. Namk " paa 6 gü



»ylerbeyi saraynda nöbetçi

i. Oraya gittik. Rüstem be-

ri rütbesi ve nüfuzu saye-

de, kaplardan girmemize
padiah ikametgâhnn ci-

rm gezip görmemize mü-
ade ettiler. Padiah, Bey-
rbeyi karsnda, Rumeli k
smdaki bir küçük camie
tmee hazrlanyordu. Muh
em ekilde hazrlanm
lunan kaa, saray rhtm
üde bekliyor son derece

izel arap atlar, seyislerin

uhafazasnda, padiahn bah
den geçmesi için binmesi-

j
amade duruyordu.
Asl saray binasndan ayr
r binaya girdik. Burada,
alar, nöbetçi zabitler ve
jray erkânndan olan kim-
ler bulunuyordu. Bir yn
kerin, memurun, kölenin
>lat geni salonlardan

lîçtik. Tören günleri, Avru-
ji saraylarnda ve nezaret bi

llarnda olduu gibi her ta-

if kaynayordu. Bu sara-

n içi muhteem ekilde dö-
jnmi deildi. Sedirler ve
hlar, sulu boya resimlerle
slü duvarlar, kristal avize
r bütün tezyinatn tekil
liyordu. Türklerin, sark,
ark, alvar, kemer, srmal
aftan gibi ark elbiselerini

rkettikten sonra, biçkisi

)tü, giyme tarz acemice,
isbaya Avrupal kostümü
yinee balamalar, bu mil
tin vekarl ve heybetli gö-
müünü, biçare bir frenk
Lukallitlii haline getirmi,
aalarn ve vezirlerin gö-
klerinde prldayan yldz
içimi, elmasl nian, onlar
akalarndan ayrd eden ve
»ki debdebelerini hatrlatan
ricik süs. >

Bizi, kalablk bir çok sa-

mlardan geçirerek, sarayn
bahçesine bakan bir kü-

iiik salona götürdüler. Na-k paa omda bize iltihak

itti, yanmza oturdu, bize
iubuk ve erbet getirtti, o-

un gibi, padiahn gözdesi
lan bir kaç genç paay da-
la tantt. Daha baka subay
ar da yanmza geldiler. Pe-
ersburg sefirliinden henüz
[önen Namk paa, za-

rif ve fasih bir franszca ko~

nuuyor. Tavrlar zarif bir

diplomat tavrlar idi. Nük-
tedan ve zeki bir adam oldu

mu gördüm. Sonradan pa-

diahn kzn alan ve o ta-

rihte kaptan paa bulunan
Halil paa da çok güzel fran-

szca konuuyor. Ahmet paa
da, bir Avrupaldan farksz
tavr ve hareketleriyle, genç
ve zarif bir adam. Zenci kö-
leler, harem aalar, harem
dairesinin kafesli pencerele-

ri, gözlerimizi bahçe tarafna
çevirdiiniz zaman gördüü-
müz nefis gölgelikler ve Bo-
azn mavi sular müstesna,
burada bir Asya sarayn ha-
trlatan hiç bir ey yok.

Msr, Avrupa ve Türkiye
arasndaki müzakerelerin du
rumundan, ^Türklerin tabiye-

de, kanunlarda yaptklar ve
yapacaklar terakkilerden;
muhtelif devletlerin Türki-
yeye kar olan siyasî vazi-

yetlerinden, temkinli fakat
açk bir lisanla konutuk.
Nura ve terakkiye susam
olan bu genç adamlar, mem-
leketlerinin durumundan ve
kendi ahslarndan bahseder-

ken asil bir tevazu gösteri-

yorlard.

Namaz vakti yaklat i-

çin, izin istedik. Huzura ç-
karlmamz için yapacamz
müracaati baka zamana b-
raktk. Namk paa bizi bir

hassa albayma takdim etti.

Bu zat bizi, padiahn gidece
i camiin avlusuna sokacak-
t.

Boazn kar kysna geç

tik, küçük camiin ta kaps
önünde, merdivende yer al-

dk. Bir kaç dakika sonra,

padiahn camie gitmek üze-

re yola çktn, her cuma
günü stanbul halkna haber
veren top sesleri duyuldu,

saltanat kayklar, Beylerbey

sary rhtmndan hareket e-

dip ok gibi süratle ilerleme-

e balad. Kayk rhtma ya-

nanca, padiah, eliyle ha-

fifçe Namk ve Ahmet paaj-

larm omuzlatna dayanarak

karaya atlad. Bizim kar-
mza dikilmi bulunan ban-

do mzka çalmaa baald.
Hünkâr, iki keçeli zabit ve
halk arasndan süratle iler-

ledi.

Sultan Mahmut, krk be
yalarnda, orta boylu, zarif

ve asil tavrl bir zat. Tatl
bakl mavi gözleri var. Ren
gi buday; parlak siyah sa-

kal, gür dalgalar halinde gö
süne doru iniyor. Millî k-
yafetten, muhafaza ettii tek

hususiyet bu. Banda apka-
s olsa, bir Avrupaldan fark

sz.

Yürüyüü mütereddit, ba-

klar endieli idi. Bir eye
can sklm, yahut zihni bir

eyle fazla megul gibiydi

Yanndaki paalarla sert ko-

nuuyordu. Bize yaklanca
admlarn yavalatt, yanu
mzdan geçerken yüzümüze
bakrak hafifçe ban edi,
peçeli bir kadnn uzatt a~

rizay almas için Namk pa-

aya eliyle iaret etti, camie
girdi.

Padiah, camide ancak ytr

mi dakika kald. Askerî m-
zka, bu müddet zarfnda da
Mozart'dan ve Rossini'den o-

pera parçalar çald. Sonra,

Sultan Mahmut, camiden çk
t. Yüzü daha rahat, daha
sude bir ifade almt. Saa
sola selâm vererek ilerledi,

ar ar denize doru yürü.

dü, gülerek kaya atlad.

Göz açp kapayacak kadar k
sa bir zaman içnde, kayn
Anadolu kysna ulatn,
ve padiahn Beylerbey sa-

rayna girdiini gördük.

Sultan Mahmud'un yüzünü
görünce mütehassis olmamak,
çizgileri erkekçe bir enerji ve

derin bir hassasiyet tayan
bu hükümdar için, candan te-

mennilerde bulunmamak müm
kün deil. Fakat bu temenni-

ler, insann içinde kalyor, çün

kü onu bekleyen karanlk is-

ikbali düünüyorsunuz. Eer
Sultan Mahmut gerçekten

büyük adam olsayd mukadde-
ratn deitirir, etrafn kua
tan uursuzluu yenerdi. He-

nüz i iten geçmi deildir.

(Devam var

241:



Eski Türk sanat aheserlerimiz

ÇN KANDLLER
Yeni Tarih Dünyas, Türk okuyucularna, aheser Türk sa-

natlarn da en canl örnekleriyle tantmaya karar vermitir.

Burada okuyacanz yaz, bu serimizin ilk yazlarndandr.

Yazan: Muzaffer BATUR
Topkap Saray Müzesi Asistan

Tarihin çok eski çala-
rnda, atein keifle balayan
aydnlanma ihtiyacn pek
muhtemelen ormandan te-

min ettikleri ya çra veya
odunlarla, mes'ale halinde
giderirlerdi. Zamanla yap-
tklar keifler arasnda; Bi
kap içine su

s
va, fitil koya-

rak yakmak 3uretiyle aydn-
lanmann ne zaman bulundu
u, yani kandilin ilk ceddini
bulmaa imkân yok; yalnz
SU muhakkak ki milâttan çok
evvel yaayan milletlenü*

kültür tarihlerinde, arkeolo-
jik aratrma ve buluntular
sayesinde, pek çok çeitli kan
dillere rastlanmaktadr. Mese
lâ: Eski Msrllar, Fenikeli-

ler, ranîler, Yunanllar ve
Romallar elde tanan veya
mâbetlerde kullanlan kan-
dillerin çeitlerini yapm-
lardr. Senbolik mânas olan
ekiller, insann uzuvlar,
kol, ayak, v.s. Hayvan ek-
linde olanlarna da tlsm i-

zafe edilirdi.

ekillerde olan bu deiik

16 nc Yüzyln kinci yarsna ait dier bir çini kandil,
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16 nc »srn ikinci yarsna
ait bir kandil.

likler üzerindeki tezyinatta
da kendini gösterir. Kandil
üzerinde insan figürleri, mi-
tolojik ve ak sahneleri, nen.
desî süsler, , dinî kandillerde
de ncile müteallik sahneler
canlandrlmtr.
Bugün evlerimizi aydnla-

tan elektrik veya gaz lâmba-
s kefedilmeden yakn bir
zamana kadar kandil veya
mum kullanlmtr. Hele
kandilin tarihi mumdan da*
ha uzundur. Herhangi
kandilin; su, ya konan
haznesi, ve amandran
fitili vardr. amandra
muklu fitilin batmamasm
salar. Su ise: yanan fitilin

ya bitince, fitilin suyla te-

mas ederek sönmesini temin;

eder. Böylece ince cam ve
çini kandillerde emniyeti te-

min etmi olur.

Türkler de dier milletler

gibi ta, maden, seramik, cam
ve çiniden muhtelif kandil-

ler imâl etmiler, muhtelü
ekiller verilerek, üzerleri-

ne çeitli süsler yapmlar-
dr. Bilhassa camilerde bü-

yük ve güzellerine rastlanr.

Bugün elimizde yok denecek
kadar azdr. Dünya müzele-
rine ve koleksiyoncularna
dalmtr. Harc âlem om

bir

bir

bir

pa-



?6 nc Yüzyln balangcnda,
Vapilm çini bir kandil.

(hklarndan krlm, tama
bilir olduklarndan ise; kay-
bolmulardr. Duvar kapla-
mas olarak kullanlan çini-

lerimiz gibi muhafaza edile-

memilerdir,

Selçuklar devrine ait bir

misal veremiyecek durumda
yz, bugüne kadar hiç rastla

yamadk, belki ilerde yapla
€ak her han^i bir arkeolojik
kaz'da b^'r kaç numunesine
arstlanabilir..

Osmanllar zamannda ise:

XVI. Asrn ilk yarsnda ma-
p-bevaz duvar çinileri Kü-
tahyada yaplrken çok mü-
kemmel bir teknikle tabak
ve kandillerde yapmlar-
dr. Bunlar dünya müzele-
rine ve hususi kolleksiyoncu
larm ellerine geçtii gibi,

Bizde: Topkap Saray Mü-
zesi Türk çinileri dairesinde
de yedi tanesi tehirdedir.
Bugüne kadar ne renkleri sol

mus, ne de çatlamtr. Çok
mükemmel yorulmu sert

bir kil üzerinde, plarlak be-

yaz bir zemine çizilen decen
ler ack ve koyu mavi iledir.

Bilâhare üzerine çekilen ka-
lnca bir sr tabakas fevka-
lâde bir parlaklk arz eder.

Motifler umumiyetle kûfi

yazlara fon tekil eden za-

rif kvrm aralarnda, yap-
rak, hataî, rumî, geçme ve
zincir tezyinatldr. Bunlar
devrin hususiyetine uygun,
dta, boyun, karn ve dip ks
nrndadr. Baz kandillerde

karn ksmnda üç kulp ara-

snda kalan paftalar içinde

«Allah, Muhammet, Ali» ve

tezyini mahiyette Kûfî yazlar
bulunur. Arada kalan boluk
larda boyunda bulut, karn-

da rumî, dipte yaprak kvrm
larile kompoze edilmiler-

dir. Dier bir kandilde ise:

Boyunda yaprak buketleri,

karnda hataî kvrmlar, dip

Yine 16 nc Yüzyla ait

çini bir kandil.

te de Kûfî yazlar tezyini bir

ekil arzeder.

Bizdekilerden baka ya-
banc kaynaklarda nerine
rastladmz bu ksm kan-
diller Oriental Art mecmua-
snn sayfa 39. da mavi-be-
yaz bir kandil resmi görülür.

Form itibarile bizdekiler ka-
dar zarif deildir. 17 cm. bo-
yunda geni karnldr. Ma-
vi zarif kvrmlar karn ks-
mndaki yazy bomadan
bir fon tekil ederler.

Ernest Kuhnel'in Isla-

mische KJeinkunst . eserinin-

sayfa 125 deki Turkiche

Keramik balkl metnihis
Abh, 88 deki fotorafta yuka
rkilere benzer tp ve motif
lidir. Yalnz kulplar arasn-
daki paftalar içinde mavi ze
mine beyazla «Allah, Muham
met, Ebubekir, Osman» yaz-
ldr. Bir dier mavi parça-
da: R. L. Hobson'un t othe
slamic Pottery eseri «Tur-
kish Pottery» metninin say-
fa 80 Fig. 93 deki fotora-
fnda görmekteyiz, boyunda
geçme ve kûfî yazlar, çiçek
ve yapraklarla süslüdür.

Bizde çinicilik sanatnn
kemiyet ve keyfiyet itibarile

en verimli d^vri XVI. Asrn
ikinci yarsnda balar. Ca-
mi, türbe, sa,ray, ve kök gi-

bi mimarilerimizin duvarla-
rn kaplayan milyonlarca çi

ni karolar hariç, bir ö kadar
da kap kaçak yaptklar üp
hesizdir. Fakat elimizde ka-
dir bilmemek yüzünden pek
az örnek kalm, yüzlercesi
Avrupa ye yabanc diyarlara
göç etmitir.

Yukarda bahsettiim XVI.
asrn ilk devresinden sonra
gelen ayni asrn ikinci dev-
resinde bizde çinicilik sanat
birdenbire deiir. Çamuru

16 nc Yüzyl balangcna ait

çini bir kandil.
'

:
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sertken yumuar, srlar ayn
mükemmellii muhafaza e-

der, renkler; mavi-beyazdan
çok renklilie geçer, bilhas-

sa, koyu lâcviert, mercan kr
mzsr (Kabark), yaprak ye-
ili, mor, ve parlak firuze en
karekteristik renkleridir.

Çizgiler inceli kalnl zarif

kvrmlar halindedir. Motif-
ler: Rumî, hataî, bulut, yap-
rak, yaz ve kvrmlardan
baka çiçekler, aaçlar, mey
vralar daha tabiata yakn ola
rak görülürler. Maalesef eli-

mizdeki iki aheser kandil-
den baka örnek veremiye-
cek durumdayz. Her ikisi de
vazoyu andrr üçer kulplu
lâcivert zeminli, ayn boyda
ve benzer motiflidirler, kulp
aralarnda üçer bombe var-
dr. Üzerlerinde birinde mor
rumî kvrmlar, dierinde ye
il bir yaprak bulunur. Az
ksmnda beyazla yazlar bi-
rinde «Lâiiâheillâlah, Mu-

L

16 nc Yüzyln îkincî yarma
ait çini bir kandil.

hammeden Resulullah», di
rinde «Alla hümme ve müfet
tehal ebvab iftah» sülüsle y?

zlmlardr. Yaz, kulp v<

bombelerin aralarn zari

yaprak kvrmlar ve hatai.

ler süsler. Her ikisi de 1881

ylnda Sokullu Mehmet Pa
a camiinden getirilmi oluj

48 - 49 cm. boyundadrlar
Ayn tip bir kandile de: Tran
sactions of the Oriental Ce
ramic sosiety 1934-1935 Tur
kish pottery yazsnn sayfs

43 de Süleymaniye camiin
den gitmi bir kandil görül

mektedir. Aynen yukarkile:

gibi üç kulplu ve bombeli
dir. Gövde ksm daha uzun
ca, az ksm nispetsiz v
darcadr. Lâcivert zemine b<

yaz ve krmz rumiler ara|
larmda hatailer ve yapral

kvrmlar vardr. Yazlar,
dan bir ksm jörülebildi

t

için tam okunamad.
Muzaffer BATU

Bir Derebeyinin hâtralar

Anadoluda asrlarca hüküm süren derebeylik ve aalklarn son sembolleri.

Adana ve civarn kasp kavuran Türk derebeyi Menemenciolu'nun menakibini, ftk defa

Yeni Tarih Dünyasnda okuyacaksnz. Yazma bir eserden ilk defa nakledeceimiz bu serî

yaz, yakn tarihimizin bir çok karanlklarn aydnlatacaktr. Pek yaknda sütunlarmzda

okuyacaksnz.
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ülnmiyen tarih:

Tarihte ilk Cinayet
ve Sümer Mahkemeleri
lk defa nerettiimiz bu yaz, karanlk tarihin en eteresan

bir vak'asm aydnlatmaktadr. Bugünkü hukukçularn zevk

ve alâka ile okuyacaklar bu yaz, sizi de heycanla

sürükl iyece ktir.

Yazan :

Hatice KIZILYAY
Arkeoloji müzesi çivi yazlar mütahassst

Dünyann dier tarflarn-

a hak ve adalet fikrinin he-
üz tamaen teekkül etme-
ii Milâttan evvel 2800 yl-
arnda Mezopotamyann ce-

ubunda yaayan ve medeni-
etin her sahasnda yüksel-
li olan Sümerlerde hukuk
ikrinin mevcut olduunu
örüyoruz. lk çivi yazl ve-
ikalarda, fikirlerin tan bir

ümle ile ifade edilemedik-
eri zamanlarda bile hukukî
;elimelere rastlanmaktadr
3u ilk vesikalar» tarla, ev,

sir satna ait ve huzurla-
nda sat yaplan ahitlerin
simlerile tarla sahiplerinin
simlerini ihtiva eden liste-

erden ibarettir ki, bunlar
lana ziyade kitisadî mahiyet
edir. Zira Sümerler ijtisa-

iî sahada çok ilerlemiler, ve
attâ bu yüzden yazy da i-

rad etmilerdi. Yaz ekilleri
ekâmül ettikçe hukukî ka-
ntlar da genilemi, böylece
ktisadî ve içtimaî hayatn
er cephesinde mukaveleler
saplmaa balanm, iktisadî

/e içtimaî münasebetler ya-
nl kanunlarla tesbit edilmi
;ir. Pek tabiî ki bu ekilde»
ki münasebetlerden baz ih-

;ilâflar da domu ve bu ih-

ilâflar hal için mahkemeler
meydana getirilmitir.

\
jSümerlere ait yüzlerce hu-
kukî metni ihtiva eden s-
tanbul Arkeoloji .müzeleri çi-

vi yazl tablet arivi Sümer
mahkemelerinin kararlarn
ihtiva eden zabt vesikalar-
n da sinesinde saklamakta-
dr. Bu vesikalardan biz Sü-
merlerin muhakeme tekilâ-
tn, hâkimlerin içtimaî mev-
kilerini ve mahkemeye mev-
zu tekil eden meselelerin ne
olduunu öreniyoruz. Bu
vesikalar umumiyetle bir-

kaç fasldan ibarettir. Birin-

ci faslda dâvann mevzuu an
latümaktadr Sonra ahit-
ler huzurunda bu idiadnn
doru olup olmadn isbat

ve sözün dorulu Allann
veya kiraln adna yemin et-

tirilmek suretile teyid etti-

rilmektedir. Bundan sonra
hâkimin bu münazaa hak-
knda müsbet veya menfi ka
rar gelmektedir. Bu kara-
rn, dâvann mevzuunda ih-

tiass olan devletin mesul bir

memuru önünde verilmesi
arttr. Bu memurun ismi ve-
sikada gösterilmektedir. Bun
dan sonra kadar veren hâ-

kimlerin isimleri, meslekle-
ir ile birlikte yazlyor ve en
sonunda da tarih olarak ayn
ismi, ayn ve kaçnc günü
olduu ve senenin ad yazl-
maktadr. Bu vesikalardan
hâkimlerin bir devlet memu
ru olmadn, kendilerinin

ayrca meslekleri de olduu-
nu anlyoruz. Hâkimler yük-
-sek tabakadan olduu gibi,

Hikâyesini bu yazmzda oku-

yacanz Sümer çjvi yaz»
kitabesi

halk tabakas arasndan 4a
hâkim olabiliyordu. Meselâ
bir kâtip, hakimin yannda
bir bahçvan ve bir berberin
de hâkim olduu görülmek»
ledir. Hâkimler daima grup-
lar halindedir. Bu gruplar, üç
ahstan balamak üzere 11

ahsa kadar olabilirdi. Yal-
nz bir dâvaya bakan grup
daima ?yni ahslardan mü-
rekkepti. ehrin beyi veya ki

rai tabiî olarak hâkim say-
lyordu. Mezopotamyann
-Bâbil, rSipar, Nipur gibi üç
büyük ehrinde umumî mah-
rkerhe meclisleri bulunmakta

.i idi.. Bu nahkeme meclisleri
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bu zamana ait büyük muha-
keme iierün ayni kanunla-

ra göre haüetmee çalrlar
d. Bu ehj^rden birinde ya
plan muhakeme netice ver-

mezse, dierine havale edile-

bildii gibi, dâva eden parti-

lerden birisnin Bâbilde, di-

erinin Siparda olmas yü-

zünden Bâbil hâkimlerinin

Sipara, Sipardaki hâkimle-

rin de Bâbile giderek orada-

kileri dinledikleri görülmek-

tedir. Meselâ, bir vesikada

iki karde arasnda olan mu-
hakemenin Siparda iki sene

iik bir zamanda neticelendi-

rilmemesi üzerine ikâyetçi-

lerle ahitlerin dâvalar ta-

mamlanmak üzere Nipur
meclisine gönderildii yazl-

maktadr. Keza dier b*r ve-

sikada sekiz senedenberi hal

ledilemeyen bir miras mese-

lesi halledilebilmek için k-
ral vastasile Nipur meclisi-

ne sevkediliyor. ayet ikâ-
yet edilen ahs mahkemeye
gelmezse, memurlarla getir-

tiliyordu. ikâyetçi dâvas-
n kendi namna idare ede-

bilecek bir vekil de tutabilir

di. ikâyetçinin sözlerinin

doru veya yanl olmasn-
dan ancak o mesuldü.
Bu mahkeme vesikalarn-

daki mevzular nelerdi? Ev-
lerime ve boanmadaki yol-

suzluklar ve anlamazlklar,
miras dâvalar, al veri me
-seleleri hep* bunlara mevzu
ie^kil f etmektedir.

Meselâ, bir; adam bir kzla
niianlanyor. Fakat sonra-

dan her nednse nianlsn
brakp, baka bir kzla evle-

niyor. Bunun üzerine nianl
olan kzn annesi mahkeme-
ye bavurarak, bu adamn
evvelce kendi kz ile nianl
olduunu ve onunla evlen-

mesi icabettii halde, bak|a
bir kzla evlendiini söyle-

yerek, ikâyette bulunuyor.
Bunun üzerine dier taraf

mahkemeye çarlyor. Ay-
rca ahitler de getirtiliyor.

Erkein annesi mahkemede
kalkarak, daha kocas hayat-
ta iken oullarnn iki tara-

fn arzusu üzerine nianlsn
dan ayrldm ve imdiki
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kars *e evlenmee karar
verdiini ahitlerle isbat e-

dyor. imdi evlenmi oldu-u kzn babas da, dâvac
kadmn kendisine gelerek,

«Ben kzm o adamdan ayr-
dm, o artk benim damadm
deil, senin damadn olsun»

dediini ahitlerle iebat edi-

yor. Bunun üzerine hâkimler
her iki tarfn arzusu ile ay-
rldklarna kanaat getire-

rek, üâvacy haksz ve bu
evlenmei meru buluyor-
lar. Eer dâvac sözünün do
ruluunu ispat eaebiseydi,
adam evli olauu karsn b
rakip, eski nianl bulundu-
u kzla evlenmee mecbur
olacakt. Bu vesika bize ayn
zannda, bizim bu günkü ce-

miyetmzide bile ancak ink-
lâptan sonra teekkül etmi
olan evlenmenin bir kayda
tâbi tutulmas, karlkl ar-

zu ile evlenme ve ayrlma me
selesi bundan 4000 sene ev-
vel yaam olan Sümerler-
de nazar itibara alnm ve
iddetle tatbik edilmi oldu-
unu gayet açk olarak gös-

termektedir.
Dier bir vesikada ise, bir

kadn, ayrld kocasndan
tazminat istemek için mah-
kemeye müracaat ediyor. Ko
cas çarlarak sorguya çe-

kiliyor. Fakat bu adam, mu-
kavele ile evlenmediini, ya
ni resmen kaytl olmadn
ispat ediyor. Ve bu yüzden
tUzminât vermek mecburiye
tinde olmadn ileri sürü-

yor. Bu iddia hâkimler tara-

fndan hakl bulunduun-
dan, kadn dâvay kaybedi-
yor ve tazminat alamyor.
Yine bir vesikada, eski bir

Bâbil ailesinin, kral zama-
nnda yaam olan dört nes
line ait miras meselelerinde-
ki anlamazlk o kadar uza-m ki, nihayet son nesle ait

olan ahslar Kirala müraca-
at etmee mecbur kalyorlar.
Kral bu anlamazlklar biz

zat hallettiriyor.

Mahkemelerde hâkimler
tararndan verilen cezalar
muhteliftir. Hürriyetinin a-

lnmas, para cezas, ölüm gi

bi t suçun nevine göre dei-

en cezalard. Karardan kat
bir netice alnmak için yc

min edilirdi. Kaideten ki
yetçi taraf yemin eder. Bî
zan da lüzum görüldüü ta

dirde, her iki taraf ta yem
ne tâbi tutulurdu. Baz ves
kalarda hak kazanm ola

ikâyetçinin de yemin ettij

görülür. Yemin, her ehri
batanrsna ait olan mâb<
din ya kapsnda veya avl
sunda yaplrd.
Mahkeme zabtlar sarasu

da uzun zaman ceza hukuk
hakknda elimize bir ey g<

memiti. Fakat son zamanh
da Mezopotamyadaki hafr
yattan çkm Filadelfiya i

niversite müzesinde buluna
bir tablet bu bakmdan d

bizi aydnlatmtr. Kültür U
rihi bakmndan çok enten
san olan bu metin bir cini

yetten bahsetmektedir. «Si

kût eden kadnn vaziyet
adn alm olan bu metin ço

eskidir. Milâttan 850 serj

evel Sümer memleketini]
mühim ehirlerinden biri <

lan sin ehrinde bir cinay<

vukubuluyor. Bir berber, b:

bahçvan, bir de vazifesini

ne olduu bilinmeyen bir s

dam, yani üç ahs bir mâb
memurunu öldürüyorlar. G
niler, meçhul bir sebep doli

ysile öldürdükleri adam
karsna giderek, kocasn <

dürdüSflerini bildiriyorlar. I
kat kadn her nedense bu s:

n saklyor. Yani emniyet t<

kilâtma vaziyeti bildirmiyo
Bu kadar eski olan bu devi]

de bile, yüksek bir meden
yete sahip olan Sümer men
leketinde kanunun kolu
zun ve emindi. Emniyet te<

kilât bu hâdiseyi öreninc
hükümet merkezinde ola

Kirala vaziyeti arzediyorla:

Kral, bu hâdiseyi Sümer de
letinin adaleti teminle mi
kellef olan Nipur ehrindel
mahkeme heyetine havale i

diyor. Bu heyette bulunan 1

âza suçlular tesbit ve tecz

ye etmek istedikleri zama
bunlardan 9 tanesi bu cim
yeti yapn üç hakikî kaati
den baka öldürülen adam
karsnn diz ayn tarzda kf



bahtli olduunu ileri süre*

rek, onun da öldürülmesini

istiyorlar. Zira, onlarn ka-

naatine göre, kadn bu cina-

yeti duyunca sükût etmi, va-

ziyeti emniyet tekilâtna ha
ber vermemitir. Ve bu yüz-

den katillerin erik-i cürmü
addedilecek duruma dümü
tür. Buna mukabil bu heye-

tin dier iki âzas kalkarak
kadn müdafaa ediyorlar Ve
bu susmasnn da kocasnn
ona iyi bakmayndan ileri

geldiini, ancak hakikî suç

sahibi olan 3 kaatilin cezalan

darlmasn istiyorlar. Ne-
ticede mahkemenin dier â-

zalar da, bu müdafaay ma-
kûl görerek, bizzat cürmü i-
lemi üç ahsn ölümle ceza-

landrlmasna karar vere-
rek, kadn serbest brakyor
lar.

Bu kati karar, bundan
3800 sene evvel Sümer kül-

tür merkezi olan Nipur eh-
rindeki mahkeme heyeti ta-

rafndan verilmiti. Bu hu-
susta görüülen baz hukuk-
çularn söylediklerine göre,

böyle bir vaziyet karsnda
bugün dahi ayni ekilde ka-
rar verilmektedir. Bizim ka-
nunlarmza nazaran da, böy
ie bir hâdisede kadn methal-
dar saylmaz. Kadnn kaba-
hatli olmas için, yalnz cina-

yeti bilmesi lâzm deil, ci-

nayeti yapanlarla birleme-
si, onlara yardm etmesi, on-
lara kolaylk göstermek su-

retile bilfül katlmas lâzm-
dr.

Bu metin, o zamanki Sü-
mer devletinin siyasî ve kül-
türel hayatn aydnlatmas
bakmndan çok mühim gö-

rülmektedir. Milâttan 1850
sene evvel vuku bulan bir

cinayet vakasnn ^hükümet
tarafndan ele alnmas ve
bunun halk tarafmdan te-

ekkül eden bir mahkeme
meclisi tarafndan cezalan-
drlmas meselesi, Sümer
memleketinde yüksek bir
medeniyetin mevcudiyetini
gösterir. Çünkü iyi teV
kilâtlanm ve medenî o-
lan Avrupann Orta ça ce*

Çivi yazsnn bir dier

yüzü»

miyetlerinde bile «kan dâva-

s» meselesi yerine, hükümet
otoritesi kaim oluncaya ka-

dar bir rok asrlar geçmesi
icabetmitir.

Bu dâvay ihtiva eden tab-

letin dier nüshalarna ait

parçalarn mevcut bulunma-
sndan bu metnin baka ne-

ticelerinin de olduu anlal
maktadr. Demek ki, Nipur
ehrinin mahkeme meclisi ta

rafndan verilmi olan bu ka
rar, Sümer hukuk çevresin-

de çok mühim saylm ve
buna benzer hâdiselerle kar-

lald zaman hatrlanan
bilmesi ve verilecek cezala-

ra örnek olmas için bu me-
tin birkaç nüsha olarak ya-
zlm ve saklanmtr.

Bu cinayet vesikasnn ter

cümesi:

Lusinin olu Nannasig,
Kunanna'nm olu Kuenlil
ve Addakala'nn kölesi bahci
van Enlil-ennam birlikte Lu-
gal-apindu'nun olu Nialc
ku rahibi Lu-nanna-y kat-

lettiler.

Lugal-Apindu'nun olu Lu-

inanna öldürüldükten sonra
Lu-nanna'nn kars ve Lu-
Ninurta'nm kz olan Nin -

Dada'ya kocasn katlettik-

lerini söylediler. Lu-Ninur-
ta'nn kz Nin-Dada azn
açmad, ve dudaklar kapal
kald. Sonra bu hâdise, sin
ehrindek. kiraln önüne ge-
tirildi. Ve kral, Ur-Ninurta
bu meseleyi Nipur meclisine
havale etti. Orada Lugal...in

olu Urgula, Avc Dudu, A-
li-Ellati, Lu-sin'nin olu Bu-
zu, Ea'nn olu Eluti, hamal
ekalla, bahçivan Lugal -

Kam, Sin-Andul'un olu Lu-
gal-Azida ve ara...'nn olu
ekalla meclise baktlar. Ve
dediler ki:

«nsan öldürenler yaama-
a lâyik deillerdir. Bu üç
adam ve kadn, Lugal-Apin-
du'nun olu Niakku rahibi

Lu-nanna'nn sandalyesi ö-

nünde öldürmelidirler.»

(Sonra) Ninurtanm memu
ru Su... Lilum ve bahçivan
Ubar-Sin meclise baktlar ve
dediler ki:

«Lu-Ninurta'nn kz olan
Nin^Dada'nn kocasnn öldü
rüldüü kabul edilir, Fakat,
kadn ne yapt ki öldürüle-
cek.»

Sonra, Nipur meclisi aza-
lar onlara baktlar ve dedi-

ler ki:

«Kocasnn dümanlarn
bilen ve kocas öldürüldük-
ten sonra öldürüldüünü ii-

ten bir kadn kendisine bak-
mayan bu koca için neden
susmasn. Kocasn öldüren o
mudur? Yalnz hakikî kaatil

lerin cezalandrlmas kâfi-

dir.»

Nipur meclisinin bu kara-

c ile ^u-sin'in olu Nanna-
sig, Kü-Nanna'nn olu ber-

ber Ku-Enlil, Addakalla'nm
kölesi bahçivan Enlil-En-

nam'a cezalar tatbik edildi.

Bu muhakeme, Nipur mce
lisi tarafndan yaplmtr.

Arkeoloji müzeleri Çivi

yazlan mütehasss
Hatice K1ZILYAY
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Yldz camiinde Abdülhamid'in bir cuma selâmla

Tenkidi

23-24 temmuz 908 gecesi Yldzdaki
Mecliste kimler bulunuyordu?..

> Yeni Tarih Dünyas, tarihî vak'alar üzerinde daima hassasiyetle durulmas ve hakikatle.
|j

\ rin tahrif edilmemesi tezini müdafaa etmektedir. Burada okuyacanz yaz, yakn tarih <j

> vukuatna vukufu ve salâhiyeti ile tannm sayn hsan Nuri Sir'in, hakikate uymayan
jj

\ bir tarihi yazya cevabdr ki, ayni zamanda baz vukuat aydnlatmaktadr.
*"*>~s~**^^

Yazan : hsan Nuri SR /wv>~v'v'>'v>^^

Sonposta gazetesinde tef

-

rika halinde neredilip ahi-

ren iknci ksmnn sona er-

medii bildirilen (stibdat-

tan Cumhuriyete) balkl hâ
tratn son parçalarndaki bir
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kaç nokta tavzih ve tashihe

muhtaçtr. Mezkûr hatratn
164 ve 165 No. l tefrikala-

rnda Kanunu Esasinin Ab-
dülhamidm muvafakatine ikti

v ^ânv etmeden Kümelinde ilân

edildii 23 - 24 Temmuz ge-

cesi Yldz saraynda istiarî

mahiyette olarak toplanm
olan Vükelâ Meclisinden
bahsolunmakta ve cereyan
«'den ahvalcîen baz parçalar



nakledilmektedir. O £ün ak,
amdan nisfülleyle kaçlar va

1 2îfeten mabeynde bulunmu
ve baz ahvale yakndan v£
|qf olmu bir fert sf£{tik
görüp iitiklerimi (Yeni Ta-
rih Dünyasna) bildirmei,
baz hakikatlerin nisyan per
desi ile örtülü kalmamas i-

çin faydal gördüm.

Sandalyesiz nâzr sfatile

^ski sadrâzamlardan Kâmil
plann dahi hazr bulundu-

u M£Cis-i Vükelânn o gün-

kü içtimai akam üstü bala
tn ve hattâ akam yemei
mâbeynin üst katndaki hol-

de, o günün usûl ve vekayi-

mden tamamen bihaber sa-

ray mensuplarnn hazrla-

dklar mükellef sofrada yen
mi ve müzakere gece yar-
sna kadar devam etmitir.

Nihayet Meclis-i Vükelâ, te-

lâkki ettikleri irade-i seniy-

yeye imtisâlen Kanunu Esa -

sinin mevkii meriyete konul-

mas hakkndaki mazbatas-
n tanzim ve takdim ederek
evlerine dönmülerdir. Bu
arada yalnz Harbiye Nazr
Ömer Rütü Paa avdet mü-
saadesine intizaren meclis o-

dasnda beklemekte idi. Bir

müddet sonra: maiyyet me-
murlarndan birini avdet mü
iadesinin istihsaline delâle-

tini rica etmek üzere bakâ-
tip Tahsin Paann nezdine

yollad. Daima muntazam
kisve ve müeddep halini mu
nafaza ve iksa eylediki s-
tanbulin'in tek dümesini bi

le çözük bulundurmamay iti—

yad edinmi olan Tahsin Pa-

sa, o gece dairesinde âdeta

. yar soyunmu denecek, bit-

kin bir halde yaz masas ba-

snda oturuyordu. Memuru
dinledikten sonra, verdii ce

: vap (Ömer Rütü P|aaya se-

lâm söyleyin, ben artk hu-

or-u ahâneye gidemem)
den ibaret kald. Bunun üze-

rine iknci mübeynci Nuri
Paa vastasile istihsâl edi-

len irade-i seniyyeye binaen

Harbiye Nâzn bugünkü
(Maçka Palas) karsnda o

zamn Ar&p Mehmet Paa ko
na denilen ikametgâhna
avdet ettii srada Tevikiy-

Abdülhamidin bir portresi.

ye camii minaresinde sabah

ezan okunmakta idi.

Binaenaleyh Meclisin nis-

fülleylde müzakereye bala-
dnla dair bir ngiliz mu-
harri tarafndan yazlp, hâ-

tratta yer alan malûmat ha-

kikate muhaliftir.

Mezkûr meclise vükelâdan
bazlarnn çarld ve ey
hülislâm Cemalettin Efendi-

nin djavet edilmediinden iç-

timada bulunmad, Cema

leddin Efendinin kendi hâ-
tratma atfen mezkûr tefri-

kalarda bildiriliyor. Halbuki
Meclis-i Vükelâ o gece bütün
âzas ile ve Mecliste bulun-

mad bildirilen eyhülis-
lâm Cemaleddin Efendi de
hazr olduu halde toplanm
tr. Serasker ile Bahriye Nâ-
zn ve Tophjane Müiri de
Meclise davet edilmi göste-

riliyor. Halbuki bu üç ma-
kam sahipleri Meclis-i Vüke-
lânn âzay- tabiiyye ve dai-

mesinden olmalar hasebile

her içtimada bilâ davet Mec
liste bulunmaa salâhiyettar

olduklar gibi, istijarî mahi-
yette olmayp, fevkalâde bir

hususa karar vermek üzere
fevkalâde olarak toplaman o

geceki Meclis-i Vükelâda da
hazr bulunmakta idiler.

eyhülislâm Cemaleddin
Efendinin Mecliste bulnma-dn hâtratnda zikretmesi

ketm-i hakikattir, Efendi
merhumun bu suretle bir ha
kikati saklamas ise anlaL
mas güç bir keyfiyettir.

Vukuatn zuhur ve inki-

afndan haberdar olmayan-
larn -ki sarfayda büyük bir

ekseriyet idi- nazar dikkati-
ne çarpmas lâzmgelen bir

hakikat var idiyse, o da sara

yn muayyen yerlerindeki
daimî ve muhtelit nöbetçile-

re ilâveten o gece askerî dev
riyelerin de dolatrlmas i-

di Rumelinin muhtelif mer-
kezlerinden, gerek sadtarel

ile dahiliye ve makam- Ser-

askeriye (Harbiye Nezareti-
ne), gerek dorudan doruya
Abdülhamidin ahsna hita-

ben çekilen ve tehdit ve ha-
karetlerle dolu olan telgraf-

lar o kadlar çoktu ki, Yldz
telgrafhanesi bunlar ahz-ü
kabule yetiemediinden, bu
gibi telgraflar ayrca stan-
bul merkezinden de demet
demet geliyordu. Bu ahval
cereyan ederken, bütün ge-
ceyi uyank olarak geçiren
Abdülhamidin mâbeyn bin(a-

sna gelmi olmayp, dört ta-

raf kademe kademe nöbet-
çi ve tüfekçilerle muhat bu-
lunan hususî dairesinde bu-
lunduu muhakkaktr. Padi-
ah ile Meclis arasnda teb-
li ve tebellü vastas olan
Kâtib-i Sâni Arap zzet Pa-
a ile Muhasip Nâdir Aann
mâbeyn ile hususî daire ara-

snda mekik dokurcasma gi-

dip gelmeleri de bunun bâ-
riz delillerinden biridir.

u halde, padiahn meclis
müzakeresini bitiik odadan
dinlediine dair hâtratta ve-

rilen malûmat aslszdr.

Hakikat ile kat'iyyen alâ-

kas bulunmayan bir cihet

te, o gece Meclis-i Vükelâda
Serasker Rza Paa ile Top.
hane Müiri Zeki Paann mü
nakaada bulunmu olmalar-

dr. 2ira Kanun-u Esasinin
ilânndan birkaç gün ewe3

(Sonu 252 ci sayfada)
,
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Bir yabanc gözü ile harem kadn

Haremden Mektuplar: 6

.11 Bay azld'in Seansna yazlan mektup
II. Bayezid'in kars ve Sul

tan Mahmud'un anasna yaz-
lan ikinci mektup:

Ayni kadnn gönderdii
ikinci mektupta, birinci mek-
tupta yazd ricalarnn yeri-

ne getirildii, kocas Mehmet
beye Balkesir sanca veril-

dii, Mehmet beyden ayrlma-
a hiç niyeti olmad, yapt-

yardmdan dolay çok te-

ekkür ettii bildiriliyor.

Ayni zamanda tayin iinin

nasl yapldna dair de taf-

silât veriliyor. Sultan Meh-
med'in anasnn delâletile Ah-
met Paa, Mustafa Paa, Def-

terdar Sinan Çelebi ve mra-
hor Mustafa Çelebi harekete
geçiyorlar, ami Hatunoluyla
aralarn buluyorlar ve Meh-
met beyi Balkesir sancana
tayin ediyorlar. Yine bu mek-
tuptan, Sultan Mahmud'un,
ayni anadan doan Gevher
Sultân adl bir kzkardei ol-

duu anlalyor. Böylece,

mahiyetini pek iyi bilmedii-
miz bu kark ite, Bayezid'in

Yazan :
karisinin müdahalesiyle ve

M. Çaatay ULUÇAY devlet adamlarna tesir yapma

Haremaas ve bir cariye



f
'siyle sona eriyor. Meselenin
'hal sureti mektupta öyle izah

ediliyor:

Valide-i Sultan Mahmud mü
kerrem;

Mahmud ahn, Gevher
ahn mübarek gözlerin

öperim. Mahall-i kabul,

do vaki'i ola.

Se!âm- flravan ve tahîyya-s

bî-payan iblâ ve ithaf kabul

buyurulduktan sonra I ütf-î

maabda meftuh buyurub is-

tikaf etmeyüb bu canibden is-

tifra" ü!_hal olunursa lilahil-

hamd ve'l-minne sultanm haz
retlerinin eyyam- devletinde

imdiki halde Balkesir sanca-

jnayet olundu. nsaallahâl-

azîz an karib evkatta mezkûr
yere vararüz. Eer ma-baki ah
valimiz istifsar olunursa, Sa-

mi Hatunolu Paalara ol hin

de isal olunan mektubumda
mf'farek»t oFurr^^z^ him-
met eririz demiler. Bu ta-

rik-i zadan murad mihrimden
geçüb m ufarek?t imi. Öyle
olsa â^itane-i saadetten harem
geldîkden sonra mektublar ya
zub Piri Paaya (bir kelime o-

kunmuyor) Mustafay gönde-
rüb ibramlar edüb eer izam-
dan muradunuz mufarekkat ise

mümkün deildir, iftirak et-

memem. Hâfâ devletlû Hüdaven
digâr ben cariyesine zulmede,

Arap nerem inde cariye

ahvalim arzedün, ya beni isal

etsünler, ya anlar bu canibe

getürsünler deyu tevekki et-

tükçe anlar, ^n karib evkatta

gelür deyu imaz ederdi. Akl-

ilmize himmet edün deyu mek-
tub yazub mukaddema sulta-

nm hazretlerinin iltimaslary

la necat buldukda bu hâksarî

hakdan getürüb bendenuvaz-
lk olunub ehzade yüzü suyu-
na kendulara muhib olduk ya-

zlm idi. ntizar- dideleri lüt

fünüze ma-nzur iken mihrünü-
ze mazhar dümenin sebebi

maMûmunuz olmad. Tevak-
ku* olundu ki, Mehmet MBey,
hatriycin ijna olunmamamrjp
reva görmeyüb eer murad if-

tirak !se kaabil deildir, ittisa

Mnize himmet edün deyu mek.
tub isal oluben ve emir ahur
Mustafa Çelebi ile muvafakat
edüb anlar paaya Mustafa'-

dan evvel varub söyledikde

muavenet ettiler. Ba'dehu Ah-
met Paaya gönderub anlar

dahi kemâ-yenbei devletlû

sultanm yüzü suyuna muave-
net ettiler. Aharkâr va'de ile

koyub bir müddet dahi sürün-

dürmek murad edindiler. Ahar
son divanda arz yazub Musta-

fay divana gönderüb ser
mücrim isem emr-i padiah!
yerine varsun, zddna amel.

dar deilim; bir kaç qünde bir

üzerime adem koyasz dedim.
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Eer ahvalim arzedib arlan

bunda ya bizi anda gönderirse

niz febiha, varana ahvalim ar.

zederim, ruk'a sunarm de-

dim. Ahmed Paa Sinan Çele-

bi defterdar hayli muavenet
etmiler, arz aluben Balikesri-

/e (Bakesir inayet buyurdu-

lar. Amma bu hususta

(bir kelime okunamyor)
Ali bendeleri sa'yeler, ik-

damlar edüb defterdara ve

bazi ekâbire varub söylemekte

taksir etmeyüb sultanm haz-

rfetlerinden smarlananlardan

artuk hizmet ve sa'yetti. Üm-
mizdir ki, bu hususta olan

«a'y-l cemili mukabilinde bu

biçarel hâkden getürüb devlet

?û sultanm hazretlerinin aya-

toprandan dirilecei izdi-

/adma himmet ve inayet ede

sîz. Mahza ana olan bu cari-

/elerSne aid ve raci'dir. Eer
nayet «lunur, eer olunmaz
«zlerden bilürüm, paalardan

dahi ruk'a-i niyaz vardr, Pa-

ça Inad edecek mahal deil-

dir, bak! ves-selâm aled-de-

vam.»

Sa yannda ise, unlar ya-

klmaktadr:
«Ve mukaddema ann hak*

knda denilen kaziye gayri va-

ki' îdüüne tamam ilmîmiz ye

tltl» öyle ma'lûmunuz ola.

Mahza baz kimesneler nifak

etmiler, bir dürlü dahi deil-

dür, öyle biline bakî herem
sîzindir.

Culfem Hatuna selâm ede-

rim, mahalli kabulde vaki' ola,

duadan feramu etmesünler.

Mustafa, Kasm sîzlere ve an

1ara selâm eder kabul buyuru-
«a ve's-seîâm.

Ba'dehu mektub- lâtifiniz-

de üzerinize nasbolunan aay
riayet edesiz demîsiz. Elden

geldikçe ol ki, mümkün idi,

ettük. Amma kendumuz olufo

hizmet uhdesinden gelmedüü
eclden bey hazretlerinin aya-

toprandan dirlii eminin,

den olmasna veraka îstifa'

taleb ettî, ümmizdir ki, ihsan

edüb tsâl edesiz, ölünceye du-

acnz ola ve'd-dua» (1)*

(1) Top. Ar. No. E. 10516
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MEMLEKETMZE GELEN
RESSAMLAR

(Ba taraf 234. sayfada)

eux'a Constantinople par
Preziosi) kitapç Nianyan
vastasiyle görebildim, stan
bul dilencileri hakkndadr.
Bunlarn çou malûmdur. ç
lerinde her çeidi var. O za-

man da mparatorluun her
bir tarafndan illetli ve illet

siz dilenciler stanbula akn
etmi içleriyde Tsalyal, Van
l oanlar, dervi kyafetli
malûl seyyahlar, Harput'lu,

Bosna'l, Pireli ve Türk, A-
rap, Rum, Ermeni, Yahudi,
çingeneler ve saire., sayl-
yor. Bunlarn hepsinin hem
kaleminden çkm bulunma
s hasebiyle hem de sanat
noktasndan kymetleri faz-

îia,

stanbul halknn dilenciie

ri fakir sanarak tarihde bu
suretle görülen himayeleri
de bugün aynen hattâ mara
zî bir ekilde mevcuttur. A-
detâ bunlar tarihimiz boyun-
ca yol kesenler ve yol tahsil

darlar gibi stanbulu rnnta»
kalara ayrarak icray sanat
etmilerdir. Preziosi de bun-
lar tarihe mâl etmi.
Bütün bunlardan, yani ge

rek el yapmas ve gerek mat
bu' olanlardan çok gördüm.
Çounun asllarna sahip ola

bilmi ve yahut fotoraflar-
n mümkün mertebe elde ede
bilerek üzerlerinde etüdler

ve neriyatta bulunabildim

(D
Bu yazm da gördükleri-

me davlan arak sraladm.
Kanaatimizce Preziosi re-

sim sanat noktasndan ve ge
rek XIX uncu asrda tarihî

yaaymz canlandrmas
bakmndan çok kymetlidir.
Bunlar buldukça toplamal

(1) a — XIX uncu asrda s
tanbulda malûl dilenci-

ler ve ressam Preziosi.

Türk Tb Cemiyeti mec-
muas No. 12, 1936. Fran
szcasiyle birlikte,

b — {Les Gueux Muti-
lesd' stanbul vus Parl

ie Peintre Preziosi) Pa-
ris Aesculapc No. 1936

ve imkânlar nispetinde ne)
rn temin etmeli veya ettir-!

melidir. Bugün Preziosi ori-

jinallerini bulmak aramaa
mütevrkf olmakla berabe
almak ta maddeten zorlukla
mümkündür. Matbu' olanla-
r bile mükülâtla bulunabi-
liyor. Bunlar artk tesadüf,
le tedarik imkânlar da ko-
lay deildir. Zira Preziosi e-

serlerini bilenler ve tanyan-
lar çoalmtr ve aranmak-
tadr.

Hakikî Prez'iosi'leri bul-
mak zorluklar karsnda bu
günkü güzel tabi' imkânlar]
karsnda matbu'larm da eî

de etmek mümkün bir hâle
girmitir. Bunlarn Millî E-

itim makamlarmzca al-

bümler halinde bastrlma-
lar da temenniye ayandr
(D

(1) No. 1 deki kapak resmi
Preiotfi'nindir. Zonaro^
nun denmiti. Bu vesile

Jle_tashih ediyoruz.

Tenkit
( Bataraf 249.cu sayfada)

Serasker Rza Paa ile Sadr-
âzam Feric Paa birlikte az-

ledilmiler ve Rza Paann
yerine Harbiye Nazr unva-
niyle Ömer Rütü Paa ge-

tirilmi ve mesned-i sadaret

te Sait Paaya tevcih olun-

mutu.
Azledilerek evine çekilmi

ve mezkûr geceki mecliste

bulunmasna imkân kalma-m olan Seraskeri, ayni Mec
liste bulundurmak ve Zeki
Paa ile münakaaya tutu-
turula.dk Merutiyet aleyh-

dar gibi konuturmak tav-

zih ve tekzibe ihtiyaç göster

miyecek derecede muhayyel
dir.

Merutiyetin ilânna ,+akad

düm eden günlerden birinde

Kanunu Esas hakkmdja Ab
dülhamidin bir sualine Ser-

askerin verdii ayan- dik-

kat cevap (Tarih Dünyas)
nn 1 Nisan 195T tarihli 22

No. lu nüshasnda tafsileri

münderiçtir
t, NUR



Bir Tetkik

Osmanl Padiahlar
hakknda notlar

Yazan : efik

1 — Osmanl mparatorlu
gu 625 yl sürmütür

.

2 — Osmanl mparator-
luunu 36 padiah (biri ha-
life) idare etmitir.

3 — Saltanat müddeti en
uzun olan Kanunî Süleyman
•dr (45 yl - 11 ay - 10 gün).

4 Saltanat müddeti pek
ksa olan 5. Murattr (3 ay -

S gün).

5 — Fatih Sultan Mehmet
ve pederi kinci Murat ve ü-
:üncü Ahmedin olu birinci

Mustafa ikier defa saltanata
«cülüs etmilerdir.

6 — Hiç çocuklar olm-
yan padiahlar Birinci Mus»

tafa, kinci Süleyman, Birin-
<ci Mahmut, Üçüncü Osman,
Üçüncü Selim'dirler.

|

7 — 2. Osman, 4. Murat,
m Ahmet, 4. Mustafa, 5. Mu
ifrat. 2. Hamit, 5. Mehmet, 6.

Mehmet, 2. Mecid'in sulhun-

dan gelen çocuklarn hiç bi
jtisi padiah olamamtr.

8 — Osmanl padiahlar
içinde (Üç) Osman, (bir) Or
["han, (be) Muart, (iki) Ba-
yazt, (alt) Mehmet, (ün) Se
lim, (iki) Süleyman, (üç)
Ahmet, (dört) Mustafa, (bir)

brahim, (iki) Mahmut, adl
padiahlar saltanat sürmü-
lerdir.

9 — kinci Murat ve olu
Fatih Sultan Mehmet, birbir

leri lehine iki defa tahtan
arzularile feragat etmiler-
dir.

10 — kinci Bayazt olu
lehine bir defa tahttan fera-
gat etmitir.
11 — 2. Mustafa, 4. Meh-

met,
f. brahim, 1. Mustafa,

2. Osman, 4. Mustafa, 3. Se-
lim, 1. Abdülaziz, 5. Murat,
2. Hamit, 2. Mecit, devlet ve
millet menfeat için cebren
hal' edilmilerdir.
12 — . Mustafa ve 1. brâ-

ve 5. Vurât aklî muvâ.-

ATELI KAN

zeneleri bozuk olduklar i-

çin hal' edilmilerdir.

13 — Üçüncü Mehmet'in (i-

ki), birinci Ahmed'in (üç) bi

rinci brahimin (üç) dördünü
cü, Mehmed'irt (iki) ikinci

Mustafann (iki), üçüncü Ah
medin (iki), birinci Abdül-
hamldin (iki), birinci Mah-
mud'un (iki), birinci Ab-
dülmecidin (dört) padiah
çocuu olmu ve saltanat

sürmülerdir.
14 — 2. Süleymann (1) ço
cuu, (1. Abdülmecidin (50)

çocuu, 3. Muradn (130) ka
dar, çocuklar olmutur (tan

minen).
15 — En çok kz evlâd o-

lan (28 aded, 1. Abdülme-
ciddir).

16 — En çok erkek evlâd
olan padiahda (26 aded ü-

çüncü Murattr) tahminen.
17 — 1. Abdülaziz ve Yld
rm Bayazt (intihar etmi-
lerdir).

18 — (ehzadelerden) inti-

har eden de Abdülazizin o-
lu Pehzade Yusuf zzeddin»
dir.

19 — 1. Murat harb meyda
i'nda ilk ölen padiahtr
(Yabanc bir ahsn tecavüzü
ne maruz kalmj ve ehit
payesine ulamtr).
20 —. 2. Osman, 1. Musta-

fa, 1. brahim, 3. Selim, ve
4. Mustafa hazerde kati edil

milerdir (syanlar neticesin

de veya kardeleri tarafn-
dan).

21 — Veraset usulile baba-
can olu saltanat muntaza-
man intikal etse idi imdi, 1.

Osmann olu büyük vezir

Alâaddin Ali Paa padiah
olacak ve bunun neslinden
muntazaman sülâle ilerleye-

cekti.

[

: 2& -^- Veraset usûlünü de-
itirip hanedann en yal
azasnn hükümdar olmasna

sebep olan büyük Validesul-
tan (4. Murat ve 1. brahim
valideleri) Mahipeker, Kö-
sem Sultan sebep olmutur.
23 — Babadan ola padiah
lk intikal etse idi, imdi pa
diah II. Osman (genç)in ço
cuklar tahta cülus edecek-
lerdi.

24 — Yabanc ülkelerdeki
devletlerin davetlerini kabul
eden ve gayri resmî ziyaret-

lerde bulunan ilk padiah 1.

Abdülazizdir.
25 — Osmanl padiahlar

içinde Hacca gitmi olan bir

padiah yoktur.
26 — lk Hacca gitmei ta

savvur eden ve bu tasavvuru
fecî ölümiyle neticelendiren

padiah II. Osmandr.
27 — Vatan habersizce ter-

kedip yabanc bir milletin

himayesine sman ilk padi-

ah 6. Melmet Vahc fitlin-

dir.

28 — 2. Mecit (halife) hal 1

edilen sonpadiahtr.

29 — Sultan Osmanm olu
büyük vezir Alâeddin Ali

paa memleket ve millet

menfat için satlanat sras
kendinde iken, kardei sul-

tan Orhana saltanat terket-

mi ilk vezirdir.

30 — Alâaddin Ali paa ilk

vezir ve ilk paalk unvan-
n alan bu zattr.

31 — lk vezir Çandarl A-
li Paadr.
32 — Osmanl padiahlar-

na, sefahati alayan, içki i-

çirten, saraya yabanc kadn
iar sokan, ilk vezir Çandar-
l Ali Paadr (1. Murat dev
ri).

33 — lk kadasker Çandar
, l brahim Paadr).

34 — lk gözlük takan pa-

diah 6. Mehmet Vahdettin-
dir.

35 — Bizans nezdinde ilk

-»ami, mektep ve muhakeme
nin lüzumunu izhar eden ve
akaîliyette kalan Türkler i-

çin bunun mutlak surette lâ

z\m olduunu belirten ve ceb

ren yaplmalarn mecbur e-

den padiah (1. Bayazttr),

36 — Çelebi Sultan Meh-
met kardeini bir yay. ipinle

| boan ilk .
padiahtr

.

,

r .. .
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Tarikatlerin Tarihine toplu bir bak : 5

Kaadiriiik'in Istanbula Gelii ve Yayl
Yazan : Cemâleddin Server REVNAKOLU

Kurulu tarihi itibarile, E-
refîlik'den sonra ikinci bir

u'be olmakla beraber stan-
bulda en çok tannm, tutun-

mu ve zuhuru zamanndan
beri yani hicrî ve takribi ola-

rak 1010 tarihlerinden son-

ra (1) günden güne genile-

mi, asrlar boyunca hüküm-
ran olarak köklü izler ve te'-

sirler brakm kuvvetli bir

kol olan «Rûmiyye» yi, Rûmi-
lii, südüne su katlmam öz

kandan bir Anadolu çocuu,
bir Türk velîsi olan: Tosyal
smâil-i Rûmî, meydana ge-

tirmitir.

Menbalarn çounda, «Kibâ-

r- Meâyih- Kaadiriyye'den,

Kemalât- Zâhire ve Ma'neviy
yesi müberhen (apaçk orta-

da) mekaamat ve keramat,
mehur ve müsellem, (herkes

tarafndan teslîm olunmu)
Piyvâ-yi ehl-i Târîkat, muk-
tedâyi râh-i hakikat, umde-tül-

ârifîn, zübde-tül-kâmilin, re-

is-ül aktâb, eey- müfahham,
Cenâb- Pîr-i Sânî: smâil-i Rû-
mî, Kuddise sirrehu, -yahut -

Kaddes-allahü sirrehu.. (Srr
mukaddes olsun; Allah srr
m takdis etsin!) tarznda; Ta-
rikat an'ane ve edebiyatnn
saygl sözleriyle övülen ve
gösterilen smâil-i Rûmî, (2)

stanbulun münevver Kaadîr eyhleri arasnda, esâlet ve neea.

betiyle tannm; yüzünün ve ellerinin güzellii, beyazl dola»

ysiyte «Pamuk Efendi» diye bilinen : stanbul Kaadîri hânesi'-

nin, sondan bir önceki eyhi: erîf Abdüekür Efendi merhum,
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Rûmîlii stanbul'a getiren,

«Pirî Sânî» - ikinci Pir _ : Tos
yal smâil-i Rûmî'nin, Topha-
nede Kaadrîrihâne hazîresin-

de, dökme pirinç ebeke için-

deki açk türbesi.. - [Sa sü-

tunun banda ksmen ve ebe
kenin en üstünde tamamiyle
sekiz terkli (dilimli) üst or-

tas kendi çuhasndan dümeli
yeil renkte Hüseynî destarl

Rûmîyye tâci görünmektedir.)

Tosyal bir srtmaç çocuu-
dur. Oralarda «Babsa» yahuj

«Badiin» köyünde, (3) «Ço-j

ban Alî» ismiyle öhret yap-

m, kerametleri dilden dile!

dolaan, ma'nevî kemâle sa-

hip, hâl ehli, muhterem bir

ümmî'nin sulbünden dünyaya
geldi. (4).

O zamanlar kaza merkezi o-

lan «Tosya» ya ve oradan Kas
tamoni'ye geçti. Buralarda za-

mannn dinî ve içtimâi bilgi

lerini, lüzumu kadar tahsil et-

tikten sonra, o çevrenin «Hal-

vetiyye» büyüklerinden eyü
Ahmed Efendi'den Tarikat a-



larak ibtidâ-yi-sülûk'e ve mü.
cahedeye (kendini terbiye için

nefsiyle savamaya, Tarîkati-

re âit vazife ve dersleri yerine

getirmee) balam ve bir

müddet bu yolda devam etmi
olduu görülür..

«Seyr-i- Sülük» denilen ma-
nen yükselme ve ilerleme yol-

larn, bu ekilde muvaffaki-

yetle bitirdikten sonra, irad
makamna geldii srada, bir

gece rüyasnda, büyük Piri:

Gav-i- a'zam tarafndan kendi-

sine;

— Sen, bana gel! Badada
gel! buyurulur.

Bu davet ve irat üzerine,

«Âka Badat yakndr..» ya-

hut «Badadi uzak görmeyen
âka, Basra yakndr..» diye-

rek çarld yere yönelir;

Pirî'nin huzuruna yüz sürmek
üzere hemen Badat yollarna,

cânân ellerine düer.

Artk vuslat ve hasret vecdi

ain bütün iddetiyle yanp tu-

tuan smâil-i Rûmî, bir ham
lede Badadi bulmutur bile..

A'zam ve muazzam Pirî'nin,

çöl kenarnda, muhteem Tür-

besinin harîmine yüz sürmek,
eiine ban koymak saadeti

ne erimi bulunuyor. Burada
Gavs-i-a'zam evlâdndan, Pir-

evjfein eyhi ve Badat Na-
kîyb^ül- erâf'iy bulunan; Sey-

yid Feyzullah Efendi'nin hiz

metine girerek, bu defa da,

«Kaadriyye» usulü üzere bî'at

ve intisap edip (5) özledii

maksuda kavuan îsmâil-i

Rûmî, imdi de höcreye kapa-
np kendini riyazete çekmi-
tir.

Bu derunî safâ içinde, bir

«Erba'în Halveti» çkarmak,
yani ara vermeden krk gün
süren sk bir perhiz ve inzi-

vayi tamamlamak, «Sülük» ü-

nü bitirmek gibi birbirini s-
rasiyle takip ve ikmal eden
zor geçitleri süratle, kolaylk-
la geçerek, az bir zaman için-

de, büyük farklarla olgunla-m olduundan, Seyyid Fey-
zullah Efendi'den, kendisine
verilen icazetnameyi, bütün
icaplariyle hakketmi bulun-
maktadr:

ii»% :

^

jlitlîl
llllKîC V" vara

Mensublan arasnda Ziya Paann, Sadaret müstear efkatî

Bey'iri, geçen yllarda cefat eden Sivasl smail Hakk Paann*
yani bilinen ismiyle: Orgeneral Kurdcebe Noyan'n ve babas

Yarbay Ömer Lütfi Bey gibi güzide insanlarn da bulunduu:
Sivasda, Kaadîriyye'nin «Halisiyye» kolundan . Alî'nin karn-

cas mânasna - Mur Alî Baba dergâhnn son eski eyhi: AbdüK
vahid Efendi (Birden), yllarca önceye ait bir seyahat esnasnda.

[Banda Celâlî Müjgânls, srtnda koyun pöstekisi, sa elinde

teber, solda kkekül, binlik tebih, belde kemer, üstünde kan-

beriyye ve yalnayak görünmektedir.]

Bu sefer de, yine Pirî'nden

gelen ikinci bir iltifat, yeni bir

vazife ile:

— «Yâ Rûmî; Rûm'a git!

(Anadoluya uzan) (6), tarika-

timi yay!» emrini alr.

(1) smâil-i Rûmi'nin stan-

bula geldii tarih, yalnz «Mir',

ât-i- stanbul» da yazldr. G
da, (1020) de olduunu göste-

riyor.

(2) Halvetiyye eyhlerinin
âlimlerinden olup yine smâil-i

Rûmî diye bilinen Aydnl eyh
smâil Efendi, bakadr. Hâ-
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dîs ilminden «Esâmi-i-Ruvât»

(Hâdîs-i erif rivayet eden
Râvî'lerin isimlei) adndaki
marûf eser, bu zâtndr. Hicrî

1057 de, Aydnda göçmü, cu-

radaki «Hindiye» dergâhna
gömülmütür.

(3) «Mir'ât-L stanbul» un
«Ziyaret-i- Evliya» nin, «Gül-

zar-i Kaadri» nin, ve baz
ma dergilerin «Badin, nam kar
yedendir.» demeleri, «Tomar-
Turuk.i- aliyye» nin de, «Ban-

sa kasabasnda..» göstermesi,

hep biribirielrinden alma yan-

llarn tekrar ve devamdr.
«Osmanl Müellifleri» tide,

«Tosya'nn Babsa köyünden
olduu..» yazlmtr ki; terci-

han dorusu budur.

Tosyada, smâîl-i Rûmî'nin
kendi dergâhmdaki hususî ka
ytlarda ise; Pîrin doduu ye
rin ad, «Badin» deil;; - imdi
Çankrya bal bulunan - «Ba
diin» eklinde gösterilmitir.

Bunun böyle olduunu, Tos-

yal velînin irfan?! torunlarn-

dan H. Stk Köker'in, lütufla

fiyle gördüüm notlardan ö-
rendim.

Son zamanlarda, haylî emek
yererek, Cedd-i- Celîl'ine lâ-

yk bir kitab- cemîl hazrla-
makla megul bulunan fazilet-

li dostuma, pek müteekkirim.
Bu sahann i\k ve güzel bir

me'hazini tekil edecek olan

kymetli eserine ve kendileri-

ne, imdiden feyizli baarlar
dilerim.

(4) Emirgânda, «Kaadriye»
den, Haffâf zade - Kavaf zade

eyh Hüseyin Efendi tekkesi-

nin, son eyhi ve Türbedar;
Badatl Ganî zade Ahmet
Muhyeddîn Efendi (Eriçok),

Dâhil-i- gülistân-i- tarikat o

lan erbâb-i-dü'e datlmak ü-

zere 1332-1914 de, yaynlad:
«Gülzâr-- Kaadrî'den bir yap-
rak» isimli küçük broüründe,
- nereden aldn söylemeden -

T.sroâil-i Rûmî'nin 945 de do-
duunu, 94 sene yaadn,
•- menba'lardan hiç birinin tan
madii - valdesi için de, «Üm-
m-ü_ Hâni» adnda bir hatun
pldu&unu yazar: .

fÖu satrlar, mürettiphane

Be :
dizilirken, kendisinin bir

^56

kaç gün önce: (14 Kasm;
1953 Cumartesi) ânî bir inme
neticesinde, 83 yamda bulun-

duu halde, Allann rahmeti-

ne kavutuunu haber aldk.
Kendisinden önce ayni tek-

kenin eyhi ve Türbedar bu-
lunan Badatl Ganîzade mer-
hum Abdüllâtif Efendimin o-
lu idi. Tekkesinin son eyhi
ve stanbul Kaadrîhanesinin
son «Sertarik» i olarak vazife

görmütü.
Uzun zaman Emirgân muh-

tarlnda bulundu. Mahalle
ilerini, gayetle iyi bilirdi.

KaadrîHk'ten ba^ka «Rfaiy-
ve» nin, «Sayyadiye» ve «Leh-
hâsiye» kollarndan, - teberrü-
ken _ icazetnamesi vard.

1331-1332, 1914-1915 yllarn
da «Dervi Hediyesi» ismiyle

nerettii küçük broürler, o
zaman. stanbul tekkelerinin

kütüphanelerine ve bütün ta-

rikat mensuplarna parasz o-

larak datlmt.
«Mir?rünlü» mahi âsiyle ta'limî

ve tasavvufî mahiyette manzu
meler kaleme alan, ve »Eref
olu» na, nazireler meydana
getirmi bulunan: Mîrgünlü
merhum, son yllarda nedense
nek mütevehhim, alacak e
kilde endieli görünmesine ra
men, gayetle kibar, daima ter

biyeli, sevimli bir «ka?em e-

fendsi» idi: ruhu âdo1sun!]

(5) Sadk vicdanm'm, «Tu-
mar- Turuk- Aliyye» sinde

bu bahsi yazarken: «... Seyyid
Feyzullah Efendfden Tec-
didi bi'at ile..» diyorsa da, ay
ni tarikatten olmayan eyhe
intisap etmek, ikinci defa da
olsa, «Tecdidi bi'at» saylmaz.
'.Tecdidi bi'at», ekseriya ey-
hin vefatiyle, ayni tarikatten

bulunan bir baka eyhe, ya-
hut merhum eyhinin Halîfe-

sine, yeniden intisap ederek,

Sülûk'ünü tamamlamak de-

mektir. Buna, yeniden abdest

alma mânasna: «Tecdid-i-

vuzû'» tâbir olunur. Nisbet

kaybolmasn diye caiz görül-

mütür. eyh trafndan yap-
lrsa «Tecdid-i hilâfet» deni-

lir.
" « •-

(6) Önceleri yalnz

,

:

"Roma
ehrine; Romallara';' Ve Röma

devletine mahsus iken, sonra-

dan «Rûm» ekline Konularak
Anadoluya, ve «Rûmî» suretin

de, Anadolu Türklerine verilen

bir isimdir. Dokuzuncu asrn
sonlarna kadar yazlan eser-

lerde, meselâ: «Lisan- Tür-
kî» _ (Türk lisan - dili) de-

nildii halde, onuncu asrdan
sonra, Lisan- Rûmî - Rum li-

san; keza, üdebây-i Rûm -Rum
edipleri, ülemay-i- Rûm - Rum
âlimleri, bilginleri gibi tâbir

ve tavsiflerin çoaldm gö-

rüyoruz.

Anadolunun, Diyar- Rûm -

Rum diyar, (memleketi, ülke

si) ismini almas, yine bu ta-

rihlere rastlar.

«Arz- Rûm - Arzi mirî»

tarznda söylenilir ve yazlr
d.

- [Bütün bina ve mezar ki-

tâbeleri edebî kültürü, folk-

loru, ve iç tarihi üzerinde, yl-

larca çaltm mübarek Er-

zurumun, eski kaytlarda, aEr-

zin-i Rûm» yahut «Arz- Rûm»
ekillerinde yazlmas, yine o

zamanlar Anadolu Türklerine

«Rûmiyan» denilmesi, hâlâ

kullandmz: «Mollay- Rûm»
«Celâleddin-i Rûmî, smâiL-i
Rûmi, ehr-i Rûmî, (Hasan-

k al'al mehu Nef'î'nin, tale-

besindendir, Dîvan sahibidir.)

Gibi tâbirler ve hass isimler,

hep bu itibarla söylenilmitir.

Abdölrnecidln

Âk Kz
(Ba taraf 237 de)

münasip görmemesinden ken-
disini brakmamasndan korka
rak hiç haber vermeksizin, a-

•elâcele hazrlanacak ve o u-
\

ursuz vezirle birlikte vata.:

nini terkedivererek, kaçp gide

eeltti:

nsan kalbinin bütün zaâfla-

rn çok iyi bilen Sultan Ha-
mid, en küçük hemiresinin

bu pek ateli kalbile kocasz
kalmasn belki ide ihtiyaten

münasip' görmemi, ilk dullu-

unun pek az sürmesinde bu-
;

nun için srar etmitir!;.



lk Londra Elçimiz ngiliz hükümdarna itimatnamesini takdim ediyor

Osmanl mparatorluunda ilk Londra Elçimiz
Baz devletlerin stanbul-

da daimî olarak oturan elçi-

leri bulunduu halde, Os-
manl mparatorlar 18 ci as-

rn sonlarna kadar, memle-
ket dmda devaml temsilci
oulundurmak lüzumuau duy
mamlard.
Zeki, müdebbir ve yenilik

öever bir hükümdar olan Ü-
çüncü Selim, mpartorluu-
nu tehdit eden çeitli tehli-

keleri göz önünde bulndura-
rak, «düvel-i muazzamla» a-
d verilen büyük devletler
nezdine daimî el?i gönder-
meyi kararlatrmt.
Bu hususa, Cevdet Paa,

tarihinde öyle belirtiyor:
«... Devlet-i aliyyt ledel-

iktiza düvel-i saire nezdine
bu veçhile elçi irsal edegel-
mi ise de, bir devlet nezdin-
de daimî surette elçi ikamesi
bu devirlere kadar âdet ol-

mamt.»
Daim! elçi gönderme usu-

lünün faydalarn da §öyle
aralyor:

<*.., Bu surette sefaret usu

AGÂH EFEND
Yazan :

Sadettin PRAL

lünün fevaid-i âdidesi dergâr
iken, devlet-i aliyye öteden-
berû kendûsini düvel-i Av»
rupadan bigâne tutark, Av-
rupa ahvaline ihale-i enzar-
dikkat etmediinden, düvel-i
saire nezdinde aleddevam el
çi ikamesine lüzum görme-
miti.

Avrupanm terakkiyat-
cedidesi ve devlet-i aliyyenin
vakt-ü hal iktizasmca dü-
vel-i Avrupa ile peyda olan
revabt- adidesi, düvel-i Av
rupa kaidesince sefaret usu-
lünün lüzum-u vaz' ve tesi-

sini ispat edip, hususile bu e^
vjanda revabt- düveiiyyeyi
bütün baka bir hale koyan
Fransa ihtilâli zuhuru ile

bilcümle düvel-i Avrupayi
tedarikât- ihtiyatiyyeye mec
bur etiinden. devlet-i aliy-

yenin dahi düvel-i fanime-}
Avrupa nezdinde birer ika-

met elçisi bulundurmas de-

rece-i vücupta görünmekle,
düvel-i merkume nezdine bi-

rer elçi gönderilip, ve üç se-

ne müddet tekmilinde onlar
celb-ü iade ve yerlerine ba-
kalar irsal ile, minvai-i me-
ruh üzere hem umur-u sefa-

ret idare ettirilme*, hem âe
bu tarikle ahval-i düvele vâ
kf baz zatlar yetitirilmek
smda, sefaret usulüne dahi
hüsn-ü revabs ve nizam ve-

rilmek hususunu Selim-i sa~

lis hazretleri tamim etmiti.»
Paann sarih olan bu ya-

zsndan, padiah daimî elçi

göndermee tevik eden ha-

lin, Fransada patlayan ihti-

lâl olduunda üphemiz kal-

myor, j
Yeni ihdas edilen bu dai

j

mî elçi yollama usulü hak-
knda, padiah kendisine

j

yakn gördüü Fransa dev-

letinin elçisi ile müzake-
reye girimei arzu etmekte-

|

d ir Fakat böyle bir t.eebbü
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Yusuf Agâh efendinin maiyetinde Londraya giden Raif efendi.

sun, Fransa ile harp halinde
bulunan devletlere kar iyi

bir tesir yapmyaca düü-
nü]erek, durumun ngiltere-
nin stanbul elçisi ile müza-
keresi ntuvafk bulunuyor.
Cevdet paa, devrinde «çok
veciz» saylan üslûbu ile bu
ciheti de öyle açklamakta-
dr:

«... Ancak bu keyfiyet dev
let-i aliyyede muhaüaes bir

ey olduundan, evvel emir-
de kendisne mahremiyyet ve
ihtisas, sairelerinden ziyade
olan Fransa devleti ile bil-

müzekkere karar verildii

halde, devlet-i sairenin dahi

kabulde teredüt ve itizar e-

demiyecekleri muhakkak ise

de, bu esnada Fransada vukua
gelen ûri ve ihtilâl ve a-

dem-i rabta-i hal tekarrü-

bile, oraya elçi gönderilse,

elyem Franszlarla muharip

olan düvel-i Avrupânn inki-

sar ve ibirarn mucip ola-

candan, husus-ü mezkûr ip

tida kûrûn-u mâzyieden be-

ri ehl-i islâm ile sulh-ü selâh

üzre bulnup, devlet-i aliyye

ile kat'a m'ublarebesi vuku
bulmayan ngiltere devleti-

nin Derseadette mukim el-

çisi ile bilraüzakere kararla
tnlarak...»

Bu müzakere, bugünkü tâ

birile agreman olacak. Her-
halde mutabk kalnm ola-

cak ki, eski kalyonlar kâtibi

Yusuf Âgâh efendi elçi tâyin

olunuyor.

Sefaret heyetini tekil e-

den dier zevat ta unlardr:

Sr kâtibi olarak mektu-
bi-i sadr âlî hulefasndan Ra-
if Mehmet efendi, Avrupalla

rn asilzadelerden seçip elçi-

lere maiyyet meumru olarak
terfik ettkileri ataelere mu-
kabil, miayiyet memurluu-
na Dervi aa ile bir dier
hristiyan, iki adet de tercü-

mandan ibaret olan alt kii-

lik heyet Hicrî 1207 senesi

sonlarna doru kiralanan
bir gemi ile stanbuldan ha-

reket ediyorlar.

Bu heyete verilen yolluk
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ve yllk da, zamannn para
rayici ve geçim imkânlar
hakknda fikr vermesi itiba-

rile dikkate deer.

Elçi Yusuf Âgâh efendiye

15.000 kuru harcirah ve 50

bin kuru yllk tahsisat, Raif

Mahmud efendiye 4000 kuru
harcirah Ve 10.000 kuru yl-

lk tahsisat, Dervi aaya
2000 kuru harcirah ve 3000

kuru yllk tahsisat, bater-

cümana 3000 kurü harcirahj

ve 8000 kuru yllk tahsisat,

dier tercümana 2500 er ku-

ru harcirah ve 6000 er ku-

ru da yllk tahsisat Veril-

mitir; -



Elizabet, dünya nimetlerinden feragat karar ile Sent Margript manastrnda günahlarn çkan
yor. (Golderon'un Londra Müzesindeki tablosu.)

Mukaddestac rehine koyan kraliçe
Macar tarihinde Elizabet

adnda müteaddit kralçe-
ler, oldukça mühim yer al-

malardr. Bu yazda bunla-
rn birbirlerinin zdd olan i-

kisinden bahsedeceiz.
Yazmza konu tekil eden

Elizabetlerden birincisi, «Ma
caristann Azize Elizabet'i»

ismi altnda tarihlerde geç-
mi olan Sent Elizabet (1207-
1231) dir.

Kral Endre ile Gertrud'-
un kzlar olan bu Elizabet'i,
1211 ylnda Thüring kontu
Herman olu Lajo (Lui) i-

çin e olarak ebeveyninden
istemi, Endre ile kars da,
kzlarnn henüz dört ya-
nda olmasna bakmadan bu
istee muvafakat edip, o de-
virde misli görülmemi bir

Yazan :

Kurady Gyula

Çeviren

:

Sadettin PRAL
cihaz düzerek, kzlarn Her-
man'm elçilerine teslim edip,

küçük damadn memleketine
yollamlard.
Küçük Elilzabet nianlls

Lajo (okunuu Layo) ile

birlikte büyüdü.
Küçük prenses on dört ya-

ma henüz basmt ki, ni-

anls Lajo ile nikâhland.

(1221). Babasnn ölülmiüru
den sonra Thüring dükü o-
lan Lajo 1227 tarihinde bü
yük haçl ordusuna katla-
rak «Mukaddes topran» fet

hi için sefere çkt. Elhiza-

bet sevgili kocasn nududa
kadar teyi etti. Onu bir da-
ha göremiyece konç su ile

içi titriyordu. Nitekim bu
korkusu hakikat oldu. La-
jo daha yolda iken Otranto
da âni olarak hastaland ve
genç yanda öldü.

Kocasnn ölüm haberini a.

lan genç kadn, eer Allah-

tan korkmasa canma kya-
cak, kendini öldürecekti. Fa-

kat ald din terbiyesi buna
mâni olduu için, manastra
kapanarak rahibe olma ter

cih etti. Bütün servetini müh
taç fakirlere dattktan son-

ra, hastalarn yardmna ko-
up onlar iyi etmek için ha
yatn tehlikeye atmaktan çe
kinmedi. Dükün ve âcizlere

bir hizmetkâr gibi çalarak
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Bank Ban'n Gertrud'u öldürmesi.

yardm etti. Rahibesi bulun-
duu manastrda çplak vü»
cudüne giydii sert, kll el-

bise içinde, yaln ayak dola
arak en âdi ileri görmek»
ten kaçnmad. Yirmi dört
yamda manastrn souk du
/arlar arasnda hayata göz-
lerini yumduu zaman, ölüm
döeinde dahi bir ilâhe ka-

dar güzeldi. Onu yalnz Ma-
carlar deil, bütün hristiyan
tk âlemi «Azize Elizabet» o-

larak tanrlar.
Sent Elizabetten iki asr

sonra Macar tarihinde yer a-

an kral Albert'in kars Eli-

«abet'e gelince bu, kadn ko
casmn ölümü üzerine dul
alnca, karnnda tad-
çocuk ile saray terkede-

rek, Macar tahtna göz dik-
mi olanlarn itihalarn ka-

rnlarnda brakacak eytanî
bir plân kurdu.

Nedimelerinden lona Ko-
taner ile anlamt. Bu de-
li saray kadn kraliçenin
«mukaddes krallk tacnn»
muhafaza olunduu odann
anahtar ile «kraliyet mührü
aü» aldktan sonra, kiandr-d bir askerle, saray hade-
melerinden bir erkein refa

katinde gizlice Viegrad'da-
ki küçük kiliseye bir gece
yars girip, «taç odasna»
yanndaki iki erkei sokmu
tu. lona kilisenin mihrabna
kapanp, korkudan titreye-

rek dualar ederken,a o-

lan neferle, kraliçenin hiz-

metkâr «mukaddes tacn»
kilitli olduu demir sand
açmaa urayorlard. Pas-
l kilit açlmaynca, âk ne
ferle sadk hademe demir
sandn menteelerini kr-
mak suretile sand açtlar.
nciler, yakut ve zümrütler-
le süslü olan taç gözleri ka-
matran bir güzellikle önle-
rinde duruyordu. Ancak ki-

lise büyüklerinin derin bir

hürmetle parmaklarn de-
dirmi olduklar bu kymet-
ti ayn zamanda mukaddes
hazineyi lona'nma hoy-
rat elleriyle yakalayp san-
dktan çkarrken, saray ha
demesi de, Macaristan! tem-
sil e,den «altn yaldzl elma»
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y, taç giyme merasiminde

kullanlan «boyun zinciri» i-

le «klc» Sent tivan'n sr
ma ilemeli hiarmaniyesi ve
daha sair taca müteallik e-
yay toparlayp paket yap-
makla megul oluyordu. Hr
szlar ilerini büyük bir so-

uk kanllkla bitirdikten

sonra, kraliçenin emri gere-

ince son süratle Komarom'a
doru yola koyuldular. Eliza

bet onlardan daha evvel bu
ehre gelmi bulunuyordu.

Krliçe, taca kavuunca ra-

hat bir nefes ald. Artk
«hakk hükmüranisine» teca

vüz edemezlerdi. Zira, bu
tac olmaynca Macar tahtna
baka birinin geçmesine inv
kân yoktu. Birkaç gün son-

ra doan olu üç aylk olun*

ca, iki kilodan daha ar o-

lan bu tac onun bama ge-

çirerek merasim yaptrp, o~

nu beinci Laszlo unvanile
Macar kral ilân ettirdi

(1441).



Artk maksat hâsl olmu-
tu amma, bu haris kraliçe»

nin ahane emellerini idame
ettirmesi için kâfi derecede
paras yoktu. Almanya * m-
paratoru Fredcrik III'e ba-
vurdu. mparator açk göz
bir adam olduundan kuru
bir senet karlnda para
vermee yanamad. Bu mu
kül durum içinde dul krali-

çe cür'etli bir karar vererek,
I Macar milletinin üzerine tit

|

redii «mukaddes tac» 2500

|

forint karlnda impara-
tora rehin olarak verdi.

Güzel Elizabet bir türlü

Lehli Ulâslâ'nm takibinden
I fcurtulamyordu. Bereket a-
l raya giren muharebe, kral
ülâslâ'y Türklerle sava-
mak üzere memleketten u~

I
/aklamaa mecbur ettiin*.

I den, Elizabet te biraz sakin
«lalabildi. Bil" müddet sm

i
d manastrda dünya gaile-

|

1erinden uzak yaarken, olu
i

nun ölüm haberini alnca,
tekrar sahneye çkmak lüzu

I

munu duymu olacak ki, üze
;

rinden rahibelik elbiselerini

|

atarakmanastr terketi. En
j

ziyade kendine yaktrd
i elbiseyi seçti. Gözü gibi sak
lad mücevherleri taknd,
O, bu halile eski güzel ka-
dn., fettan kraliçe, harika

;
Elizabet olmutu.

Olunun cenaze merasimi-

|

ni müteakip, derhal idareyi

|

eline ald. Küçük saray «mai
|

yet erkânn» tefti ve pek
i

tabiî olarak tensik etti. Bu
j

tefti srasnda mavi gözlü,

i sar saçl, güzel yüzlü, yak-
!

kl bir asilzade gözüne çarp
mt. Bu delikanly huzuru
na çartarak, tepeden trna
a kadar süzdükten sonra:

— dealin nedir, ne ol-

|

mak istersin övalye?
\

diye sorunca, atlgan ve -
j

markaslzade hiç tereddüt
!
etmeden u cevab vermiti:

— Macaristan kral olmak
[
istiyorum hametmeab.

1 Bu sözlerden kendisi için

i

de bir beenilme pay kefe-
den kraliçenin gözleri parla

|

"di, lini derin bir muhabbet
1
îe delikanlya uzatp, kalbi-

nin derinliklerin gelen bir

sesle:

— stediin olacak, dedi,

Elizabet vaadini tuttu.

Balangçta bir nevi analk
duygusu gibi tezahür eden
bu sempati, ksa bir zaman
sonra, oldukça ya ilerlemi
bulunmasna rar^m, hâlâ
güzel görünen kraliçenin ka-
dnlk hislerinin alevlenme-
sine yol açt. Gönül ilerin-

de çok hassas olan dul kra-
liçe bu delikanlya Lajo'un
tac ile birlikte kendini de
verip, olu yerindeki arl'in
kars oldu.

Viegrad saray ölen kra-

ln matemini pek çabuk unut
tu. Yaiyle hiç uygun olmyan
hoppalklar, saray gelirinin

tahammülü olmyan israfla-

r ile Elizabet tam mânasile
(vur patlasn, çal oynasn)
hayat yayordu. Ziyafetler,

\ alolar, av partileri, dansl
çaylar birbirlerini takibedi-

yor. Manastrda geçen silik

günlerin acsn çkarr gibi

çlgnca bir hayat sürüyor-
du. Genç kocas «küçük» na-
mile maruf arl bana ma-
hut «ian'anevî mukaddes tac»

oturtuluncaya kadar, saray
kadnlarna iltifat etmekten
çekinnri\i, ihtiyar karsnn
üphesini uyandracak her
türlü hiareketten saknmt.
Fakat, o, henüz pek gençti.

Yanaklar sarkm, gösü dü
ük, kollar pörsük bir ka-

dn, velev kraliçe de olsa,

onu tatmin edemezdi. Evvelâ
saraydaki dilberlerle hoça
vakit geçirmee balayan,
uydurma kral, yava yava
cüretini arttrarak, saray d
zndaki houna giden güzel
kz veya kadnlarla gizli mü
nasebetler tesisine balad..
Yatanda kocasnn bo ka-
lan yerine bakarak sabahla-

ra kadar uykular kaçan kra
liçenin nihayet sabr tükenT

di. Viegrad saraynda bir
Öle yemeinde genç kralla
ihtiyar kraliçe sofraya henüz
oturmulard. Âlfons adi ile

tahta çkm olan küçük
ârPm arkasna isabet eden
perdeden bir türlü gözlerini

ATATÜRK
15. ölüm yl hatras

Atatüak'ün bugüne kadar
neredilmemi ve 335 (1918)

ylnda Orgeneral Fahret-

tin Altay'a göndsrdii 6

sayfalk bir mektup, ilk de

fa bu eserde neredilmek-
tedir. Atatürk'ü ölüme
mahkûm eden fetva ve hü-
kümetin beyannamesi tam
metinleri ile, ayrca on dört

Atatürk'ün yakn tarafn-

dan yine bugüne kadar bi-

linmeyen Atatürk'e ait hâ

tsralar, bu eserde toplan-

r»t r.

Birinci basks iki gün zar

fnda tükenen eserin, ikin-

ci basks da pek az kal.

m içtir.

aramyan Elizabet, baka-
rak haykrd:
— Cellad, kaldrn unu!..

htiyar bir kadnn, azgn
ihtiraslarna âlet olmas ba-

hanesine Alfons I unvanile
Macaristan kral ilân edil-

mi olan zavall arl, o ça-n âdetleri icab olarak,

tam on sekiz gün ikence ku
leinde «sinir ve damarlar
kerpetenlerle koparlp» ölü

mü yudum, yudum tatt.

Zavall çocuk onsekiz gün
yaban domuzlar gibi böü-
rerek, kraliçeye de, Macar
tahtna ve tacna da aza a»

mmaz küfürler savurarak,
inim inim inledi. Ölürken
son sözleri:

— Köpek gibi geber Eli-

zabet! olmutu.

J3u duas kabul olunmu
olmal ki, ihtiyar Elizabet')

Novigrad ehri sokaklarnda
Hrvat âsilerinden biri haki
kalen bir köpek gibi öldür^

mütür.

Yazan: Kurady Gyula

Çeviren: Sadettin Pr^li
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Tarihin ylan hikâyesi

Süvey
Kanal

Merakl hikâyesi

Msr hükümeti Süvey Ka-

nal için harbi göze aldn
ilân ediyor. Süveyg Kanal

kaç defa ve kimler tarafn,

dan açlmak istendi, bu gün-

kü kanal ne vakit ve nasl a

çildi? Bu yaz bütün bunla-

rn merakl hikâyesini ihti-

va etmektedir.

Yazan:

Niyazi Ahmet BANOGLU

Siyaset, iktisat, harp, sulh,

sanat, servet, ve öhret tari-

hinde en büyük bir yeri igal
eden ve kymetini daima mu-
hafaza edegelen «Süvey Ka-
nal». te bugün de, bütün
dünyay megul etmektedir. Ta
rih boyunca, yaplmadan ev-

vel ve sonra da insanlar ve
devletleri megul etmitir.

Ülkeler arasndaki mesafe-

ler uzun ve hattâ yollar meç-
hul iken Süvey kanalnn lü

zumu anlalm, iki deniz bir-

birine balanmtr. Bugün,
mesafe mefhumu kymetini
kaybetmek üzere iken de Sü-
vey kymet ve ehemmiyetini
muhafaza etmektedir.

kinci Ramses'in, Akdenizi

Kzldenize balamak için pro

jeler yaptrdn kaydeden e-

aerler vardr. kinci Batlam-
yus'un açtrd kanal, zaman
la kapanm, Roma mpara-
torluu zamannda ikinci defa,

Hazret! ömerin serdarlarndan
Âmribnül As'n himmetiyle ü-

çüncü defa açlm ve zaman
la, kapanmtr.
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Hidiv smail Paa

On dördüncü Lui'nin de bir

aralk bu kanal açtrmak iste

dii, Türklerin Akdeaize en

büyük önem verdikleri bir za-

manda Sokullu'nun da bu yo-

lu açtrarak Türk deniz kuv-
vetlerinin, Akdenizde olduu
kadar Kzldenizde de hâkim
olmasn temin etmeyi düündü
ünü biliyoruz.

Gerek muhtelif devirlerde a-

çlan kanallar ve gerek proje

halinde kalanlar, elbette ki Les
seps- tarafndan açlan kanal
kadar mükemmel deildi ve o-

lamazd.

Ferdinad Lesseps'in baard
bu mühim i, smail paa

gibi tahsilini Fransada yap-
m, medeniyeti görmü, yaa-m ve benimsemi bir zatn
himaye ve teviki olmasayd,
muvaffak olmayabilirdi.

Gerçi Lesseps müsaade-
yi Osmanl devletinin valisi

Sait paadan alm, kurulmu
olan irket, çkard hisse se-

Süvty kanalnn açl mera-

simine itirak eden imparator i.

çe Öjeni



;8üvey kanaln açan Ferdi-

I

nand de Leseps'in heykeli

netleri ile ii baaracak servet
temin etmiti. Fakat tekrar e-

jdelim ki, baarmm erefini bu
uurda serveti ile beraber mev
kiini de kaybeden smail paa
ya vermemiz lâzmdr,

j

Jlsmail aa, Süvey kanal

için neler yapmad. Hidiv, o
kadar ileri gitti ki, atafat ve
tantanada nerede ise Fransa-

y gölgede brakacakt. Kendi
serveti ile yaptrd muhteem
opera binasnda, Süvey Ka-
nalnn açlmas münasebetiy
le temsil edilecek operayi dev-
rin en büyük öhreti Verdi'ye

sipari etmiti ve Ayda operas
da bu tarihî hâdisenin yaratt-

bir sanat aheseri olarak sa-

nat tarihine mal olmutur.
1859 yl 25 nisannda ba^-

nan büyük teebbüs, 1869 nisa

nnm on beinci gününde tari-

hin pti r^pzznm Feriki eriyle,

zaman zaman kanl boumala
ra sahne olacandan haber-

siz tesit ediMyordu. Bizzat Hi-

div îsmail Pasa bile, bu mesut
gününün kendi istikbali için

hazrlad hüsrandan haber-

siz, ayana kadar gelen împa
ratoriçe Ojeni'ye nasl itibar

edeceini bilemiyordu.

Bütün dünya Süvevs Kanal
ile meguldü ve en büyük dev
letlerin mümessilleri ve d©r»an

malar Msra akn etmiti,

Hidiv, yalnz merasim için

20 milvon frank ssrfetmR ha
zinelerini boalttktan baka,
muazzam bir borcun altna gir

miti. O kadar ki, bir ara, bor

cunun faizini ödiyemiyecek ha

le geldi ve bütün ümit kap-
lar kapand zaman 176.602

tane hisse senedini satmaktan
baka çare bulamad. Hisse se

netlerini Fransa alamad ve
Süvev^e hâkim olmann lüzu-

muna kani olmu bulunan n-
gilizler, bu hisse senetlerini

kapr gibi satn aldlar.

Zaferinin sarholuu içinde,

iflâs eden Hidiv îsmail Pa-
a, alacakllarn Bab âliye mü
racaatlar üzerine Hidivlikten

de azledildi ve havatm, Ab-
dülâzizin ihsan ettii Boaz-
içinin mutena semti Emirgân
kökünde bitirdi.

*
Açlmasnda devletleri birbi

rine düüren ve ina müdde-
tince skandallar ye entrikalar

la dünya efkârn* megul eden
Süvey, ite 84 yl sonra, yi-

ne günün meselesidir.

i Yeni Tarih Dünyas

|

Yll^ S
;

1954 yll olarak hazr.

;

ladpmz eser, Türk fikir

;

hayatnda, hakikî bir bo-
!
luu dolduracaktr.

! Yeni Tarih Dünyas Yl-

;

l, bir çok istifhamlara

;

cevap verecek, bir çok me-
I
rakl, faydal bilgileri ihti-

! va edecektir.

! Yeni Tarih Dünyas Yll
;

, tarihin en merakl u-

;
umî vakalarn toplu o-

;
'arak ihtiva edecektir.

! Bir fikir vermek için, bîr

! ^<aç mevzuu ksaca kayde-

j
-(elim:

\
1 — Bütün Osmanl pa-

|
-Hah'arnn resimleri ve k

! ^aca hayatlar.

! 2 — Türkiye, bu güne
kadar kaç harbe girdi?

3 — Türktyede ilk ola-

;
''ak aörülen tarihî hâdise-

ler: lk tramvay, ilk elek-

trik, ilk otomobil, ilk pi-

yano, ilk telefon, ilk tel-

graf, ilk para, ilk matbaa,
ilk banka, ilk vapur, ilk

tayyare, ilk balon, ilk rad-

yo, ilk telsiz, ilk tiyatro,

ilk sinema, ilk merutiyet
vesaire vesaire.

4— Tarihte yok olmu
devletler.

5 — Osmanl tarihinin

kadn sultanlar.

6 — Dünyann en büyük
kara harpleri,

7 — Dünyann en büyük
deniz harpleri.

8 — stanbul âbideleri,

9 — stanbul camileri.

10 — stanbulun görülme
mh tarihî tablolar.

11 — zmir, Bursa, Edir-

ne, Manisa, Trabzon ve di-

I

er vilâyetlerimizin tarH-
'

leri.
;

12 -— stanbul saraylar,
j

13 — Eski stanbulun e '

lence âlemleri.

Ve daha bîr çok yenilikler
;

son derece kymetli tarîî
\

tablolarla. !

263



Aratrmalar:

Tarihte

Altn
Halkalar
Altn halkalar saran es-

far, dünya kurulalberi de-
vam edegelmitir ve ebediye-

te kadar da devam edecei
muhakkaktr. Henüz yüzü-
ün tam bir tarihçesi yazl-
mamsa da arada srada en-

teresan fikirler ortaya atl-

maktadr.
Meselâ, niçin evlenme yü-

lüü sol elin dördüne^ pr»
mana taklr? Cevab, bu
parmaktan kalbe giden bir

damarn bulunduuna inanlm olmasdr.

Kurt dii Alman yözüü
(16 net Yüzyl)

Bunun gibi, insanlar daha

bir çok izah tarzlar ortaya

koymulardr. Bunlarn en

basit izah da güveyin yü-

züü, gelinin sol elindeki

parmaa takmasnn daha uy

gun olduu, sol elin sa ele

nisbetle daha az kullanld
nazariyesidir.

Evlenme yüzüü, eski bir

inana göre de parmaktan
hiç çkarlmamaldr. Çünkü
yüzük, sonsuz bir ak temsil

eder. Bu sebeple, «ölüm ay-
rmcaya kadar» parmakta ta-

nmaldr. Birçok memle-
264

Sada; 13. Yüzyl yüzüü, ortada 13 üncü Yüzyl Papa yüzüü
solda 14 üncü Yüzyl Fransz yüzüü.

ketlerde hâlâ devam eden bir

inan vardr; kadn yüzüü-
nü kaybederse, kocasnn sev

gisini de kaybeder.

Üzerlerinde ibare tayan
yüzükkler, artk antik devir-

lerde gömülü kalmtr. Es-

ki Roma ve Grek yüzükle-
rinde: «Takana iyi anslar
getirsin», «Çok yaa», «Mes'-

ut ol» vesaire gibi yazlara
rastlanr. Yüzüe hissî bir

kymet baheden ilk mede-
nî insanlarn .Grekler oldu-

u sanlmaktadr. Yüzük s-
railde de ciddî bir realite-

dir, En büyük önemini de
nian ve düünde kazanm-

evlenmekten farkszdr. Al
manlarda ise nianlanmak
evlenmeye varmak için bi

tekâmül devresidir. ngilte

rede ise yüzükle nianlan
malar orta çalardan kaimi
bir âdettir.

ngilterede on altnc asri]

ortalarna ioru yüzüklerd
öyle ibareler kullanllmay
balanmtr:

«Akdimiz Allann kanunu
dur.»

«Seni seçmekle bahtiya

rm.»

«Gökteki Allah, sevgimisj

arttrsn.»

15 inci Yüzyl evlenme halkas 16 nc Yüzyl Alman yüzü

tr. srail kanunlarna göre

yüzüün muayyen bir deeri
ve bu deerin de havrann
reisi tarafmdan tasdik edil-

mesi arttr. srail nianlan-
malar, pratik bir düünceyle

1624 senesinde bu ibare

leri toplyan, «Ak çelengi

isminde ufak bir eser bi

baslmtr. Bu kitapta 60 £

dar söz vardr ki en çok kü
lamlan da «Bunu gördüü



Sadan itibaren Roma, ortada yine Roma, Anglo-Sakson yüzüü

laman, beni hatrla.» ibare-

tidir.

ngilterede bu moda, iki a-

r kadar sürmütür. Me-
lur Chambers eserinde, Ra-

tip Thomas'n dördüncü ka~

isiyle evlenirken yüzüüne
u msralar kaydettirdii ya
ilidir.

mEer daha yaarsam
Beinciyi de alacam.))

Nian yüzüünün imdiye
i(j:adar ortaya konulanlardan

fana mâkul ve akla yakn
»ir izah tarz daha vardr.
)ünyann ilk zamanlarnda
üzük bir otorite ifade eder»

L Pharoah'n Joseph'i M-
irin idaresine tâyin ettii

;aman parmandaki yüzüf
11 ü çkartarak Joseph'e ver»

esinin sebebi de budur. Za-

ianla bu usul kiliselerdeki

vlenmelerde kullanlmaya
alad. Gelinin parmana
üzüü takan kocas, evin

aresini ona verdiini bildir

ü oluyordu.

Birbirine bal çifte yü-

ük kullanmann Franszlar-
an çkt zannedilmekte-
ir. Bu yüzüklerden birini

>rfrkek, dierini de kadn ta-

ard. Ayrlmamasna ra-
jen serbest gibi görülen yü
üklerin ikisi de ancak bir

bda bütün oluyor ve birli-

ii temsil ediyordu. Sonra-

lar yüzükleri birbirinden a-

yrmann daha pratik olaca-

düünülmütür. Evlendik

ten sonra, bu çifte yüzükle-

rin atlmas da âdet olmu-
tur. Gene Chambersden ö-
rendiimize göre bu âdet

1881 senesine kadar devam
etmitir.

ark efsanelerinde parma-
na taklnca insan görül-

mez hale koyan yüzüklere

rastlanr. Arthur efsanelerin-

de de ayni eyi görebiliriz.

Bütün dünya efsanelerinde

güzellii artran her türlü

mücadelede sahibini koruya
cak sihirli halkalarn bahsi

geçer.

17 nci asrn karanlk gün-

lerinde üzerinde ölü ba ta»

yan yüzükler, din adamlar
tarafndan istismar edilmi-

tir. te böyle bir yüzükle
Balcarres beyi Orange Pren-

si William III ün akrabas
Mauritia of Nessau ile evle-

niyordu. Evlenme günü Bal-

carres, o günün, evlenecei
gün olduunu unutmu, ha-
trlayp da kiliseye kounca
etrafta kimse olmadn gör

mütü. Sonra süratle evlen-

menin yaplaca yere gel-

mi, evlenme yaplm, fakat

gelin baylmt. Rahip bu-
nun, gelinin bir sene zarfn-

da öleceine bir delil oldu-

unu söylemi, hakikaten de-

dii de çkmt.
Evlenmek sözünün orijini

iki kiinin birbirine garanti

vermesinden gelmektedir. Bu
söz vermek, zamanla nian
lanmak eklini alm ve ni

anda saa taklan yüzük
evlenme ile sola geçirilmi-

tir. Gelin «daha iyi, daha gü
zel ve daha fenas» için aln-

mtr artk. «uh ve neeli»

olmaya söz verir, damat yü-

züü srayla gelinin sol eli-

nin parmaklarna takar ve
«Allann adna.» «Oullarn
adna.» «Mukaddes eylerin

adna.» der, nihayet «Âmin»
sözüyle gelinin dördüncü par

mana takar.

Gelinin babas, kznn a

yakkablarndan birini geti-

rir, damat bununla gelinin

bana hafifçe vurur ve ar-

tk onun idaresinin kendi e-

line geçtiini ifade ederdi

Gelin, kocasna itaate mec-
burdur, fakat kocas ona iyi

muamele etmez, yeminini bo

zarsa, brakp kaçabilir.

Bu hususta birçok hikâye

lere rastlamak mümkündür.
Bunlardan en ayan dikka-

ti de udur:
Zengin bir adam, uam

çok kymetli bir yüzükle

ehre yollar. Uak bir köp-

rüden geçerken bakmak için

yüzüü çkartr ve tam ba-

karken her naslsa yüzük e

linden düerek çamurlarn 1

çine karr. Zavall uak a-

rar, arar bulamaz Bunun üs-

tüne korkudan oradan ka
çar ve deniz ar bir yere

gider. Orada zengin olur ve

bir gün tekrar eski sahibinin

olduu yere döner, onun
topraklarn satn alr. Ara-

dan günler geçer bir arkada

siyle o köprüden geçerken

yüzüün dümesini arkada-

na anlatr, elindeki dene-
i çamura batrarak «ite»

der «Vallahi tam buraya dü-
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Sada: birbirine bal yüzük,

18 inci Yüzyl

mütü.» Denei çamurdan

çkarr senelerce evvel dü-

en yüzük denein ucunda-

dr!
Bir efsanede de Asmodevs*

un Hazreti Süleymann yü-

züünü çal anlatlmakta-

dr.

18 inci Yüzyl evlenme yüzüü;
ngiliz yüzüü.

Mücevherli yüzükler 1427
tarihinden itibaren kullanl-

maya balanmtr. îrlanda-

nn güney dousunda, halk a-

rasmda kiralk yüzükler kul

lanlr. Yüzük alamyacak
kadar fakir olan kimseler bu
yüzükleri kiralarlar ve me-

rasim bittikten sonra iade e-

derler. Baka bir yerde de
bir yüzüün muhtelif evlen-

melerde kullanlmas âdet-

tir.

skoçyadaki bir âdete gö-

re yüzük, düün pastasnn
arasna konursa ve genç kz
bu yüzükle yatarsa, rüyasn-
da müstakbel kocasm gö-
rebilir.

Kraliçe Elizabeth zama-
nnda evlenecek erkekler üç
katl altn halka yaptrmaya
balamlard. Bu yüzükler
tabiidir ki çok pahalya mal
oluyordu. Allahtan ki bu â-

det çok devam etmedi. im-
di evlenen modern kzlar ni-

an yüzüklerini bir ziynet

eyas olarak düünmeden,
evlenmektedirler.

Kibar bir

Türk

Kadnnn
m ^ • • • • •

Bir gunu

Myriem Szumlanska adnda bir

Lehlinin, Merutiyeti mütea-

kip nerettii bu makale, o

zamanki hayat, en ince tefer-

ruatna kadar tetkik etmekte,

münevver bir Türk kadnnn
kafes arkas hayatn canlan-

drmaktadr. Ecnebi bir ressam

tarafndan yaplm resimlerle

süslenmi olan bu enteresan

makaleyi, gelecek saylarmzda
bulacaksnz.

266

v ' ': -.">: : ,<::r^% ^.riv™?*

-

'

'

*~

llllllll
:

lsl«::-t ;

;i:



Kars'n tarihî bir resmi ve Türk müdafaas

farili Boyunca Türk iVrskof Dümanl

Sazanof, Rusya D leri
ezaretine gelir gelmez Çara
kdim ettii bir raporda öy
diyordu:

«Boazlar ve stanbul mee-
sini lehimize halletmek için

r p^ân hazrlamak zaman
Emitir.»

Sazanof'un ortaya sürdüü
kri tasvip eden Çar, Türk pa
tahtile Boazlar istilâ ede-

k bir «Kuvvei seferiye» nir

çkilâtm müzakere için na.

rlardan mürekkep bir komis
m tekilini emretti. mpara-
rluun en yüksek snf ve
tbedeki erkânndan terek-

ip ederi komisyon, mesaisi-

n neticesini 191? tarihinde

ikolaya sundu. O srada Bul-

x ordusu Çatalca hatt üze-

de, ve bütün Rumeli ktas
rp ve Yunan ordularnn i-
li altnda bulunuyordu. Bu
porun kenarnda Çarm u
tunu ihtiva ediyor:

Corhisyonun teklifi tamami-
tasvip olunur.»

Yukardaki izahattan anla-

yor ki,; Rusya en. yâkn bir

imanda ve ilk_ frsatta Boaz
ve stanbul meselesini hal

;mek* a2im ve kararndadr,

Yazan :

Ali Kemali AKSÜT

Osmanl devletinin merkezî
mparatorluklar safnda harbe

girmesi!e Petersburg kabinesi

beklenen frsatn elde edildi-

ine hükmetmitir.
Rusya, 1916 senesi iptida-

sindan itibaren, Boazlarla s-
tanbul üzerindeki idialarn
tekrar etmekten geri durma-
mtr (1). 1915 de Londrada
aktedilen 26 nian tarihli pakt

ile ondan sorra yaplan anla-
malar, stanbul ve Boazlarla
birlikte Erzurum. Trabzon,

Van, Bitlis vPâyetlerini ve
ran hududuna kadar bütün
pprk toDraklarn Rusyaya terk

ediyordu.

Rusya Nâzrlar heyeti reisi

Trepoff, 2 ocak 1916 tarihin-

de, doudaki beyanatnda:
«Rusyamn serbest denizlere

çkmaa müteallik indî rüya-

s hakikat olmak üzeredir.

Rus milletinin bir çok nesille-

rince tarihî bir gaye olan s-
tanbulun, .Karadenizle Boaz-
lara, ait

1 anahtarlarla : birlikte,

(1) ;Rus gizli siyasî, yefp'ka-.

lârifpaypt, Chapi,
;

;252.. -

yaknda zapt keyfiyeti temi'

edilmitir. Rusya ile Fransa
ve ngiltere arasnda akdolu-
nan ve talya tarafndan da
itirak edilen bir anlama ad
geçen payitaht ile Boazlara
müteallik haklarmz tanm
tr. Rus milleti, artk niçin har
bedip kan akttn biliyor.»

diyordu.

Görüldüü gibi, Rusya hül-

yalarn tahkik ettirmek üze-

reydi ki, 1917 senesi ilkbaha-

rr d a bu eski idare iki sene

daha devam etmi olsayd, s-
tanbul ile boazlar ve arkî
Anado^unun mühim bir ksm
n istilâdan Rusyay hiç bir

ey alkoyamyacakt. Fakat
ahval ve hâdîsat - Allaha bin

ükür _ bambaka ekilde zu

hur etmi ve Rus emellerini

boa çkarmtr. Lowow ile

Kerenesky hükümet1 eri, ayni

senenin kasm aynda vukua
^elen boleviklik isyan tara-

fndan süpürülüp yok edilmi-

tir.

Lenin ile arkadalar . Rus
kavminin çok yorgun olduu
na ve üç ene. süren öldürücü

bir harbin, orduyu da bitap, .dü'

ür^üüne * kani olduklarndan

.

bir beyâhname nerettiler: l •
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haksz ve vergisiz sulh isteriz

dediler. Bunun üzerine Brest-

Litowsk'da bir sulh konferans

topjland ve 9 ubat 1918 de

sulh muahedesi imza olundu.

Osmanl devleti bu muahede
ile Batum, Kars ve Ardahan
ehirlerini alyor, fazla olarak

1877-78 muharebesinde kaybet
ti*; r«ihim yerleri de istirdat

ediyordu.

Bununla beraber, Osmanl
hükümeti Batum ehrini ala-

mad. Çünkü Batum, Bakûdan
gelen petrol borularnn niha

yet buldu&u yerdi; bundan do-

lay - Türkiye i} e Sovyet Rus
ya arasnda bir anlamann
mübessiri olan _ 16 mart 1921

muahedesiyle Rusyaya geri ve
rildi.

Bu anlamann hakknda
doru bir fikir edinmek ve ne
gibi maksatlarla yapldn
anlamak için imza olunduu
zamana kadar çkmak lâzm
geliyor. Merkez imparatorluk-

lariyle birlikte hezimete du-
çar olan Osmanl hükümeti,
1921 tarihinde, bambaka bir

teekkül olarak, büyük dev-

letlerle ve tahsisen bu müca-
delede Yunanistann temsil et-

tii ngiltere ile ümitsiz bir

muharebeye girimi bulunu-
yordu.

Türk milleti -bütün varilliy-

le ayaklanm, stanbul hükü-
metince yaplan (Sevr) mua-
hedesinin Türklerden çekip
kopard vatan topraklarn
ve dier haklar kurtarmak
yolunda savamaa balam-
t. Millî Türk ordusunun silâ-

h yoktu, erzak ve mühimmat
da fevkalâde noksand. Sa-
vaa devam için bunlara id-
detle ihtiyaç vard. Mustafa
Kemal, her nereden gelirse gel

sin, kuvvetli bir yardm bul-

maa çalyordu.
Dünkü müttefikleri tarafn

dan tecrit edilmi olan imal
komusu, ihtilâle kar gelen

ve Franszlarla ngilizler ta-

rafndan teçhiz olunan Deni-
kine, Koltchet, Wrangel gibi

generallerin Beyaz Ruslar ad-

l ordulariyle muharebe edi.

yordu. Bu vaziyet Türk miL
lîyetçileriyle Moskova hükû»

268

Generai Denikîn

met erkânn biribirine yakla
trm ve müterek dümana
kar birlikte harekkete sevk
etmitir. Dier taraftan, Bol-
evik idaresi, tamamile bir ih-

tilâl rejimi mahiyetinde olma-
sna ve her türlü genileme is-

teklerinden vaz geçmi bulun-
masna ramen, arka hâkim
olmaa müteallik asrlk Rus
hülyalarn gizli gizli besle-

mekteydi.

Türkiyenin Avrupa harita-

sndan silinmesi ve onun yeri-

ne Boazlarda ve Ege denizi

kylarnda büyük devletlerin

geçmesi, Ruslar için, bütün
siyasî maksatlarnn mahvol-
mas demekti. Binaenaleyh bu
tehlikeyi her ne bahasna olur

sa olsun, mümkün mertebe ça
buk gidermek lâzm geliyordu.

Bir neticeye varmak için de
Türk milliyetçilerinin giritik
leri mücadeleye, en geni im-
kânlar dairesinde, yardmda
bulunmak icabediyordu. Mos-
kova bu yardm yapmaktan
geri kalmad. Bu yardmn,
dümanlarna kar Türk silâh

larlnsa -muzaffer olmasna bü-
yük dahli öldüünü Türkiyede
hiç inkâr eden yoktur. Bunun
lâ beraber, Boleviklerin yap-

tklar, bütün Çar hükümeti
rinin Osmanl devletine müt<

allik maksatlarn istihsal hu
susunda lüzumu kadar kuvve
li olmadklarn anladklar zjj

man yantklar sey, bir ker
daha tekrarlamaktan ibaretti

Filhakika Ruslar, di£er düs
manlarca parçalanp helâk e

dilmek muhatarasnda kala

Osmanl devletine yardm et

mekten hiç bir vakit geri kî

mamlardr
Bununla beraber. Türk sti ip

lâl mücade^si, Ruslarn bu h jjj

sustaki intizar ve 'Miraslar^
a

tamamile suva düürdü. Mil:

Türkiveve, dümanlarn tor

raklarndan def ve tard etme'

ve geri kalan ülkesini kurta
mak hususunda muavenett
bulunan Ruslar, yeni do&a:

Türkive üzerinde bir takr
haklara malik olacahklarr F

zannedivorlard. Yeni bir Tül

kiyenin dirilerek mevdana cl f

mas, Moskovavt memnun el!
8

mekten cok uzakt (1).

Rusya, her ne kadar Mon
treux konferansna itirak el

mis ise de, buna kalben rasl

de^üdi. Rus basn, bu münali

sebetle, Tttrkiyeye ve Türl
devleti erkânna - küfran cîfi

met isnadivle _ hücum etmii

ti. Di^er taraftan, 1919 seneî|l

austosunda yarulan Alman
Rus anlamasna takaddüm e,

d^n müzakerede, ait olara

Hitler tarafndan yaolan if|

aat doru ise, bunlar Rusy I

nin vakm douva müteallik â

srTk politikasn terk etme

diini tevit eden delillerdir.

Boazlarla hinterland m
sark valâvetleri Türkivenin i

mal komusunun hrs ve tam

hnm mevzuu olmakta berde

vamdr. Akdenize çkmak sev

dasndan bir türlü kurtulams

d& cihetle Rusya '1941 sem
sindenberi Arap memleketle

rinde geni bir propaganday
girimitir. Bundan maksat

Rus ordularnn TürkiVede

geçerek cenuba doru ilerle

melerini kolaylatracak yolfc

k\

!

i:

(1) stanbul Borz ve Ç
nakkale adl eserden.



far hazrlamaktr.

Birinci Cihan muharebesi es-

asnda, baz Rus devlet adam-
n, muhtelif vesilelerle beya
tatta bulunarak, Boazlarda,
aziyetin Rusyann emniyeti-

i salayacak mahiyette olma
ve Ege deniziyle Yunan

dalar civarnda yerleen kuv
etli bir denizci devletin ledil

ace Rus donanmasn Çanak-
aleden geçirtmemee muvaf-
ik olabileceini ileri sürmü
srdir.

Rusyann bize kar takip

tii dümanca politikann fe-

ji bir safhas, 1939 senesi a-

fistosunda, yeni hal ve art-
tra muvafk olmad beya-

iyle Ruslar tarafmdan bozu-

n Türk - Rus dostluk ve a-

emi tecavüz misakn yenile-

ek üzere, Moskovaya giden

ariciye Vekili ükrü Saraco
'ya yaplan tekliflerde görü

ir.

Saraçolu Moskovaya git-

tezden evvel iki hükümet,
ürkiye ve Rusya, arasnda
örümeler yaplm, Türk -

giliz anlamas Sovyetlerin

talûmat dahilinde cereyan et

inden Moskova müzakerele

nin bu esasa göre yürütülme

nde mutabk kalnmt. Fa-

at Moskof damar, her vakit

Iduu gibi, bu kerre de ka-
armt. ngiltere ile Akdeniz
e Balkanlarn emniyetini mu
afaza gayesini hedef tutan

ir ittifaka ait müzakereler

endilerince beklenen netice-

i vermeyince, yine Molotof,

irmi gündür oyalad Hari-

lye Vekilimize yeni teklifler-

e bulundu. Rusyann, karada

e denizde her türlü tecavüze

ar, emniyette olmas icap

ileceinden bahis ile Kafkas

netinde, yani bizim imal hu
udumuzda toprak istedi; Bo-

azlarda üs talep etti.

Bunlar, bizim istiklâlimizle

îlif kabul etmeyen taleplerdi,

avekil Refik Saydam, «Em-
iyetimiz bakmndan bize ve
len garantiler bizden isteni-

in taahhütlere tekabül» etmi
or; «Boazlar üzerinde Türki
enin beynelmilel taahhütler-

den baka taahhütlerden te-

vakki etmei» esas tutan bir

siyaseti vardr, Sovyet talep-

leri buna uymuyor» diyerek,

ngiliz ve Franszlarla yapt-
mz anlamay ilân ve dü-
manca talepleri reddetmiti.

Saracolunu Odesadan stan-
bula getiren Moskof kruvazö-

rü o zaman daha yoda idi!

Recep Peker'in Bavekillii
zamannda, Rus ejderi yine u-

yand: Sovyet maslahatgüzar,
yine (Molotof) un emriyle (A-

ustos 1946) Hariciye Vekili-

mize Boazlar hakknda bir

nota verdi, yine Boazlarn
statüsünü tanzim eden Mon-
treux mukavelesinin yeniden
gözden geçirilmesini yani Rus
yaya üs verilmesini istedi.

Memleketimizin istiklâl ve hâ
kimyieti esasna aykr görü-

len bu taleple teferruat hü-
kümetimizce reddolundu.
«Su uyur, düman uyumaz»

meselini unutmyalm.
Ali Kemali AKSÜT

Tarihte Engizisyon Mezalimi

Bu resim, tarihin korkunç bir devrini, Engizisyon mezalimini

canlandryor. Gelecek saylarmzda, bol resimlerle Engizisyon

mezalimine dair etrafl bir yaz bulacaksnz.
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Tarih

Kitaplar ve Tarih yazlar

Yazan : Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER' arasnda

Bergama Tarihinde Sikkeler
Bergama Müzesi Müdürü

deerli aratrc ve arkeolo-

ji âiemmae milietieraras

bir önret yapm ve hattâ

keiflerde bulunmu Osman
Bayatl'y im, tarih ve sa-

nata merakl oanaruan ha-

trlanlan yo&ur. Jüerga-

ma aa Kurmu olauu örnek
müzenm müruru oan du yo-

runidK ommyen. ve çai&an
dostumuz, pu seter de Berga-
ma aa uasim ve mühim or
ksm tarannuan buunarak
Müzesinde iayK olauu yer-

lere yerletirilmi oan pa-

ralara dair yukarda ismini

verniimiz eseri yaynlad.
Bunaan dOay kendisini ne
kadar teorik etsek yeridir.

Benim bir âdetim vardr.

Eseri önce sondan baa do-
ru çeviririm. Bilhassa bura-

da bunu yapmakla isabet et-

tiim kanaatindeyim. Zira

sonunda müellifin bir sahife-

de sralanan daha bunun gi-

bi çok orijinal 20 kadar eser

yazdm da her eyden ön-

ce bildirmek isterim. Daha
da baslacaklar vardr. Lüt-

fen gönderdikleri zaman da
talii mbeni ou eserle baba-
a bir kaç gün brakabildi.
Önce bir kartrdm. Ana-
dolu Tarihinin bu safhasn-
daki olaylarn da ifadesini

veren bu paralar mevzuu be-
ni cidden tarif edemiyece-
im bir heyecana düürdü.
Meer sebebi varm, zira bu
paralar vesilesiyle esere dal-
dmda benim cidden sevdi-
im bu tarif safhalarna dair
bilseniz ne yeni eyler ören
dim. Bu memleketimizin ya-
kn ve uzak tarihine merak
olan bir insan için az bahti-
yarlk mdr?
270

Eser cidden mükemmel ya
zlm, resimleri itina ile a-
lnm ve zmir'de hsan Gü-
mü-ayak matbaas bunlar
cidden dikkatle basm. Bas-
tranlar da Bergama'y se-
venler ve Ege Turizm Cemi?
yetleridir. Yalnz yazan de-
il ve tarihimize hizmet eden
bu meçhul kahramanlara da
teekkü retmemek mümkün
deil. '

g|

Bergama krall bugün-
kü asrmza göre eski say-
lr. Tarihin ilk zamanlarna
aittir. Ege sahas, Roma m-
paratorluunun bir sömür-
gesi gibidir, amma mahallî

krallklar domutur. Her
ne kadar hepsi ayni impara-
torluun camiasna federatif

olarak katlyor amma ne de
olsa Anadolu'nun mahallî ya
ay ve âdetleri ve hattâ

muhite ve iklime olan mima-
rî hususiyetleriyle bir çok
noktalardan Roma madeni-
yetinin hariç tamamen
Anadolu'ya mâl edilebilir ci-

hetleri çoalyor. O cihetle

biz Anadolu'da bir Roma me-
deniyeti deil, mahallî bir

medeniyet kabul etmei da-
ha uygun görüyoruz. te yta

saylar, ite efsaneleri, ite
hayt anlay ve felsefeleri,

ahlâk ve âdetleri aramzd
yaayanlarmzn çounu
fark etmedikleri bugünkü k

rakterleri tayor. Bu cihet

ledir ki Bergama'dan tarihi

ne âid çkan her yeni ese

dikkatimi bu noktaya da çe

virir ve çok defa aldan mad zehabna varmak is .e

Tim. te bu kymetli esc

bana bunlar tekrar hat riaî

Kitap sikkenin tarih -e ^

le bal yor. Sonra Bergam
sikkeleri izah ediliyor.

14 levhada para resimler

vardr. Bunu tarihinas v<

tarihi sevenlere bilhassa tav

siye ederim. Bunsuz tarih ki

tüphanemiz noksan saylma
ldr. Eser, Türkçe nerolun
mutur. Basm-Yaym ve Tu
rizm Umum Müdürü çok dil

katli ve deerli Doktor Ha
lim Alyot'a bir de bunu
Garp dillerinden birisi il

tekrar nerini tavsiye ede
rim. Göreceklerdir ki bu e

seri elde edecek turistler mu
laka Bergama'ya da bunlar

görmee gelecek ve bu kada
vukufla bu kitab vücude g
tireni de tebrik edecekler

dir.

Dr. A. S. ÜNVEÎ

fce)h amil Lestan
k Yazan: M. Halid BAYRI

\
imdiye kadar hiç bir yerde neredilmemi olan bu destan,

eyh amil hakknda bir tetkik yazsiyle gelecek saymzda
bulacaksnz.



Birinci Cihan Harbinde Atatürk

24 mays 1918 tarihinde Ru-

en Eref Ünaydn'a ithaf edil

na olan bu resmin altna ya-

zlan satrlar, oüyük Atatürk-

ün stiklâl Harbinden çok ev-

vel, Türk milletinin selâmeti

için neler düündüünü ne

güzel canlandryor. te Ata-

nn o günkü sözleri:

24 Mays 1918

«Her eyo ramen muhak-

kak bir nura doru yürümek

teyiz, Bende bu iman yaa-
tan kuvvet, yalnz, aziz memle

ket ve milletim hakkndaki

fayansz muhabbetim deil,

günün karanlklar, ahlaksz,

tklar içinde srf vatan ve ha-

kikat akiyie ziya serpmee
ve aramaa çalan bir genç-

lik gördüümdendir. te, a-

zizim Ruçn Eref bey sizi,

ben^ bu mübarek hizbin tabiî

âzasndan görüyorum. Gün

geçtikçe daha mühim hizmet-

lerinize intizar ediyorum. Bu
günden ziyade yarnlarn ük-
ran ve apana namzet olan

sîzi bu günden tamyabilmekle

memnunum.

M .KEMAL

O

Bugünkü parlak neticeye

vusul kolay olmad. Mebdei

hareket ile noktai muvasalat

arasndaki mesafenin azameti-

ni ve istimal edilen zamann
azln unutmyalm' Bu hu-

sustaki hatramz daima kuv-

vetle muhafaza edelim. Çünkü
bu, bizim için müstakbel me-
saimizde» azim va metanet

membad\ 1923 Atatürk'ün, Birinci Cihan Harbindeki bir resmi.







150 Yln Mehurlar Ansiklopedisi Hakknda

Kültür hayatmzda ilme akla balanan-
larn muktesebatlarmdan milletçe, daha geni
mikyasta istifade imkânlar aranmadna ge-

çen yazmzda iaret etmi, çok defa heyetle-

rin baaramadklar ileri, bilgin ahslarn
baarabileceklerini ve memleketimizde bu gi-

bi kymetlerin pek çok bulunduunu ileri sür

mütük. .'
, ,

- ,•'
' \ / ;

r
';

Bu yazmzda, mes'ut bir tesadüfle pek

canl bir misalini okuyucularmza arzedebili-

yoruz. Bahsedeceimiz eser, (150 yln me-
hurlar Ansiklopedisi.) dir.

Eser hakknda fikrimizi söylemeden ön-

ce, müessiri hakknda bir kaç söz söylemek

isteriz. Pek vakfane yazlar ile Yeni Tarih

Dünyas okuyucularnn da tandklar kymet
li muharrir Nahid Srr Örik, bir çok makale,

roman ve klâsiklerin tercüroesile, Türk oku-

yucularna gerek lisana, gerek Türkçeye tam

mânasiyle hâkim ve üstat olduunu çoktan is-

pat etmitir. Yalnz birmediimiz bir taraf,

yakn tarihimize dair bilgisi idi ki, kültür ha-

yatmzn da en büyük boluklarndan biri bu-.-

;
dur.

Nahid Srr Örik, bu boluu, uzun yllar

toplad malûmatla olduu kadar, nadir in-

sanlarda bulunan bir zekâ kabiliyeti ile bü-

tün hayat boyünca tarihî hâdiselerin içinde

yaam insanlardan dinledii vukuat da, en

hurda teferruatna kadar hafzasnda saklaya-

rak-bugün (150 yln Mehurlar Ansiklopedisi)

ile bize sunmaktadr.

Ansiklopedi için, tamamile objektif ve

ilmî bir görü zaviyesinden Yeni Tarih Dün-

yas okuyucularna unu kât'î olarak söyliye-

biliriz ki, eser, iddetle muhtaç bulunduu-

muz bir boluu doldurmaktadr. îlk fasikül-

den unlar da öreniyoruz: nönü (Türk) An-

siklopedisinin A b harfinde 48 kii, Hayat

Ansiklopedisinde 5 kii, Resimli Yeni Lügat

ve Ansiklopedide 20 kii, Türk Mehurlar An-

siklopedisinde 22 kii, slâm Ansiklopedisin-

de 13 kii varken, 150 yln Mehurlar Ahsiklo

pedisinde Ab de tam 88 kii vardn
(150 Yln Mehurlar' Ansiklopedisi) nin

daha bir çok üstünlüklerine ahit oluyoruz.

Nahid Srr Örik, her eyden önce eserinde ha-

kikî öhretlere yer vermi, bugüne kadar ç-

kan ve heyetler tarafndan hazrlanmasna

ramen, bir çok hatalara düülen ksmlar da

tashih etmitir.

Maalesef bir akademiden mahrum bulu-

nan .edebiyatmz, ilmimiz, ba bo, metotsuz
bir neriyattan kurtulamamaktadr. Böyle o.

lunca da pek tabiî kontrolsüz, binnetice mes-
uliyet düüncesinden âzade eserler, muhtaç
-bulunduumuz bilgiyi de verememektedir. Bu

i

(hakikî kymet) ile (deersiz neriyat) r:

tefrikine imkân brakmamakta, ilmî eserlere

susam olanlar, kendilerini tatmin edecek ese

ri nereden bulacaklarn bilemez hale gelmek-;

tedirler.

Tek gayesi, memleket kültürüne hizmet

olan Yeni Tarih Dünyas, (150 Yln Mehur-
lar Ansiklopedisi) ni, 150 yl gibi çok büyük
bir gerinin karanlklarn aydnlatacak birk olacana samimî olarak kani bulunmak-

tadr. Nahid Srr Örik'i tebrik eder, memle-

ket irfanna böyle kymetli bir eser kazandr-

maya vesile olduu için de Ekicigil Yaynevi-

ne baarlar dileriz.

Niyazi Ahmed BANOLU

KAPAK RESMMZ

Memleketimize büyük hayr müesseseleri ve

bu arada Üsküdardaki Zeynep-Kâmil Hasta-

hanesini kazandran Kavalal Mehmet Ali:

Paann ks Prenses Zeynep Hanmefendidir/

Hayatna dair gelecek saylarmzda mühimi

bir tetkik yazs bulacaksnz.

/
——

^

Yeni Tarih Dünyas
Yl : 1. Say : 7

Fiyat 50 Kurutur. i

On be günde bir çkar.

Sahibi: A. Banolu ^ Yaz leri Müdürü :

N. A. Banolu darehane: Nuruosmani-

ye cad. No. 57 Kat 2 * Telefon : 21649 *
Abone artlar : Senelii 12, Alt ayl
6 liradr * Dizgi ve bask : ERCAN Mat- i

baas. Kapak bask: Güven Basmevi, Ka-

pak ve iç klie: Nur Kie atölyesi.
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Eski Topkap Saray ve civarnn umumî görünüü.

Hükümdarfarn iç hazinesi
FATH Sultan Mehmet

saray- cedid.i âmireyi

(Topkap saray) ina
ttirdii zaman, burada bir na

cit para hazinesi de tesis et-

nitir. Fatihin (Kanunname)
inde bir (bölük hazine) görü-

ür. Devletin maliye hazinesin

len ayr olan bu hazine padi-

ahlarm ahsî ve hususî bir iç

nazinesi idi.

Topkap sarayndaki bu iç

hazine dairesi, bugün de mev-
cut olup, sarayn çok kymet-
li silâh koleksiyonunun tehir

edildii dairedir. Bu bina on

beinci asra aittir ve Fatih ya-

psdr. Binanm üstü iki sra

da on sekiz kubbe ile örtül-

mütür. Bu kubbeler, ortadaki

kesme tatan dört köeli ola-

rak büyük üç diree istinade-

der. Pencereleri ksmen bahçe

ye bakar; ksmen de kubbe-

lerin etrafmdadr. Dahilen a-a pencereleri önüne yakm
iki metre mikâb hacminde

olan ve tatan yaplm olan

kapakl sarnçlar para sakla-

fma yerleri idi. Buras silâh

Yazan

:

Ziya ERK NS

müzesi haline getirilirken, mo-
loz ile dolu olan bu mahzenler

temizlettirildikte, hepsinden

birer miktar muhtelif sikkeler

çkmt.
Sarayn kymetli eya ve mü

cevheratnm bulunduu büyük
hazine dairesinin dördüncü

hanesi (odas) vaktile padi-

ahlarn altn para sakladkla-

r bir (içeri hazinesi) idi. Fa-

kat bu dördüncü oda ile bera-

ber büyük hazinenin altnda-

ki bodrum odalar da bu içeri

hazineye dahildL îte bu na-

kit iç hazineye dair ilk defter

(952) tarihli olup Kanunî Sü-

leyman zamanna aittir.

Daha sonraki devirler bu i-

çeri hazinesi buradan kaldrl

d ve yukarda izah ettiimiz

Fatih devri inaatndan olan

diareye yerletirildi.

te bu tarihten sonradr ki

bu odalardaki hazinenin bir

ihtiyat eya deposu halinde ol-

mak üzere bir (bodrum hazi-

nesi) teekkül etmi oldu. O-
nun içindir ki, bu bodrum ha
zinesine dair ilk defter ancak

(1128) tarihli olup, Üçüncü
Sultan Ahmet zamanna ait

bulunmaktadr.

Dördüncü Sultan Mehmet
zamannda, dördüncü oda ile

bodrum odalarmdaki (içeri na

kit hazinesi), o tarihte stan-

bulda bulunmu olan mehur
seyyah (Tavernier) tafsilâtüe

kitabnda tasvir etmitir. Biz

de Hrand D. Adreaspar'dan

naklen bildiriyoruz:

Hazinenin dördüncü odasn-

da, demir levhalarla kaplan-m ve demir çubuklarla tah-

kim edilmi bir kap görülür

ki, bu kap padiahn gizli ha

zinesinin bulunduu yerin ilk

geçidi üzerine açlr. Bu hazi-

ne yalnz padiahn oraya gir-

mek istedii vakit açlabilir.

ç hazineye girmek için, önce,

önde mealeler olduu halde,

on basamakl bir merdivenden

inilir, sonra yedi sekiz adm
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ilerledikten sonra, evvelki gi-
bi demir levhalarla takviye e»
dilmi, fakat daha küçük bir
kapnn önüne gelinir, bu ka-
pdan ancak eilerek geçmek
mümkündür. Kap açldktan
ve bir delikten geçirilir gibi i-

çeri girildikten sonra, kendi-
mizi büyük bir kemerin altn-
da bulursunuz. Burada, dör-
düncü odanmkilerin aym bü-
yüklükte bir çok sandk var-
dr.

,

i
; ; | 'f-\W

Osmanl padiahlarnn uzun
bir zaman sarfnda tasarruf
ettikleri servet bu sandklarn
içinde saklanmtr. Alelade
ihtiyaçlara tahsis edilmi gü-mü paralar dier hazineye
konulduu için, burada yalnz
altm paralar bulunur.

Dördüncü Sultan Muradn
ölümünden sonra halefi Sul-
tan brahim bu hazinelerde
her biri (15.000) altn olan
(4000) kese buldu. Bu hayret
verici servet bizim para ile

(Fransz) üç yüz elli miyon
altm eder. Sultan brahim tah
ta çkt vakit gizli hazinede
bu muazzam meblâ hazr bul
du ve onu çoaltm deildir.

ç hazinede muhafaza edi-

len altnlar her biri (15.000)
lik mein keseler içindedir.

Padiah bunlar kendi elile

mühürler. Padiahn mührü se
leflerininki ile aymdr. Yalnz
buna, saltanat sürmekte ola-

nn ad ilâve edilmitir!
;;

Altn keseler iç hazineye u
suretle girer:

Saraya gelen bütün altn ve
gümü para önce hazine dâire-
sine getirilir ve muayyen san
dklara konulur. Altm miktar
200 kese tuttuu vakit, sadr-
âzam keyfiyeti padiaha bildi-

rir. Padiah Onun iç hazineye
nakledilecei günü tâyin eder.
Kararlatrlan günde padiah,
sol koltuunda hazinedarba,
sada da silâhdar aa olduu
halde hazine dairesine gelir, o-
rada altm iç olan ellerini

kavuturmu olduu halde yo
lun iki tarafnda dizilmi bek-
lerler. Padiah dördüncü oda-
y geçerek iç hazinenin ilk ka
pisini açtrr. Önde. yanan be-
yaz mumlar olduu halde içe-
ri girer. Padiah takibeden
276

ç olanlar, ikier ikier kub
benin altna dahil olurlar. L
pek kaytanlarla bal keseleri
getirirler. Balarn üzerinde
yumuatlm krmz mum ya
ptrir ve padiah altm bir
yüzük halinde olan mührünü
basar, sonra keseler çift kilitli

sandklara yerletirilir.

Kubbenin altndan çklaca-
sr; »da hazinedar ba padi-

aha hitaben:

— Saadetlû padiahm ümid
dur ki bu bendeleriniz üzre
ihsan- erifeniz ihzar edesüz,
der. Padiah ta o andaki ne-
esine göre, refakatinde bulu-
nanlara 20-30 kese verilmesi-
ni ferman eyler. Sadâzamla
dier saray büyükleri, padiah
hazineye geldii zaman, ky-
metli at teçhizat ile mücev-
heratn bulunduu odaya gir-
mee mezundurlar. Fakat on-
lar iç hazineye giremezler. Pa
öiâhla maiyeti çkncaya ka-
dar dördüncü odada bekler-
ler. Padiah kubbenin altn-
dan çktktan sonra, en kymet
li eylerini onlara göstermek
için, onlara çok kymetli hedi-
yeler verilir. Hazine kapatl-
dktan sonra, padiah kendi
dairesine çekilir, saray büyük
ieri de kapya kadar kendisi-
ne refakat ederler.

(Du Loir) de, iç hazine hak
knda u malûmat vermekte-
dir:

Padiahn hazinesi, divann
solunda biraz ileridedir. Bu-
rada gelir defterleri ile eyalet
hesaplarn havi defterler, eya
let adlarile sralanm sandk-
larn içinde muhafaza edilir.

Padiahn her türlü elbise ve
kürkleri de orada saklanr. Di
van günlerinde bu hazine bir
ey koymak veya çkarmak i-

çin açlr. Bu ilerle vazifeli
bulunan balca memurlarn
hazinenin açlmasnda hazr
bulunmalar arttr. Çavuba-
onlarn huzurunda kilidin ü-

zerindeki mühür mumunu ç-
karr ve sadrâzama verir. O
da, padiahn daima koynun-
da saklad altn mührünü
çkarp, çavubaya verir. Ça
vuba hazineyi kapadktan
sçnra,; mührü ayni merasimle
iade eder.

Bat kaynaklarnda, bu ha
zine mevcudunun vergi v
gümrük varidatnn padiah
düen hissesi ile Anadolu v
Rumelideki padiah haslarn
gelirleri, bazan da vezirleri
müsadere olunan n/akidlerm
den ibaret bulunduu bildiri
lir. Bunlar dahilî gelir kay
naklardr. Hariçten ise" harp
lerde padiahn hissesine dü
en muayyen miktardaki ga
naim para mikdar ile, Krn!
ham, Erol, Eflak, Buda
prensleri, Ragoza cumhuriye,
ti ve Krma tâbi Ukranyj
memleketinden gelip padiai
ha ait olan hisselerdir. Ayrç?'

|Msr ve Habeistandan geler!
%on iki milyon altndan mühirr!
(

bir miktarn da bu iç hazineye!
girdii bildiriliyor.

.
I

«Asyanm üstünlüü ve dü-|
fcünlüü» eserinin müellifi de,
birinci Sultan Ahmet zamann]
da bu iç hazinede elli milyon!
Duka altn mevcut bulundu-l E

unu bitirmektedir.
Baz zarurî ihtiyaçlar kar-

snda, devletin maliye hazi- J

nesi, sarayn bu hususî haziJ \

nesinden istikraz da yapabilir-; I

di. Bu, sadrâzamla defterda-
rn padiaha müterek bir se-
net vermesi suretile ve muay-
yen bir müddet zarfnda öden-

1

mek kaydiîe olurdu. Bu iç ha-
zineden devletin ilk istikraz'
(borç almas), Kanunî Sultan 1

Süleyman'n son seferi olan !

Sigetvar harbinde olmutur. k

Padiahlarn muazzam meb-

j

lâlar sarfile vücude getirdik-
j

f

eri bir çok dinî eserlerin, ca-
! |

milerin, hayr müesseselerinin
) |j

ina masraflar da çou defa
|

bu iç hazineden ödenmitir.
Kanunî Sultan Süleyman dev-
rine ait bir vesikada (971) se-
ferinin sekizinci gününde içe-

i

ri hazineden Kâthane suyu
yolu için otuz bin altm kap-
clar kethüdas Mehmet aa
(kullar) elinden tara, yani
devlet hazinesine teslim olun-
duu bildirilmektedir.

Bu iç, yahut ki, (çeri ha-
zine), padiahlarn ahsna ait ,

1

olmakla beraber, devletin bir !îl

nevi ihtiyat hazinesi durumun {'l

da idi de.
|3
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fakiri Tarihin Karanlk -saytalan : 1

Meclis-i Mebusan-n baslmas
ve Malta'ya nefyedilenler

Millî Mücadele talihimizin

güne kadar îâykiyle aydn
ilmam mühim safhalarm-

n biri de: bu mücadelenin
langcm - hattâ millî hükû
îtin temelinin atln « te
eden stanbulun düman-
larafmdan bilfiil igali ve

ilan arasnda bizzat Mus-
a Kemal Paann da bulun
u (Meclisi Mebusan) m
trruza uryarak, baz me-
slarm tevkif ve Maltaya ne.

eri hâdisesinin cereyan tar-

ir.

Vîalûm olduu gibi, bu hâ-

e, 1918 senesi martnn 16

sal günü vuku bulmu, o

>ah henüz uykuda bulunan
zadeba karakolundaki as-

lerimizin baskna uratlp
it edilmeleriyle balayan
il, bir kaç saat içinde eh-
her tarafna temil edile-

nihayet Fnddkldaki Mec
mebusana da taarruz u-

le tamamlanmt.

te, üzerinde durarak - ol-

lu gibi açklamak suretile -

Imlatarak tarihe tevdi et-

i istediimiz hâdise de, bil-'

sa millet vekillerinin top-

buîunduklar, son Osmanl
plisi Mebusan, yani parlâ-

tosunun urad taârru-
hakikî mahiyetidir:

tanbulda bulunan düman
jtetleri mümessillerinin, A-
soluda belirmee balayan
i hareketi söndürmek ga-
le bir eyler yapmak üze
olduklar, martn iptidala-
a hissedilmi ise de, ne
inak istedikleri kat'î ekil
)elli deildi.

jnna ramen, millî hareke-

j

banda bulunan Mustafa
al Paa, Rauf Bey, (Qi%

Yazan :

KANDEMR

Dört say sürecek olan bu
serî yaz, arkadamz Kan.
demir'in yeni vesikalarla

hazrlad bir seridir. Yeni
Tarih Dünyas «Eski devir

ier» olduu kadar, yakn
maziye ait hâtralara da
sayfalarnda geni yerler

vermekte devam edecektir.

Rauf Orbay'n, Hamidiye sü;-

varisi- olduu yllara^ait; t

bir. r.esniii .

bay), Kara Vasf :Bey gihEbeMi
bah ahsiyetlerin de seçilmi .

bulunduklarndan . dolay; cbu

:

hareketin: bir yuvas. ve> faali:

yet. .sahas, . halinde . gorüneri
(Meclisi: .. .Mebusan); m. da.;beW
hemehal bir taarruza uryaca

kuvvetle tahmin edilmekte
idi.

te bu esnada, yani mar-
tn ilk haftasnda, bir Msrl
paann stanbuldaki talyan
makamlarndan mahrem bir
ekilde edindii malûmata is-

tinaden verdii haberden; (Dü
manlarn pek yakm bir gün-
de minicileri sindirmek mak-
sadiyle stanbulu nümayikâra
ne bir surette igal ve Meclisi
Mebusana taarruzla, âzasndan
Rauf beyle bazlarn tevkife
teebbüs edecekleri) kat'î o-
larak anlald.

Bu haberi alanlar, buna kar
ne gibi bir hatt hareket ta

kip etmek lâzm geldiini gö-
rümek üzere, Kara Vasf be-
yin ilideki evinde topland-
lar.

Rauf, Doktor Adnan, Bekir
Sami, brahim Süreyya, Cami,
Hüsrev ve Yunus Nadi beyle-
rin itirak ettiki bu toplantda
evvelâ gafil avlanmamak, ya-
ni Meclisten baka bir yerde
yakalanp tevkif edilmemek
için, evlerinde kalmyarak, giz
lenmek veya mecliste kalmak
karar verildi. Bilâhare Mec-
liste yatp kalkmann da müm
kün olamyaca anlalnca,
her biri, aranamyacamdan
emin olduu bir yerde gizlen

mee baladlar.
Ayni zamanda, vaziyeti -mart"

rem bir surette Ankarada bu
lunan. -Heyeti Temsiliye Reisi
Mus.tafa Kemal Paaya da ;bil

"

djrdilerv ^ v ;
••

.
-

: ::

.Bu srada- * umumî ahvalin .

kesbeftii vahametten telâa
düen :padiahy sultân Vahdet-

'

tin: :.der : Meclisi Mebusan riya- '

setine:-- müracaatla; • (çine Ba»
ut beyin de katlaca bir^îfcte*.

•

buslar heyetinin) gelip kencft: :
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sini ziyaret etmeleri arzusu*

nu izhar etmi bulunuyordu.

Yine padiahn tensibiyle,

martn 15 inci pazartesi günü
yaplmas takarrür etmi olan

bu ziyaret, saraydan meclis re

isi Celâleddin Arif beye aleL.

acele bildirilmi, (padiah ra-

hatszlanmtr. Heyeti ancak
yarn sabah kabul edebilecek-

tir) tarzndaki irade üzerine,

ertesi güne brakld.

Ertesi gün ise, stanbul igal

edilmiti. Fakat, henüz mecli-

se kar bir hareket yoktu.

Bu sebeple, mebuslar, heye-

can ve merak içinde mecliste

toplanm bulunuyorlard.

Ancak, padiah ziyaret e-

decek olan heyete bakanlk
etmesi kararlatrlm bulu-

nan Meclis reisi Celâleddin A-
rif bey meydanda yoktu. Bir

hayli beklendikten sonra da
görünmeyince, reis vekili Ba-
lkesir mebusu Abdülâziz Mec
di ve Konya mebusu Vehbi ho-

calarla Rauf beyin saraya git

mesi münasip görüldü.

Böylece yola çkan heyet,

derin bir hüzün ve e1eme gö-

mülmü ehrin, düman asker

leri tarafndan tutulmu yolla-

rndan geçerek, saraya vard
ve bir müddet intizardan son

ra, huzura kabul olundu.

Dönüte, Meclis reisi vekili

ve heyet bakan Abdülâziz

Mecdi efendinin mebuslara an

lattifhna göre, padiah huzu-
rundaki mülâkat öyle cereyan

etmiti:

Sultan Vahdettin, heyet âza

sna bir ey söylemeden, evve
iâ yanndaki bamabeyinci Fu
at beye:

— Biz nasl haber aldk bu
ii?.. Diye sormusur. Fuat bey
de, u cevab vermitir:

— Dün Fransz mümessilli-

i ba tercüman geldi. Anado
ludan gelen bir takm zevatn
stanbülun emniyet ve huzuru
nu ihlâl edecek harekâtta bu-
lunduklarndan bahisle, tilâf

devletleri mümessillerinin en
rin asayiini .muhafaza » için bir

nümayi, yaplmasna ç karar

verdiklerini, . ancak bunun j*

tanbulun statükosunu ihlâl e-

decek bi rhareket olmyaca-
n söyledi.

Padiah, bir iaretle Fuat be-

yi uzaklatrdktan sonra, Rauf

beye döndü:

— ittiniz mi? dedi. Bu a-

damlar her eyi yaparlar. Onun
için mecliste konutuunuz ey
lere dikkat edin!

Bunun üzerine Konya mebu-
su Vehbi Hoca, padiaha öyle
hitap etti:

— Efendim... Millet maka-
m hilâfet ve saltanata sadk-
tr. Memleketin haJâs için

urayoruz. Müsterih olunuz

padiahm! ;

Fakat padiah müsterih gö
rünmüyordu. Tekrar etti:

— Rica ederim, dikkat edin.

Bu adamlar her eyi yaparlar.

Meclisteki sözlerinize dikkat

edin!,.

Bu sefer ben (Abdülâziz

Mecdi efendi) dayanamadm,
oturduum yeri götererek:

— Padiahm... dedim, bu
kâfirlerin zoru, ite buraya
kadar geçer. Anadolu polattr.

Memleketin selâmeti
.
için mü-

cadelesinde mutlaka muvaffak
olacakttr. . Emin. olunuz! .

Padiah oralarda deildi;

— Tekrar ediyorum, deî

akl için yol birdir. Vazij

meydandadr. sterlerse, ya
Ankaraya giderler.

Nihayet Rauf bey de kem
m tutamad:

— Müsaade buyurun, de
misak mili ile de tesbit ed

dii gibi, makam hilâfet

saltanat ile memleketin hala

mevzuu bahistir. Fakat çere*

m hale göre eer biz bu miD
tin hissiyatna tercüman ols r

iiyorsak, unu arzedelim k :

milletin sizden istedii, mec
karar olmadan, herhangi t

beynelmilel vesikaya imba k
mamaktr. Aksi takdirde

tikbali çok karanlk görüy ]

ruz. Akibetin ne olaca i !

diden kestirilemez.

Padiah bunun üzerine, j
jj

rinden kalkarak, sinirli bir i
fe

vrla: m

(

n— Rauf bey!., dedi, bir m
^

let var, koyun sürüsü... Bu,

,

bir çoban lâzm. O da benî. .i i

Artk söylenecek bir ey P

J

mamtL Ayrldk, geldik.
^

(Arkas va ü



Eski îstanbuldan bîr görünü ve Boaziçi suJarnda saltanat kay.

amartin'in ark Mektuplar : 6

Saray ve Mensuplar
3ir millet ölmedikçe, onda, o

n dininde, milliyetinde öy-
bir enerji ve dirilme çev-

iri vardr ki, maharetli ve
dretli bir deha sahibi can-
ndrabilir, harekete getirip

miden hayata kavuturabî-

| ve anl bir istihaleye do.
götürebilir. Fakat ancak

lbi bakmndan büyük a-

rn. Mücadele ve ölüm kar-
snda gözü ylmad halde,

rekete geçmek sras gelin

-

1 iradesi geviyor. Mukadderi
2 olursa olsun, tarih ona a.

yacak ve tazim gösterecektir,

üyük ilere teebbüs etti. Mil
tinin, deiiklik getirmezse,

eceini anlad. Aacm kuru-
lu dallarna baltay indirdi,

imdi bu shhatli ve salam
ivdenin ayakta kalan ksm-
a usare ve hayat vermesini
ilmiyor. Kabahat onda m?
yle sanyorum. Geri kalan
iler, yeniçerilerin imhas ya-
lnda hiçti. Türkiyede, muka-
emet eden hiç kimse yoktu.

— Çeviren :
—

Hamdl VAROLU

Çekingen ve gafil Avrupa ür-

keklii ve ataleti ile ona yar-

dm ediyordu. Güzel frsatlar

kayboldu. Seneler geçti. Cü-
retkâr brahim, hünkâra kar-

beslenen honutsuzluu ken
di lehine çevirdi. Rusya hami
olarak kabul edildi. Tabiî bir

dümann isyankâr bir esire

gösterdii bu yüz kzartc hi-

maye, islâm âlemini infiale

sevkketti. Mahmud'un elinde

ahsî cesaretinden baka
bir ey kalmad. Etrafn dal-

kavuklar ve hainler alm. Bir

ayaklanma onu tahtndan ata

bilir ve imparatorluu nihai

bir anariye sürükliyebilir.

Türkiyenin mukadderat Man
mud'un hayatna bal. mpa-
ratorlukla o ayn günde ölecek

ler. Avrupa ile Asyann en
güzel iki yarsn mezara ken-
disiyle beraber göürecek olan

bir prens için bu büyük ve mu
kaddes bir âkibet!

21 Haziran 1S33

Saat on birde eski sarayn
iskelesine yanatk, saray ku
atan dar sokaklara girdik, ö-
nünden geçerken divan hüma
yûnu gördüm. Buras, içinde

veziriâzamm oturduu ve im-
paratorluk siyasetine müteal-
lik ilerin görüldüü yer. Bu
yer, sahne tekil ettii hâdise-

lerin brakt intibadan ba-
ka hiç bir hususiyet tam-
yor. Binann karakterinde, için

de, geçen nice kanl facialar

hatrlatan bir ey yok. Dtan
merdivenli, Hint ve Çin usu-

lü oyuntulu sayvan bulunan,
ahap, boyal bir büyük sa-

ray. Daireler çplak ve zemin
leri hasr kapl. Oradan sara-

yn korkunç kapsnn açlp,
darya vezirlerin, hatta pa-

diahlarn kanl kellelerini kus
tuu meydana indik. O kap-
dan, hiç bir engele rastlama-
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dan geçtik. Halk, sarayn d
bahçesine girebiliyor. Ulu a-

açlar dikili bu geni bahçe-

nin solunda, arkkâri hiç bir

hususiyet tamyan, modern ya
pl, çok güzel bir darphane
binas var.

Darphanenin müdürü olan

Ermeniler bizi karlad ve sa

ray hesabna yaptrmakta ol-

duklar mücevherlerin sakl bu
lunduu çekmeceleri açtlar.

Bir inci ve elmas yamuru, bir

imparatorluu sömüren zaval-

l servetler! Bir devlet mede;ni

leti miydi, gerçek ve yaratc
servet olan toprak ve itibar,

yerlerini bu ideal zenginlik ör-

neklerine brakyor. Orada az

kaldm. Saray adamlaryla, ka
bul günleri elçiler hariç, hiç

kimsenin giremedii sarayn
son avlusuna girdik. Bu avlu-

yu, sarayn muhtelif parçalar,

birbirinden ayr kökler çepçe
vire kuatyor. Bunlar harem
aalarnn, muhafzlarn, köle-

lerin oturduklar yerler. Çeme
ler ve aaçlar bu avluya se-

rinlik ve gölge veriyor. Üçün-
cü kapnn önüne geldiimiz
zaman, kap kemerinin altnda
bekleyen muhafz askerler bi-

zi içeri sokmak istemediler.

Rüstem bey muhafzlarn âmi-
di olan subaya kendini tanttr
d ise de, nafile, Adam, emir
aldn, eer beni içeri bra-
kacak olursa, ban tehlikeye

koyacan söyledi. Üzgün üz-

gün geri döndüümüz srada,
darphaneden avdet etmekte o-

lan kesedar efendiye tesadüf

ettik. Saraydaki ikametgâhna
geliyordu. Rüstem beyin ahba
b oldu uiçin, yanmza gel-

di, mükülâmüzü sordu, öre-
nince, peisra yürümemizi söy

ledi, bizi hiç güçlük çekmeden
içolanlar avlusuna soktu.

Öteki avlular kadar geni ol

mayan bu avlunun etrafnda,

damlar gayet bask, kök bi-

çiminde saraylar var.

Bu binalarm sa tarafnda
mutfaklar. Bu mutfaklarn bü
yüklüü hakknda bir fikir e-

dinebilmek için, padiahn,
bütün saray mensuplarn bes

lediini, sarayda yemek yiyen
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lerin says günde en az on bi-

ni bulduunu bilmek lâzmdr.

Mutfak binalarnn biraz ö-

nünde, zemin kat bir galeri

ile çevrili, irin bir küçük sa-

ray var. Buras içolanlar da-
iresidir. Saraya mensup aile

çocuklarn ve sarayda veya
imparatorluk idaresinde vazife

alacak olan genç köleleri pa-

diah burada okutturur. Vak-
tiyle bizzat padiahlara ika-

metgâh vazifesi görmü olan

bu binann içi de d da bol

miktarda yldzl kabartmalar-
la, oymalarla süslüdür, Bu-
nunla beraber bu süsled zevk
siz deildir. Tavanlar, Fransa
nm ve talyanm en güzel sa-

raylarnn tavanlar kadar mü
zeyyendir. Zeminler mozaik-
tir. Bina hemen hemen ayn
büyükklükte bir çok odalardan

mürekkeptir.

Hepsi Rüstem beyin eski ta

lebeleri olan içolanlar onu
sevinçle karladlar. Gelme-
si uzun zaman beklenen bir

baba, ancak bu kadar muhab-
betle karlanabilirdi. Bu ço-

cuklarn gösterdikleri çok
dan sevgi, Rüstem beyin göz-

lerini yaartt. Bu içten gel-

me ve samimî sevgi ve minnet
ifadeleri beni de rikkate getir

di. Çocuklar, Rüstem beyin el

lerine, eteklerine sarlyorlar-

d.

Rüstem bey! Rüstem bey!

diye birbirlerine haber verdi-

ler. Hepsi heyecandan ve se-

vinçten yüzleri kpkrmz, dost

alrm karlamaa kouyorlar
d. Rüstem bey ellerinden kur
tulamyordu.

Bu delikanllardan be alt-

s bizi ellerimizden tutup her
taraf dolatrdlar. Sonra te-

neffüshanelerine götürdüler.

Buras, dört tarafnda, mus-
luklar ve kurnalar bulunan
bir kök. çinde çepçevre se-

dirler var. l
. Bir merdivenden

kilere iniliyor. Orada, içolan
larnn emrinde müteaddit kö-

leler, daimî surette çubuklar

için ate, kahve, erbet, su ve

buz hazr bulunduruyorlar. Te
neffüshanede her türlü oyun
vastalar var. çolanlarmn

bazlar satranç oynuyorla
d. Bize erbet ve donduran
ikram ettiler. Sedirlere uza-

np, uzun uzun konutu]
dersleinden, terakkilerinden

I

Avrupa siyasetinden, idparî L
torluun istikbalinden bahsef|
tik. Bu mevzuda çok güz
konuuyorlard. imdiki dj 1

rumlarmdan üzüntü ile bahJf
diyorlar, padiahn, giritii I

lahat teebbüslerinde muvai
fak olmas için temennilere!

bulunuyorlard. Bir memlekJ
tin yeniden dirilmesi hususu!

da, bu çocuklarn baklarmcj
ve sözlerinde gördüüm atel

lilii baka hiç bir yerde g(|

medim. Kendilerine istiklâl

den ve nurdan bahsedilen geri

talyanlar, bunlardan darl

fazla heyecan gösteremezle!

Biz konuurken, hepsinin yij

zü gülüyordu. En büyükle

belki yirmi, yirmi iki yaiîj

da idi. En küçükleri on M
on üç yanda varct. Green<]

wich'deki bahriye yetimle!

evi müstesna, baka hiç bl

yerde, bu çocuklarn bazlar:)

daki fevkalâde güzel yüzü g<

mü deilim. Bizi bir türlü bl

rakmak istemiyorlard; gitn]

lerine müsaade edilmi olî

noktaya kadar bizi teyi ett

ler. Rüstem beyden ayrlrkc

bir kaçnn gözleri yaarm1

Bu müddet zarfnda, kesedi

efendi, gidip haremaalar!
ve bahçe muhafzlarn gö

mü, nereye girmek isterse

brakmalarn söylemiti. A\|

lunun nihayetinde içolanli

dairesinden biraz ötede, y
ortasnda, manzaray kapayî

geni bir bina görülüyordu. B
zat sultanlarn ikamet ettik!

ri bina burasdr. Ziyaret e

tiimiz saraylarla kökler g

bi, bu binann etraf da dar

larm imtidadndan hasl oln

bir galeri ile kuatlmt
Bu galeriye, dairelerin say
kaplar ve pencereleri aç
maktadr. Saray bir zemin 1

tndan ibaret. Methal vazife

gören ve müteaddit odalara

çlan büyük divanhaneye gi

dik.

Kesedar yanmza geldi, bfc

saray hazine dairesi karsu



Boaziçinde yelkenliler ve pazar kayklar».

a bulunan kendi hususî daire-

ne götürdü. çinde, imparator

un kurulduu tarihten beri

>planm hesapsz servetler gö

lülü bu hazine, kârgir, bü-

iik bir bina. Binann kendisi

sininden pek az yüksek, ka

ilar bask, odalar yerin altn-

a, Krmz boyah büyük tah-

sandklarn içinde altn ve

iimü paralar duruyor. Her

afta, imparatorluk ilerine

harcanmak üzere bu sandk-

lardan bir kaç tanesi çkarl-

yor. Revakn altnda bir kaç

sandk duruyordu. Hazine da-

iresine girmeyi istemedik. De
itildiine göre, altn ve gümü
paralardan baka hazinede y-
n ym inci ve elmas var-

m. Padiahlarn, servetlerini

daima hazineye koyup, ancak

devlet son derece sikildii za-

man, çkarmak itiyadnda bu-

lunduklar düünülürse bunun

doru olmas ihtimali vardr.

Fakat kymetli tarlarn tekil

ettii bu servet sadece itibarî

dir; zira padiah bunlar sat-

maa kalkacak olursa, piya-

saya dökecei bu pek fazla

miktarda servet hiçe inecektir.

Binaenaleyh, hünkârn maliye

si için hudutsuz gibi gözüken

bu servet kayna belki de ha-

kikatte bir servet deildir.

Yeni Tarih Dünyas Ciltleri "j|

;
Yeni Tarih Dünyas, yeni yla, birinci cildini tamamlam olarak girecektir. Birinci cildi- <j ;!

m izin içine Özel say olarak nerettiimiz ve bir hafta içinde ikinci basksn yaptmz!;
'Atatürk 15. ölüm yl hâtras ile hazrlam olduumuz (Yeni Tarih Dünyas 1954 Yll) !;

!

' da dahil edilecektir. Bu suretle, mecmuamzjn sekiz says ile her biri iki mecmua hacmin-
j; \

! de olan Özel saylarmz ile birinci cildimiz 12 fasikülü ihtiva edecek bir hacimde olacaktr. J; ;

! Yeni Tarih Dünyas cilt kapaklar altn yaldzl ve bez kapl olacaktr. j> !;

î Cilt kapaklarmz hazrlanmaktadr. Tara okuyucularmzn bayilerine imdiden sipari;!!;

(etmelerini tavsiye ederiz. |» !;

> <' '!
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Atatürk'e ait hâtralar :

Atatürk

ve

Hatay
o

Anlatan ;

flk Hatay devlet reisi ve

Antakya Milletvekili

Tayfur SÖKMEN

O
Atatürk'ün bütün varliyîe

benimsedii «Hatayn kurtu-

luu» dâvasnda, daha ilk gün
den _. hattâ birbirlerini ahsen
görüp tanmadklar halde ~

en fedakâr ve idealist müca-
dele arkada olmak bahtiyar»

lna eren ve böylece bilâha-

re ük ve son Hatay devlet re-

isi olan sayn Tayfur Sökmen,
o günlere ait hâtralarn rica

ettiim zaman, her zamanki
asîl tevazuu ile bir hayli tered

dütten sonra, srf büyük Ata-

nn namn bir daha minnet
ve sayg ile anmak maksadiy-
le suallerimi cevapsz brak-
mamak lütfunda bulundu:

îlk gördüünyz günü ha-

trlyor musunuz?
— Aziz Türk milletinin bü-

yük evlâd Atatürk'le 1921 se-

nesinde erefyap oldum. Ziya-

retimizin sebebi; o srada Fran
sz murahhas Mösyö Frank-
len Bouillon ile Türkiye ara-

snda yaplmakta olan anlama
müzakeresinde Hataym da,

Adana, Mersin, Osmaniye, Ma
ra, Antep ve Urfa vilâyetleri

gibi _ zaten ayrlmaz bir par-

ças olan _ Türkiyeye iadesi-

ni temin edecek bir yol bu-
lunmasn istirhamd. te bu
maksatla Atatürk'ü, dört Ha-
tayl arkada, heyet ha-
linde, ilk Büyük Millet Mec-
282

Türk milletinin bütün büyük meselelerini halleden

Büyük Atatürk.

lisi binasnda, riyaset odasn-
da ziyaret ettik. Büyük bir

hüsnü kabul gösterdiler. lti-

fat ettiler. Her hallerinden,

Hatay dâvasiyle ne kadar ya-

kndan ilgilendikleri beliri-

yordu. Maruzatmz dikkatle

dinledikten sonra;
— Hatay esasen misak mil

lîmiz hudutlar içindedir. Bu
itibarla, Hatay'n yapmakta
olduu müsellâh mücadeleyi,

adm adm takip etmekteyiz.

Bu sefer tamamen kurtaramaz
sak dahi, ora için Franszlar-
dan mümtaz ve muhtar bir

idare temin ederiz. Gider, ça-

lrsnz!. Buyurdular.
Filhakika yaplan muahe-

dede, Franszlar bu mümtaz
ve muhtar bir idarei kabul et-

milerse de, Hatay devleti te.

ekkül edinceye kadar, hakkij

le tatbik etmemilerdi. Talbü
etmedikleri için, mücadel
durmadan devam etti.

— Atatürk'ün Hatay dâva.

siyle ilgileniini belirten ba.

ka bir hâtranz?
— 1918 de aktedilen mütan.

keden beri Atatürk, Hatay di

vasim, tam mânasiyle kendine

mal edinmiti. Bunu bilmeyer

yoktur. Bu mevzuda anlatla.

rak hâtralar da pek çoktur

Meselâ; Atatürk, Hatay dâv£

siyle daha yakndan meu
olabilmekliim için 1953 de

beni Antalyadan müstakil me-

bus seçtirmiti. Bu seçimder

sonra, baz yaknlar benim
Hatayl olduum halde, hiç ol-



rnazsa b civardan meselâ Adâ^
la, Antep gibi bir yerden de-
il de, Antalyadan mebus ç-
karlm olmamn sebebini sor

3uklar zaman, büyük Ata-
ürk:

— Üzülmeyin, mesele basit-

dr... (L) nin yerine (K) i koy
nak zaman yaklamtr..,
Cevabn vermilerdir.

«Müstakil» mebus oluuma
la mâna veremiyenler vard»
unlar da: «Milli mücadelenin
>idayetinden beri Halk Par-
isinin içinde ve safnda çal-n bir kimsenin, neden bu
»artiden deil de, müstakil me
>us yapldn» merak ede-
ek, Atatürk'e sorduklar va-
:it, ksaca u cevab almlar

— Bunun da bir hikmeti var

Jfcette...

Vaktaki, 936 da, Hatay dâva-
mn arük hal vakti geldiini

Atatürk Afgan kral Amanutlah Hars le bîr deniz gezisinde.

gören Atatürk, Mecliste bu y-
ln açl nutkunu verirken,

Franszlarla aramzda muallâk
ta durup duran Hatay mese-
lesinin halli lâzm geldiini a-

çkça, bütün dünyaya ilân ve
ifade etti. te o güne kadar

Atatürk, Mîllî Mücadele yllarnda.

Istanbulda faaliyette bulunan
«Antakya, iskenderun Muave-
neti çtimaiye Cemiyeti» de
«Hatay Egemenlik» cemiyeti-
ne inklâp etti ve Atatürk'ten
hudut üzerindeki «Dörtyol»
da bir ube açarak çalma erp

rini ald.

Bir kaç gün sonra, açlan
«Dörtyol» ubesi faaliyete geç-

tii zaman, Franszlar: «Hudut
üzerinde bir mebusunuz tara-

fndan aleyhimize tahrikât ya
plmakta olduunu iitiyoruz.

Bu hal dostluumuza aykr-
dr.» mealinde ikâyette bu-
lundular.

îte o zaman, Atatürk'ün
beni, «Müstakil» mebus yap-
trmm sebebi de meydana
çkm oldu: Atatürk, Fransz
larn bu ikâyetlerine, ksaca
u cevab verdirmiti:

«Hudutta çalt söylenen

mebus, müstakildir. Anayasa-
mza göre, müstakil mebus is-

tedii yerde, istedii gibi ha-

reket edebilir. Bizim buna mü
dahale edebilmemize imkân
yoktur.»
— Atatürk'ün en sevinçli za

manim hatrlyor musunuz?
— Muhakkaktr ki. yllarca

üzerinde büyük bir himmet
sarfettii Hatay'n Anavatana
kavuuunun ilk merhalesini

tekil eden müstakil bir dev-

let haline geliini gördüü an-

dr.
— Hatay dâvasnn hayli en

teresan olanlarndan birisi de
zannederim, sizin Türk tabii-

(Devam 299 ncu sayfada)
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ark deyince, garb âleminin ilk akina gelen (Harem) idi ve

haremi ite böyle hayallerinde canlandryorlard.

Haremden Mektuplar: 6

II Bayezid'in harem ve

sefahat alemleri
il. Bayezid'in olu Alemah

fazla içkiden mi öldü?

II. Bayezid'in genç yanda
ölen oullarndan birisi de,

Saruhan sanca beyi Alem-
ah'dr. Alemah, II. Bayezid'-

in Gülruh kadndan olan o-
ludur. Babas padiah olduk-

tan bir müddet sonra, Mentee
sancak beyliine tayin edildi.

Orada uzun müddet sancak

beylii yapt. Sultan Mahmud'-
un Saruhan sanca beyi iken,

ölmesi üzerine onun yerine

sancak beyi oldu 1507 (913).

Saruhan sancak beyi iken a-

nas adna Akhisarda bir cami

yaptrd. Saruhan sancak bey-

liine tayin ediliinden 2 veya

3 sene sonra öldü, cenazesi

Bursaya götürülerek gömüldü.

Alemah'm, Osman Çelebi

ve Aye Sultan adnda iki eo-
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cuu vard. Osman Çelebi, eh
zadeler mücadelesinde, Yavuz
Sultan Selimin emriyle bodu
ruldu. Kz Aye Sultan hak-
knda ise, hiç bilgimiz yoktur.

Bu mektuptan, Alemah'm
genç yata ölmesinin sebebi

anlalyor. Alemah içki

elenceye çok dükündür. eh
zade, maiyeti ile sk sk içki

âlemleri tertip etmekte, gece

gündüz elenmektedir. Olu-
nun bu hallerini duyan II. Ba-
yezit, çok üzülmü, kars Gül
ruh kadna: «Olunu zaptet»

diyerek ehzadenin yanna gön
dermitir.

Gülruh kadn, oliyle bir

sene mücadele etmi fakat o-

nu dald cengü çiane âlem
lerinden vazgeçirememitir.

ehzadeyi batan çkaranlar

lalas, hocas, hekimi ile ri-

kâbdarba Yunus, " kilârcba
Hzr ulûfeciba flhak,. eski

sipahi olanlar aas lyasdr.
Alemah, zaman zaman ma-

iyeti ve kapusiyle, ehrin d-
ndaki güzel mesire yerlerine

gitmekte, Mehter /vesair takm
lan getirterek, gece, gündüz,
halkn gözü önünde içki iç-

mekte ve sarho olmaktadr.
ehzadenin devaml surette iç-

ki içmesinden faydalanan a-il

damlar, sanca istedikleri gi

bi idare etmektedirler. Yolsuz
ve kanunsuz ilere dair emir-
leri ehzadeden içki masalarm

S

da almaktadrlar.
Alemah'm lalas Suba s-

kender ile ibirlii yaparak,
halk soymakta ve ar vergi-

ler almaktadr. Halk kanun-
suz vergileri vermeyince, faz-

la para alndn ileri sürün-
ce, yakalanp hapsedilmekte
ve zincirlere vurularak scak
yaz günlerinde caddelerde do-

latrlmaktadr. Yolsuzluk ve
düzensizlik o kadar ileri git-

mitir ki, herkes ehzade ve
maiyetinden kan alamakta-
dr.
Böyle debdebeli bir hayat

r

sürmek, gece gündüz saz ve iç
j

ki âlemleri tertip etmek için,
j

çok paraya lüzum vard. Bu
yüzden halk soyuluyordu. eh

j

zadenin elencelerinde o ka-
\

dar çok israf yaplyordu ki»
[

zaman zaman kapsnda çal-
\

anlar maalarn alamyorlar,
|

haremi ve anasnn ihiyaçlar-
|

n karlyacak zarurî masraf-
j

lara harcanacak para buluna-
\

myordu.
Zavall Gülruh kadn, olu-

(

nu bu huyundan vazgeçirmek
ç

için, çok çalm, lalas ve di-
^

erleri ile mücadele etmi ise
(

de, durumu düzeltmee muvaf-
fak olamamtr. Fazla içkiden, i

0

zaman zaman hastalanan eh-
;

zadenin hali, bedbaht anay
|

hakl olarak korkutmu, yap-
t

tklarn açkça kocasna yaz-
|

mak zorunda brakmtr.
t

Bu mektuptan, II. Bayezit
j

devrinde, merkezde olduu gi- 1
r

bi, eyalet ve sancaklarda da

idarenin bozulduu, keyfî me-
|

todlarla halkn ezilip soyuldu
| (u açkça anlalmaktadr. Gül



Kâthane mesiresinde bir elence âlemi.

ruh Sultan ve kocas, Alema-
h yola getirmek için ura-
mlar, nasihat etmiler, fakat

ehzadeyi alt kötü huyun-
dan vazgeçirememilerdir. Bu
hal ehzadenin sihhatn boz-

mu, genç yata ölmesine se-

bep olmutur. te ölümün yak
îamakta olduunu çok iyi an-

layan Gülruh kadn bu duru-
mu u içli satrlarla kocasma
bildirmektedir:

«Allah tebareke ve taalâ,

devletlû ve saadetlû sultanma
çok çok yllar ömür versün,

yerler ve gökler durdukça ins ü

clnne sultan olub lekerün
mansur ve adüvlerin makhur
olsun, âmin yarab el-âlemin.

Ba'dehü benim devletlû sul-

tanm, ben zaife ve cariyenüz
bunca zaman devletlû sultan-
mn hak-i pâyine yüz sürüyü
hizmetde olub saye-i devletine-

de cemi' gam ve gussadan be-
rî iken ahar emr-i padiahl ile

gurbete müteveccih oltcak be-

nüm saadetlû sultanm Allah ü
taalâ emri ve Resul-I er'i üzre

olumu zapteyleyesin deyu bu
yurmudu. Ol zamandan bu
vakta gelince Allah- taalâ

inayetiyle sultanm devletiyle

elimden geldikçe hfz ve zabt

edüb lihamdilillâh sultanm
devletinde yiit oldu. mdi be

nim sultanm bu yiitlik eyya
mnda bir müsliman hayren

dû lala gerekti ki, olancuu-
muh dinini ve dünyasn ma',
mur etmiye sa'yedüb daylma
hayra klauzlayayd ve kapu-
tunda olan müfpidleri sekedüb
halk arasnda intizam alub re-

aya riayet olunayd, imdiki
halde bir lalas var ki, cemi*
fesad ba alub nedenlu müfsld
ler var ise, müttefik olub Al-

lah- taalâ emri ve Resul e-
riat eksiü deil heman ken-

du havasna tabi' olub olan
cuumu dayima idlâl edüb ken
dumün hilâf- er' ve örf mu-
radn tamam ettirmek üzerine

olub bazî nâ meru' ve na ma'
ruf muradlarn olum kulunuz
kabul etmedüü sebebden a-

har lalas hocas olan müfsid-

le ve hekim olan münafk ile

hamr içmiye tahrik îdüb içir-

diler nice içmek ol mertebede
cemi' kapusu halkiyla bir sah

raya iletüh ikier çift tabi ve
surna ve nakkare ile ve baki

sazlar dahi hem-çenan ileri

clum kulunuz serho iken ar-

zedüp tamam muradnca çok
iler eder oldu. Cümleden bi-

ri budur ki, kapusu halkndan
skender nam bir subadan re

aya gelüb ikâyet edüb bîr

kaç kimesneler skender'in re

ayaya etdüü hayf ve olum
kulunuz malma ettii hiyane-

ti yirmi bin akçe mukataaya
alalum dedikleri için deyen a-

damlarn dutub zincire habse

çeküb austos günlerinde gtâ*

Bu resim, bir derviin harem hayatn canlandryor.
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nee fosraub ol müslimanlara

azab eyledi. Niçin skender
hakknda bunun gibi söz söy-

tersiz deyu sebebi yardm et-

düünün bu ki, lalann tmar-
l skender olduu (?) suba-

la kark imi. Olum ku
lunuzu koyub skendersiz la-

laya çok sa'yi varm. Defter,

dar demi kî, Yirmi bin ak-

çeye skender'in mahayifini vi

relüm dedüü sebebden def-

terdarla cenkedüb vermemek
isteyüb ahar naçar olub kul

ve kad gönderilür olcak ya-

rar kul verilüb lala kabul et-

meyüb kendu muradna tabi'

olur, kul gönderüb tamam sa'-

yettiki, skendere bîr cerime,

akçe çkmya, ahar cerimesi

gâh yüz bin gâh seksen bin de

yu söylenirken Ramazandan-
beru muttasl cenkedüb ve

kendü olum kulunuzun malu
na sa'yeder ve ne defterdarn

er 'ile örfle olan mala sa'yeU

miye kor. Vallah benüm dev-

leti û sultanm, bunun emsali

çokdur, tafsili kabil deildir,

îde dânyasna sa'y bu veçhile

ahiretine sa'y dahi ehir cani

binde içürmekle olmayub bîr

ay mikdar olub gîdüb muttasl
içirüb marîz olmu naçar ge-

türdüler bîr ay mikdar var kî,

hastalk çekti, sihhatine dö-

nünce benim padiahm ne çek

tüümüzü Allah bilür. mdi
devîetlû sultanma malûm ola

ki, bu fesadlar etmekte lalay-

la içerudan rikâbdarba Yu-
nus ve kilârcba Hzr'dr ve

taradan hocas ve hekim ve

eski ulûfecîba shak ve eski

sipahi olanlar aas lyasdr
ki, imdi dergâh. muallâda
bu fesadlar lala ekser ettüü

ne sebeb bu oladr ki, âs îta-

ne- î devletden hükm-i cihan,
muta' geldi kî biribîrinizin mas
lahattna karman deyu; lala

hod nice fesadlar etmi idî,

olum kulunuzu tahrik edüb
bunun gibi iler ettirdüü ek-
seri evkat akl basnda olmaya,,

lala kendu bildüün etti re, ve
hükm-i sultanî gelince fesadlar

yannda kala, öyle olsa benim
devîetlû sultanm, ben zaife

cariyen üz bv müfsidlerin fe-
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adlarna tahammül edemeyüb
niçin bunun bizi ifsad ettünüz,

olancuumun dinine zarar ve

dünyasna noksan ettin üz, im
diyedek hasl harca vefa et-

mezdi ben ki anasym, bu yl
m i kdardr kî, vazifem veril-

medi. Sayir halkn dahi halle

ri böyledir. Sîz harc dahi zi-

yade ettünüz deyu incinüb ha-

ber gönderdim, zira bir gün

ki, sohbette elli mikdar kaf-

tan balattrd, bakî harc
ona göre oldu. Böyle dediüm
için ve bundan evvel lala fesad

lar ettikçe unun bizi iler

ider, olumun dinine ve dün-

yasna zarar gelecek nesneler

tahrik eder ve malma taksi r-

lik eder, deyu haber gönderdi,

imce incinüb demiler ki, bu

sözleri kapu aas emayil ku
iunuz ta'lim eder divan dahi

gamzedüb ve bir kaç erir ha

vale edüb dil aurub giderdi-

ler, ben ceriyenüz dediklerü-

mü andan anlayb ettiler. Val-

lah ve billah benüm padia-
hm, anun hakknda ne dediler

ise bühtandr. Andan sadk ku
lu dahi yokdur, sabih ve müs
limandr. Benüm sultanm o-
lum bulunun dinine ve dünyas
na sa'yeder kulundur, ümmidi
m izdir ki, devîetlû sultanm.an
bu kapudan ira etmiye. mdi

olum devîetlû sultanmn kul

ve benüm ömrüm hasldr, ga

yet havf ederim ki, bu müf^
sidler kendular havasnda na-

gâh telef edüb beni mabun
ideler. Devîetlû padiahm,
benim feryadma meded eyle

Allah- taalâ azameti için ve
Resülullah ruhiycün ve dev-

îetlû hatun cariyen lalas ve

hocas hekimi ki, fesada ehil-

lerdir, giderüb sultanmn kul

lan ve dânimendleri çok ve

bîr kul dahi ve bir dânimend
dahi gönder ki, lalalk ve ho-

calk etmekten dinine ve dün

yasna yarar kiiler olub o-
lum kulunun dinine ve dünya

sna yarar hayr nesneler îl-

ka edüb ve ta'llm edeler. Be-

nüm devîetlû sultanm hazret-l

Resülullah ruhiyçün ve devlet

lû ban sadakas te'hir etme-

yüb olancuum kulunun ka-

pusuna eyu müslimanlar gön.

deresiz ki, bu kiiler geleliden

beru halimiz mükedder oldu,

beni analkdan çkardlar, bil-

diklerin edüb kendu fayidele-

rine sa'yederler. mdi devîet-

lû sultanm, eer bu yedi aded

kimesneler ki gitmiyeler o-
lum kulunuzun kapusunu ta-

mam bozarlar. Benim devîet-

lû sultanm, halimize terah-

( Devam 299 ncu sayfada)*



Macaristanda Türk

Dünyasnn Son Günleri

150 yl hâkimiyet kurduumuz M acarstan dan Osmanl m-
paratorluunun alâkay kesii münasebetiyle bir Macar mu-
harririnin yazd bu yaz, bir çok bakmdan ibretle okun-

maya deer bulmaktadr,

Yazan: Pâsztor Arpâd
Çeviren: Sadettin PRALÎ

13 Mays 1738 günü Vidin

Paas, Albay Kohbenberg'e
)ir muhtra tevdi ederek, em-
i altndaki birliklerle beraber

Adakale» yi terketmesini bil-

irmiti. Türk topçusunun id-
ietli ve devaml atei karsn
ia, aa Tunada kuvvetli ka-

e bedenleri ile müstahkem ,

)ir mevki haline konulmu o-

an bu küçük ada daha fazla

nukavemet edememi, Adaka

-

e o tarihte Türklere teslim

îdilerek Avusturyal muhafz
ar Belgrada çekilmilerdi.

12 austos 1913 günü öle-
len sonra saat 3 de Karao -

Szöreny valisi Dr. Medre Zol-

ân, beraberinde muavini s-
ekutz Aurel, Oraova ba
nüddeiumumîsi, iki protokol
nemuru ve dört tane de mu-
5afz jandarma olduu hal-

de, Adakaledeki en büyük
Türk idare memuru olan e-
rafeddin beyi makamnda ziya

ret ederek, Adayi Macar hükû
meti namna teslim almaa
memur edildiglerini resmen bil

dirdiler.

1738-1913! yüz yetmi be
sene sultann hilalli bayra
Macar hududunun karsnda
dalgalanmt. O zamanlar Tür
kiye büyük ve kudretli idi.

Zafer destanlar, uzun mazi yl
lan boyunca, tâ Koca Süley-

man devrine kadar uzanyor,

Türk istilâs prens Öjen'in

«Der edle Ritter» stiklâl har-

binden balayp, Macaristann
yar topraklarn boyunduruk
altmda tutuyordu.

Türklerin uzun süren bu hâ
kimiyetleri hiç bir iz brak-
madan gelip geçemezdi. Filo-

Ada-kalede Türk kadn kyafetler?.

Adakalede son Türk
muhafzlar.

loun Türk - Macar filleri a-

rasndaki akrabalk iddialar
her nekadar .dggU) ceUse de,

bu asrlk temas ve komuluk
ne de olsa, Türk _ Macar kar-
deliini takviye etmi j , mu-
hakkak olarak manen T^irlc^

Macar akrabalnn domas-
na vesile tekil etmitir.

imdi, alelade bir idarî for.

malite uzun asrlarn lejand-
na son vermi oluyor. 12 ma-
ys 1913 tarihi büyük bir gün-
dür! Çünkü, netice itibariyle

küçük ve komik de olsa, bu ta

rihte Adakaleyi geri aldk. Ol-

ta Avrupanm ark hudutlarn-
da, Türk istilâs altnda kal-m olan son nokta buras idi.

Ne hatralar, ne hikâyeler,

ne çocukluk hatralar ve ma-
ziyi hatrlatan her ey, vali

Dr. Medre Zoltân'm teebbüsü
ile bir daha geri gelmemek ü-

zere ebediyen silinmi bulu-

nuyor.

Balkan ittifak devletlerinin

galip top ve klçlar, Türk
ordusunu kana boarak stan-
bulun yaknlarna kadar sür-

dü ve Balkanllar vaktiyle kay
betmi bulunduklar eski top-

raklarna kavtular. Paal?r
kaçt, kahvehaneler kapand,
harem daireleri dald, cami-
ler artk «Allann evi» olmak-
tan çkarak herkesin gezip gö-

rebilecei birer müze oldular,
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Adakalede Türk idaresinden kalma kemerler.

Top seslerinin gürültüsünden
baka bir ey duyulmayan bu
llerde imdi sultan her eyi
kaybetmi olduu halde, ha-
yal meyal hatrlanan bu bir

damlack Ada, Türklerin elin-

de bulunuyordu. Burada ne top

sesi, ne de askerlerin zafer nâ-
ralar duyuluyordu. Sadece A-
day saran Tuna nehrinin efsa

nevî mrltlar kulaklar ok-

yordu.
1500 metre uzunluunda ve

400 metre geniliinde olan bu
minicik Adada, eski devirler-

den kalma yn kale harabe-
leri arasmda yerlemi oturan
650 nüfus müslüman, her gün
küçük mescidin minaresinden
Allann büyüklük ve kudreti-

ni öven müezzinin okuduu e-

zân dinliyerek mes'ut ve mü-
tevekkil yaamlard.
O kadar sevimli olmasna

ramen, Adakale kadar sefil

ve fakir bir adack daha dün-
ya yüzünde mevcut mudur a-

caba? Bu Ada Türklerin eline

geçtii günden itibaren, Sul-

tann yardm ile yaamtr.
Öretmenin maandan, mek-
tepli çocuun kitabna kadar
bütün masraflar Sultan öder-

di. Harabeler arasmda, yer ye
fluran Allah vergisi bitkile-

rin yansra kurduklar küçük
kulübelerde oturan Ada halk,
vergi vermez, gümrük nedir

bilmezdi, Adakaleliler askerlik
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vazifesinden de muaf idiler.

Böyle daha bir çok imtiyazla-

ra sahip olan Ada halk, gü-
nün uzun saatlerini kahvehane
lere toplanarak sohbetle geçi-

rirlerdi. Burada unutulup kal-m olan son Yeniçerilerin to-

runlar, Tunann mavi dalgala

rma bakarak Allann azamet
ve kudretine hayran olup, Sul
tann ömrüne dua ederek ya-

arlard.
Bu adamlar büyük mpara-

torluun çökmekte olduunu
nereden bileceklerdi? Bir za-

manlar dünyay titretmi olan

Türk aknclarnn, kanl sava-
lardan sonra, ar kayplara
uryarak Marmara kylarna
kadar perian bir halde kaç-m olduklarndan haberleri bi

le yoktu. Onlar zaten böyle

eylerle a'âkalanmazlard. Mes
ut bir sükûnet içinde, nargile-

lerinin tokurdularm dinler-

ken hâlâ stanbuldaki hükûme
tin kudret ve ihtiam rüyas-
n görüyorlard.

Bulunduklar yerden Macar
hududu bir ta atm kadar ya
km olduu halde, karlarnda
ki Orsova ehrinde kadnlar
son moda kyafette gezerler-

ken, onlar hâlâ Vidin paas-
nn zamanndaki klklarn de
itirmemilerdi. Erkekleri de
kadnlarndan pek farkl de-

illerdi. Kar sahile geçmek
için bir kayk yapmak, hiç bi-

risinin aklna gelmemi ola-

cak ki, zarurî ihtiyaçlar sebe-

bile nehri amak icap ettii

takdirde, Adaya uryacak ya-

banc bir kaykç beklerler,

böyle bir vasta bulduklar tak

dirde, öteki sahile giderek i!
olan iine bakar,, dierleri de
Türkiyenin Avrupa ktasnda»
ki ssz serhad topraklarnda
âvâre dolama zevk sayar,

lard.

Gümrüe tâbi olmad içir

ucuz olan metalarni, hafta-

nn üç gününde Orsova'da ki

rulan Türk pazarna getirip s?

tarak, onlarn parasiyle kah.

ve, eker ve bilhassa tütün sa.

ün alrlard. Adakale halkn?
verilmi o1an imtiyazlar, Avuî
turya - Macaristan kraliçesi:

Mari Terez tarafndan tann,

mt. Bu sebeple Adann ida.

resi ister Türklerin, isterse Mî
carlarn elinde bulunsun, du
rum onlar için farkl olamaz
d. Bu adamlara göre en mü
him mesele günlük nafaka te

mini, yani rahat ve sâkin ya
ayabilmekti.
Her yenilii ark kataÜzmif

nin dourduu «neme lâzmc!

lk» ile karlarlar, ayet gü:

lük geçimlerine zorluk vere|
bir hâdise olursa, o hâdisey

bertaraf etmektense, eyala,
n srtlayp, o zamana kada

saadet içinde yaadklar Ad
y sessizce terkedip, baka ye
lere göç etmeyi tercih ederi

lerdi. Bu yüzden orada imc^
sadece kale harabeleri, kemCj

leri yklm yeralt dehlizler

binlerce küçük çiçek acar ys

bani gül fidanlar, kalabal

sürüler halinde oradan, oray

kouan aç farelerden bak
bir ey kalmad.
Bu güzel oMuu nisbette, I

rimsiz ve fakir olan küçük A

day imara kalkmak doru o

maz. Oras, bir müze gibi b

haliyle muhafaza edilmelidi

ayet Adakale bugünkü ha

ile braklacak olursa, AvrurJ

ktasnn en garip bir nokta' W

olarak yabanclarn dikkati

üzerine çekecektir. Bu yüzd^

zengin turistler kafile hali
jj,

de burasn ziyaret edecekU

ve biz Macarlar da Türkleri

ipli



lacaristanda Türk içileri ta-

rafndan yaplm tarihî bir

esti.

>n hatralarnn maddî sema-
îlerini görmü olacaz.

Bana kalrsa bu Adaya ne
skerî kuvvet, ne de janadrma
fcderilmemelidir. Adakale
fzî olarak Macar topraklar-
ilhak edilmi bulunsun, fa-

it Macar idare ve hâkimiye-
burada kendini hissettirme-

li. Buras, bundan sonra da
ine Sultann idaresi altnda
i gibi olsun, orijinalitesi

>zulmasn. O unutulmaz se-

L cazibesi, soluk arkl yüzü,
nlerce çiçek açan yaban gül-

ri kaybolmasn. Orada, eski

;n olduu gibi Sultann me-
urlar ilerine baksnlar. Il-

n cübbesile beyaz sarkl ho-

, a'aal ünvan ile mülkiye
niri orada kalsn. Mektebi yi

Türklerin olsun, Adakale-
jn saf ruhlu insanlar temiz
jilplerinde yine büyük ve a-

metli Türkiyenin inanç ve
vgisini yaatsnlar.

!
Çünkü; kimbilir? Belki mü-
minin dedii gibi, Allah ha-

kikaten büyük ve kadirdir.

htimal, Muhammed de sahi-

den Allann biricik ve sevgi-

li Peygamberidir?

Efsaneyi ve maziyi sevmek
onlara hürmet etmek lâzm-
dr. Zira onlar bize dünden
kalma hatralardr. Biz, in-

sanlar hatralarda kendimizi
görür ve onun için maziyi se-

veriz.

Haziran 1913 tarihli Szâza-

dok Leendai (Asrlarn Le-
jand) isimli eski bir Macar
dergisinde krk sene evvel ya-

ynlanm olan bu makaleyi,
tarihi deeri bakmndan ter-

cüme ederek sütunlarmza ak-

tarmay faydal bulduk.

Ecdadmzn dökülen müba-
rek kanlar bahasna anl
Türk bayrann himayesi al-

tnda bir buçuk asrdan fazla

bir zaman yaam olan Ma-
caristandan, elimizde kalan
son parçacn da hangi art-
lar içinde ve nasl geri aln-m olduunu tesbit etmesi ba
kmmdan dikkate - ayan olan

makalede, «Balkan muharebe-
si» facias canlandrlmakta,
Osmanl mparatorluunun çö-

küü karsnda, serhad boyun
daki bir avuç Türkün hali,

anavatanla olan münasebetleri

ve dolaysiyle saltanatn dira-

yetsiz ve kifayetsiz idaresinin

küçük fakat düündürücü bîr

örnei belirtilmekted#.

Mühim olan dier "bir cihet

de, asrlar boyunca sürmü o-

lan istilâ ve hâkimiyet devri-

nin sona erdii günlerde Türk
ler hakknda izhar olunan s-
cak ve samimî duygulardr.

Ecdadmzn bu diyarlarda

soyguncu bir müstevli olarak

deil, vakarl bir efendi gibi

adaletle idareyi ellerinde bu-
lundurmu olduklarna en kuv
vetli delil, mparatorluun çök
mekte olduu feci günlerde

yazlm olan bu makalede,

muharririn Türklerin Macaris

tanda kald)klarr günlerin,

Macarlar üzerindeki tesirlerin-

den bahsederken, bu tesirin,

dostluk ve kardelik hislerin-

Macarlstanda Kiril Baba

Türbsl.

den ibaret olduunu itiraf et-

mi olmasdr.
Muharririn son satrlar,

genç nesil için bir ibret dersi

olacak mahiyettedir. Bundan
krk yl evvelki Avrupada her-

kes tpk bu makalenin yaza-

r gibi düünüyor. Türkiyenin

artk ölüme mahkûm bir

«Hasta adam» olduu kanaati-

ni tayordu.
ayet muhterem yazar,

«Türkiye Cumhuriyetinin» ku
ruluunda hayatta idiyse, ne-

kadar yanlm olduunu anla

mtr herhalde...

Tarihe an vermi kahra-

man bir millet, velev çok ar
«hasta» da olsa, ölmez! Ban-
dan sonuna kadar her sayfa-

snda sayg ile menkbelerini
yazan tarih, onu yaatmak için

kâfi bir müeyyidedir.

Atatürk'ün 15.

Ölüm Yl
Hâtras

Mevcudu pek az kalmtr.
Edinemiyenlerîn imdiden si-

pari etmelerini tavsiye eseriz.
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Yabanc Göziyle

Kibar Bir Türk

KadmnyBir

Günü
Yazan

Myrîen Szumlarska

Çeviren :

Mahir BÜLEND

(Lecture Pour Tous adl
dergiden, kinci Merutiyet in-

klâbn takibeden günlerde

yazlarak o zamanki inklâp-

tan önce kadnlarmzn yaa-
yn az çok doru müahede,
lerle naklettii için iktibas et-

tiimiz bu yaz, stanbul'da

bulunduuna, belki de burada
doduuna ihtimal verdiimiz
bir Lehli kadn tarafndan ya-

zlmtr. Garpllarn bizi na-

sl görmek istediklerini belirt,

mesi itibariyle dikkate deer)

Sabahn alaturka saatle dör-

düydü. Yani, u ilkbahar a»

ynda, alafranga dokuz... Bi-

lindii gibi Türkiyede saat gü-
nein douuna, batna göre

hesaplanr ve mevsimlere gö-

re deiir. Srma ilemeli per-

delerin arasndan bir k de-
meti, altn bir ok gibi süzül-

dü ve Mehmet Nuri Paa'nn
bu geç vakte kadar cibinlik al

tnda uyuyan kars Hikmet
hanmn pirinç karyolasmdaki
parmaklklardan birinde k-
vlcmland.

Ho . bir karklkla yerle-
tirilmi dank eyay scak
bir k aydnlatt: Kocaman
bir aynal dolap, yaldzl bir

küçük geridon, üstünde epey
zamandanberi ilemekten kal-m bir rakkasl saat, gelii
güzel atlm yass ve yuvar-
lak yastklar yerdeki hasrlar
üzerinde... Sonra, yava yava
yerini deitirdi ve uyuyan ka
dmn siyah saçlarn aydnlat-
t.
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Kuvvetli k, genç kadnn
uykusunu datt. Kmldad:
kirpikleri araland ve hafifçe

krpld. Güne, mat ve
beyaz alnna geldi kondu: O
zaman Hikmet hanm büsbü-
tün uyand. Yorganlarn ata-

rak doruldu ve siyah dantel-

lerle süslü sar geceliiyle ya-

tann içinde oturdu.

Niantamn, herbiri öbürü-
ne benziyen eskimi fildii sa-

rlnda kaplamalar ve yeil,

pembe, leylâki boyalariyle s-
ralanm konaklarnda Osman
l kiizadelerinin oturduu bu
mahalle o kadar sessizdi ki, d
andan en küçük bir ses ak-

setmiyordu. Konan içinde

de, Uyuyan Orman Güzeli ma-
salmdaki kaleymi gibi herkes

uyumu görünüyor, beyaz re-

vaklarla süslü avludan en u-

zak köelere kadar kap per-

deleri ve hallarla yatak cari-

yelerin ayak sesleri sarla-
trlm olduundan hiçbir ses

duyulmuyordu. Böyle boul-
mu, pamuklam bir sessiz-

likte cidden insana strap ve-

ren birey vard.

Ama Hikmet hanm, bu es-

rarl sessizlie alknd. Bir-

kaç dakika, kendisine uykusun
da gülümsemi olan rüyaya
nefsini; brakr göründü. Niha-

yet uyuukluktan syrlmaa -

pek yavaça - karar verdi. A-
vuçlarn üç defa birbirine ak
latt. Genç kadn, her sabah

Çerke cariyesine bir fincan

kahve getirmesini böyle emre-



erdi. Saadet, arktaki ^ her

|izmetçi gibi yava, fakat fe-

akâr bir câriyeydi. Bir yarm
lat geçti. Câriye henüz ham-
linin emrine cevap vermee
»nezzül etmemiti. Her za-

an, hiç de sabrszlanmadan
atanda kalmaa alk olan

[ikmet hanm böyle bir ar-
lk kzdrmad.
Nihayet Saadet göründü ve
.aymak denilen lezzetli kre-

nayla mis gibi kokutulmu
:ahveyi sundu. ncecik fafur
incan bir Isfahanl nakkan
ieri sanat olan altn ve gü-

jnü ilemeli aheser bir zar-

'a konulmutu. Ne korkunç
ezat! Bu zarif fincan, etraf

;aryla çevrili krmz ve ye-

ldi süslü, Alman yaps gayet

çaba, son derece çirkin bir e-

naye tepsiye konmutu.
Genç kadn,, tasasz, ne vak

i, ne havann nasl olduunu
umursamadan, dudaklarnn
Liciyle, kaynar kahvenin tadi-

li çkaryor. Birkaç adm ile-

ride, ayakta, Saadet, hanm-
na gülümsüyor. Fincann için-

de koyu telveden baka birey
kalmaynca Hikmet, «ma'bed-i

nevm» den indi ve ite imdi
yaln ayak, salma salma pa-

buçlarn giymi, hulyal bir

halle odasnn dört duvar a-

rasmda geziniyor...

Bu gün de, genç kadnn ev-

lendiindenberi geçirdii her
güne benziyecek; âvâre ve bom
bo saatler, evvelki ve daha
evvelki günküler kadar, geç-

mekte ar davranacaklar. Ni-
tekim Hikmet hanm da, gün-
lük ilerine balamakta kat'iy

yen acele etmiyecek; üzeri

Kur'andan alnm bir âyetle

ilemeli bir yast seçer, ba-
da kurar ve geridonda duran

sar kapl bir kitab alr. Ora-

da Paul Bourget'nin son roma
n, Verlaine'ii eserleri, Swin-

bume'ün bir cildi, Nietzsche

veya Schopenhaurer'den bir ki

tap yanyana dizilmitir. Zira

her Osmanl kiizadesi gibi,

Hikmet de tam bir Avrupal
kültürü almtr. En az_üç ya
banc dil bilir, Paris'teki «ye-

ni neriyat»la ilgilenir ve «fel-

sefî cereyanlar» takibeder.

Lecture Pour Teus'un nerettii resimlerden bir sahne.

te birdenbire, saçlar ba
örtüsiyle kapal, trnaklar k-
nal bir ihtiyar kadn, sessiz

admlarla içeri girdi. Bu, Meh
met Nuri Paann dads Emi-
ne'dir ve genç hanm, pek de
sebepsiz olmayarak, onun gam
mazandan kukulanmakta-
dr.
Emine, sar kapl kitaba sin-

si bir göz atarak: «Ne okuyor-

dunuz hanmefendi?» diye iti-

matsz bir sual sordu. Zira,

eski müslüman taassubu için-

de, kâfiristandan gelen here-

yin eytan icad ve günah ve-

silesi olduuna inanr.

Kendini toplyan Hikmet:

«A, ehemmiyetli birey deil,

alafranga yemek tarifnamesi»
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cevabn verdi
— Alafranga... Hep alafran-

ga... Ya Kur'an- Azimüan,
hanm? Ya Kur'an- Kerim
bugün ne diyor? Ben okumak
bilmem, benim yerime siz ba-
kar msnz? stediiniz yeri

açn ve bana sa sayfann al-

tnda yazl olan söyleyiverin..

Hikmet, ihtiyar kadnn ar-

zusunu yerine getirdi. Mukad-
des kitaplarnn rastgele seçil-

mi bir yerindeki ibarelerden

bir keramet uman, bir ümit
ve cesaret bekliyen, bir nasi-

hat alan arkllarca pek de-

erli bir oyundu ve o, buna
bavurmadan tek gün geçir-

mezdi. Bunun üzerine Hikmet
hanm, Kitâb Aziz'i açt ve
gözleri u âyet üzerinde dur-

du: «Ektiin taneden fazla

mahsul almyacaksn, çok de-

fa olduu gibi, hak kavmin
gdas olarak halkedildi»

(XXXIII. sure).

htiyar dad, pek iyi anla-

mad, ama alelûsul bir «Ma-
allah» yerletirdi. Sonra:

— Ya sizin için Hikmet ha-

nm? Kur'an sizin için ne bu-
yuruyor? diye sordu.

— Bilmem ki, diye cevap

verdi. Hikmet, daha bakacak
vakit olmad. Kahvaltdan ön-

ce abdest almak istiyordum

da. Benimle hamama gelir mi-

sin Emine hanm? Bilirsin, se

nin hizmetinden ne kadar ho-
nudum...

Hanmna hamama kadar re

fakat etmek fikri, kadn mes-
tetti. O kadar ki, Kur'an da
unuttu, hereyi önceden bildi-

ren âyetlerini de.

Hikmet srtna uzun ve dal-

gal bir entari geçirdi, mermer
döemeyi örten ortas krmz
mavi dokumal hallar, ince

örgülü hasrlar üstünde ka.

yan admlarla dehlizleri geçip

hamama yolland. Hiçbir kap
açmaa hacet yoktu. Çünkü
odalarn medhalleri, hattâ ya-

tak odalarnn da, hep arapJ
kâri perdelerle yar örtülüy-

dü. Hepsi ayni açk renge bo-
yanm duvarlarda hiçbir re-

sim yoktu, muhteem doku-
malarla kapl ar eya üze-
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rinde krlp dökülecek bir
biblo da mevcut deildi. Yal-
nz urada burada, Kur'andan
bir âyet ileme veya nak ola-

rak camlanp aslmt.
Bir Osmanlnn baka her-

eye tecihen sevdii ve gecik-

mekten holand tek yer, ha
marndr. Kubbe eklinde ve u-
fak cam pencerelerle delinmi
damndan süzme bir k alr.

Deniz kabuu biçimindeki bü
yük ve batan baa beyaz mer
mer duvarlara dayal kurnalar
dan pirinç musluklarla scak
sular akar. Hamamn orta ye-
rinde mermer bir havuz var-

dr. çi souk suyla doludur
ve petemallar yüzer. Pete-
malclar bunlar uuturmak-
ta kullanr. Salonun bir köe-
sinde devaml bir etüv scak-l hüküm süren gayet mah-
rem bir köe vardr. Orad-
mangal denilen ve eski buhur
darlarn irisinden bakr ve a-

telik yükselir. Krmz külten
bir yatak üzerinde küme kü-
me sakzlar, atete eriyerek
hafif ve ho kokulu bir buhar
yayarlar ki, bu koku, afyon
buharn hatrlatan ar bir

bohurla birleir.

Vakit vakit Emine, manga-
la bir iki effaf tane atyor ve
çabucak, kurnalardan birinin

bana oturup ihtiyar kadnn
hayli ustas olduu ihtimam
sabr ve itaatle bekliyen ham
minin yanna kouyor. Üzeri-
ne tas tas berrak ve scak su
döküyor, güher^ilesiz beyaz
sabunla köpürte köpürte ova-
lyor. Sonra genç kadn, kur-
nann bandan " ayrlarak ya-
vaça havuza kayyor. Hare-
ketleri öyle akc ve kvrak
ki, bir güzel su çiçei gibi

sanki mayi aynann üstünde
yüzüyora benziyor.

Bu esnada üç hanm gelerek
misafir odasna alndlar ve ye
mee kalacaklarn bildirdi-

ler. Gün ortasmdaydlar. Genç
hanm, banyonun uzayp gi-

den lezzetini brakmak zorun-
da kald. Entarisini giyerek
smsk sarnm gelmi misa-
firlerin çaraflarn çkarp
zenci halayklarna verdikleri

srada odaya girdi.

Saçlarn, omuzlarn ve en

damlarn gizliyen bu üçgen

biçimi kumatan kurtulmu,

herbiri, Osmanl kadnnn zi-|

yaret kyafeti olan hayli de<

kolte esvaplariyle kalmlard,
Uzun etekleri tutan kurdeleler
çözülmü, bu ipek, kadife e-

tekler ihtiamla açlmt.
Misafirlerin hemen her ye-

rinde, göüslerinde, saçlarn-
da, çou iri elmaslardan ya-
plm mücevherler parlyor-
du.

Ayn zamanda medenî ve ya
bani olabilen müslüman halk i

arasnda bu, alelâde bir cin- I

ck boncuk telâkki edilirdi.
|
i

Bu mücevherlerden bazlar i

|açlm bir gülü andryor, bir

ksm ise hiç görülmedik bir

emsiye, araba, sandalya biçi-
[

k>

minde ilenmi bulunuyordu. S

Her yan aynalarla dolu, ay '

f

yldzl salonda, birdenbire ga '
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yet kark, sürekli, merasimli ^

bir selâmlama balad. Selâm
öyle yaplyor: El gayet zarif

^

bir hareketle yerden balya-
^

rak dudaklara götürülüyor ve
;

|e

sona ahna dokunduruluyor.
\{

Bu arada diz çökercesine iiL •

y

meler, sahiden arka mahsus
n

bir metetme talâkatiyle say-
; [{

sz iltifat kelimeleri söylem-
,

yor. Tebrik ve sevinç belir-
; j

ten, gelie memnuniyet bil-
j

direrek sözler, iltifatl kelime
|

ler!e bezenerek ciddî bir me- ™

rasime uygun, elendirici bir

arlkla, karlkl, sralan-
yor.

«Hâtr erifiniz berkemal ya
inaallah? Peder ve valide iyi-

lerdir maaallah? Mahdum bey
ler ne âlemde? Paa hazretle-

ri? Bismillâh! Ya siz hanme-
fendi? Siz pür shhat ve pür
ne'esiniz!».

Anadolu yakasndaki Kad-
köy'den gelme üç misafir, â-

det gereince, ahpaplarmda
on be gün kadar yatya kal-

mak niyetindeler. Hikmet, der

hal, muhtelif odalara ilteler

serilmesini emrediyor. Hanm-
lar da bu esnada uraya bura-

ya gidip gelerek, pencere ke-

narlarnda, sigara içebilecek-



eri münasip yerler aryorlar,

likmet, salonda, daha yirmisi

i doldurmam en gençleri,

irttilü hayalete benziyen bir

szla babaa kalyor: zzet.

Samimî dostiyle yalnz ka-

r kalmaz zzet: «Hikmet, e-
terim, hanm kurban kesti bi~

e...» diye baryor. Sesindeki

fceder, gençlii ve biraz vahî
Dir intizamszla ramen yi-

le de cazibeli yüziyle ho bir

tezat yaratyor. «Hikmet, gü-

zelim, kadere boyun eme, ken
Simi feda etme zamanm gel-

âi artk... Be haftaya kadar,

babam beni evlendirmee ka-

rar verdi...»

Hikmet, alelusûl: «Maallah,
Maallah» diye cevap veriyor,

ama aznn kenarlarnda istih

Eaf eden bir kvrm hâsl olu

yor. O kadar sevdii dostuna

tek bir sual bile sormuyor a-

ma, bu susuunda ne mânalar
gizli...

Tabii, Türk âdeti gerein-

ce, îzzet hamm, evlenecei gen

cin kim olduu hakknda, onu
hiç bilmedii halde, tek bir

sual dahi sormamtr. Ona ait

herey, meçhuldür. arn
m? Her genç Türk kznn hul

yas: nianlsnn evvelâ sar-

n olmas, sonra da incelik,

hassasiyet ve yumuaklk gibi

meziyetlere sahip bulunmas-
dr. Ad, Mehmet mi, Ali mi,

Ahmet mi? Zabit mi, hariciye-

ci mi? Bütün bu srlar, ancak
evlendikleri gün onun nazarn
da belli olacaktr. imdilik ya
pacâ ey, ilerisini düünme-
den babasnn emrine itaat et-

mekten ibaret...

Küçük îzzet hanm: «Hiç
birey bilmiyorum» diye mrl
dand ve arkadamn taknd
sessiz tavr karsnda bütün
cesaretini kaybetti. Ama kede
rine kar sonsuz bir canllk-
la mukavemete kalkt: «A-
ma ablacm, mademki ie ka
rar verilmi, ben ne yapsam
nafile, aldrmyorum bile» de-

di

Yaknda «feda» edilmesi ka-
rarlatrlm genç nianlnn
bu sözleri islâm kadnlarnn
tekmil felsefesini ifade eder.

Elbette houna gidecek, tan-
d, serbestçe seçebilecei bi-

riyle evlenmei tercih eder; a-

ma bu: «mukadder deildir»,

öyleyse? Boyun emeken, ra-

z olmaktan baka yapacak ne
var?

Güzel, koyu renk gözleri,

sanki uzak ufuklardan bir ha-
ber alm gibi, zzet, devam
ediyor: «Kendi kendimize seç-

me zaman daha gelmedi, bu

dauya ait meselelerde daha
çok cahiliz. stikbal karsn-
da nasl basiretle hareket ede-
biliriz? Allah Allah... imdi-
lik hereyi oluruna brakmak
daha iyi canm...»
Küçük çehreyi bir an kap-

lam olan keder gölgesi sili-

niyor, genç l$z neeli ve tasa-

sz berraklna yeniden kavu
uyor. Ne fikirlerine ne zevk
ve hislerine danlmadan aile-

lerin de tanmadklar, bilme-
dikleri kocalara verilmi uzun
bir, hanmlar silsilesinden ge-

len biri için, en uygun mizaç
bu deil midir?

Bir hizmetçi gelerek her o-

danm kapsndan, sofrann ha
zr olduunu mrldanmtr.
O zaman hanmlar, birer birer

yemek odasna geçerler. Bura
s badana edilmi, hasr iskem
îerle masa etrafna dizili, pen-
cereleri kafesli bir yerdir. Her
kes beendii yeri seçer ve
hanm, hizmetçi fark gözetil-

meksizin Hikmet, zzet, dier
iki davetli, Saadet, Emine, Sof

raya otururlar. Mehmet Nuri
Faa, konam erkeklere mah-
sus olan selâmlk ksmnda,
her gün davet ettii ahpapla»

riyle yemek yer.

Türkiyede lk Kahve
Yen» Tarih Dünyas, 1954 yll bir çok tarihî resimlerle

süslenmektedir, Yukardaki resim, Ylla girecek resimler-

den biridir.
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Bütün dünya milletlerinin «büyük» lüünü kabul ve 'tasdik ettikleri Kanun? Sultan Süleyman*

çok kymeti! bir resmî. (Devrinde yaplmtr)
294 •
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Bebek kral Yano Szigmond, annesi güze! zabella'nm kucanda, hükümdar lân olun

Kanunî ''Sultan Süleyman ile Kraliçe tzabella

OHAÇ bozgununda (29M austos 1526) Macar
kral Lojos II. (Lo-

yo) da (1516-1526) harp mey
dannda ölenler arasnda idi.

Ölen kral tahta varis brakma
mt. Macar asilzadeleri ile

ruhban snf, seçilecek kraln

yabanc bir hanedana meisup

olmasn istemiyorlard. Bu se

beple Erdel asilzadelerinden,

Szapolyai James'i kral ilân et-

tiler. (1526-1540). Fakat garp

ta Avusturya imparatoru Habs
burg hanedanndan Ferdkand
da, kral Janos'ün ölümü ile

boalan Macar tahtna göz dik

Yazan :

Sadettin PRALÎ

mi bulunduu için, frsat ga-

nimet bilerek ordularn Ma-
car topraklarna sokmu, ken-

dini Ferdinandi I. ünvan ile

Macar kral ilân etmiti. (1526

.1564).

Erdel'den Budapeteye ge-

lerek, henüz Budindeki kral

sarayna yerlemi bulunan

Szapolyai, imparatorun ordu-

larnn yaklamakta olduu ha

beri karsnda, komusu olan

Türklerin yardmn istemee

mecbur kald. Kanunî Sultan

Süleyman derhal teklifi kabul

ederek Szapolyai Janos ile bir

ittifak muahedesi akdetmiti.

1527 senesinde, bir sene ev

vel Szapolyai'nin bana koy-

mu olduu (mukaddes krali-

yet tacn) da çalarak, Ferdi-

nand I. 'in yanma kaçmak is*

teyen Nyitra piskoposu Pe-

reyi yolda yakaland ve Ka.

nunî (mukaddes tac), hima-

yesi altnda bulunan müttefi-

ki Szapolyai'ye gönderdi.

1540 senesinde ihtiyar Sza

polyai ölünce, dul kars za-

bella mini mini olu Janos



îsigmond'u kral ilân ettirmi-
ti

îzabella annesi tarafndan
talyan, babas ise Lehistan
kral idi. Çok genç ve hari-

kulade güzel olan kraliçe, ih-

tiyar kocasnn ölümünden son
ra, nasl hareket etmesi lâzm
geldiini henüz kestiremedii
bir srada, Türk çadrlarnn
Buda saraynn ufuklarn çev
releyen tepelerde mantar gibi

belirip, etrafnn sarldn
gördüü zaman, hiç sükûneti-

ni bozmamt. O, gençliine
ramen tecrübeli, yalnz güzel

deil, ayni zamanda zeki bir

kadnd. Muhteem Süleymana
kar ordu göndermenin fay-

dasz olduunu takdir ediyor,

bu çkmazdan nasl kurtulabi-

leceini düünüyordu.

Zayf bir kadm, kudretli sul

tana kar nasl harbedebiltr-

di? Bu olamazd. Fakat bu çk
mazn daha kolay, hakimâne
ve bilhassa «kadnca» çkar ta

raflar da vard. Gazaba gel-

mi olan erkei yattrmak,
bu yenilmez babuu zafer yo-

lunda durdurmak, sakalna kr
dümü delikanly zararsz,

nahif bir çocuk haline getir-

mek, elbette mümkündü.
îzabella, sadk müaviri ra-

hip Gyrögy'yi çarp ona

sordu:

—- Muhterem peder, hamet-
lû sultan kaç yandadr?
Papas öyle cevap verdi:

— Herhalde elliyi am ol-

maldrlar. (1).

îzabella sözü fazla uzatma-

d. En güzel elbisesini giydi,

çocuunu da kucana alarak,

Kanunî'nin çadrna doru yo

la çkt.
Güzel kraliçe Sultann çad-

rnda ne yapt? Hristiyan kra

liçe Pagan (2) hükümdarn a-

(1) Kanunî Sultan Syleyman
1494 Milâdî ylnda domu
olduuna göre, 1541 senesinde

47 yamda olmas icabeder.

(2) Pagan, kitapsz dinlere

inananlara denir. Sultan Sü-
leyman müslüman olduu ci-

hetle müellif zühul etmitir.
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yaklar dibinde, uh, güzel ka-
dm ak saçl delikanlnn evin
de nasl yalvard?.

Lejand yazarlar bu bulu-
maya dair herhalde çok eyler
biliyorlar. Fakat biz, onlarn
rüya görmü olduklarn zan-
nedersek, en münasip olanr
yapm oluruz.

Büyük hükümdar, gazaba
gelmi olan kahraman babu
yumuad, eski müttefiki Sza-
polyai'nin olu Janos sig-
mond'u, babasndan kendine
yadigör kalm olduunu söyb"

yerek «manevî evlâtla» ka-
bul etti. Manevî evlâdnn mül
kü olan Macarislam siyanet
maksadiyle de Buda'yi zaptet-
mekten geri kalmad (1541).
- Bu himaye, tam bir buçuk
asr sürmütür! _

Buda'mn Türklerin eline geç
mesi ile, eski büyük Macaris-
tan üç parçaya bölünmütü.
Batda Avusturya mparatoru
Ferdinando hüküm sürüyor, do
uda: Erdel Martimuzzfnin
mahirane pc.Mtikas sayesinde,
Türklere vergi vermekle igal
den masun kalarak, Osmanl
mparatorluu himayesi altn
da «müstakil beylik» olarak
anavatandan ayrlm bulunu
yor, her ikisinin orta yeri ise,

Türklerin fiilî igali alma gir-
mi oluyordu.

Güzel îzabella, artk Buda
da kalamazd, bilmecburiye

Erdel'e göç etti.

Sultan Süleymann harimine

girmee muvaffak olamyan
îzabella, Erdel'de dertlerini,

kederlerini çabuk unutacak
megaleler bulmakta gecikme-
di. Erdemin zümrüt renkli ya-

maçlar, yumuak çayrlarla

bezenmi vâdileri, sk aaçl,
koyu gölgeli ormanlar Avru-
pann en güzel kraliçelerinden

birisiyle, Lehli Kont Zamoyski
admda yakkl bir delikanl-

nn maceralarn, bugün bile

rüzgârlara fsldamaktadrlar
belki... övalye ruhlu Kont, ke
derli, dul kraliçeyi ormanlarn
en sessiz ve ssz bucaklarn-
daki av köklerinde teselli et»

meini biliyor, uzun yllardan
beri hasretini çektii kadnlk
isteklerini büyük bir ustaltkla
kefedip tatmin ediyordu.

Bu ilk ve son macera ola»
rak kalmad. Koyu bir kato-

lik olan kraliçe, kilise mihra-
b ile âklarnn kollar ara-
snda mekik dokuma, haya-

tnn yegâne mealesi haline
getirmiti. Önceleri snf fark
gözetirken, ya ilerledikçe bu
na da ehemmiyet vermemee
balad. Mütemadiyen seyahal

ediyor, konaklad ve pek ta
biî olarak derin bir hürmetle
arland her atoda, sert to-

puk vurular ile kendisini se-

lâmlayan som altn mahmuzlu
övalyelerden hangisini veya
hangilerini gözü keserse, aha-
ne yatan onunla paylama!?
tan çekinmiyordu. Kimden çe-

kinecekti ki? Dul bir kadnd.
Üstelik taç ve tahtm da kay-
betmi olduu için «teselli» ye
muhtaçt.

Ak!.. Her hâdiseye ve her-

kese ramen «âdem olunu» en
fazla kendine balayan konu

bu deil mi?. Krallk tac, ya-

hut da memleketin mukadde-
rat bu mukavemet edilme2

duygu karsnda nedir ki?.

Baba yurdu olan Lehisan»

da îzabella, ehirden ehre göç

ederek, her biri birer Apollon

kadar güzel, hattâ onun mer-

mer soukluu ile hasreti ür-

perten ölülüüne mukabil, s-
cakkanl, kvrak delikanllar-

la tanrken Erdel ne âlemde-

dir, hâlâ bir Macaristan mev-

cut mudur? Düünmüyordu bi

le... Katolik kilisesinin de-

vaml tazyiki altnda, koca-

snn ölümünden beri yann-

ad tad «Macar krall-
nn mukaddes tacm» Birinci

Ferdinand'n adamlarna tes-

lim ederken bile, hiç mütees-

sir olmamt.

O, artk yalnz ve sadece

«kadm» olarak yayordu. Es-

ki hâmisi olan Muhteem Sü-

leyman dahi, Ferdinand'n, Pa-



Mohaç'da ölen kinci Layo.

pa'nn da tavassutu ile yapt-

tazyklara mani olmam,
tacm böylece Habsburg hane-

danna intikal etmesile, Maca-

ristan Türk esaretini bir kur

tulu olarak arayaca kara

günlerle, asrlar boyu felâket

yllar yaamtr.

Bu makale: Kurdy Gyula'-

nn Szazado le Legendaici isim

li eski bir dergide çkan ma-

kalesini esas tutarak, Magyar

Nimzet Törtinete ve Ezerevos

Magyarovszag isimli eserler-

den de ilâveler yaplarak ha-

zrlanmtr.

Yeni Tarih Dünyas

Yll
Tetkik edince, imdiye

kadar bu derece olgun ve

faydal bir esere rastlama-

dnz derhal kabul ede-

ceksiniz.

çindekilerden bazlar :

Parann tarihli iç Bizde

fabrikalarn tarihi iç H-
ristiyanlarda ylba iç M üs

lümanlarda ylba iç 50 yl

önceki Akademide ilk çp-
lak model iç Dünyada ve

Türkiyede ilk kât fabri-

kalar iç Türkiyede ilk

sirke iAr Türkiyede ilk mec
lis iç Tarihin mehur piç-

leri iç stanbul köprüleri

*Türk tp tarihinde ilk'ler

* Saatin tarihi ve Tür-

kiyede ilk saat iç Türkiye-

de ilk tramvay, ilk elek-

trik, ilk tren, ilk yatakl

vagon iç Otomobilin dou
u iç Tarihte güzellik for-

mülleri iç Türkiyede ilk

telefon, ilk radyo iç Ve da-,

ha bir çok Türkiyede ve,

dünyada (ilk) ler...

Bütün bunlardan baka,

fevkalâde nadir resimler ve

sayfalar halinde tablolar.

Yeni Tarih Dünyas 1954

Ylln imdiden sipari

ediniz.
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Eski Valiler hatralarn anlatyorla

Bu yaz serimiz, parça parça da olsa, gelecek nlslin tarihmîze yarayacak bir çok kymetli
vesika mahiyetini tayacaktr. Atatürk Özel saymzda, Atatürk'e ait bugüne kadar bilin-

meyen bir çok hâtralarn okuduunuz sayn Nizamettin Ataker'in burada, idarî ilerine

dair olan hâtralarn okuyacaksnz.

— Vali oldunuz... Ve bir

çok vilâyetlerde bulundunuz,
O halde, imdi, valilik devri-
nize ait hâtralara gelelim:

— Hangi biri?.

— Hâlâ unutmadnz, en
merakllar, meselâ ölüm ten
likesi geçirdikleriniz?

— Elâziz valisi iken, _ bir
zamanlar istanbul polis mü»
dürlüünde bulunmu olan -

Ekrem Paa da frka kumanda
n idi. Dersim harekâtndan
biraz evveldi, Ovacktan dö-
nerken, yanmza da iki mev-
kuf almtk. Biz atl, mevkuf-
lar yaya, gidiyorduk. Bir boa-
z geçerken birden, iki yüz ki-

inin taarruzuna uradk. Ya-
nmdaki on be jandarma ile

beraber, tahaffuz için atlar-

dan indik. Jandarmalarn ba-
ndaki yüzbaya gel, dedim,
gelmedi. Ate biraz seyrekle-

ince, jandarmalarla, hâkim
tepeye çktk, oradan atee
baladk. Ayni zamanda, yan
mzdaki seyyar telefonu da ku
rarak Hozattan kuvvet iste-

dim. Müsademe kesilip ve a-
kiler defolup gittikten sonra,

yüzba ile bir nefer meydan-
da yoktu. Hozata varnca, bir

müddet sonra serbest brakl-m olduklarndan geldiler a-

ma... o günkü heyecan unuta
mam. aka deil... Tepeden,
trnaa kadar silâhl iki yüz
akinin, hem de bir boazda
pusularna düüp, kurtulmak..

—
- Baka ölüm tehlihesi at-

lattnz m?
— Sorar msnz? Yirmi be

yanda Ünye kaymakam
iken, firar Ermenilerden mü
rekkep yüz elli kiilik bir e
kya güruhu ile karlam-
tm. Hepsi de Ruslarn vermi
olduklar bombalar ve silâhlar

la mücehhezdi.

Dahaletlerini temin etmek
için, kendileriyle görümek is
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Anadolu dalar ve ovalar, ancak böyle silâhl muhafzlarla

dolalabilirdi.

tedim. KarAkurt bucandaki
bir dada bulumaa karar ver

dik. Yanma eraftan birisi

ile, Ermeniden dönme bir ec-

zacy alarak, mülâkat yerine

gittim. Onlardan da yirmi ka-
dar, bombalarla falan tam
teçhizatî bir vaziyette geldi-

ler. Öteki arkadalar da, et-

raftaki tepeleri tutmulard.
Gelenlerle görütük. Nihayet,

reislerine, 0 civardaki kendi
köyüne götürmei teklif ettim.

Yanmda, kaç jandarma bulun
duunu sordu.

«— Köyde iki jandarmam
var.» dedim. Düündüler, ko-
nutular ve içlerinden ayrlan
biri, reisi olmak üzere üç ki-

iyi, benimle beraber köye gön
dermee raz oldular.

Yola çktk. Hallerinden bel

liydi ki, müthi korkuyorlar

d. Teskin için, tüfeimi omu.
zuma asarak:

«— Size küçücük bir taarruz

olursa, bana ate edin!» de-

dim.

Bir hayli gititkten sonra,

köylerine vardk. Fakat, gider

ken, ben de korktuumu söy.

liyemem. Öyle ya, yolda her

hangi bir avcnn falan silâh

ataca tutuverse, bu herifler

rin can hevliyle üstüme ate
etmeleri, iten bile deildi.

Köye geldiimizde - papa
sn olu olduu anlalan
reisin, evinin kaps eiin©
kapanarak öpüü, ne olursa ol

sun, hazin bir manzarayd.
Geceyi geçirmek üzere ay

r ayr evlere giderken, ken-

p



iilerine: Artk akavetten vaz
»geçerek, dahalet edip, köyle-

J
rinde kalmalarn ve hiç bir

jeyden korkmamalarn tekrar

tekrar söylemitim. Ve bu sö-

zümün tesir edeceini umuyor-
iub.

Fakat, gece dadan gelen

krk, elli kadar arkadalar,
bunlar aldlar, gittiler.

Günah da bizden gitmiti.

Kendilerine de ihtar etmi ol

iuum veçhile, dahalet etme-
dikleri için, imdi takibata

geçmem lâzm.
Filhakika bir kaç gün son-

ra, bir bölük asker ve bir ce-

bel topu ile takibata geçtik ve
bütün dalar, bayrlar, tepe-

leri aradk, taradk ama, herif

er bir daha bu taraflara görün-
memek artiyle, Çarmba ka-
zasna geçmi olduklarndan,
bir ey yapamadk.
— Memuriyet hayatnzn

en zevkli taraflar?
— üphe yok ki, baarlan

ilerin verdii gönül ferahl-
ndan büyük zevk yoktur.
Balanm herhangi bir i bitip

meydana gelince, kim sevin-
mez? Meselâ açtm yollar,

yaptm mektepler ve bilhas

sa Diyarbakra demir borular
la setirdi&im suyun, resmi kü
adn yaparken, o arl arl
ikan âb- hayatn karssnda,
duyduum zevk... elbette hu-
dutsuzdur.
— Bir idare âmirinin muvaf

fakyet srr ne olabilir?

— Ben nereye gittimse, dai-

ma ve tamamen tarafsz hare-
ket etmiimdir. Esnaf, ve-

ya halk zümrelerinden hiç

birini tutmamak, her vatanda
ayn haklara sahip saymak..

Prensipim budur. Daima halk
la dorudan doruya temas et-

mek. Çok dolamak... Vilâyet
veya kazam hududu içinde her
yere gitmek ve her yerde halk
la har neir olmak... Ayni
zamanda kapmda bir gün bi-

le bir nöbetçi bulundurmam-
mdr. Her isteyen, her zaman
girer, derdini veya isteini ser

bestçe söyler. Bu bakmdan,
bence muvaffakiyetin srr di-

ve bir sey yoktur. Çok basit-

tik— Ama, her idare âmiri, böy
le yapabilse...

— Yapmamas için de, ma-
kul saylabilecek hiç bir se-

bep tasavvur edemiyorum.
Kandemir

Badad'n Fethi
Badadin fethini gösteren bu tablo, ingilizce Dünya tarihî

(Historyofthe Nations) dan alnmtr. Resim alt olarak ve-

rilen izahat udur: 1638 de Murad IV büyük bir Türk ordu-

sunun banda ran üzerine yürüdü ve 15 kasmda Badada
girdi. ehrin müdafaas çok kuvvetliydi. 30 bin askerin ba-

nda savaan ran ah, cesur bîr adamd. Fakat Türk ordusu

ile baa çkamad.» Resim, Badatta Türk hücumunu
gösteriyor.

ATATÜRK VE HATAY
(283 ney sayfadan devam)

yetini haiz bir Türk milletve-

kili oluunuza ramen, Hatay
devlet riyasetinde bulunuu-
nuza itiraz edenleri susturmak
için Atatürk'ün bulduu çare

dir. Bu nasl olmutu, lütfen

izah eder misiniz?

— Filhakika, Atatürk Ha-
tay'n kurtuluu mevzuundaki
her ite olduu gibi, bunda da
himmet ve gayretini esirgemi-

yerek bir formül bulmu ve
böylece benim «TXirk vatan-

da ve Türkiye mebusu oluu
mun, Hatayda devlet riyaseti

vazifesini ifa etmeme mâni
olmad» eklinde Heyeti Ve-
kileden ald karar onayla-

yarak bana tebli ettirmiti.

Haremden

mektuplar

(286 nc sayfadan devam)

hun ile bu gussalardan beni

tezce kurtar, benüm sultanm
dan artuk aluyacak yerum
yokdur, evketlû sultanm dev

letlû gölgesini hak sübhane ve

taalâ üzerimizden ayurmasun,
âmin Yarab-al-âlemin.»

Kemine
Valide-i Alemah (1)

(1) Top. Sa. Ar. No. E.

5499. Arkasmda «Hüdavendi-
gâr'a» yazldr. Yazs çirkin-

dir.
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Beyolu Kaadrîhaneinde smâl-i Rûmî kitabesi.

Kaadiriliin Istanbula^ gelii ve^yayl
Yazan : Cemâleddin Server REVNAKOLU

Bu münasebetle kendisine,

«Pîr-i sânî» lik _ (kinci pîr)

rütbe ve künyesi de ihsan o-

lunmutur.

Pirinin bu tarzdaki emirle-

riyle Anadolu ve Rumeli ta-

raflarn irada memur edilen

smail-i Rûmî, eyhinin mü-
saadesiyle artk Badad'dan
ayrlm, doruca Msra yol-

lanmtr. Burada maruf kaa-

dirî eyhlerinden ve seyyid

Abdürrezzak kolundan bra-
him Burhanüddîn halîfesi: M
srl eyh Ahmed, (babas:

Mustafâ-y-Rûmî) ile tanr.
ahsî meziyyetleriyle alâka ve
iltifatn kazand bu büyük
mutasavvf ve iradcnn, bir

haylî hizmet ve sohbetinde

bulunduktan sonra ondan da
bir «icâze» almaa muvaffak
olmutur.. O tarihten itibaren

Anadoluda, Rumelide ve stan
bulda yaylm bütün Rûmiy-
ye ubelerinin muteber icazet
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nameleri, hep bu koldan ge-

limitir.

Srasiyle uradklar mem-
leketlerde, kendi kurduklar
dergâh ve Hânkâh mensuplar
na, bugüne kadar verilen ica-

zetnameler de, hep bu yol-

dan gelmektedir. Bizzat eyh-
liini ve efliini yapm bi 1

lunduklar stanbul kaadirihâ-

nesi'nde bile, son zamana ka-

dar ayn usûl tatbik olunmak-
tayd. Bundan dolaydr ki, s-
mail-i Rûmî'nin kendi haya-

tnda «Halîfe» tâyin ederek
yerine geçirdii damad: «e-
rif arab Halil efendi»ye ver-

dii hilâfet ve icazetname de,

yine bu koldan balam, bu
koldan yürütülmütür; yani

tarikat silsilesi, daima bu «M
srl eyh Ahmed efendi» ta-

rafndan gelir. Keza bugüne
kadar eyhlie ve irada izin

verilen bütün Rûmiyye halîfe-

lerinin elindeki «Akd--sahîh»

li, yani salam ve en doru i-

cazetnamelerin, kendilerine

hep bu suretle verilmi oldu-
u, vesikalarn incelenmesin-

den açkça görülmektedir.

Hattâ tarikat an'anesi iycab-

larndan olarak bütün kaadirî

eyhlerinin, kendi halîfeleri-

ne verdikleri icâzetnamelerin,

_ usûlen, edeben - tasdik edil-

mek üzere kaadirîhâne'ye geti-

rilenleri bile, ayn ekil ve su-

rette mühürîenirdi. Çünkü biz

zat kaadirîhâne eyhinin ken-
di elindeki eylik icâzesi de,

ayn yoldan gelen zincirin,

son bir devam ve tamamlayy
cs olarak yakn zamanlara
kadar saklanr; icabnda onun
la istihad edilirdi.

Bununla beraber merhum
Sâdk Vicdanî beyin, «Tomar»
da yazd gibi baz ecere ve
icâzelerde, smail'i Rûmî'nin,

eyh Ahmed (babas: Süley-

mân-i-Rûmî), yahut eyh Sü-



eyroan (babas Hac Ahmed)
len icâzetli bulunduu, ihtilâf

olarak görülmektedir..

Kaadirihâne'de, çok büyük
lizmetlerle meydana getiri-

en: «Tomar-i-kebîr - büyük
:omar» da ise; - bu mevzular-

ia pek salahiyetli, bilgili bir

kât olan - müellifin hatt--des

tiyle, yani kaadirihânenin es-

ki eyhi ve meclis-i-meâyh
reisi: merhum Ahmed Muhyed
dîn efendi'nin el yazsiyle bu
maddenin kenarna: «Ve fîh-i-

nazarun» kayd ilâve olunmu
tur. Yani eski ana kitablarda

görüldüü üzere: (shhati be-

lirsizdir, tetkika muhtaçtr; gü
venilemez, binaenaleyh tek-

rar baklmaldr..) denilmek

isteniliyor. Keza «Gavs-i-Me-

âyh»n elindeki kaadirihâne

eyhlerine mahsus kendi ica-

[zesinin tetkik ve mukabele-
sinden de anlalan budur. Bi

naenaleyh bu konuda küçük
de olsa tertemiz ve açk bir

stanbul Türkçesiyle derli top

lu ilk ciddî kitab vermi bu-
lunan: merhum Sâdk Vicda^

beyin, «Tomar--Turuk-i-Aliy-
ye»de, - (sahife: 52) _ Kaadi-
riyye'nin bu ubesinden veri-

len îcazetnâmelerden bahseder

ken: ;

«— Tomar--kebir'de, silsile

nln bu iki rivayeti de münde-
ric olup icâzetnameler de bu

Ikî suretin dercedildiinf,

eyh--hâzr: smail Gazsî e-

fendl'nin ifadesinden anlal-
mtr..»
demesi; birbirine dolanm gi-

bi görünen bu meselenin na-

slsa incelenmeden yazlm,
yahut yanl anlalm oldu-

unu gösterir.

Bütün bu çeitli krklama-
lardan sonra artk açktan aç
a görülüyor ki, bu Tosyal
eyhin, Badad'dan dönüün-
de, Rum diyârmdan ald icâ

zeyi, oralarda zâten haylca
yaylm ve ilerlemi bulunan

t yoldan yürütmiyerek, Msrda
ki eyhinin kolundan devam
ettirmek, kendisine ve tarîkati

ne bal mensublarn da, tel-

kin ettii fikirleriyle Rum di

yarnda, (Rum ellerinde) ve

Rumî'ler arasmda, tedricen

Bu yazlarn muharriri Cema»

leddin Server, bir mebar ki-

tabesini tetkik ediyor.

çoaltmak suretiyle Pirinden

ve efendisinden ald vazife-

yi hakkiyle baarm saylr.

— «Diyar--Rum'u irâd et!»

suretindeki emrini de, bütün
icablariyle yerine getirmi ol-

duu açkça meydandadr..

SMAL--RÛMÎ, ANADOLU
ve RUMEL'yi DOLAARAK

STANBUL'a GELYOR:

Tosya tarihine, tasavvuf ir-

faniyle eref veren smail-i

Rûmi'nin, asl irâd vazifesi,

bu Badad ve Msr seyahatla-

rmdan sonra balar. Dönüte
bir çok ehir ve kasabalar
gezerek, kendi gibi Halk ço-

cuunun kaynat yerlere,

hücrâ köylere varmcaya kadar
her taraf yer yer dolap, her

girdii yeri uyandrp her bi-

rinde bir «Mekaam», dergâh

ve Hankâh (Tekkemin büyü-
ü) nü kurmutur. Bunlar a-

rasmda en mehurlarmdan:
kendi memleketi olan: «Tos-

ya»da, Kastamoni'de, _ hâlâ

ismini tayan - be kaadirî

tekkesinden baka Edirne, Bur
sa, Tekirda, îzmir, îzmit,

Manisa; - Rumeli taraflarnda

ise - Selânik, tib, Köstence,

Filibe, Siruz - Seres ve niha-

yet Msr; - hattâ daha ilerile-

re giderek - Romanyadaki T-
mvar ehrinde, - «Aktâb»
sayma uygun gelmek sure»

tiyle tam krk yerde, (1) mti-

teaddid mekteb, medrese, tek-

ke, zâviye (tekkenin küçüü)
dervi odalar gibi bir ksm
hâlâ mevcud bulunan içtimaî»

dinî ve terbiyevî hayr yap-
lar vücuda getirmilerdir. Fe-

kat buralarn eyhliini, ba-

zan evlâdna, bazan halîfe (ve-

kil) tâyin ettii yal liyakatli

dervilerinden birine brakp
hemen stanbul'a geldiklerini

görüyoruz..
,

Halk diline geçmi menka-
bevî rivayetlerde, memleket-
ler gezen Tosyal seyyâh'm
bundan sonraki irâd hayat-
na aid türlü safhalar, öyle hi-

kâye edilmekte: O zamanlar
Krklar makam »(karargâh)

ve ins-ü-cinn'in toplant yeri,

Fâtih'de «At meydan» civarn
daki «Sofular câmii» imi..

îsmâil'i Rûmi, Reîs-ul-Ak-

tâb (Krklar'm _ Kutub'larn
ba) bulunmas dolaysiyle,

doruca «Sofular denilen yere

gelip Hamam srasnda, iki bü
yük Halveti tekkesinin arasn-
da, eyhul-slâm Molla Hüs-
rev'în yaptrd Sofular câmii

erifine iniyorlar.

(1) «Hadîka»nm ve ondan
nakleden sonraki eserlerden

birkaçnn;
— «Evliya adedince 48 ma-

halde veya 40 dan ziyade» de-

meleri, doru olamaz, zirâ bir

ervah gurubu olmak üzere

«Ricâ-lül gayb» dediimiz ve
balar bulunan: «Reîs-ül-Ak-

tâb»dan halyarak srasiyle

ayr ayr «Üç'ler, Yedi'ler,

Krk'lar»dan meydana gelen

bu gâib Erenler, Ulular toplu-

luu içinde, 40 says, yalnz
«Aktâb» denilen 40 Velî'den

ve «Kutub»dan mürekkeb
Krk'lar zümresine âiddir; «Ev
liya» isimli Allah'n Velîler»

ise, sayszdr..
Krk'lar kelimesinin sonun-

daki cemi' edât da, kelime-
nin sfat deil, isim olduunu
gösterir..
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Bugün tarihe karm olan mehur tulumbaclardan bir gurup.

Eskilerden Seçmeler:] (TÜLÜMBACILAR1

stanbulun eski tulumbacl artk tarihe mal olmutur. ehrin hemen her taraf tahta evler

olduundan yangnlar, bazan 30-60 saat sürer, bu yangnlar mahalle tulumbaclar söndür-

mee çalrlard. Merhum M. Sami KarayeTin bu yazs, bize, mahalle tulumbaclarnn bü-

tün hususiyetlerini tantmaktadr.

Bugünkü çocuklarmz
tulumbac nedir bil-

mezler... Belki, eski-

lerin aznda kalan ve kzd-
mz zaman söylediimiz tu

lumbac kelimesine bile hay-
retle bakarlar...

Eskiden tulumbaclk diye

bir snf mahsus ve bunla-
rn her semtte birer kou-
lar ve yatacak yerleri var-

d.
Tulumbaclk, Türkiyede

çok eskiden teessüs etmi bir

meslektir. Aslan Fransz o-

lan birisi stanbulda tulum-
bacl vücude getirmitir.

Bayezit kulesi ile, Galata

kulesinde yangn kollamak
için hususî nöbetçiler bekler-

di. Bu nöbetçilere kölü der-

lerdi. Kölülerin onbalar,
çavular vard. Bunlar en i-

leri gelen tulumbaclardan
seçilirdi.

Kölüler hükümetin resmî
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Yazan :

M. Sami KARAYE71
ve maal memurlar idi. Re-
isleri, onbalar, çavular,
zabitleri derece, derece terfi

ederler, ve tekaüdiye terke-

derler, maa alrlard.
Kölülerin gayet fiyakal

elbiseleri vard. Lâcivert ce-

ket, lâcivert bol paçal pan-
talon... Ceketlerinin yaka-
lar ve kolazlar siyah ka-

difeli idi. Balarna siyah siv-

ri aziziye biçiminde fes gi-

yerlerdi. Ellerinde ince bir

karg sopas, ucunda üç kö-

e sivri bir karg vard.
Kölü zabitleri gece gün-

düz kulede nöbet beklerler-

di. Ne vakit yangn olursa

kuleden göz alkanl ile

yerini ve mahallesini tâyin

ederler, sonra nöbetçi kölü-

lerine yangnn nerede oldu-

unu söylerlerdi. Haberi a-;

lan yüzlerce kölü semtleri-

ne doru koar ve her mahal
leye uradkça uzun ve kes-
kin bir nâra atarak yangn-
larn nerede olduunu ba-
rrlard
Kölüler ekseriyetle semt

tulumbalarnm koular ö-

nünde barrlard. Mahalle
bekçileri de bu suretle ha-

ber alrlar ve ellerindeki u-

cu demirli sopalar yere vu-
rarak avazlar çkt kadar
öylece barrlard:
— Yangn vaaar... Topha-

nede...

Kölüler de öyle barr-
lard:— Hey!... Heyyy!.. Bekçi

baba, bekçi baba... Tophane-
de... Kölüler ala bildikleri-

ne koarlard. Bayezit kule-

sinin ald yangn haberi

emrini ta Rumelikavagma



kadar koarak ve mahalle-
lere haber vererek giderler-

di»

Rumelikavan bir saat=

|e, bir saat bir çeyrekte ko-

an kölüler vard. Bunlarn
koular görülmee seza idi.

Kölüler yangn haberini
verir vermez, mahalle ve
semt tulumbaclar derhal
tulumbalarn hazrlarlar, o~

muzlarna vurunca yangn
yerine doru koarak gider-
lerdi.

Tulumba deyip geçmeyi-
niz, bir tulumba hiç olmazsa
iki yüz okka gelirdi. Bir tu-

lumbay da dört kii altma
girerek kotururdu. Tulum-
baclar o kadar süratli koar
lard ki, kölülerin peinden
yangn yerine gelirlerdi.

Yangn yerine yakn bu-
lunan mahalle tulumbalar
yangn bastrmaa çalr-
lar, bir yandan da dier semt
lerden yetien yüzlerce tu-
lumbalar da yangn söndür-
mek için gayret ederlerdi.

stanbulda ne kadar ma-
halle varsa hepsinin tulum-
bas vard. Bir yerde yangn
olduu zaman yüzlerce tu-
lumbac oraya koarlard.
Tulumbaclar ayaklarna

hafif yemeni giyerler veya-
hut çplak koarlard. Srt-
larnda ince bir fanilâ göm-
|lek, pantalon yerine de tp-
k imdiki futbolcularn giy-
dii gibi ksa pantalon giyer

lerdi. Bunun, ismine dizlik

derlerdi.

Her tulumbann bir reisi

vard. Tulumbac reisi ol-

mak için, seçilmi koucular
dan ve eli aya tutarlardan
olmal idi.

Semt tulumbaclar o sem-
tin ve mahallenin bütün i-
lerini görürlerdi. Meselâ; göç
olacak, bir yerden bir yere
bir ey naklolunacak, yap
yaplacak ilh. . . Bütün bu i-
leri mahalle tulumbaclar
görürdü. Sonra da bayram»
larda p

kandillerde para top»
larlard. Mahalleler bunlara
birer kou vermiti. Kou-
larnn yannda birer de kah»
veleri vard. Bunlara tulum-
bac kahveleri derlerdi.

Tulumbaclar ramazan gün
lerinde kahvelerini semaî
kahveleri haline getirirler-

di. Hattâ Karagözü bile bun-
lar kahvelerinde oynatrlar-
d. Semaî kahvelerine semt
tulumbaclar misafir gider-
ler... manî ve semaî okuya-
rak saz, cura, darbuka çalar-

3rd.
Tulumbaclarn kölüler

ribi maalar olmadndan
yukarda yazdm gibi iler
yaparak geçinirlerdi.

Bir gecede üç dört yangn
olduu vâki olurdu. Böyle
olmakla beraber tulumbac-
lar durmadan bir yangndan
bir yangna koar ve yetiir-

lerdi.

Kumkapâan, Aksaraydan
ilh. . . Saryere, Büyükdere-
ye kadar durmadan ve hz-
la koarlard. Hem de srtla
rnda tulumba götürürlerdi*

Dünyann en yüksek ko-
ucular tulumbaclarla ak
atamazd. Daima idman üze-

nindi* bulunurlard... Cuma
günleri vesair günler tulum-
ba ile idman yaparlard.

Denebilir ki, stanbulda
yirmi bin kadar tulumbac
vard. Yani yirmi bin kou-
cu...

Tulumbaclar yangma gi-

derken birbirlerile yarr-
lar, takm kovalarlard. Bir-

birlerine yetien tulumbac-
lar dierlerine ön vermemek
için bazan müthi kavgalar
yaparlard»

stanbulini yakalanmyan
ve çok süratli koan tulum-
baclar parmakla gösterilir-

di. Mengeneliler, Niancal-
lar ilh... gibi... Bu sayl
semtlerin tulumbaclarn
yangn dönüü seyretmek i-

çin halk büyük köprüye ve-
ya umumî geçit yerlerine y-
larak seyrederlerdi. Tu-
lumbaclar birbiri ardnca
geçerler, takm kovalyarak
birbirlerile yarrlard.
Tulumbaclar her sene a-

ralarmda büyük ampiyona
yarlar yaparak birincilik

seçmeleri yaparlard»

Netice; tulumbaclk mâ-
naszlklarn bir tarafa atar-
sak, kou sporlarnn ah ve
en hakikîsi idi,

M. SAM

Mecmuamzn eski

saylar

Birinci ve ikinci saylarmz,,

pek mahdut miktarda kald,

ndan bu sayalar temin ede-

miyen okuyucularmzn dare
hanemize müracaatlarn tavsi

ye ederiz.
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Yakn Tarih

istiklâl Harbinde Gizli Tel

Mütareke senelerinde gizli-

ce Ankara ile temas ve muha-
bereyi temin maksadiyle kurul

mu olan telgraf merkezinin

geçirdii safhalar, Tarih Dün-
yas'nn dördüncü cildini te-
kil eden ksmnda Sadi BO-
RAK'n kalemiyle neretmi-
tik. Bu makalelerin sonunda,

bu merkezde çalm olup da

hâlen berhayat bulunan ve ge-

çim güçlüü içinde kvranan
fedakâr telgrafçlarn terfihi

hususuna gidilmesi için hükü-
mete bir teklifte bulunulmu-
tu. Memnuniyetle haber ald-
mza göre bu merkezin ku-

Sayn hsan Pere'nin Kad-
köyündeki evini bulmak hayli

güç oldu. Bir «Manastrl Ham
di» yaratm olan ve Entelli

Gence Service ajanlarn a-
kna döndüren bu koca adam
tanmyorlard. Posta müvez-
zilerine soruyorum:

— Bay hsan Pere'nin adre-

sini rica ediyorum.

Birbirlerinin yüzüne bakp
omuz kryorlar.

Zannediyordum ki, «hsan
Pere» der demez oturduu ye-

ri hemen tarif edecekler. Bi-

raz daha izahat vermek lü-

zumunu duyuyorum:

— stanbul eski telgraf mü-
dürlerinden.

Yine susuyorlar ve biribîr-

lerine bakyoralr.

Devam ediyorum:

— Hani u gizli telgraf mer-
kezini kuran.

Omuzlar yine kslyor ve
gözler birbirine bakyor.
Anlyorum ki tevazu hrkas

na bürünmü bu kahraman
muhitinde bile tanyan yok.

Atatürk'e: «Millî Mücadeleyi
telgraf telleriyle kazandk»
dedirtmi olan bu vatan fe-

daisinin «meçhul» kalndaki
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rucusu olan Bay hsan Pere

hakknda Meclis encümenleri,

ne bir teklif gelmitir. Bu ve-

sileden faydalanarak, imdiye
kadar hiçbir gazeteciye mün-
hasran ahs ve icraat hak-

knda beyanat vermemi ve sa-

dece «Vatanî vazifemi yaptm»
demekle yetinmi olan Bay h-
san Pere ile Mecmuamz na-

mna bir röportaj yapmya mu
vaffak olduk. Arkadamz Sa-

dî BORAK'n yapt bu rö-

portajla, imdiye kadar hiçbir

yerde intiar etmemi olan ba-

z hâdiseleri de ilk defa tarihe

mal etmi oluyoruz.

sebebi, Türkün o ezelî hasle-

tinde, bu köeye sinmekteki
büyük tevazuunda aramak lâ-

zm.
Bay Pere'nin evini, adresini

bilmesi muhtemel baz dost-

larnn delâletiyle güçlükle bu-
labildim. Kadköyü Uzunhafz
sokandaki ikametgâhnn ka
ps bizzat kendisi açt. Ö-
rendim ki, ilerlemi yama
ramen bu odada yalnz ba-
na oturmaktadr. Altm do-

kuz yasma ramen kendi ii-

ni kendisi görmek zoruretiyle

kars karya kalmann güç-

lüünü ve bu güçlüü yenme-
nin sebebini, büyük iler yap-

maktaki ruhî âmile balyabi-
Driz.

lk sözü ben açyorum:

— Otuz senedir susmu ol-

manza ramen «gizli tel»e ait

safafat tesbit ve bunlara ait

baz vesaiki «Tarih Dünyas»
Mecmuasnda neretmi oldu-

umuzu biliyorsunuz. Bu defa

terfihinize matuf bir teklifin

Meclis encümenine gelmi ol-

duunu memnuniyetle ören-
mi bulunuyoruz. Bu vesileden

faydalanarak tesbitine muvaf-
fak olamadm baz hâdisele-

ri sizden dinlemek ve ayn
mecmua delâletiyle umumî ef-

stanbulda gizli tel merkezin]

idare eden hsan Pere.

kâr tenvir etmek ricasnda!
ym.
— Bizler, vatanî vazifemiz

ifa etmekten mütevellit «gö
nül hüzuru»nu kâfi bir kazam
bilip köemize çekildik. Otu
sene sustuysak bu, vatanî hiz

metin bir amata vesilesi ol

madiini bildiimiz içindir.

rasm da ilâve edeyim ki, hü
kûmete vâki teklifinize tema!

yül gösteriim, yamn bir hajj

li ilerlemi ve hiçbir yerdei

gelirim de bulunmam olma
s dolaysiyledir.

— Haklsnz; yalnz, siyi)

harp tarihimizin hiçbir nok
tasnn karanlk kalmamasn]
da vatan hizmeti meyanmd;
olduunu takdir edersiniz. Bîj

.

itibarla «gizli tel» e ait baz u

hususlarn izah bu bakmdan
»r

da faydal olacaktr. lk suaj $

lim u: Gizli tel merkezini ili n

ilham eden hâdise hangisidir)
j

Bay hsan Pere'nin gözîp

leri bir noktaya dald, sol

ra ar ar anlatmya balad]

— 16 Mart 1920 tarihinde

yani stanbulun resmen ve cel

ren igali srasnda stanbu
merkez telgrafhanesi bame
muru idim. Ayn günün saba

h nöbetten çkmaya hazrlan!



ordum. Telefonum ac ac çal

uya balad. Harbiye Neza-
irti telgrafhanesi memuru,
ehzadeba Muzika Karako-
mdaki bizim askerlerle igal
uvvetleri arasndaki musade-
eyi haber veriyordu. Telefa
u kapatr kapatmaz Beyolu
elgrafhanesinden telefon etti-

;r. Tophaneden aldklar ma-
imata atfen ngilizlerin kara-

a asker çkardn, Tophane
erkezini igal ettikten sonra
eyolu cihetine doru ilerle-

iklerini, söylediler. Bu suret-

» topladm haberleri Manas-
rl Hamdiye bildirerek vazi-

etten hemen Mustafa Kemal
aay haberdar etmesini em-
îttim. Bu ve bunu takip eden
defondan aldm haberleri

niyesi saniyesine Hamdiye
ildiriyordum. O da hemen

nkaraya ulatryordu. Ayni
ün îstanbul merkezi de igal

dilecek muhabereye sansür

onuldu ve Anadolu ile muha
ere yasak edildi. Muhabere
donunda gece gündüz süngü-

i askerler nöbet bekliyordu,

rtanbulla Ankaranm bu suret

i muhabere ve irtibatnn ke-

mesindeki mahzurlarn bü-
üklüünü biliyordum. Srf
endi ahsî teebbüsümle ve
imat ettiim arkadalarmn
immetiyle evvelâ büyük pos-

thanenin bodrum kadmda, bi

ihare de kendi evimde gizli

îlgraf muhaberesini Millî Mü
[adelemiz zaferle neticelenin-

îye kadar idame ettirdim.

— Geçirdiiniz korkulu ve
îvinçli günler?

— Her an takip altnday-
k. Geçirdiimiz korkulu gün
irin, basknlarn, kaçlarn,
ovalanlarm anlatlmas pek
zun sürer. Size, beni sevin-

iren birkaç hâdiseyi anlat-

akla iktifa edeyim. 1) Sa-
arya Meydan Muharebesinin
*reyan ettii sralard. Bir
ibah her tarafn Yunan bay-
iklariyle donatldn gör-

jüm. Beyolu gazeteleri ikin-

i bask yapmlard. Müvez-
ler avaz avaz baryordu,
orup soruturdum. Mustafa
kemalin erkân- harbiyesiyle

birlikte esir edildiini söyledi-

ler. Beynimden vurulmua dön
mütüm. Üzüntüden ne yapa-
cam bilemiyor, Müdüriyet
odasnda bir aa bir yukar
dolayordum. O, srada kapm
vuruldu. Gelen, M.M. Grupu
Reisi Topkapal Mehmet Bey-
di. Onun da müteessir ve çok
telâl olduu halinden belli i-

di. Aramzda öyle muhavere
geçti:

«-— Aman hsan Bey, getir-

diim u ifreyi hemen Anka-
raya yazdrverin. Beyolu ga-

zeteleri ikinci bask yapt, söz

de Mustafa Kemal Paay esir

etmiler.

Mehmet Beyin bu teklifi ü-

zerine ardm. Zira biz, an-

cak gece yarsndan sonra An-
kara ile muhabere edebiliyor-

duk. Güpe gündüz böyle bir

eye teebbüs etmek, ölümü gö

ze almak demekti. Ayn es-

bab- mucibeyi ileri sürerek

itiraz ettim.

«— Kuzum hsan Bey, dedi,

bu ifre çok mühim. Fevzi Pa
a Hazretleri, mesainizden çok

memnun olduunu ve bu uur-
da nefsinizi feda etmekten çe-

kinmiyeceinizi yazyor. Onun
için, sizi köstekliyen sebebin

ölüm tehlikesi olduunu san-

myorum».

Gizli merkezi güpe gündüz
faaliyete geçirmek hakikaten

çok zor, hattâ bu merkezin

baslmasn intaç edecek ka-

dar da tehlikeli idi. Buna ra-
men ifreyi aldm ve yazdr-
dm. Henüz aradan yirmi dört

saat geçmemiti ki, bu mer-
kezde çalan telgrafçlardan

rahmetli Edip Bey bana bir

kât getirdi. Bu kâdn etra-

fn türlü çiçek resimleriyle

donatm, âdeta zafer tak gi-

bi bir eyler yapmt. Telgra-

f okudum, «Sakarya muhare-
besinin zaferle neticelendii»

bildiriliyordu. Bir gün evvel

Mustafa Kemal'in esir dütü-

üne dair Beyolu gazeteleri-

nin kopard yaygarann ce-

hennemi azab bir anda uçmu
tu. Hayatmn en büyük, en
tarif edilmez sevinci içindey-

dim, Tasavvur eden ki telgraf
alan arkadam Edip'ten son-
ra, Türkiyenin mukadderatna
müessir bu harikulâde müjde-
den, ehri sevinç dalgas için-

de çalkayacak olan bu kurtu-
lu nefhasndan ilk haberdar
olanlardan biri bendim.

— stanbul bu harikulâde
müjdeden nasl haberdar ol-

du?

— Her zaman olduu gibi

telgraf doruca Tasviri Efkâr
gazetesine götürdüm.

Bir gün evvel mateme boul-
mu olan stanbula bu haber
bir sihirkâr deneyi tesiri

yapt.

— Baka?
— Merhum Mareal Fevzi

Çakmak emirleriyle Ankaraya
celbedilerek bir derece terfian

müfettilie tâyin edilmitim.
ükranlarm sunmak üzere
Sarklaya gittim. Beni yaveri
karlad. Ziyarette bulunmak
istediimi söyledim. «Paa Haz
retleri hasta. Yalnz, sizin için

emirleri var. Ne zaman ister-

se hsan Beyi yanma brakn®
dedi. Yanlarna girdiim za-

man Paa, tahtadan yaplm
bir karyolaya uzanmt. Üs-
tünde bir battaniye, onun üze-

rinde de kaputu vard. Hemen
ilerleyip elini öptüm. Beni ba-

ucundaki iskemleye oturttu.

ltifatlarna mazhar oldum.
«Memlekete yaptnz hizmet
leri ceride-i askeriyede okuyu
nuz» buyurdular. Bir aralk:

«—- stanbulda ne diyorlar?

Diye sordular.

«— Efendim, dedim; hangi

taraf dayanrsa o taraf kaza-

nacaklar»

«Müterim ol hsan Bey o-
lum. Bir hafta sonra bütün

dünya görecek».

Bir hafta sonra büyük taar-

ruz balad. Taarruza balana-
ca günün, bu büyük srrn
bana tevdi edilecek kadar iti-

mada ayan görülüümün min
net sevincini hiç unutamam.

— Bu merkezde çalanlar-
dan hâlen hayatta olanlar var

mdr?
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Msr gazetesinde neredilen Atatürk ve rakkakse

Tevhidenîn resmi.

Atatürk elait bir hâtra
1913 ylnda idi.

Osmanl hükümetinin bir

vilâyeti olan Trablusgarba,

istilâ maksadiyle taarruz

eden talyanlarla, Türk su

baylar kumandas altnda-

ki mücahitler arasnda sa-

va bütün hziyle devam
ediyordu»

Nihayet Türkiye ile tal-

ya sulh muahedesi akte-

dince, Türk subaylar mem
leketlerine dönmee bala-

dlar. Bunlarn arasnda bu

iunan binba (Mustafa Ke
mal Bey) Kahireye urya-
rak orada bir Msrl dos-

tunun evinde misafir kal-

d.

Bir gece, Mustafa Kemal
bey, arkadalariyle bera-

ber, o zamanlarda Msr'n
en mehur ses sanatkâr
Tevhide'nin ark söyledi-

i (Elf leyle ve Leyle =
Binbir gece) adl gazinoya

gitmiti. yi bir masa igal

ederek arkadalarna içki

smarlad. Bir aralk yan-

larna gazinonun ba rak-

kasesi güzel Liza gelip o-

turdu. Mustafa Kemal ona

ampanya ikram etti.

Aylarca bir çok mahru-
miyetler içinde, çölde dü-
manla çarpan Mustafa Ke
mal ve arkadalar, imdi
felekten bir gece çalmaya
çalyorlard

Masalarndan yükselen

en kahkaha sesleri «Tev-
hide» hanmn dikkat naza

rn çekti. ampanya açt-

ran bu yakkl subayn,
kim olduunu sordu. Türk
zabiti binba Mustafa Ke-
mal Bey olduunu örenin
ee, sahneye çkt. Saz ta-

kmna bu kymetli misafi-

rin erefine bir Türk pe-
revi çalmalarn emretti.

Bunun üzerine gazinonun

terifatçs Haci Mehmet,
M ustafa Kemal Beyin kula-

na eilerek, Tevhide'nin

emriyle çalnan perevin,

kendi erefine olduunu
söyledi.

Bundan çok mütehassis

ve memnun olan Mustafa

Kemal bey garsona, Tevhi-

de hanma alt ie am-
panya götürmesini emretti.

Garson, o zamann âdeti ge

reince ieleri alp, sahne-

nin ba köesinde kurul-

mu oaln muganniye Tevhi

denin ayaklarnn dibine s
raiad.

Buna fena halde sinirle-

nen rakkase Liza hiddetle

ayaa kalkp gitmek iste-

di. Fakat M ustafa Kemal
onu kolundan tutup yerine

oturttu ve alt ie ampan
ya daha smarlamak sureti

le küskünlüe mâni oldu.

Msrda çkan El-Kevakip
adl mecmuadan..

— Bu merkezde çalânîâr-
1|

dan, Cevat, smet, Rfk ve
j

Nuri Beyler hâlen hayattadr,
j— Hizmetlerinize ne gibi mü ji

kâfatla mukabele edildi?

— Erkân- Harbiye-i Umu-
miye Riyaseti ve P.T.T. Umu.
mî Müdürlüünce verilmi bj
rer takdirnameden mâda bir

de stiklâl Madalyas.
— Baka?
— imdiye kadar hizmeti-

min maddî karln düün-
medim ve düünmedik. Hattâ,

zaferi mütaakp bu merkezde
çalm olanlara verilmek is-

tenilen maddî mükâfat bile

reddettik. Bugün artlar dei-
ti. Hiç bir taraftan geliri - hat

tâ bir tekaüt maa bile _ ol-

madan yetmi yanda hayat-

la mücadele zot ey.
hsan Beye teekkür edip ay

rldm. Matbaaya gelirken dü-

ünüyordum hsan Pere, 70

yanda gelirsiz bir insann
diye vasfediyor. «Zor» deil,

hayatla mücadelesini «zor ey»
imkânsz. Bu civanmerd mil-

let ve onun mümessilleri bu
ihtiyar kahraman «70 yan-
da hayatla mücadele etmek»
zorundan kurtarr inaallah.

Bektai Meydan

ve

ü

Ayin-i Cemi

Yazan :

Yusuf Fahri BABA

Yeni Tarih Dünyas yayn-

lar olarak hazrlanmakta olan

bu eser, hakikî bir Bektai

babas tarafndan yazlm ol-

masiyle ayr bir deer ta-
maktadr. Eser, Bektailik

hakknda bugüne kadar yaz-

lanlarn bütün yanl tarafla-

rn da ortaya koymaktadr.
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Neredilmemi Destanlar

:

EYH AML
DESTANI

Türk folklörünün büyük üstad M. Halid

Bayr, Yeni Tarih Dünyas için hazrlad-
, bugüne kadar neredimemi destanlar

serisine devam ediyoruz. Bu sayfalarmz-
da okuyacanz eyh amil destan, ayn
zamanda bir tarih safhasn aydnlat-

maktadr,

Yazan : Mehmed Halid BAYRI

SEYH amil adn, Türkiyede bilmiyen
çok azdr. Yalnz Türkiyede deil, Av-

' rupada da tannm bir kahraman ol-

makla beraber, memleketimizde «eyh a-
mil» denince, hatra gelen büyük adamn yap-
tklarn, sebebi, mahiyeti, neticeleriyle an-
latan hiç bir tetkike rastlanmaz. «Barikatüssü-

yûf-üd Daistaniye fi baz gazevat- amiliye»

adl eserin «Kafkasya mücahidi eyh amil'in
gazevat» namiyle 1333 de (1917) Tahir-ül-

Mevlevî (Tahir Ol&un) tarafndan neredilmi
olan tercümesi, bu ac noksan bir dereceye ka-

dar karlayan tek kitaptr. Bunun dnda,
«eyh amil» i anan Türkçe kalem mahsul-
leri, muhtelif mecmualarn sayfalarnda unu-
tulmu olan ksa veya uzun bir kaç yazdan
ibarettir ki, rahmetli Süleyman Nazif'in

«eyh amil» (Batarya ile ate, S. 19-37) ve

Muharrem Feyzi Toay'n «Yakn Türk tari-

hine baklar: amil» ünvanl (Türk amac,
say 6, S. 242-247) yazlar bunlarn banda
.gelir.

Tark Mümtaz Göztepe'nin dört cilt te-
kil eden ve eyh amil'in bütün mücadelele-

- rini ihtiva eden eseri, hiç üphesiz en mü-
kemmelidir.

«eyh amil» Daistanda Komuk Türk-

leri ilinde Koyusobul cemaatinin yaad na-

hiyede Himri (imri) köyünde 1798 senesin-

de domutur. Babas, Demfo Mehmet adn-
da biri olup kendisinin asl ad «ümuil» dir.

Köylü bir aileye mensup olmakla beraber.

eyh amil,

«eyh amil» esasl bir tahsil görmee heves»

lenmi ve Daistanm o zaman Ruslar elinde

bulunmayan Hazer deniziyle Komuk ovas ara

smdaki dalk arazinin hâkimi olan Gazi

(Kad) Mollay üstad edinmitir. Ruslar Gazi

Mollann hâkim olduu mmtakay zaptetme»

e kalktklar vakit, Gazi Molla, müdafaa

hareketlerini «eyh amil» ile birlikte tan-

zim etmi ve askerî faaliyetlerin faslaland-

bir srada olup biten eyleri örenerek si-

yasî görüünü ve terbiyesini geniletmek üze-

re, onu Mekke'ye göndermitir.

Bu muvakkat ayrl bir tarafa brakla-

cak olursa, «eyh amil» daima üstadnn
yannda bulunmu ve Gazi Molla 1822 (H

1238) tarihinde Argon nehri boyunda Ruslar»

la giritii muharebede ehit düünce, onun

yerine halkn basma geçmitir. Bunun üze-

rine «eyh amil» her eyden önce, on; on

iki yl Daistan, Çeçenistan ve Çerkezistanda

derebeylik usulünü kaldrmak için çalm,
bu suretle derebeylerinin zulüm ve istibda-

dinden kurtulan halkm, müteakip mücadele-

lerinde daima kendisine bal kalmasn sa-

lamtr.

Ondan sonra «eyh amil» d teh-

likeyi karlamak azmiyle harekete geçerek

1859 senesine kadar hemen hiç durmakszn
Ruslarla savam, bu arada Krm muhare-

besi esnasnda Rus ordularnn ehemmiyel
bir ksmn oyalyarak Türkiyeye ve mütefik-

lerine de büyük yardmlarda bulunmuur.
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Krm savandan sonra «eyh amil» in kuv-
vetleri zayflamaa yüz tutmu, bununla be-

raber o, yanmda bir kaç yüz savaç kaln-
caya kadar Ruslarla uramaktan vaz geç-

memi, nihayet 1859 senesiricte son kurunu-
nu da atarak dümanna teslim olmak zorun

da kalmtr.

Eer Gazi Mollann ölümünü (M. 1822)

balangç olarak kabul edecek olursak, «eyh
amil» in savalar tam otuz sekiz yl sür-

mü demek olur. Bu mâddet içinde en ipti-

daî sava vastalariyle «eyh amil» in elde

etii baarlar, onun bir taraftan Türkiyede

ve baka islâm memleketlerinde, dier taraf-

tan garp dünyasnda büyük bir öhret ve hak-

l bir takdir kazanmasna sebep olmutur.

«eyh amü» in zamannda Avrupada kazan-d öhret ve takdiri orada imdi hatrlayan

iar olup olmadn bilmemize imkân yoktur.

Fakat Türkiyede büyük âdâmn adn unut-

turmyacak bir âbideye tesadüf ediyoruz ki,

bu da bir halk airinin u oldukça uzun des-

tandr:

Belh ve Buharadan eyledi huruç

Batn tarafndan geldi cihana

Emrûferman edip halk etti yezdan

Urad da gitti kâfiristana.

Emri ilâhiyle olundu tekbir

Snd hüdaya eyledi tedbir

itti ününü ol zaman kâfir

Mühimmat cem etti vafiri cihana.

Benim ile birdir ol Hzr-lyas
Mehdi gelip çkt dedi cümle nâs

itti ününü lekeri hannas

Titredi havfndan dehr-ü zamane.

Tedbîrini kurdu ol ah enver

Etraf ve eknafa dald haber

Yemenden, Basradan Badada kadar

Yürüdü erenler cümle pirane.

Dua kld ana Cibril-i emin

Göklerde melekler dediler âmin

Nusret vermek için Rabbelâlemin

Erenler duac ah- yezdana.

mdat da eriti ol çar yârdan

Erenler, veliler, ol ah- merdan

Çekti zülfükarn heybetle heman
Hazreti Ali de girdi meydana,
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Kâfirin belini büktü eyh amil
Görülmez cihanda böyle bir âdil

Ban kurtarmak olur mu kabil

Erenler önünde döner pervane.

Moskof kiral der: Kan var bu ylda
Kudretim eöylenür daima dilde

Askerim hazrdr silâh elde

Mühimmatm çoktur gani cihana,

eyh amil de der ki: Tutmaz msn yas

Sair kimselere eyleme kyas
Nicolursun imdi elimden halâs

Kataym çengini hâki yeksana.

Moskof kiral der: Asker devirdim

Da ile tepeden toplar ardm
Serdarmla durup sözü piürdüm
Teslim edem ordum ol generâla.

eyh amil der ki: Verirse yezdan
nallah edem halin perian

âziyle ururum bu seyfi heman
Harac verirsin âal-i Osmana

Moskof der: Harac vermezem asla

Nice zaman edem seninle kavga
Rus kiral derler cihanda bana
Nâmeler yazarm Tataristana.

mÇerke millî kyafetleri.



eyh amî! de der ki: Yardmc yezdan
Kaldraym senin adn aradan
On bin asker döktüm imdi karadan
Azimetim benim ehr-i revana.

Moskov kiral der: Askerim çoktur
Osmanl havfndan kasavet yoktur
Cenk-ü savam da aslndan toptur
Varaym top ile bahr-i ummana.

eyh amil de der kî: Lâf atma boa
Bir klnç vuram ki akllar aa
Semadan melekler itsün temaa
Verde Âdemolu kalsun hayrana.

Moskof kiral der: Asker getürdüm

irvan kalesine vardm, oturdum

Kalelere doldurdum

Geleyim bir zaman ol Daistana.

eyh amil de der ki: Hele gel hele

On bin askerim var Daistan ile

mparator general seninle bile

Takayim zinciri atam zindana.

Moskof kiral der: Fendim bilinmez

Hoca bey ehri kolay alnmaz

Lâmlarm vardr asla görülmez

Urayp giderken bak sen dumana.

eyh amil de der ki: Kavga ilk kârm

Aç kurt misalidir benim askerim

Bize duacdr Gazi hünkârm
Yiitlerim vardr benzer aslana.

Moskof kiral der: Hendekler kazdm
Kzlelmayadek nâmeler yazdm
Tebdil olup varup askerle gezdim

Koç yiitlerin var olmaz bahane.

eyh amil de der ki: îslâma, kasdîn

Düvellerde yoktur zerrece dostun

Dfri diri tutup yüzerim postun

Cümle cihan gelsun ol dem seyrane.

Moskof kiral der: Kazaklar inat

Krlurlar hâlâ her gün, her saat

Mençikoftan oldu elbet bu fesat

Akibet uratt bizi tufana.

eyh amil de der ki: Yakn zevalin

Tutar isem seni nicolur halin

Takaym zinciri bend edem elin

Armaan edeyim 'ol Mecid hâna.

Moskof kiral der: im hiledir

Baltkn yakas bende bîledlr

Tiflisin kalesi metin kaledir

Alursa Osmanl halim yamana.

eyh amil de der ki: Halin yamandr
.................. Aman amandr
Kur'ann yazd ahir zamandr
Akibet gelürsün din-ü imana.

Moskof kiral der: Dönmezem dinden

Yüz bin asker dahi krlsa benden

Ölürüm çevirmem yüzümü senden

Ol zaman yalvarup ,

eyh amil de derki: Görmen düzeni
Filhal boaltrsn ehri Kazan'
Bahçesaraynda iit ezan
Niyetim gitmektir o! ehrisitana.

Moskof der ki: Tahtm Petersburg ehri
Krlur askerim eylemez fehmî
Ele geçirsem içerim zehîri

Görmez yine bent asker. i ahane.

eyh amil de der ki: Gel ver harac
Krarm askerin yoktur ilâc

Bana geçirip taht ile tac
Ülkelerin yakup edem virane.

Moskof der: Sefinem engine saldm
Ülkelerin çoun hep satn aldm
Akçem ile imdi dertlere kaldm
Akl batan gitti oldum divane.

eyh amil de der ki: Halimi buldun

Beytülmal ülkesin kimlerden aldn
in gücün hile ortada kaldn
Çare yoktur yalvar koca ruhbana»

Moskof kiral der: Verdi bir derman
Bamz skld dedik el'aman

eki, irvan deyüp kaçtm zaman
Çekerim askerim da-ü ormana.

eyh amil de der kî: Oldum misafir

Askerim küllidir, toplarm vafir

Varup geleceim sana ey kâfir

Ol zaman gelürsün yola, erkâna.

Moskof der ki: Urun orduma bakar

Vard yerleri atee yakar

Diri diri tutup çengele takar

Ömrümde görmedim böyle tufana.



eyh amil de der ki: Urun gaziler

Çotuu çocuu alar, szlar
Küffar lei ile dolsun yazlar

Akttm kanlar oldu revana.

Moskof kiral der: Yaptm bir hisar

Sen amil deilsin bunda bîr hal var

Bam alam gidem diyarbediyar

Kendimi saklaym kalam pünhana.

eyh amil de der ki: Baldr yollar

Öküz boynuzuna girsen bulurlar

Aslana benzerler ol karakollar

Dilleri bilinmez kyarlar cana.

Moskof kiral der: Bana ne oldu

Etrafm çarköe Osmanl doldu

Tertibim ardm döndüm hayvana.

eyh amil de der ki: Moskof kiral
Aktaym bu yl sular kanl
Bana takaym zincir yular
Teslim edem seni bir kptiyana.

Moskof kiral der: Bu cenge atm
Merde kavga ettim bozuldum kaçtm
Karaba ehrini güç ile atm
Yolumuz urattk Sahipkrana.

eyh amil de der ki: Gazamz farzdr
Pek azttn, bu sana mzdw
slâm ferah bulur, sonlar azdr
Kurbanlar keseriz cümle ükrana.

Moskof kiral der: oldu bana
Yüz bin asker dahi az gelür sana
imdi gidersen Tifüsten y»na
Alaya alaya dönem giryana.

eyh amil de der ki: Beni iyi bil

Keseyim gökünü çkaraym dil

Gazilerim görün her biri bir fil

taatim vardr emrü-fermana.

lâh yarabbi bîhakki Kur'an
Gazi oldu hamden Abdürmecid han
Raziya söylemi bîr hoça destan
eyh amilin kendi ahmerdana.

Açkça görülüyor ki, bu destan «eyh a-
mil» i övmek maksadiyle söylenmitir. Vata-
mm, dinini, hürriyetini korumak için ylma -
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yan bir cesaretle savaa atlm, en iptidai

vastalarla otuz sekiz sene gibi uzun bir müd-
det dövüerek karlat muntazam düman
ordularn ezmi, nihayet son kurununu kul-

landktan, son klc krldktan sonra yenile-

bilmi bir islâm kahramannn hareketleri,

her ''insan gibi, Türkiyede yaayan ve Türk
olduu kadar da müslüman olan bir halk a-
irini heyecanlandrrsa, bunda hayret edilecek

bir cihet bulunamaz. u halde destan sahibi-

nin «eyh amil» i övmesini, alklamasn
tabiî ve pek yerinde bülmak hakl olur. An-
cak, destan dikkatle okuyacak olursak,

«eyh amil» ile destan sahibini yaknlat»
ran, hattâ her ikisini ayni duyguda birleti,

ren bir ruh hâletinin destana hâkim olduunu

sezeriz ki, bu, müterek bir tehlike önünde

gönülleri bir anda kucaklaveren iki insanda

ayr ayr beliren, fakat birbirinden hiç fark

olmayan bir ruhî haletten ibarettir. Bu ruhî

haletin cebriledir ki, Türk halk airi, uzak

Kafkas dalarnn merd olunu, düman kar-

snda kendi milletinin ykan yumruu ve öl

düren silâh gibi görmü, onun baarsn ken-

di milletinin baars gibi alklamtr. Bun-

dan baka kendisinin kutlu tand varlkla-

ra Daistanl kahramann da sevgi ve sayg

beslediini farzeden air, eserinde onun diliy-

le kendi düüncelerini nakletmi, bu düün-

celerin içinde onunla kaynap karmaktan
zevk bulmutur. Hasl destannda airi eyh
amil ile yanyana, dizdize, elele ve kalp kal-

be görmek kabildir ki, bu, her ikisinin ayni

ülküye tutunmu olduklarnn açk iareti,

dir.

«eyh amil» destannn «Razi» adnda
bir saz airi tarafndan söylendii destanm
son dörtlüünden anlalyorsa da, Razi'nin

hüviyetini, doum ve ölüm tarihlerini, meslek

ve hayatn bilmiyoruz. Selman Mümtaz'n
«Azerbaycan edebiyat - l airleri» adl kita-

bnda (S. 90-91) Razi mahlasiyle ve Azerî leh-

çesiyle yazlm iki komaya tesadüf etmekle

beraber, bu komalarn sahibi Razi ile eyh a
mil destanm söyleyen Razi'nin ayni adam
olup olmadn tesbit etmek imkânszdr. Yal
nz destann iki yerinde Osmanl padiah
Abdülmecidin ad geçtiine ve eyh amilin
mücadeleleri 1859 senesinde sona erdiine
göre, Razi'nin on dokuzuncu asrn ortalarn-

da yaadn muhakkak ve daha bir çok mah-
sulleri bulunmasn tabu saymak kabildir.

Mehmet Hafit BAYRI



Bir ecnebi ressamnn frçasndan çkan bu tabloda da' bir ekerci ve erbetçi güzeli görülüyor.

ekerci Güzeli Vakas

Tarihin karanlklarndan tarih sayfalarna intikal eden bu vak'ay heyecanla okuyacaks-

nz. Üstad Read Ekrem Koçu, yazma bir eserden iktibas ederek, okuyucularmza sunuyor.

ÖÜVERSTE kütüphane
sinin Türkçe yazmalar
arasnda kymetlerine

baha biçilmeyen mecmualar ve
risalelerden birinde, meçhul
muharririn günlük masraf ka-
ytlar, basur ve nasr ilâçlar

reçeteleri, yemek tarifnamele-

ri arasnda rastladmz aa
daki hâtray hiç deitirme-
den aynen istinsah ediyorum:

«Ah... vah... feryat edelim

kahpe felekten;

Mevt haberin aldk 6 melek-

ten;

Vermez imi ecel erince aman

Demez imi ki bu pirû bu

civan.

Dbruli Mustafa ki, zamanu

Yazan
Read Ekrem KOÇU

mzda Istanbulumuzun güzel-

leri arasnda o bir tanedir,

pederi kassam kâtibi Burse-
vî ekûr efendi, gayetle ya-
lu olmakla bu mahdum ziba-

yi Tahtakalede ekerci esna-
fndan Veysel Aann dükkâ-
nna terbiye alsun ve ekerci-

lik sanatn örensün için ver
mi idi. Ayanda kadife tas-

man nalin, belinde nilgûn e-
kerci çra futas, banda kev

çe külah üzre srma püsküllü
am yemeni, yana gül, kâh-
külü sünbül, müteriye: «Efen-

dim, aam akide verelim, lo-

kum verelim, reçel verelim,

urup verelim» diye buyur e-

den sesi bülbül, çraklk fen-

ninde üstad, kaddi emat, on

alt yanda güzellik tac ba-

nda, sine kafesinden kaçm
gönül kuu keman kanda idi.

ekerci güzeli Ebruli Mustafa-

nm nam ehri stanbulu tu-

tup Üsküdardan, Dudulludan,

beri tarafta Çekmece köyün-

den, Saryardan TaHtakalede

Veysel aann dükkânna e-
ker almaa gelirler idi. ki
bayram deil eyyam âdiyede

bir ayak binbir ayak üstün-

de usta ve çrak hizmete gü-

cüyle yetiir idi. Ama Veysel

aa dahi bir üstad ekerci o-
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iup karanfilli ve menekeli a-
kidesini ve zambak lokumunu
saray hümâyûna padiahm-
zn nefsi nefisi için alurlar idi.

stanbulumuzun esnaf civanla-
r arasnda Yeniçerilik gayetle
revaçta olduundan sade ve
çarebru ehbaz yiitler elbet
ocaa kaydolup Yeniçeri zey-
linde müftehirane dolaurlar,
bazularma veya baldrlarna,
Ortasnn nianm nakettirir-

ler idi. Balarna be arn, ye
di arn al sarp Etilikten ki-
naye sineleri üryan ve baldr
bacaklar çplak ve yalnayak,
ayaklarna Galata yemenisi de
nilür ve parmak enleri görü-
nür dar yüzlü Kayseriyenin sa
r sahtiyanndan yemeni giyer
ler idi. Ebruli Mustafa dahi,
akran ve emsalinden görüp ve
kendüsü dahi atein merep ve

Tahtahkale semti de darüllend
vei haarat olduundan, Yeni-
çirilie heves eylemi, ustas
Veysel aa perhrizkâr âdem
olmakla ustas havfmdan oca-
a gizlüce yazlm ve Dövme
ci Bekir Çelebiye varp bazu-

sunun yemen kolu altnda ka-
lacak görünmez yerine elli al-

tnc çardak ortasnn Kadrga
niann naketirmi idi. Aya-
sofya vakf kâtibi Üsküdarî
Sait efendinin daridünyada bir

dühteri pâkize on iki yanda
masume kz olup ekûr efen-
di mahdumu Ebrûli Mustafa
için ol bakireye talip oldukta
Sait efendi konak ve yal sa-

hibi maldar kimse idi, ama ya-

Ünayakl ekerci çra deme-
yüp mal bulunur güzellik AL
lah vergüsü deyüp Ebrûli Mus
tafay damat etmek için, eker-

cilii ter kile Tahtakaleden a-

yam çekmesini art koar.
Olann pederi dahi münâsip-
tir deyüp Bursadaki yedi ced-

dinin maln, ban" ve 'bahçe-

sini satup Msrçarsnda bir

göz; dükkân, âjup murat ;eder

ki, Ebrûli Mustâiasm müstakil
dükkâna çkartup oturta. •

«Bir sabah ehri stanbul, gö
zün açar ki yevmi maherden
bir numunedir.' Cümle çaru
ve pazar kapanm, Yeniçeri-
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ler kazan kaldrp padiah-
mz Sulan Mahmud han sani

efendimiz dahi Yeniçerilik na
mm rüyi arzdan silmek, için

sanca erifi çkarp Cihad
ekber ilân yelemi ve halk

stanbulu davullar ile din ve
devlet için sancak altna da-

vet eder. Yeniçeri davullar

dahi nida edüp Yeniçeri olan

Etmeydanna varsun diye ça-

rrlar. Halk stanbul, ama
silâhl ama silâhsz fevç fevç

sancak altna koar. Kassam
kâtibi ekûr efendi dahi tam

mam yevmi frsattr, padiah
mz urunda yararlk edip yüz
akl göster deyu Ebrûli Mus
tafa civan sancak altna gö-

türmek istedikte, olan bazu-

sundaki niandan havf edip

varmaz. Maraz bahane eder ve
ban yastua koyup y.atar

Ol yevmi mübarekteki cenkü
azîm ile Yeniçeriler kahrü
tedmir edilmitir ve Yeniçeri-

lik nam rüyi arzdan silinmi
tir, evketlû ve azametlû padi

ahmz nerede bir Yeniçeri

kaçkunu görseler ve tutsalar,

aman vermeyip katlettirir idi,

mezaristandaki Yeniçerisinin

mezarlarnn üsküf ve kavuk-
lar ve nianlar dahi krlur
idi. Üsküdarî Sait efendi bu
eyyam meserret tamam ve ak
dü cemiyet günüdür dedikte,

Ebrûli Mustafadan:

Kim olmaz öyle bir îrîne
Ferhad

Olan dâhi ol bakirenin ha-

yaliyle atelere yanar amma,
vak'a günündenberu nâmizaç
olup döekte yatur haberi ge-

lir idi. Kapu tokma vurul-

dukta «cellât geldi» deyu yata

indan sçrayp mecnun misali

ne ideceini,' nereye gideceini

,

bilmezdi. Ahr kâr, bazusün-,

dâki nian pederi ekür eîen '.

diye gösterüp ol pirin ahvali'

dahi perian oldu.. Baba. oul
.

dertleüp karâra yardlar 'ki,

çârei halâs ehri îstanbuldan

firardadr. Olann maraz da

'

hj güzel Bahane olup - Sirkeci-

de Mudanya iskelesinden ge-

miye binüp Bursa taraflarna

gitmek ve üç be sene nam ve I

niann kaybetmek gerektir.!

ekür efendi Ebruli Mustafa-

1

sm ve olann validesini alup

stanbuldaki hanesini kapa-

yup Sirkecide Mudanya iske-

lesinden bir gemiye binüp va
tan olan Bursa hakine doru
yola revan oldukta, Erbain

içindeydi, ve ziyade azîm poy-
raz var idi, geminin reisi gaf-

let edüp gemiyi Sarayburnun-
da akntya kaptrr ve ncili

kök önündeki eytan kayas-
na bindirir. Gemi ol anda pare
pare olup amma gemiciden,

amma yolcudan bir fert halâs

olmayp garkolur, yalnz Eb-
rûli Mustafa bir tahta parça-

sna pekçe yapp ncili köü
nöbetçilerinden bir ahbaz da
olana kanca atup nim can

i
1e deryadan baygun çkar...

Bir ana baba günüdür ki, bu
kadar olur. Tamam krk can

gark olmutur derler. Nöbetçi-

ler görürler ki, halâs ettikleri

bir mahbubu cihan ahbaz yi-

ittir., Aman soyalm ve pâk
ve kuru çamar giydirelim de

yüp olan soyduklarnda ba-

zusunda münkasit Kadirga ni

ann görürler ve bilirler ki,

bu mahbup olan Yeniçeri ci-

veleidir. Kendi balar kor-

kusundan padiaha haber ve-

rirler. Sultan Mahmut efendi-

miz o anda cellât deyu ferman

eder. eyhülislâm efendi nezdi

padiahîde imi." Ebrulî Muta
fayi halâs, için efaat edecek ol-

dukta hünkâr kalarn çatp

efendisinden kati için fetva

istemedim der. Cellât Kpti
Süleyman, belâyi âsüman mi-

sali ncili kök önüne inip b-
rûli Mustafann kârn tamam

.

eder ve az evvel denizden ha-;

lâs ..ettikleri o mahbup zipay-i;

ayana ta balayp yine der.v

yaya atarlar. -Üküdarî Sait e-

fendi. yar azndan, . yak'aya.

agâh oldukta, ' «yazk oldu o

ehbaz çyana, nian hikâyesi-

ni bilseydim olan üç be se-

ne Dtizcedekf çiftliimde ' sak-

lardm^ dediydi.

Read Ekrem KOÇU



Macar Kral

Rakoçi'nm

Vasiyetnamesi

Tekirda: 1 Nisan 1735

Devlet-i Aliyenin ba ma-
amna eref veren büyük
[ekim, vezir-iâzam, aziz ve
imimi dostum, sana Allah
er türlü iyilii ihsan eyle-

e.

-Ölümüm haberi ile birlikte

u mektubumu alnca, aziz dos

un vezir, üphesiz hayret e-

ecektir. Fakat insanln fâni

aratl ölümü saknlmaz bir

terhale kldndan, Tanrya
lan sevgim beni buna hazr-
mmaa çarmakta ve yenil-

lez padiaha kar olan ük-
m borcum, kendisine veda
tmeden bu dünyadan ayrlma
[aklm icap ettirmektedir..

'Bunu gözönünde tutarak, da-

l salnda her hususta ya-
yetimi yapp, öldüüm zaman
gzire malûmat verirlerken, bu
ektubumu aziz dostuma yol-

malarn maiyetim erkânna
treyledim. Hakikî dostunun

| sözleri kalbine ilesin ve
kranla dolu kalbimin son
desi inayetlû efendim padi-

jha arzeylein.

pevlet-i Aliyeye geliimi,

ama Tanrnn, bizce anlal-
az bir hikmetine atfettim.

ÎLhassa u bakmdan ki, sa-

fgm talihsiz gidii ile devle-

ileri çok büyük deiiklik
I geçirdii bir zamanda bura
I gelmi bulundum. Tanrya
lan imanmn ve padiahn
jjpsna baladm ümidimin
,a çkmyaca, ruhumu tat

in ediyordu. te ömrümün
•son deminde söyliyebilirim

I aldanmadm, çünkü ahs-
1 sayg gösterildii ibi, be-
tnle beraber bulunan az sa-

Jaki bendelerimi besledi ve
manmm kötü niyetlerin-

I

Rakoçî (Saksonya kralnn kolleksiyonunda mevcut bîr

tablodan).

den korudu. Ben de bunlar
salmda gözümün önüne ge

tirerek, yüzümün ak ile dün-
yadan göçüyorum. Çünkü, bu
devlet dahilinde bir kimseyi
incitmemi olmakla ve daima
elimden geldii kadar Bab--
âlinin hakikî iyiliini isteme-

mi bulunmakla vicdanm be-

ni rahatsz etmiyor.

Devlet vükelâsnn da benim
bu doru niyetimi anlayarak
ahsma kar iyi duygu besîe

mi olmalar, salmda beni

çok müteselli etmitir.

te böyle, kendi halimde
yaadktan sonra, bütün dert-

lerimden kurtulabileceim u
son saate hazrlandm. Ve be-

nim her eyin üstünde Allah
sevmei ve onun hakk için

hemcinsimi kendim gibi sev-

memi emreylediinden, diye-

bilirim ki, Tanrnn dünyada
bana emanet etmi olduu kim
seleri, velevki onlar benim
hizmetime vermi de olsa, ken

di evlâtlarm yerine koydum
ve bu duyguya bal kalarak,

vasiyetnamemde yazl olduu
gibi, neyim varsa aralarnda
taksim ettim.

Fakat, unu da itiraf edeyim
ki, vaziyetimin darl dolaysiy
le padiahn yanma vermi
olduu ve iyi niyetle, gayret-

le hizmetimde bulunmu olan

memurlara, lâyk olduklar mü
kâfat hiç de veremedim. Bu
hususta ricam udur ki: eer
yenilmez padiahn nezdinde
bir liyakat kazanm isem, ha
trm için onlardan lûtfunu e-

sirgemesin.

Ancak, kendim dahi yllar-

ca zaman saraya faydal ola-

bilmekten ziyade yük olmu
bulunduumdan, onlar sade-

dece ayr ayr ve hassaten sa-

dk tercümanm brahim efen

diyi (brahim Müteferrikadr)

padiahn lütuf ve inayetine

tevdi eylerim.

Her eye kadir olan Tanr,
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Rakoçi'nin dier bir resmi.

bana ettiiniz iyilikler için si-

zi en deerli lütuflarma nail

etsin ve Tanr adna sizden di

leim; çobansz koyun sürüsü

gibi kalm olan az saydaki
maiyetim, vasiyetnamemdeki
dileklerim yerine getirildikten,

cenazem her türlü dünya gös-

teriinden âzade olarak ana-

mn yanma konduktan sonra,

bir engele uramakszm ba-
ka memleketlere gidebilsinler

veya isteyenler Devlet-i Aliye

de kalabilsinler.

Bundan sonra da vezire ve

bütün devlete, Tanrdan mad
dî ve manevî lütuflarn bezi

eylemesini diliyerek, toz ve

kül haline gelmek üzere bulu

nan sadk dastu sözlerini biti-

rir.

R. F.

Rakoczy 10 Ekim 1717 tari-

hinde Türk topraklarna ayak

basm, mülteci sfatiyle 8. Ni

san 1735 cuma gününe kadar

8 sene Türkiyede yaam ve

bu tarihte Tekirdanda ölmü
tür.

Anas rinyi lona, ikinci ko

cas ve Rakoczy'nin üvey ba-
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Birinci .Abdülharridin Ölümü
ehzade Mahmut'un çuhadar ehri lîsmâil Efendi tarih-

çesinde, Birinci Hamid'in nasl öldüünü ve Üçüncü Selim'in

nasl tahta çktn öyle naklediyor:

«slâm askerinin malûbiyetleri hakkndaki korkunç

haberler geldikçe, merhum Hakann strab artyordu. Bu
yüzden salk durumu kötületii için, artk ata binemiyordu.

«Cihan bir hâne, ârâyii çok,

«çine girenin âsâyii yok;

«Düer dervi ise teevizzi nâme,

«Ger sultan ise fikr-î-cihâne.

Hicrî 1203 (1729) senesi Recebinin iptidalar idi. Sürre-i

-hümâyûnun gitmesi vakti gelmiti. Kendilerine arzedilince,

hastalklarnn gittikçe iddetlendiini gözönüne alarak:

— Biz, bu sene, Sürre-i-humâyûnu, teberrüken, bir gün

evvel yola çkaralm.
Buyurdular. Ve ayn onuncu günü divan yerini yani

Kubbealt denilen mahalli terif ettiler; fakat hastalklar

arlat için, sürreyi çabucak Sürre Eminine teslim ettik-

ten sonra, sark odasna giderek ehzade Mustafa'ya gözya-

lar arasnda, kucaklayp öptüler. Oradan sünnet odasna geç-

tiler; ehzade Sultan Mahmud'u, kenara çekerek, alaya a-
laya:

— Olum Mahmut, seni hüdaya emanet ettim. Cenab
Hak yardmcn olsun, iki cihanda yüzün kara olmasn.

Dedikten sonra dar çkmak için yürümek istediler, me-
cali kalmamt. Kahveciba ile berbaba koltuklarna gir-

diler ve köke götürdüler. Daha iyice dinlenmemilerdi ki,

sadaret kaymakam Salih paann, arzettii, Serdar-i-ekrem

Koca Yusuf Paann raporu geldi. Rapora göz gezdirirken,

Özi kalesinin sukutuna gelince, içten öyle bir ah ettiler ki,.

Sonra bulunduklar yere serildiler, inme inmiti. Çarlan
hekimba Hasan efendi, hünkârn nabzn yokladktan

sonra:

— Mühim bir ey deil, efendimiz... Nezleniz biraz artm.

Diyerek «nüzûl» ü «nezle» ile te'vil etmek istedi; fakat

hünkâr, hekimba Hasan efendinin yüzüne bakarak:

— Son hizmetindir, güzelce bak. Efendini elinden ka-

çrdn.

Deyince, Hasan efendi, kendisini zaptedemiyerek, ala-

ya alaya, huzurdan çkt. Ve dardja baçuhadar aaya,,

padiahn hayatndan ümidini kestiini söyledi. Birinci Ab-

dülhamid, hakikaten, o gece, sabaha kar ruhunu teslim etti.

M. Râsim ÖZGEN

bas olan Tökölly mre ile da

ha evvel yine mülteci sfatile

zmitte oturmaktaydlar. Tö-

kölly'nin mezar hâlâ zmitte-

dir. Kars ise îstanbulda Ga-

latada Saint Benoie Cizvit m
nastrnn mezarlnda med-

fundur. Rakoczy'yi de vasiye-

ti gereince, anasnn koynu

na gömmülerdir.



Bizans m paratoriçesi Teodora'nn kanl hayatndan bir sahne: Yazs, gelecek saymzda..

Balkan Harbinde Edirnede Bulgar mezalimi.. (Yazs gelecek saymzda)







Orv be göncie bir.;

kinci :Gîld|n!»

Oüfiya Nel#r Yöpâccsfc ?

Bu says ile Atatürk ve 1954 Yll da-

hi! olmak üzere birinci cildini bitirmi, 1954

ylmm 15 Ocak saysnda çkacak 9 uncu sa-

ys, ile ikinci cildine balam olacaktr.

Yeni Tarih Dünyas'nin 1954 yl progra-

m hakknda bir fikir edinebilmeleri için, 'ö-

kuycularmiza biraz malûmat vermek iste-

riz. Bütün yazlarn, bugüne kadar meçhul

kalm tarihî hâdiseleri aydnlatan mevzular-

dan seçen mecmuamz, 1954 ylnda da bir

hâdiseleri, ilk defa bütün vesikalar- ile

Bunlardan . bir kaçml
çok

meydana
„
kokacaktr,

kaydedelim^ :-

1 Basm tarihimize ait notlar. Bu yaz

eririnde orijinal vesikalar kendi arivimiz-

de bulunan - ve meselâ Mahmut evket Paa,

Mersinli Cemal Paa imzalarm tayan emir-

lerle gazetelerin nasl kapatldn, matbuat

yetin in nasl kösteklendiini göreceksi-

niz.

2 — Dümanlarmz/ Bir millet, dostunu

,öa . dümann da bilmelidir. Bir ,
millet geç-

;

miteki hâdiseleri bütün açkl ile bilmeli-

dir, ki, ilerisini daha iyi görsün. Bu mevzuda

öyle vesikalar neredeceiz ki,, bunlarn her

biri; henüz tarih sayfalarna geçmemitir. Bi-

nici Umumî Harpte ngilizlerin Türk asker-

lerine tayyarelerle attklar çaraf gibi be-

yannamelerde ne1 er yazl idi?. Beyannamele-

ri küfeleri ile beraber göreceksiniz.

3 — Arap ulemasnn, hilâfetin Türkler;

tarafndan nasl gasp edildiine dair ve ta-

mamiyle aleyhimizde propaganda olsun diye

nerettikleri beyannamede neler yazl idi?

Bütün tafsilât iyle '
.

'

4 __ Yavuz Sultan Selim'in casus tekilâ-

t vc gizli raporlar. Bu seride yepyeni vesi-

kalar bulacaksnz. lk defa neredilecek bu

raporlar, tarihin mühim bir safhasn aydnla-

nacaktr.

5 — Bir Türk derebeyinin hâtralar

Yazma nüshas etimizde bulunan ve setaha

-henüz tarihe geçmemi olan bu hâtralar it

ret ve heyecanla okuyacaksnz.

q n- Ermeni - Kürt dâvas nedir? Ge<

miteki hâdiselerin hikâyesi ve yeni vesikî

arla açkiyacamz bu bahis, vatana dü

man edilmek istenenlere bütün hakikati a
latacaktr.

7 — Yllarca Bektaî babal yapm:

olan Yusuf Fahir Baba, bize, Sünnî, Alevî m
cadeiesini objektif ve tamamiyle ilmî bir g

rü'e izah ederek bir çok tarihî ; hakikatle

açklamaktadr. ,

"

Bu mühim mevzularn' yahmdayv
.hef b.

ayn kymette makaleler ve bugüne kad

Türk matbuatnda neredilmemi târihî ta

lolan . yalnz mecmuamzda bulacaksnz.

KAPAK RESMMZ

Beyolu .'Mevlevi hanesin de. bir âyîn Çalang

Yen i Tar î h Dünyas
Yl : 1. Say : 8
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Sahibi: A. Banolu * Yaz leri Müdürü

N A Banolu * darehane : Nuruosmani-

ye cad. No. 57 Kat 2.* Telefon : 21649 *i

Abone artlar : Senelii 12, Alt ayl?
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ERCAN Mat

baas. Kapak bask: stanbul Matbaas, Ka|

pak ,ve iç klie: Nur Klie atölyesi.



Bir Meîevf âyinini canlandran resim,

i

1

Mev cna Celâleddinl Rûmi

Topkap Mevlevihanesi ""in son eyhi Abdülbakî Efendi merhumun olu genç ve kymetli

tarihçi''arkadamz Rfesühi Öaykara bu ne/is yazs ile bize büyük Mevlâna'y, bütün

hususjyetleriyle tantmakta ve sevdirmektedir.

Yazan i Resuhi BAYKARA

ark » slâm dünyâsinm Hindistanri büyük âlim ve kunduu zaman birisi:

üyük air, mutasavvf, ve eyhlerinden birinin mecli- — Mesneviye Kur'an- Ke»
hmiernden lVola Câmî Ör rsmfe Câml-nin bu kt'asi o~ rim demek, yâni onu, Tanr-
un için: /

O mânâ âleminin padia-
;

*nm deerini ispat için:

Mesnevi» yeter. Ben o ulu
iinin vasf n nasl söyl'eye-

ilirim. Feygamber deildir
ma kitab vardr (demekten
aka bir ey diyemem) de-

m (D.
Ve, yine, asrlarca sonra,

m
(1) An Ferîdûn- Cihan-

mînevî
*es büved hurhan- hadre

Mesnevi
len ci gûyem vasf- an âlC

cenah
fist peygamber velî dâred

kitab. 9V9evlâna Oelâleddin.i Rumînin annesinin türbesi,
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Mevlâna Celâleddin-i Rumî'nin bir tasvirî.

nm kitab saymak doru mtu

dur? diye sorunca o büyük
§eyh:

^ Ben Molla Cârnî'nin ye-

rinde;,alsaydm «Hest Pay-
gamber bibîn dared dâred ki-

tab» (O peygamberdir, ba-

kn kitab var) demi. (*).

Demi ve Mevlânâ'y °-

kuyan hangi arkl, hangi

garpl tesiri ialtmda kalma-

m, onu kim sevmemi kil.

O ki, insan sevmi, bilâ

istisna, iyi, kötü, müslüman,
hiristiyan, putperest, Türk,

Ermeni, Rum diye ayrma-
dan sevmi.

(Bana gel, bana gel, ne o-

lursan ol bana gel, Kâfir-

sen de, putpem&se» de, gâ-

vursan da bana gel. Bizim
bu meclisimiz ümitsizlik mec
lisi deildir. Binlerce defa
tövbeni krm da olsan ba-
na gel) (2) diyecek kadar ge
ni ve ilâhî bir müsamaha
göstermi olan onu, §arkl ol-

sun, garpli olsun hangi in-

san sevmezdi ki.

Onun eserlerini, arkta ve
bilhassa klâsik Fars ve Türk
edebiyatnda hemen hemen
hiç bulunmyan bir hususi-
yet olarak, onun mânevi ve
maddî hayatnm bir aynas
olan eserlerini ksmen oku-
mu ve büyük ve temiz üsta-

dm Üsküdar Mevlevîhanesi
eyhi Ahmet Remzi Akyü-
rek'in himmetiyle anlamaa
çalm bir ferd olarak u-
nu daima söyleyebilir ve id-

dia edebilirim ki insann mâ-
nevi cephesini yükseltmee
çalmayan, onu ilâhî sükûn
ve huzura kavuturmak için

didinmeyen ve insan kaos-
tan kurtarmayan, onu bir

(2) Bâzâ baza herançi hes~

ti bâzâ,
Ger kâferû, gebrû, budperes-

tî bâzâ,

n dergehi mâ dergehi no-
mîdî nist

Sad bâr eer tövbe ikesti
bâzâ.

(*) Esasen Mçvânâ da bir

iirinde kendisi' çin: Mus-
tafa (Peygamber) tekrar gel.

di hepiniz iman edw» diyor ftlr Mevlevî âytnf.



|

baka âleme, güzellie, yili.e götürmeyen tek msrana
!

rastlamadm.
Tarihe gelelim: Nasl ce-

miyetlerin bir tarihi varsa,
onu tekil eden fertlerin de
bir tarihi, «biyografi ss hal
tercümesi» vardr. nsan bir
mekânda ve bir zamanda do-
ar, bir zaman ve bir me-
kânda yaar ve bir mekân-
da, bir zamanda ölür.

O da Belh'de dodu. Se-
ne, baz rivayetlere göre 6
Rebiülevvel 604 (Milâdî 30

|

Eylül 1207) idi. (3). lk ça-
larn orada geçirdi. Muhiti,
Farsçay ona ikinci bir ana
dili yapt. O kadar ki yllar-
ca sonra Konyaya gelince o-
rann Türk Ouz lehçesini
yadrgad. Babasndan ve o-
jnun vefatmdan sonra talebe-
si Seyyid Muhakkiki Tir-
mîzî'den devrinin bütün bil-
gilerini örendi.
Kader babasna «göç» de-

miti. Genç yanda o dia o-
nunla beraber göçtü. Ba-
dad, Hicaz, ark ve Orta A-
nadolu, ve nihayet, payitah-
t Konya olan Anadolu Sel-
çuk Sultan Alâeddin Key-
kûbad I tarafndan babas-
nn oraya daveti üzerine
genç Mevlânâ da Konyada
mekân tuttu.

Babas, bütün orta arkta
«Sultanülülemâ (Âlimlerin
Sultan) lâkab ile anlan Mu
hammed Bahaeddin devrinin
en yüksek âlim ve eyhi i-

3i. Ünü bütün Orta ark tut
mutu. Sultan Alâeddin de
bu ünü duymu ve onun mâ-
nevi varlndan istifade et-
mek istemiti.

Babas ile Konyaya yerle-
en Mevlânâ orada kendini
pek de garip hissetmedi. Ger
?i konuulan Türkçe, Belh
lehçesinden farkl idi ama,

(3) Abdülbâkî Gölpvnvrlu
<w kuvvetli detil ve iddia-
larna göre bu tarih doru
ieitdir. Mevlânâ be yüzün
& hicrî avnn ton yUrtndti
famutur.
Bdkms: Mevlânâ CeU-

eddin Abdülbâki Gofyntm,
% t*k%Up Kmbevi WZ>

devletin ve cemiyetin kül-
tür düi, Farsça, halk Farsça-
syd. O:
Bigâne megîrid merâ zin

kûyem
Aslem Türkest egerçî Hindu

güyem.
«Beni yabanc tutmayn,

ben de bu memlekettenim,
aslm Türktür ama Farsça
konuuyorum» derken âde-
ta:

«Ne yapaym, bu devirde
Farsça ilerlemi, iir, edebi-
yat ve kültür dili olmutur,
insan söylemek istediini bu
dille çok daha güzel anlata-
biliyor. O dille konutuum u
çin beni yabanc tutmayn,
ben de Türküm» demek isti-

yor.

Karaman olu Mehmet be
yin, yllarca sonra Konyay
istilâ ve merkezi hükümet
yapmas üzerine devletin res
mî dilini Türkçe yapmas ta-
rihi hâdisesi düünülür ve o
devirdeki Türkçeriü basitli-
i ve kifayetsizlii göz önü-
ne getirilirse, ârzî ve nisbî
bir varlk olan dil ayrl-
nn Mevlânâ *gibi insancl bir
dehâya ne

. dereceye kadar
tesir edebilecei düünülebi-
lir. O ki:

(Ey senin güzelliinden â-
lem bir iz olan (sevgilim,
Tanrm), istenilen sensin, bü
tün kâinat, (yaratlm olan
eyler) birer bahaneden ba-
ka bir ey deildir) diyor ve
buna kuvvetle inanyordu.
Onun için dilin, bundaki- ay-
rln ne kymeti vard. : O
insand, ve o devir insannn,
bildii, en güzel dilini kulla-
nyordu.
Bütün bunlar geçelim, yi-

ne tarihe dönelim. Babas
Sultanülülenla, Selçukîler
nezdinde çok büyük rabet}
gördükten sonra vefat etmi
ve olunun tahsilini büyük
talebesi Seyyid Muhakk Tir-
mÎ2Î*ye brakmt. Seyyid
dokuz yl bu hizmette bulun-
du. Mevlânânm ilmî yüksek-
liini gören TirmizÜi Sey-
yid, zama», zamian> artk bu
örebnenjn lüzumu..kalmad
uü, kendisinin, tavattun et-
tii Tsmotekeü. Pareadeye

dönmesine müsaade etmesi-
ni ondan rica etti. -Fakat ka-
bul olunmad, nihayet -sbir

gün bu müsaade verildi.

Mevlânâ, hayatnda ^eni
bir devir açacak, ondaki ^an
mak, tutumak için yanan
kabiliyeti yakacak varilim
geleceini bilmi gibi Sey-
yid Muhakkike izin vermi,
Dârendeye dönmesine müsa-
ade etmiti. ;

• v

Babasnn yerine medre-
sede ders veren Mevlânâ, bir
£ün dersten dönüyordu. (6-49

Cemazilahr 26, 23 Ekim
1244). çi gibi d da, tem'je-

di, temiz giyinmitir Yolda
perian klkl bir dervie
rast geldi. Bu, Tebrizli ems'
di. ems sordu: f— Muhammed mi büyük-
tür, Bâyezid mi? (4). ..*

Mevlânâ: ; ; ^ *— Bu nasl soru? Mbette
Muhammed büyük. •:

ems:
— yi ama Muhammed

«kalbim paslanr, bu yüzden
Rabbime günde yetmi çel'e
istifar ederim» diyor. Hal-
buki Bâyezid «Kendimi .no&~
san sfatlarmdan tenzih efe
rim, zuhûrum ne de büyük»
demede, «Cesedimin içinöfe
Tanrdan baka varlk yo£»
diye dâvada bulunmada
na ne dersin.

Mevlânâ: -f
1

— Muhammed, günde; yet
mi makam ayordu. Her
makam ve mertebeye varn-
ca evvelki makam ve :merbe-
bedeki bilgisinden istifar 1^
riyordu. Bâyezid ise vard
makamn ululuundan ken-
enden geçti de o sözü söy-
ledi.

Bunun üzerine her $dsi de
birbirlerini kucaklayarak gi-

diyorlar ve, emsin Konya
dan ayrlp ortadan yok olma-
sndan sonra Mevlânâ'nn en
yakn dostu olan SabaHattin-i
Zerkûbî'nin odasnda alt ay
halvet ediyorlar. (5).

Mevlânâ bu bulumadan bi5

(4) Mekûr mûimavvl
Bayezîd-i Besîamî

(5) Sipehsâlâr, S. 170-171,
ffidfoat Bühâri terceme&i.
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yük bir mânevi zevk bulmu-
tur. Der ki:

«Gözün yaman güzel, gül-

ler saçan yanan pek dil-

ber. Gönül cann için doru
söyle, dün akam ne içtin

sen? Adn fitneci, tuzan e-
kerlerle dolu, kadehin nes'e-

li, ekmein tuzlu, lezzetli. K-
yasa smayan güzelliinin
bdr zerresi görününce bütün
güzellerin güzellikleri bitti»

yand. Her seher ça, k
bulutu gib eiine göz yala-
r yadrmada, yine o eikte-
ki nemi yenimle silip oray
ykamada, artmadaym. Do-
u olsam, bat kesilsem, gök»
lere çksam, senden bir ni-

ane bulmadkça, dirilikten

bir nian bile yok bana. Ül-
kenin zâhidiyim, minbere sa

hiptim, gönül kazas sana
kar ellerim çrpan bir â-

k hâline getirdi beni.» (6) e

Mevlânâ artk zamannn
çounu emsle geçiriyor, o-

nunla konumaktan zevk a-
lyordu. Denebilir ki bu da
bir haz-rlzk devresiydi. O ar-

tk Tanrsnn tecellisini

emste bulmu, bütün varl-n ona balam, tasavvuf!
tâbiriyle: «Fenafillah» ve
«Beka bîllah» mertebesine er
miti. Hakla, Tanryla me-
guldü. Halkla, müridleri, der
vileri ile, uramaya vakti
yoktu.

Bu ise, onu seven dervi-
lerine çok ar geliyordu.

(6) Mevlânâ Celâleddin,
Ahdûlhakl Gölpnarl S. 68 .

Mevlevi müzisyenleri.

emsi knamaa, istiskâle

baladlar. Nihayet ems:a-
ma kaçmaa mecbura oldu.

Mevlânâ bu ayrla daya-

narjad'.. Mütemadiyen onun
için iirler söylüyordu:

«Ey Tebrizli ems gel, çün
kü gamdan istirap içinde-

yim, bizim aklmz tekrar a-

tee at, beni yeniden deli dî-

vâne et». *
:

Olu Sultan Velffd'i am'a
göndererek onu Konyaya da
vet etti. ems geldi; Yine es-

ki sohbetler balad ve yine

eski çekememezlikler.

Ve bu sefer ems, bir riva-

yete göre ortadan kayboldu,
bir rivayete göre de öldürül-

dü. ;
•

•;!

te bu büyük yokluk
s

ve
strap içinde kalan Mevlâ-
nâ, halka, insana, Tanrinm s

bütün isim ve sfatlar ile zâ=

hir olduu yjarata döndü.
Tasavvufta bu mertebeye
«Makam- . Muhammedi. , ==

Muhammedin makam, mer-
tebesi» derler ki 'bu, .manevî

Hazret! Mevlânâ ntn türbesi.

^ululua yükselen kimseni
' en yüksek derecesidir;

Halk için yaamak, insa

için, insann iyilii için va
; Olmak.

"Gerçi, emsin ayrlmj
dan sonra onun, evvelâ Sel

lâhaddin-i Zerkûbî, sonra d

Hüsamettin Çelebi ile - ,§qs

olduunu görüyorsak da ar

tk Meylââ, aradn bulmu
ve:

«Övle bir aska battm k

onda, bütün gelmi ve gele

çeklerin ak' yok olmutur.j

Diyecek hale gelmitir.

Bu ya^mda O'nun bir i
irini tercüme etmek ister

. dim. Farsça övle bir dil, Me^

lfn,â öyle bambaka bir ai:

ve iir övîe acalrj bir Vsev k
^n.^ajça bir dile çevirmel

•.\.:mJ?âns;z.

Ya*n*r veznin kendisin
« *v?i *nr» ü-, • k-a'f'^eyle yezj 1

*\ î -;K«rbîrine vu*a;**ak. b ^ti
|

Ohavfie bp? o^mV^an kimli

<enin duym -& «eyleri . ee^

t

; -r*n i fi*ye oqvjpmek i steve|i

7;v>^ro+ rub^ uvgun ola

yrr>ir Tü^kceve ^ey^en A. Ka
•dirin ,.b ?r tercümelini bnrayî

ji/Tff j(>w.kî 4 hi>n aür»e<te kulum
(1"i'r><><>+*>Yi tff^v, anvr>f*l*v* /w% size

Mademle î .ryece. defflim. "b°n

m&dcmlfi .^karçnfolclaû

ü< ... . Ûhadet-etmjyoruffî

.J$^&dan: (lem .vurrnak nafile

J4»lk$^J&Pfo. - !43&nejse: h.ent

ziyort^gi

(Devam: 358 inci sayfada]



'aton Tarifi:

Namk Kemal

V E

Basm Hürriyeti

Dikkat ve ibretle okunacak

bu yaz, matbuata kar
tatbik edilen idetin büyük
vatanperver Namk Hemal
üzerinde uyandrd tepki,

yi ve o zaman bu tazyika

ramen gösterilen celâdetini

o
misalleriyle göstermekte-

dir. Dîyojen gazetesi, fikir

k [lerinl yaymamaktansa, ka=
'

l pat Sm ay s tercih ettiini a-

çkça yazyordu.

Yazan : w^wwv

Ali Kemali AKSÜT
Diyojen gazetesinde hükümet adamlarna çatan yazlar yazmak-

tan çekinmeyen büyük vatansever Namk Kemal.

Biyografisini yazacak deiliz. Ksaca
anlatacaz ki, Mahmut Nedim paa,
valiliklerde bulunmu, müstearlk

etmi, bir kaç kere nazr (bakan) olmu,
fakat hiç bir yerde vatan ve millete yarar
hizmet görmü adam deildi. Hal böyle iken,

Âlî paann ölümü üzerine 1871 de sadrâ-

zamla getirildi.

Saraya mensup bulunmsa, padiahn
her arzu ve keyfini yerine getirmesi, bu
mevkie yükselmesini salam, Rus sefirine

pek fazla mudura» ettii için de «Nedimof»
adm almt.

Sadrâzam iken, vekilleri ve memurla-
r birbirlerine düürerek, hüküm süren

IMahmut Nedim paa nihayet, keyfî ileri

ye pek çok dedikoduya yol açan hareket-

leri yüzünden 'azledilmiti.

stanbuldan uzaklatrlmas da gereki-

yordu. Önce Trabzon, sonra Adana valili-

ine tâyin olundu. (1872). Bu srada Her-
sek isyan çkt. Sadrâzam, Esat paa idi.

Tehlikeli durum karsnda gereken ii gö-

remediinden kovuldu. Yaray saracak de-

erli bir kimsenin sadrâzamla getiril-

mesi beklenirken, Sultan Aziz, acaib halle-

rine yeni bir misal vermek istiyormu gibi,

yalanc, vesveseli, allâk diye vasflandrd-
Mahmut Nedim Paay, ikinci defa sad-

râzamla getirdi. Yazk ki, bu tecrübe de
milleti zarara sokmaktan baka netice ver-

medi. Mahmut Nedim paa yine kovuldu
ve Çemede oturmaa mecbur edildi.

Talihi her zaman açkt. kinci Abdül-
h'amit padiah olunca^ Sultan Azizin hal'ine

karmamas sebep gösterilerek, Sait paa-
nn sadrâzamla tâyini üzerine, Mahmut
Nedim paa Çemeden getirildi, Dahiliye

Nazr (içileri bakan) yapld. 14 Mays
1883 te öldü.

Saati saatine uymaz, uzun müddet ilti-

fat ettii adama en ehemmiyetsiz bir ey-
den gücenir, buluttan nem kapar, yarn
düünmez, sinirli, kavgac, inanlmaz bir a-

dam olduundan dolay birçok tarizlere,

tenkidlere uramt. Azli üzerine ikinci
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defa sadrâzam olan Mithat Paa, selefini

rezil etmek, gözden düürmek için gazete-

lerin pek müsait yazlar yazmalarna göz

yummutur.
Bununla beraber, bu türlü yazlar da-

ha önce de görülmütü. in aztm olduu-
na bakarak Namk Kemal «bret» in bana
geçti ve iddetli mücadeleye balad. Mah-
mut Nedim paa, Namk Kemal ve arka-

dalarn birer memuriyete tâyin ettirerek,

stanbuldan zorla uzaklatrd. Namk Ke-
mal buna pek kzd. Mahmut Nedim paa
sadrâzamlktan kovulunca, (31 Temmuz
1872) Diyojen ile Kedi manzumesini yaza-

rak, onu rezil etti. Fakat, bununla da kal-

mad. Gayz ve kini daha iddetli birdille

ifade için «Köpek» destann yazd. imdi-
ye kadar biyograflarca iltifat görmeyen bu
destan, artk saylar çok az ve zor bulu-

nan Diyojen sayfalarnda yatyor. Büsbü-
tün unutulmaktan kurtarmak ve basn hür-

riyeti tarihinde mucip olduu çok dikkate

deer bir tartmay gençlerimize tantmak
için, ba tarafna gazetenin koyduu kaytla
birlikte aynen yaynlyoruz:

KÖPEK MERSYES
128 No. l nüshamzda münderiç
«Kedi» mersiyesine erbab- ka-

lemden bir zatn naziresidir.

Köpeim her gece kazganlar ile yerdi yemek
Yedii yaptna, kaptna dahledecek.

Çem-i gecbiynine mahsus idi keskin gör-

mek
Ne bulursa süpürür idi heman yahni, börek.

Bir gece bul-mayicak hanede tâ ki kmek
Sallasrt eyledi kuyruunu bîçare köpek
Acdk dorusu ya ah köpek, vah köpek.

Bulsa bir akn eek derisini yüzer iken
Karn doysa nice binv.az ile göz süzer iken

Halk aldatmak irin dürlü düzen düzer iken

Vade-i sayd-ü ikâr ile bizi üzer iken.

Bir gece bulmayacak hanede ... ...........

(Nakarat)

Görse bir kimsede bir pare kadar nan- aziz

Kapar idi onu yek hamlede bî azng-ü sitiz

Hak-ü terkinde kadîd etmez idi hiç temyiz
Hâsl- kimseye vermez idi cay-ü keriz.

(Nakarat)

Gazab âlûd ovarak bir tarafa olsa revan
Savleti eyler idi her dû cihan lerzan
Kendisi bir köpek amma nice yüzbin arslan

Pençe-i kahrna klmt jeday- ser-ü-can.

(Nakarat)

Öyle vird etmi idi av'ava-i leyhü nehar
Kim onu gû ed\en olurdu canndan bizar.

Ehl-i beyt olmu idi cümle müheyyoy-
firar.
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Gözün üstünde kan var diyemezken ayc
(Nakarat)

Öyle az himmet ile, gayret ile gitmez id

Kesmesen ekmeini haneyi terketmez idi

Bir kedi görse eer av'avas bitmez idi

Baha aurmya acep neyler idi, ntmez ia]

(Nakarat)
Konuya, komuya vermemi idi hayli zar
Olmaak kalmad, azürae-i dendan me<
Bir iki kendi gibi kelb-i tabasbus güstet

Eri sonu anlar da kld heder hükm
kadi

Bir gece bulmayicak hanede tâ ki kemek
Sallasrt eyledi kuyruunu bîçare köpek
Acdk dorusu ya, ah köpek, vah köpek

Bu destan, halk arasnda olduu kad;
resmî mahfellerde de büyük tesir uyand
mtr. Ne tuhaf tecellidir ki, Mithat pas.

hin Sadrâzamla tâyininden bir ay bi

geçmedii halde, matbuatta onun temsile

si demek olan tercüman- divan- hümay
-sonra Viyana sefiri ve paa olan- Sadulh
bey «Diyojen» e u ihtarnameyi tebli <

mistir:

«Gazetelerin muhakeme-i vukuatça h
iz olduklar mezuniyet kuyud-u edebiy;

ile mukayyet ve merut olduu gibi mt
buatm tarz- münazaras terbiye-i umun
yenin numüne-i imtisali olmak lâzmgeL
ken, «Diyojen» gazetesinin u aralk kullad lisan hudud-u marufu tecavüz etmi 1

hattâ yüz otuz iki No. lu nüshasnda de
eyledii manzumede bir takm tabirat- g

lize istimâline kadar gitmi olduundan 1

tavr- mütecavizat bir daha tekerrür ede

se tatil edilecei ihtar olunur.»

25 Cemaziyülahr 1289, 17 Austl
1288.

Tercüman- divanü hümayun: Sadull

Bab- âli üslûbunun vekarl bir örne

olan bu yaz «Diyojen» i coturdu. Bakr
nasl mukabele ediyor:

«Tabirat- galize ve müstehcene Köp
destan münderecat mdr? Anlayamad
Öyle ise bir köpek irin yazlan manzum
de acaba nasl tâbirat istimâl etmeli ic

Manzumenin derci dai-i tevbih oluyon
köpekler hakknda söz yazan yalnz «Diy

jen» midir? Derseadet gazetelerinin kâfft

de yazd, hâlâ da yazyorlar. Hem yal
söz yazmlak deil, vücudunun dünyad
kaldrlmas lüzumunu iddia ve israr et]

yorlar da niçin mes'ul olmuyorlar? Mui
dmz gazeteler köpeklerin mazarratn i

dia ettikleri için mesul olsun demek de|j J

çünkü muzrrm def-i mazarratn iddiaj t

(Sonu 347. sayfada;



atan dâvalar urunda hayatn istihkar ederek ylmadan mü»
dele eden ve stanbulda ei görülmemi candan bir teza-

hüratla ebedî medfenine uurlanan Sedat Si mavinin son

resimlerinden biri.

asnn ve Vatann büyük kayb:

Sedat Simavinin

bilinmiyen taraflar

11 Aralk 1953 Cuma günü hayata gözlerini kapayan Sedat

Simavi'nin, matbuat tarihimize geçecek bir çok taraflar var-

dr. Bu yaz, bunlar ilk defa tarihe mal etmektedir.

Yazan : Niyazi Ahmed BANOGLU

TARHN karanlklarnda an Yeni Tarih Dünyas sayfa-

kaybolmu vesikalar bi- lariyle Türk matbuat tarihini

rer birer meydana çka- yazacak gelecek neslin tetkik

rak maziyi aydnlatmaa çal .
çilerine bir kaç anektod hedi-

ye etmek istiyorum. Bu arada
hislerimden de bir kaç damla
kartrrsam, okuyucularmn
beni mazur görmelerini rica e-

deceim. Baka türlü hareket
edemezdim, çünkü Sedat
Simavi, Türk matbuat tarihine
kuru bir hal tercümesiyle gire
cek bir isim deildir. Bunu,
asla edebiyat yapmak arzusu
ile ve his örfnil kelimeler bul
maya kendimi zorlyar- 1-

söylemiyorum. Gönlüm isterdi

ki, ona bir mersiye yazaym,
fakat nilerimin ifadesi yann-
de onun hayatndan verebile-
ceim hâtralar, gönüllere bir
gözya yolu ile szan mersiye-
lerden daha çok ömürlü, daha
çok kymetli: ^düündürücü ve
alatc olduuna kani bulunu
yorum.

S* -

Sedat Simaviye yaplan son
ihtiram, sade kaJp balariyle
Örülmütü ve onu stanbulun,
dondurucu souk bir günün-
de uurlyanlar, bu derece
candan, bu derece kalabalk ile

hâ^enmis b'ir merasimi hatr
lamyorlard. Sedat Simavi, eh
rin bütün mevsim çiçeklerini

mezarna bir yük olarak deil,
birer sevgi ve sayg ifadesi o-

larak götürdü. Ona yaplan bu
merasim, bir milletin yayan
hislerinin ve ilelebet büttm
hayatiyeti ile yayacak arzu-

larnn bir tezahürü idi.

Sevgili okuyucularm, bir ö-

lünün arkasndan söylenmesi,

yazlmas mutat olan cümleler

îe konuuyorum sanmaynz.
Sedat Simavi, hepimiz gibi bir

fâni idi, ebediyete intikal et-

ti. Ama niçin arkasnda ken-
disini yakndan tanmyan bin

lerce insan bir tek hisle sev-

gisini gösterdi?

te bana bu satrlar yazd-
ran kuvvet, Sedat Simavi'ye
kar beslediim sevgim, say-

gm ve hayranlm kadar, o-

na son ihtiram gösterenlerin

nileridir.

Burada unu kaydedeyim ki,

Sedat Simavi, muazzam bir

sat yapan Hürriyet gazetesi-

nin milletine tercüman olan

fikirleriyle kendisini sevdirdi-
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mecmuas vard ki, ate pii

Sürüyordu (1).

Sedat Simavinin hizmetînd
llarca evvel, Yedigün me
masnda iki sene çalmtr
-ndan çok eyler örendir
Meslek vazifesi, insanlk ve I

sma zevki. Gördüüm bu i

klerini ödememek gibi sad

e insanî bir hisle de bu sat
ar yazabilirdim. Fakat Bat
li caddesinin korkunç itira

ariyîe asla insanln kayb
neden, bilâkis straplar
urularak strab zevk hal

' 9 getirerek ona galebe çal

ilen Sedat Simavi'nin

~>ddenin tarihinde öyle bir yc

'ardr ki.".. te bu yer, t

arih safhasdr.

te bir hâtras ki, ayni

~>andâ tarihî bir hâdiseyi aç
<!amaktadr:

Atatürk, koma halindey

ndan, o büyük insann H
'arlndan mahrum kal?

htimalinin strab içinde I

anyorduk. Biz basn mens!
J r, her an, her saniye,

da

Sedat Simavi, gençlik senelerinde.

i için görülmemi bir kala»

balk ona son sevgi ve sayg
tezahüratn göstermiti Fakat
Sedat Simavi, sadece bu deil
d ve sadece bu olmad için

dir ki, ahsiyat ile asla alâka-

s olmayan ve bir milletin sa-

dece kymetlerine tahsis edil-

mi bulunan, hakikî tarih mev
zuundan dar çkmamay i-
ar edinen mecmuamzn sayfa-

larnda mümtaz yerini almak-
tadr. Sedat Simavi adn ta-

rih yapan, onun memleket un-

luklarnn kapkara olduu gün
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lerde de sönmez bir imanla
mücadele etmesidir. O gün,

onun çok sevdii bu toprakla-

ra, ve bu topraklarda yaa-
yan insanlara veda ettii gün,

arkasndan gelenler, Sedat Si-

mavinin bu mukaddes müca-
delesini bilselerdi, kimbilir da
ha neler olurdu!

Sedat Simavi, Türk millî

menfaatlerini sade Hürriyet

gazetesiyle deil, çkard bü
tün mecmualarla müdafaa et-

miti. Onun millî mücadeleyi
destekleyen bir (Güleryüz)

eHi bulmaz ac haberi aîa<

nmzdan korkuyorduk. Af
ürk'e ball, Millî Mücadj
•ünlerinde balam olan vel

'un imann millete alam
"in mücadele eden Sedat'

navi de muztaripti. Fakat T
iyenin yesrâne muvaffak re

-'.uacs, millete kar vazifesi

* müdrikti. Mecmuasn, a
^ka milletin his^rine ter
nan olacak ekilde hazr!

mak.

Rahmetli îbrahim Alâettil

beklenen ac âkibet vuku bi

duu zaman, neredilmek I

re bir iir smarlamt.
brahim Alâettin'in büt

hayatnda yazd iirlerin

kuvvet1
isi ve Atatürk'ün i$

münden sonra yazlan buiy
iirin en üstünü «Dolmabah*

p

yi tavaf» iiri, Sedat Sima*la

olu

Ill

(1) Sedat Simavi'nin bu !fma

cadelelerini, (Millî mücadli, t

günleri) adl yaz serimiz»

ve bütün dökümanlariyle l
ni Tarih Dünyas okuyuculon

rina arzedeceiz.
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yazuu ile de herkesi kendine balam olan rahmetli Sedat

Simavi, Ankarada bir basn top'a^'snda, en arka srada

görülmektedir.

masasna gelmi, iirin

çevesi yaptrlm, kliesi

arlanmt.
brahim Alâettin, muhak-
: ki, iirinin bütün msrala-
rla terennüm ettii hisleri ve
raplar duymutu. Fakat e-

Atann ölümünden evvel

irdi.

»eklenen ac gün gelip çatt,

ligim matem saysnda, A-
irk'ün fâni hayata vedama
ayan bu aheserle çkacak-

.yni iiri, ölüm günü Cum-
iyet gazetesinin sayfalarn

görünce, iirin hikâyesini

nler armtk. Sedat Si-

zi, kalbinden vurulmua
mütü.
— Alâettin bana bunu
mamalyd, diyordu,

p kalpli Sedat Simavi, b-
im Alâettin'e kar da kr-n saklyamamt, fakat

n «Vallâhi Sedat, hiç su-

1 yok. Arkadalara hususî

mecliste okumutum, bir

ra olarak defterine geçiren

olmutu. Neredecekklerini
ma bile getirmemitim.» de
i, dostlarna kar daima
kâr olan Sedat Simavi'yi

lin etmiti sanki. O yine se

yordu, çünkü bu harikulâde

û iir, kendi arzusu ve si-

li üzerine yazlmt. Bu,

mukaddes bir vazife yapm in»

sanlara mahsus derin bir in-

irah veriyordu kendisine.

*
nönü'nün Cumhurreisi se-

çildii günlerdi. Bîr sabah b-
rahim Alâettin, frtna gibi o-

daya girdi. Sedaî Simavt'nin

dairesine dald. çeri girerken

bana, hususî bir ey konumak
istediini söylemiti. Odadan
ses1er geliyordu:

— Mahvolurum Sedat, ölü-

rüm vallâhi.

— Fakat kardeim, imkân-
sz olan bir ey istiyorsun ben

den. Ben de rezil olurum. Mec
muam çkmaz.
— Fakat bunu senden, senin

dostlusundan mutlaka bekle-

rim. Bunu benim için yapma-
lsn.
Hâdise u idi: O haftann

Yediffün mecmuas sayfalarn»

da brahim Alâettinin bir yaz
s vard. Aklmda kaldna gö

re, (Sarln psikolojisi) ba
ln tayordu, yaz, temsilî

büyük bir kulak resmi ile de
süslenmiti. brahim Alâettin,

baslm ve tevzie verilmek ü-

zere hazrlanm olan mecmu-
adan bu yaznn çkarlmasn
istiyordu. Sedat Simavi'nin:
— Bundan bir ey çkmaz,

kimse alnmaz, demesi, bra-
him Alâettin'i tatmin, ikna ve

teskin edemiyordu.
Sevgili okuyucularm, Sedat

Simavi, brahim Alâettin'i kr
mad. On bini aan mecmua-
nn sayfalarn birer birer yrt
trarak o yazy imha etti, ye-

rine baka sayfalar ilâve ettir™

di. Bir arkadan krmamak
için büyük bir zarara da katlan-m oluyordu.

Sedat Simavi, mecmuasnn
sayfalarn büyük bir titizlikle

ve yanlmyan zevki selimi ile

hazrlard. Bir gün mecmua»
nn her saysnda nerettii ve-

cizeler kalmamt.
— Niyazi, bir sütun kadar

vecize yazabilir misin? dedi.

— Hiç tecrübe etmedim Se-

dat bey.
— Hele bir tecrübe et. Al-
lm bir sütundur. Sayfama
güzellii bozudur.

Yazdklarm beenmiti:
=— Pekâlâ oldu., dedi ve ce-

binden çkard be liray tu

zatt. Sene, 1938.

(Devam 358= sayfada)

Sedat Simavi bir Avrupa

seyahatinde,
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mparatoriçe Teodora nedimeleri ile beraber, hametli bir merasimde.

Tarihin en korkunç ye tettan kadn:

Teodora'nn Hayat
Altnc asrn balarn-

da, Dou Roma impa-
ratorluunun baken»

ti Konstantinopolis, yani s-
tanbul'a, imparatorluun bi-

roirine hayli uzak iki ayr
köesinden iki aile gelmiti.

Her iki aile de bu muazzam
ve muhteem ehirde, o za-

mana kadar yaadklar yer-

lerde bulamadklar refah

ve saadete erieceklerini u-

müyorlard.
Bu ailelerden biri impara-

torluun dou eyaletlerin-

den gelmiti ve Akakios a-

dmda bir baba ile kars ve
henüz çok küçük yalarda o-

lan kzlarndan ibaretti. A.J

kakios nereli idi, nereden ve

hangi tarihte hicret etmiti?
Bu suallerin cevab imdilik
karanlktr. Avam tabakas-
nn en alt seviyesine men-
328

Tarihin bu yaman kadn
hakknda yazlan bu yaz,

arkeologlarn son aratrma
lan ile meydana çkan ciddî

de ihtiva

etmektedir.

Yazan :

S. KÂML
sup bulunduu hakknda hiç

üphe olmayan bu küçük ve
fakir ailenin, Komito, Teo-
dora ve Anastasia adlarnda-
ki üç kzndan ortancasn
yani Teodora, talihin garip

bir cilvesi ile Dou Roma im
paratoriçesi olunca, saraya
irin gözükmek isteyen bâz
gayretke tarihçiler, Teodo-
ra ve ailesine oldukça asil bir

mene uydurmakta tereddüt
etmemilerdir. Bu mâsumâ-

ne yalana ramen u muhg 8!

kakt ki, Bizans, hattâ DüSu
*ya tarihinin üzerinde duru'»
maa deer büyük simalard
dan biri olan Teodora, de,

asil, hattâ vasat seviyede c

nilecek bir aileden bile c

ildi. Teodora'nn nerecfi

dünyaya geldii de bilinm P

irmektedir. Bazlarna gö
Kbrs'ta bazlarna göre il

Suriye'nin bir köesinde,
muhtemelen 500 yllarr
doru doan bu kz, stafu
bul'da garip ve artc \>W

mukadderat bekliyordu.
Ayn asrn balarnda, ba

ka bir yerden, imparatorl W

un bat eyaletlerinden ç Sal

bir ailenin fertleri zenginli Pn

ve sefahat ehrine gelmej
balamlard. Bugünkü Yjjer

goslavya'da Üsküp civarp
da küçük bir köyde renç



Hametli Imparatorîçe Teo dora, bir merasim esnasnda.

k yapan fakir bir ailenin

33 ylnda domu olan o-

ullar da talihini denemek
«zere stanbul'a mütevecci-
Ben yola çkmt. Fakat de-

kanl-nm güvendii bir hâ-
misi vard. Bu hâmi, onun öz

ays idi ve Iustinos admda-
:i bu day da ayn kendisi
ibi, 470 yllarna doru bir

ün hevbesini omuzuna vu=
arak sürülerinin bandan
ynlm ve bakende gel-

liti .Muhafz ordusuna as-

er o1arak giren Tustinos ya-
a yava yükselmi ve gü-

ün birinde generallik mer-
ebesine kadar çakmt, fste

^kün kövlerinden ren<^ber

pbbato^'un olu, akrabala-
Im unutmayan bu davmm
pnna gitmek üzere kyün-s

en 'a^nlm^t. Dav gene ye-
deni ile alâkadar oldu ve bir

üddet sonra da Iustinianos
d 1m vererek onu resmen ev-
ât edindi.

kisi de halk tabakasndan

çkan bu iki insanr, Teodora
ile Iustinianos'u talihleri bir

gün birletirince tarihin en
ayan dikkat hükümdar çif- *

tinden biri meydana gelmi
oldu. ayan dikkat diyoruz,
çünkü Dou Roma veya da-
ha geni mânal ad ile Bi-

zans imparatorluunun ken-
disine hâs karakterini temin
ettirmekte bu istisnaî kabili-

yetli çiftin büyük bir rolü ol-

duötan baka imparatorlua
en parlak günlerini yaatan-
lar da yine Teodora ile ko-
ca^ olmutur.
Karas ve küçük kzlar ile

stanbul a £e7en ^kakios, eh
rin en büvük edence yerini
tekil eden Hippodrom'da
yani At meydamnda bir va-
zife alnrst. Bu Vazife bura-
dp m^faza edilen aylarn
bekçiliinden ibaretti. Baba-
lar 1 hayatn bövlece ka?a-
n'rken kazlar da hayli «mü-
samahakâr bir anne» nin ne-
zareti altnda (]) ve yeni ye-

tien kzlar için çok tehlike»

li bir muhitin ortasnda bü-
yüyorlard ki, bu küçük aile-

nin durumunu büsbütün sar

san bir felâket vukua geldi:

babalar Akakios bir gün âni

olarak öldü. Kars en büyü«
"ü ancak 7-8 yanda kadar
olan üç kz ile âdeta sokak-
ta kalm oluyordu. Fakat
geçimini temin edebilmek i-

çi nbu zeki kadn bir çare
düünmü ve bunu tatbik i-

cin faab'vete geçmiti. Koca=
smm ölümü ile açlan yere
gavet tabiî olarak baka bi-

risi almacakt. Kadn ite bu
azamla beraber yaama
akbna koymu ve böyle bir

kimse de bulmutu ki bütün
projesini altüst eden bir hâ=
dise ile karlat. Aslnda
Atmeydanmda yarlar ya-
pa niki rakip ekib iken yar
sahasmm hudutlarn aarak
tam mânasiyle nüfuzlu iki

akip siyasî parti mahivetini
alan «Yeiller» ve «Maviler»
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den, yeiller grubu Akakictf
dan boalan yere baka bir

namzet göstermiti. Ümitle,
rinin mahvolmak üzere ol-

duunu gören kadn vaziye-

tin vahameti karsnda son
bir çareye bavurdu; ve Hip-
podromun seyircilerle dolu
olduu bir gün üç küçük k-
zn önüne katarak sahaya
çkt. Maksad halka kendini
acndrmak ve emeline böy-
lece muvaffak olmakt. Fa-
kat daha çocuklar kollarn
uzatarak seyircilerden yar-

dm dilenmee balamlar-
d ki, bu hareket yeillerin
alaylar ve kahkahalar ile

karlat. Fakat o anda hiç

beklenmeyen bir ey oldu.

Akakios'un dul karsnn ma
viler ile herhangi bir irtiba-

t yoktu. Fakat bu grup, ra-

kip partinin her hareketine
muhalefet ettiinden, bu va-
ziyet karsnda derhal ka-
dnn ve çocuklarnn taraf-

n tutmu, ve bu beklenme-
dik himaye sayesinde Âka-
kios'un kars da istediine
nail olabilmiti. Esasnda e-

hemmiyetsiz gibi gözüken
bu küçük mücadelenin neti-

cesi yllarca sonra, ve Teodo-
ra imoaratorice ünvanm el-

de edince ortaya çkmtr.
Yani ksacas, imparatoriçe

Teodora, yeillerin ay bek-
çisi Âkakios'un kz Teodo-
ra'ya yaot muameleyi u-

nutmadm isbat etmi ve
bunun acsn çkarmtr.
Yava yava gelien üç

kzdan en büyükleri içinde

bulunduu muhitin seyrine

uyarak sahne hayatna atl-

mt. Çok geçmeden ablas
Komito'nun yannda Teodo-
ra da o devirde çok revaç
bulan pandomimalarda rol

almaa balad. Çocukluktan
henüz çkan bu genç kzn
hayli göz alc bir güzellie
sahip bulunduu muhakkak
t. Fakat Teodora'nn bütün
meziyeti güzelliinden iba-

ret kalmyordu. Onda bu gü-
zelliin yansra eine az
rastlanr bir cazibe de vard.
Buna, canllk, zekâ ve uh-
luktan baka gerek yetime
ve gerek meslek icab elde
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etmi olduu tahrik edici e-«

da da eklenecek olursa, bu
ufak ve nârin yapl, beya
tenli, iri siyah gzlü kzn,
kendisine yaklaan erkekler
için en büyük bir tehlike te-
kil ettii kolaylkla anlalr.1

Teodora devrinin garip ka-
rakterli bir vakanüvisi var-;

dr. Prokopios adndaki bu
adam, resmen devlet hizme-
tinde çalm ve yazm ol-

duu eserlerinde imparaotru
,

ve onun icraatn göklere ç-
karrcasna meth etmitir.
Fakat ayn müellifin kâh «A-
nekdota» kâh ise «Gizli at-

rih» oloarak adlandrlan u-
fak bir kitab daha vardr ki
bunda o devrin büyükleri
hususî hayatlarn nbütün
kirli taraflar ile korkunç bir

surette anlatlmlardr. -
te bu Prokopios, bu eserinde
imparatoriçesi Teodora'nn
gençlik hayatnn gizli taraf-

larn bütün çplakh ile u-
zun uzadya yazmaktan sa-
knmamtr. Belki ksmen
halk arasnda hiç bir esasa
dayanmakszn azdan a-
za yaylan bir takm baya
dedikodulara dayanan bu «hi

kâyeler» de, muayyen bir de-
receye kadar bir hakikat pa-
ynn da mevcut olduu mu-
hakkaktr. Prokopios'un yaz
dklarmd'an anlaldna gö
re, güzelliinden ve cazibe-

sinden emin olan ve bundan
iftihar duyan Teodora he
men hemen tamamen çplak
denecek bir klkta yapt
oyunlarnda müstehçen ha-
reketlerden sakmmad gi-

bi, sahne dndaki hayatn-
daki gönül ilerinde de hiç-

bir hudut tanmyordu. Ka-
dn olarak büyük bir kabili-

yet ve atee mâlik olan Teo-
dora mesleinde de uh ve
serbest tavrl idi. Ak oyun

larnda zengin «fikirleri» ve
«yenilikleri »olan ve kolay
kolay yorulmayan bu genç
kadn nazarnda erkekler ab-

rasnda bir snf fark yoktu.
Prokopios'a göre ksacas hu
susî hayatnda genç Teodora
o kadar mülevvesdi ki, na-
muslu kimseler yolda ona
rastladklarnda, ona deme»

Teodorann sonradan yaplr

tasvirî bir resmi.

mek için kenara çekilirle

di.

Teodora'nn bu gönül m
ceralar günün birinde v
him neticeler dourmakjU
gecikmedi. Daha henüz <ft

sekizine bile gelmemi olî*n

Teodora'nn önce bir erkin

çocuu, bir müddet sonra <|j

bir kz dünyaya geldi. F
kat genç kadn, bilhassa i m

çocuunun meslek (!) hay
tma bir engel tekil etmesi

den ciddî surette endiele
diinden, anne olmaktan z

re kadar memnuniyet du
madiini, hattâ zavall coc

a kar bâriz bi rkin besi

diini gizîememiti. Bu k

o derece bâriz olmutu ki,

cuun babas, bebein h

yatandan endie duyma *

baladndan, selâmeti oij

yanma alarak îstanbul'd

uzaklamakta ve Arabista

ka^ar eritmekte bulmutu.
Teodora belki havatm I

tk bir intizama sokmak



diindera belki de ciddî bir
Lâka duyduundan, bu sura-
rda Hekebolos adnda bir
uriyeli ile birlikte yayor-
u. Bu ballk o derece kuv
etli oldu ki, Hekebolos Af-
ka, Kuzey Afrika eyaletin-
2 yüksek bir vazifeye tâyin
iilince, genç kadn onunla
eraber Boaz kylarndan
yaklamakta tereddüt etme
. Fakat Teodora'y Afrika-
î bir hayâl krkl bekli-
>rdu. Aarlarnda çkan bir
ünakaa ve kavga sonunda| tarafndan meteliksiz
r halde sokaa at 1lan genç
idin için bu uzak ve yaban-
yerde açlktan ölmeme-
n yegâne çaresi eski haya-
na tekrar dönmekten iba-
t kalyordu. O sralarda an
k yirmi yanda kadar o-
n Teodora, vücudunu sata-
k geçimini temin ederken
rcok ehirleri de dolasvor
I Bir müddet Yakn Dou-
m en büvük liman sehirle-
den birinde, îskenderiye-
§ bir müddet de Antalya'-
yaad ve bu saralarda ha-
tma yeni bir istikamet ve-
^ek bir takm kimseler ile

pt. Bunlar Ms^r ve Su-
?e çöllerinde yaayan ve
Javyen baz mezheplere
fit oldukl'armdan daimî
dbata mâruz kalan bir ta-
lin kesilerdi. Teodora on-
l'la konutu ve onlarn ken
n*r»e ablalklar akidelerin
ît%i a^nda kald, onlardan
^enciklerini unutmad ve
ralan -nüfuz ve kudret sa
>i oMu^nnda bu kesileri
ba^l olduklar mezhebi
rudu.

reodora Suriye üzerinden
anbul'a döndüünde artk
[unlam ve durulmu, k
:as artk tövbekâr olmu-
Bu arada malî vaziyetini

herhalde biraz düzeltmi
nal ki artk eski mesleâi-
devam etmeyerek, küçük

' eve yerleti ve geçimini
ik bükmekle temin yolu-
tutarak »namuslu bir ka-
hayat yaamaa bala-

Teodora'nn bandan ksa
anlattmz bu macera-

Teodora..

lar geçerken, Makedonya'-
dan Üsküp köylerinden ge-

len Iustinianos da daysnn
yannda büyümü ve yeti-
miti. 518 ylnda bir gün im
parator Anastasios ölünce,

ordu, senato, Maviler ve Ye-
iller partileri ve nihayet
bakent tarafndan destekle-

nen general Iustinos impara-
tor ilân edilmiti. Köyünden
geldiinden beri stanbul'un
kültür merkezlerinde dev-

rin bütün bilim ve ilimlerini

tahsil etmi olan Iustinianos,

days imparator olduunda
otuz beini geçkin bulunu-
yordu. Bu zeki, bilgili, yak-
kl, dindar ve siyasî görü-

e sahip adamla, karanlk ma
zili güzel kadnn karla-
malar nasl oldu? Bu sua-

lin cevab imdiki halde ve-
rilememektedir. Yine halk
dedikodularna baklacak o-

lursa, Teodora vaktiyle An-
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takya'da iken tand hafif

merep bir kadnn vastas
ile Iustinianos'u tanm, ve
yine rivayetlere göre, bir ta-

km sihir ve büyülerin yard
m ile parlak bir istikbalin

bekledii bu adam kendine
balamtr. Bütün enerjik

görünüüne ramen iradesi

hayli zayf olan lustinianos,

tam mânas ile bir dii oldu-

u kadar da ne istediini ve
ne yaptn bilen Teodora'

-

nn avucuna girivermiti. Bü
yük imparatorluun bir gün
idaresini alacak olan bu ki-

dam, bir tarihçinin ifadesi ile

«hakikî mânas ile bir dev-
let adam» idi ve takip ede-
cei program nceden çizmi
bulunuyordu. Bu programn
balca üç maddesini, parça-
lanmaa yüz tutan impara-
torluu tekrar bir bütün ha-
line getirmek, din vahdetini
temin etmek ve imparatorlu-
un her tarafnda carî bir

hukuk kurmak tekil ediyor-

du. Iustinianos'a tarihde
«mümtaz mevkiini verdiren
ren bu icraatn, muvaffaki-
yete eriebilmesine bir kii
müessir olmutur, o da Teo-
dora'dr.

lustinianos genç metresi-

ne önce patrislik ünvann
verdirmiti.. Çok geçmeden
de, 523 de onunla evlenmee
karar verdi. Fakat bu kara-
r engelleyen bir kanun mev
cuttu: Senato üyeleri hafif-

merep kadnlar ile evlene-

mezlerdi. lustinianos days-
na rica etti ve bu husustaki
kanun deitirilerek, Teodo-
ra'nm durumuna uygun bir

kanun yapld. Bu yeni ka-
nun o derece Teodora'ya gö-

re tertip edilmiti ki, hattâ

onun bir zamanlar dünyaya
getirmi olduu gayrimeru
kz da ihmâl edilmemi ve
bu kzn da istikbâli temi-
nat altna alnmt. Days-
nn sarayndaki mevkii mü-
temadiyen yükselen lustini-

anos, nihayet devletin en son
kademesine de eriebildi.

Yetmi yedi yama gelen ve
vaktiyle bir harpte ayan-
dan alm olduu yarann te-

siriyle shhati hayli sarslan
imparator, sonunun yakla-tn hissetmi ve 527 yl-
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nn 4 Nisan günü yeeni Ius-

tüanos'u resmen «Augustus»

ilân. etmitir. Tabiatiyle Ius-

tinianos'un kars da «Augus-

ta» ünvann almt. Birkaç

ay sonra 1 austosda lusti-

nianos ölmü, imparatorçe
Teodora kocas ile birlikte

devletin mutlak sahibi ola-

rak kalmt.
Teodora «bsilissa» unvan

ile imparatoriçe olur olmaz
derhal saray muhitinde yeni

bir hava esmee balad. Bir

taraftan Anadoluda birçok

arazilere kendi namna el

koyup ahsî servetini artt-

rrken, bir taraftan da süsle-

niyor, güzelliine itina edi-

yor, lüks ve ihtiam içinde

yayordu. Dier taraftan sa-

ray protokolunda esasl de-
iiklikler yaparak, kendisi-

ni huzuruna çklmas çok
zor, hattâ bazan tamamen im
kânsz bir insan haline geti-

riyordu. En âsil kimseleri,

devleti nen yüksek memur-

LK MAKN
Atei kutsal sayan ilk insan toplu

munda, haç biçiminde konulmu iki ol-

dun parçasnn birbirine sürtülerek a

te elde edilmesi dolaysiyle haç muba

rek saylrd. Bu kutsallk sa menk
besine balanarak, Hristiyanlkta da de

vam etmitir.

nsan zekâs gelitikçe, atein dahk

mihanikî yollardan elde edilmesi aran ln

m olsa gerektir ki, uçlar krk «gafz

mal haç» ortasndan bir mihvere balayp, aaya yerle

tirilen bir tahtaya krk uçlarn bir biri ard sra çarpp

sürtmesi yolu ile elde etmek çaresini buldular. Buna ilk ma

kine demek icabeder.

LK SÜNNET OLAN NSAN

Allah, Hazret-i brahim'e: «Sen ve sende

sonraki neslin aranzda riayet edeceiniz ah

dm budur ki, sizden her bir erkek hitan ol|
er

sun!» diye emretti

Hazret-i brahim hemen daha o gün, ol|ii

smail ile beraber evindeki akraba ve taaîûkat!

ve köleleri arasndaki bütün erkekleri, kendiîp 11

bata olmak üzere sünnet ettirdi.

Hazret-i brahim sünnet olduu zaman do

san dokuz yanda imi.

«brahim kavminin» bir nevi alâmeti farikas saylma ^

üzere konulan bu âdet, smail oullar arasnda tatbik edilmi|a

ve slâm dininde de makbul saylmtr l!.l



eyhül'ettiba Cemil Paa, KanJemir'e hâtralarn anlatyor.,

k Operatörümü?:

Cemil Paa Hatralarn Anlatyor
W urduna, hattâ bütün in-

sanla -her kulla nasip
Imayacak ekilde- yararl
mak mazhariyetine ermi
z insanlardan biri olan «ey
ületibba» sayn doktor o-

eratör Cemil Topuzlu, bilin

ii gibi, ilk modern cerra-
imizin de, rontgenciliimi-
in de piridir.

Evet, memlekete getirdii
ir çok yenilikler gibi, Tür-
iyede bizzat dörtba mâ-
lur ekilde kurduu ilk mo-
ern ameliyathanede, ilk mo
ern ameliyat yapan, ilk

ürk operatörü de, ilk defa
emlekette imâl edilen ront
en cihazn kullanan hekim
e odur.

Bütün bunlar henüz 25
anda genç bir doktor iken,

asl baardn örenmek
stediimiz zamlan, her za-

lanki cana yakn samimî
ülüü ile bir lâhza düüne-
ek:

!|
Türkiyemizin ilk operatörü \

;! Cemil topuzlu, çok entere- >

![ san hâtralarn Yeni Tarih

]i Dünyas Yll'na anlatm
j

![
tr. Yarm asr evvelini ib- }

;! retle bir daha yasyacaks- \

I ?

nz. \

Yazan :

KANDEMR

—
' Haydarpaadaki Tbbi-

ye-i askeriye okulunda ö-
renci iken, hocalarmzdan
gördüümüz ameliyat, oku-
lun hamamnn göbek tan-
da yaplrd. Çünkü henüz
ne orada, ne de hastahanele-
rimizde ameliyathane diye
bir ey vard. Göbek tanda
veya ev, han, otel odalarn-
da yapîan ameliyatlarda teh
likeli saylan karn, dima,
mafsal gibi yerlere dokunul-

mamak artiyle yaplrd. Ve
halk, £ou defa derdinin de-
vasn krkç, timarc ve
sünnetçi gibi kimselerden
beklerdi. Memleketimizde
ilk defa cerrahlk yapt söy-
lenen Nuri beyin vefat üze-
rine Tbbiye-i (askeriye oku-
lu «emraz- hariciye mual-
lim muavinliine» getirilen

Naim beyin verdii dersler
de, hep nazarî idi ve biraz
evvel söylediim gibi, ameli-
yat mektep hamamnn gö-
bek tanda yapard.
— Siz, ilk modern ameli-

yat ne zaman yaptnz?
— 1890 da tahsilimi ta-

mamlyarak Avrupadan s-
tanbula döndükten sonra, o
devrin en büyük hastahanesi
olan Haydarpaa hastahane-
sine operatör Olarak tâyin e-

dilmitim. Bu operatörlük
unvann da o zaman, benim
srarmla ilk defa veriliyor-

du. Çünkü ben, o devirde k-
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rkç, çkkç gibi tmarc ma-
kulesine de «cerrah» dendii
için, onlardan ayrlm olmak
düüncesiyle, diplomal haki»
kî cerrahlara «operatör» den-
mesi gerektiini ileri sürerek,
ilgili makamlara da kabul et-

tirmitim.
te, ilk modern ameliyat

da, bu hastahanede, yükün-
de kanser olan bir za Ditin

üst çe.e kemiini çkarmak
suretile yapmtm. O gün-
lerde bu hastahanede bile»

yaralara hâlâ eski usul tiftik,

lapa, merhemlerle pansman
yaplr, idrofL pamuk ve gaz
bezi yerine de sünger kulla»
nlrd.

Tabiî bunlarn hepsini ilk

hamlede kaldrdm. Yapt»m bu ilk modern ameliyat
gazetelere de aksedince, her
taraftan tebrikler aldm ve
böylece ilk öhretim d© ba»
lam oldu.— öhret nasl büyüdü?
—- O srada Paristeki ho-

eam profesör Pean îstanbula
gelmiti. Kendisini ziyaret

ettiim zaman bir ameliya*
tm görmek istediini söy«

îedi. Ben de bir Guatr ameli»
yatn onun usulü ile, huzu-
runda yaptm. Hocam bun-
dan pek memnun oldu, bu
memnunluunu Sultan Ha-
mide de belirtti. Bunun üze-
rine hem nian aldm, hem
de öhretim saray ve etraf-
na yaylm oldu.

Bir müddet sonra seririya-

t hariciye muallim muavini
bulunurken, Shhiye Reisi

Hasip paay tedavi ediim
üzerine; bu seririyat o za-

mana kadar içinde bulundu»
u köhne barakadan kurta-
rp, yepyeni ve mükemmel
Lir pavyona kavuturmaa
muvaffak olunca, burada da,
bir a^me neticesinde sar'a

illetine tutulan hastann ka-
fa tas! kemiini açmak su-

retiyle yaptm -hastay on
be günde iyi eden- ameliyat
ta Sultan Hamidin kulana
gidince, artk öhret ald, yü
rüda. O kadar ki, ameliyat
yaptrmak üzere Afganistan,
Buhara, Romanya, Msr ve
Bulgaristan gibi yerlerden
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Sevimli Paann güzel bir enstantanesi.

müracaat edenler görüldü. He
le sulatnlara ve ehzadelere
yaptm ameliyatlar sk sk
rütbeler ve nianlar getiri-

yordu.
—- Ya röntgen, üstadm?
— Yunan harbi srasnda

Dumekeden îstanbula yara-

llar gelmee balamt. Bun-
lar Yldzdaki muvakkat
barakalara yerletiriliyordu.

Peyderpey gelen bu iki bin
yaralya tam alt ay ben bak
tim. Ameliyatlarn bizzat

yaptm. O srada, «Hikmet-i
tabiiyye» (Fizik) muallim
muavini de yapm olduu
ufak bir röntgen cihazn ge-

tirdi. Avrupadan aldmz
baz âletlerle bunu tekem-
mül ettirdik. îptidaî bir e-
kilde olan bu röntgen ciha-

zn da ilk defa orada kul
nlandm. Bu cihaz; bugünkü-
lere nazaran tabiî çok ipti-

daî olmakla beraber, iimize

yarad. O tarihte rontg

baka yerlerde henüz p<

revaçta deildi. Bizim Ylc
barakalarnda bulunan yü
lerce yaral arasndaki ror|

gen tatbikatmz, hele bu
larm filmlerini gönderdii
Avrupa ve Amerikada bl

yük bir ilgi çekti. Tebriklt!

teekkürler geldi.
—- Modern cerrahiye fa

dal olan baz yeni bulul
rnz da vard deil mi?
—« Evet; meselâ kesilir

büyük krmz kan damarl
rnn, yani iryanlarn ba
lanmayarak, yan taraflar:

dan dikilmek suretile ki

cereyann ilk defa, görd
üm lüzum üzerine ben sa
ladm. Bunu o tarihte, ya
elli küsur yl önce, Mizan g
zetesi sahibi Murat bey,"

kzkardeine ameliyat yap
ken, etrafmdakilerin itira

larna ramen tatbik ettir



) güne kadar bütün dünya
errahlar, damarlar kesilip

jikilirken ip tutmaz zanne-
derlerdi. Ben ise, damarlar
faliamaktan kurtararak, pek
tlâ dikmek imkân olduu-
iu, bilfiil yaparak gösterdim
e bu usulü ihdas ettim. Bu
ayede, yava yava damar
errahisi de ilerleyerek, bu-

fün kalp üzerinde bile ame~
iyat yapmak imkânm ver»

li.

Bu buluumu, 1897 de ba
nurahhas olarak katldm,
vloskova milletler aras tp
congresine tebli ettim. lgi
e karland ve bu usule,

suture de plaies arterielles

>ar le procede Djemil paa»
üye ad verildi. Bu münase-
betle bir hâtram anlata»

im:

Moskova tp kongresine
jittiimiz zaman, Petresborg
«raynda Çar ve Çariçenin
>ir kabul resmine davetli i-

lik. O gece Sarayda büyük
>ir balo da yeriliyordu. Çar
/e Çariçe, kongreye gelen
nuhtelif milletler murahhas
arn ayr ayr kabul ede-
rek, kendi dillerile hitabet»

jnek suretile iltifatta bulu-
luyorlard. Bana sra gelin-

le, Çar önce rumca hitab et-

ti. Anlamadm hissedin-

ce, Franszca:

— Tabebet âleminde çok
tannm bir Osmanl ope-

ratörü kabul etmekle bahti-

yarm. Tlahsilinizi nerede
yaptnz? Siz, ortodokssunuz
ieil mi? dedi.

— Hayr, majeste, ben
rürk ve Müslümanm, tahsi-

limi stanbulda yaptm; de-
yince, çarm rengi att ve ve-

da srasnda bütün murah-
haslarn ellerini skt hai-

lde, beni sadece bir ba ha-

reketiyle selâmlamakla ikti-

fa etti.

• — Baka bulularnz?
— Bacakta; topuk üstüne

Igelen ksmdaki gerginlii

gidermek için, büsbütün kes
meyerek, ikiye ayrp dik

pek suretile bir ameliyat u-

jisulü bulmutum. Buna da
adm verildi. Ayrca, yine ta-

dm tayan ve basur meme
lerinde ,karn ameliyatlarn-
da, sünnet ameliyelerinde
kullanlan buluum mahsu-
lü pensler vardr. Bütün bun
lan çalrken, ihtiyaç duy»
dukça, ihdas ettim ve böyle-

ce dünyann her tarafna ya
ylmasn saladm. Bunlar,
Paristeki mehur alât cer-**

rahiye fabrikatörü Kölen ya
par ve vitrinlerinde benim
admla tehir ederdi.

— ^Fakat üstadm, sünnet
aleyhinde olduunuz halde 9

sünnet ameliyesinde kulla-

nlan pensi buluunuz?
— Hayr, ben sünnetin a-

leyhinde deilim. Bu, yanl
anlalmtr. Ben görüüm-
de çok haklym. Amma, kim
seye anlatamyorum. Ben:
diyorum ki, küçükken çocu-

a bu ameliyenin yaplmas
doru deildir, Büyüyünce,
kendisine brakalm, yaptr-
sn. Yoksa, zorla müslüman
lk olur mu?
—- Fransa cerrahî akade-

misi, milletler aras cerrahî

kongresi gibi bir çok dünya
tp teekküllerinin üyesi bu-
lunduunuzu biliyoruz. Bun
îarla ilginiz devam ediyor
mu?
—

• Ben, son zamanlara ka-
dar her sene, hem biraz din-
lenmek, hem de mensubu
bulunduum teekküllerle
temas etmek üzere Avrupa

-

ya giderdim. Bir kaç yl ön-
ce, en eski ve ayni zamanda
kurucu üyesi bulunduum-
dan dolay, kongresini açmak
üzere davet edildiim Paris-

teki cerrahî cemiyetinin bu
davetine, döviz verilmedii
için gidemedim. Onu taki-

ben, yine en eski üyesi bulun
dudumdan, bir ameliyat yap
mak üzere diavet edildiim,
Bükreteki cerrahî kongre-
sine de, ayn sebeple, yani
döviz verilmedii için kat-
lamadm.— imdi ne yapyorsunuz
üstadm?— Bu gün en büyük üzün-
tüm, eskisi gi*n cok okuva-
maymdr. Fakat, buna ra§
men, operatörlükteki yeni

gelimeleri muntazaman ta-

v izah

Yalnz ey ..

Operatör, hastasnn hus-
yelerini çkarp masann üs

;

tüne koymutu. Tekrar ko-

yup dikecekti. Tam eline

alaca vakit husyelerin ye-
rinde olmadn! gördü. Müt
hi bir akmlk geçirdi.

Etrafna haknt. Sevgili kö !

peinin yalanmakta oldu-
;

unu gördü ve her eyi an- <

tad. Fakat imdi ne yapa-
\

çakt? Bir an düündü ve!
sonra kararn verdi. Kö-

'

pel yakalad ve husyele-
;

rini çkarp hastasna takt.

Son dikii yaparken derin

bir nefes ald. Günlerden
bir gün hastasna sokakta
rastgelmiti. Selâmlatlar.
Doktor biraz da merakla
sordu:

— Naslsn, bir rahatszlk
hissetmiyorsun yal

Hasta:

— Eline salk dedi, hiç

bir ikâyetim yok, yalnz...

Doktor heyecanla sordu:

*— Bir ey mi var yoksa?
— Hayr, yalnz küçük ab

destimi yaparken bir aya-
•r gayr ihtiyarî kaldryo-
rum.

r\

Yolda bîr otomobil kaza-

sna urayan adam bir ec-

zaneye götürmülerdi.
Biri polise sordu:

— Bay memur zavall a-
' damcaz öldü mü?
|

Polis cevap verdi:

\

— Hayr, henüz yayor,
I
daha doktor bulamadk.

kib ediyor ve yenilikleri da-
ima okuyorum.
Dier bir üzüntüm de, çok

sevdiim stanbulun, gittik-

çe ümrana kavuarak, mede-
nî bir çehre alacana, gün-
den güne perian oluuna a
hit olmaktr. Bu güzel ehir,

bu derece ihmâle, bu kadar
bilgisizlie kurban olmaa
müstahak deildir.
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Yarnn zaferi: Robot.

954 Dünyasnda Neler Görülecek?

Büyük harpler, büyük icatlar dourur. kinci dünya harbî

de, dünya ilim ve fenninde en büyük inklâbn atom ile yap-

t. Bu yazda, 1954 ylnda atomun gösterecei harikalar

hulâsa edilmektedir.

Son yllarda atom saha-
sndaki ilerleyileri hayretle
takibeden insanlarn bu gün
en büyük endiesi, yarnla^
rn nelere gebe olduu dü-
üncesidir.

Hakikaten fen, öylesine

dev admlarla ilerliyor ki,

bu durum karsnda 1954
ylnda ve gelecek yllarda
neler göreceimizi merak et-

memek imkânszdr.
Atomla uraan Amerikan

âlimlerine baklrsa, merak
edilen (yarn) veya yarnla-
rn çoktan balam bulun-
duunu kabul etmek lâzm-
dr. Bunlara göre, Amerika-
da «imdiye kadar görülme-
mi bir dünyann douu»
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artk tahakkuk etmi sayla-
bilir. Yani, bir çoklarnn en
az krk elli yl sonra görü-
lebileceini hesapladklar
eyler daha bu günden ta-

hakkuk etmitir.
Birleik Amerikada Ellen-

ton, Dunbarton, Jackson gi-

bi kasabalarn boaltlarak
yerlerine büyük bir «atomik
imalâthaneler merkezi» ku-
rulmasna karar verilmitir.

Yine Birleik Amerikada
Los Alamos gibi, etraf top-

lu, makineli tüfekli kuvvet-
lerle sim sk muhafaza alt-

na alnm bir çok gizli atom
merkezleri faaliyet halinde-

dir. Geceli gündüzlü çalma
larla buralarda neler yapl-

dn, 1954 ün dünyaya n
sürprizler hazrladn bi
miyorsak ta, insanla af
knlk verecek eyler old
unda da üphe yoktur.
Bunlar arasnda, imdidef

az çok bilinenler, yarnn n<

lere gebe bulunduu hai
knda, ksa da olsa, bir fiki

verebilir:

Meselâ, insan elile yaratm cennet dedikleri mp<
rial Walley'de bu gün, -g<

renlerin söylediklerine gc

re- tarlalarda geceleri, sun
güne altnda çallma
ta ve ekilen bitkiler, bir gür
de yetimekte, sebzeler d

î!

makinelerle kendi kendin
toplanp, ykanmakta ve s(

uk hava tertibatl kutul?
ra, hiç insan eli demede
yerletirilip ambalâjlanmai
tadr. Yine ayn yerde, t

vuk, hindi gibi kümes haj
vanlarmm bile, biçimleri v
cesametleri deimektedi:
Bunlar da, adeta bir fabr|
kasyona tâbi tutulmak sur< i

tiyle yetimekte, etlerini
ar

beyaz ksmlar arttrlmal|t
tadr. Penicilline gibi baz
lâçlarla civcivler, dokuz aj

da ^üyüyüp yetimekte v
kesilip yenecek hale gelme*
tedirler. Halbuki, tabiî t
kilde yetimeleri üç ayda
aa olmamaktadr. Kasiat

lk hayvanlar da, etlerini

daha bol ve lezzetli olma
için sun'î yaplm sütle be*

lenmektedirler.

Yeni keiflerle, hayat
her sahasndaki ileri mak

Atom enerjisi ile iliyecek b

elektrik cihaz.
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'eler görmektedir. Tehlike-

li görüp sezen ve haber
jeren, resimleri ve tablolar
pen ve mükemmel ekilde
bpya eden, hiç durmadan
endi kendine on be kilo-

jetre dosdoru giden maki-
e adamlar (robotlar) yapl-

ve iletilmee balanm-
r.

Hele insanlarn, ruhan ve
edenen neye kabiliyetli ol-

uklarn hiç yanlmadan ve
jât'î ekilde tesbitj eden e-»

îktronik makinelere ne der-
iniz? Bu makineler insann
üünce ve duygularn en
ahrem temayüllerine ka-
ar her hususiyetini mükem-
lelen okumaktadrlar. Böy-
*ce, her insann hangi sa-

alarda daha çok baar gös-

arebilecei tesbit edilmek
uretiyle enerjinin israf ol-

lamas salanmaktadr.

Sür'at bahsinde de, yarn-
i dünyada sür'at, bugünküsü
e kyaslanamyacak kadar
ok olacaktr. Kozmik ua-
arn insanlar, hayvanlar ve
»itkiler üzerindeki tesirini

acelemek maksadile sinek,

are, mikrop gibi eylerle
[oldurulup, 400 metre yük-
eklie frlatlan füzeler de
ardr.

liikat, bu gibi yenilikle-

in yapld yerler imdiki
talde çok gizli tutulmakta-
Lir. Bunun sebebi de, henüz
ecrübe safhasnda bulunan
>az keiflerin tehlikeli du-
•umlar ihdas etmesidir. Me-
lelâ, plutonium tasfiyehane-

erinin yaknnda bulunan
îichland kasabasnda hiç

rimse sokakta veya tarlada,

e olursa olsun, yerde bul-

luu eylere kat'iyyen el sür

nez. Zira, bütün bu bölge,

Datan baa, civardaki plu-

tonium madenlerinin tesirile

tedio activite'ye bulam du
mmdadr.

Ksacas, bu gidile, imdi
pe kadar kendine mahsus bir

hayat, bir duyuu ve düün-
cesi bulunan insann yerine;

yeni icatlarla bambaka ve

Robot ite böyle kendi kendine

dolaabilecektir.

yepyeni bir insan tipinin ge-

çecei uzaktan uzaa görün-

mee balamtr. Allann ya

ratt insann, bundan son-

raki atom devrinin çeitli

tehlikelerine kendisini ma-
ruz brakmamas gerektii

için »atomun tesirine dayana
bilecek kabiliyette olan ro-

botlar insan yerine i göre-

cek, çaltrlacaktr.

Artk, hedefini kendi ken-

dine gidip bulan robotlar bi-

Tehlikelerden korunan Miço

adl elektronik hayvann
ayarlanmas.

Ie yaplmaktadr. Baz? ilim

adamlarnn düüncesine gö-

re, hakikî insann hayatn
atomik tesirlerden korumak
için, meydana çkmas mu»
kadder ve zarurî olan maki-

ne insanlar neslinin, yani ro-

botlarn duygular ve beyin-

leri de bulunacak, hem de

bunlarn her hassas hakikî

insandan daha kuvvetli ola-

çaktr.

Bu ilim adamlarndan Al-

bert Ducrocq bu konuda, ay-

nen öyle demektedir:

«Bizzat robotlarn kontro-
lü altnda bulunacak bir

hydro-elektrik santralinin e-

nerjisile, robotlardan mey»
dana gelmi bir millet mü»
kemmelen faaliyette buluna»
bilir. Bunlar, kendilerine
mahsus usullerle alacaklar
emirlere göre, her ii, hattâ
bir fabrikay, bir daireyi i-

dare etmek gibi ileri dahi
pek âlâ yapabilirler. Hattâ,
makineler bile yapp kura-
bilirler. 1953 ylnn ilk ayla
rnda Amerikal bir mühen-
dis, tpk kendisi gibi bir ro-

bot yapabilen bir robot icad
etmitir.»
M —

|

Hamet
î

air Hamet, dilini bir

türlü tutmyarak her-

t

kei hicvettii için, bir

fermanla Kean'a sürülmü
Ü. Bir gün, saz airlerinin

devam ettii kahveye git-

m iti. Hamet'in air oldu-

unu duyunca: «Aa, dedi-

|ler, bize bir koma oku, bi-

raz saz çal.» Hamet, u be-

yitle cevap verdi:

Biraz betçe çkmt ivaz-

mz

stanbulda terkeyledik sa-

mz.

lim
'
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Bir harem kadn (Ecnebi ressam görü ile).

Haremden mektuplar: 8

Bayezid'in Kz Aye
Sultan'n Mektubu

M. Çaatay ULUÇAY

II. Bayezit kzlarnn
hepsini evlendirmi, damat-
larn zengin sancak ve vilâ-

yetlere tâyin etmitir. Bu
devirlerde padiah kzlar,
elerinin vazife gördükleri
yerlere beraberce giderlerdi.

te bu mektuplarn mühim
bir ksm padiaha mpara-
torluun muhtelif yerlerin-

den bayram, kandil, Nevruz
ve saire tebriki, kocalarnn
yerlerinin deitirilmesi, ya
hut ta baz kimselerin ceza-

landrlmas hususlarnda
gönderilmitir.
Padiah kzlar gittikleri

tyerfcerde kocalarile beraber
lüks ve tantana ininde yaar-
lar, zengin olanlar büyük ya
plar yaptrmak suretile ad-
larn ebedîletirirlerdi. Fa-
kat birçoklar da kocalar ö-

lünce, yahut azledilince yok-
luk ve sefalet içinde yaa-
mak zorunda kalrlard.
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II. Bayezitin kzlarndan
Aye Sultan, Güveyi Sinan
Paa ile evlenmitir Kocas
ile uzun yllar mes'ut yaa-
mt. kinci Bayezitin tahta
çkt srada Aye Sultan
Kütahya kalesinde bulnuyor
du. Sinan Paa, padiahn s-
tanbula geldiini, Cem ile

savatn duyar duymaz ka
yr babasnn imdadma ko-
mu, Aye Sultana yetecek
kadar para brakmamt.
Bu durum karsnda Aye
Sultan, kendisinin ve maiye-
tinin geçimlerini salamak
için, Kütahya kalesinde dev-
lete ait bulunan hazineye el

koymu, sarfetmiti. Kale
dizdar paray isteyince, ve-
rememi, o zaman babasna
u mektubu yollayarak bu
paray affetmesini, dedesi
Fatih Sultan Mehmedin ken-
disine hediye ettii üsküfü
karlk olarak gönderdiini

bildirmiti;
«Sultan babam ztllulîah-

alel enâm hazretlerinin ha
zaran hzar acz- kusur bvrt

devletin ve saadetlû müba
rek âsitanenize yüzü yüz sür
mekten sonra ma'ruz- cari
ye-i fakire budur ki bundm
evvel bu cariyenüz mahsu
sa-i Kütahya'da iken Cen
fereta vaki'olub gelüb Kü
tahya kal'asn hisar edül
eretmiye tetbir edicek 01

zaifeniz yannda harçlk bu
lunmayub ve helâllim kulu
nuzdaki sultan babam dev
letlû slâmbul'a suru' idicel

istikbale varduu sebebde
âciz ve fru-mande olub za
rurî Kütahya kal'asndan su
tan babam hazretlerine ai
yirmi be bin akçe bulub ye-

kede yekle harceyledim
imdiki halde kal'a dizda-

rndan taleb olmadn ol da
hi gelüb bu cariyenizden ta-

leb eyledi. Öyle olsa imd\
dahi takatimiz olmad se-

bebden merhum mafur saiö

ehid dedem Sultan Mehmet
Han tabe serahu... bir üs-

küf ata eylemi idi. Bunda
Gelibolu'da satmya müteri
bulunmayub ve rehinede ki-

mesne kabul eylemedüü se-

bebden zarurî olub ayniyle
sultan babam dergâh- mu-
allasna is'al olundu. Bâki
ferman sultan babam hazret
lerinm âli emirlerine ve
fevr-i efkatlerine müteal-

liktir..*

Cariyeniz
zaife J

Aye el-hakir (1}

Aye Sultan babasnn sa
lnda ve kocasnn hayar
tnda iyi günler yaad. Edir-

nede cami yaptryordu. Bir
çok köyleri bu camie vak-
fetti. Zaman zaman babasn-
dan hediye ve ihsanlar gör-

dü. Fakat, kocasnn ölümün
den sonra, yokluk ve sefalet

içinde yaad anlalyor.
Gerçi babas tarafndan ken-
disine tâyinat verilmi, tahsi

sat balanm ise de bunun
zarurî ihtiyaçlarn karla-
mad anlalyor:

(1) Töp. Ari?. I\Tö, E. 5544





«Eyyam- saltanatmzda,

ho sa ve selâmet devam-%
devlet duasna ve cemal-i ci-

han araya megul ve müte-
evvika bilme. Min baad
der-i Devlete arz- hendei
budur ki, elhaletü hazihi

kesret-i klletten iztirab ve

infial târi olduu ecilden la

cerem âsitane-i asuman rif'a-

tai arz olunmak istihsan bili-

nüb keyfiyet-i hâl ve mas-
duk ol-mahal bu mikdara ik-

tifa olundu...» (2).

Hele II. Bayezitin ölümün-

den sonra, Aye Sultann du

rumunun felâket halini ald-

görülüyor. Kuvvetli bir

ihtimalle bu ackl mektu-

bun da betbaht Aye Sulta-

na ait olduu, Yavuz veya
Kanunîye yazld tahmin
edilebilri:

«Devletlû sultanmn hak-i

pay- erifine arz- hal buaur
k, AUat- Taalâ sultanm
yetmi bin dürlü bilâaan sak

lasun, âmin, Yarab el-ai-e-

min. Devletin sultanm ben
karavan halini kafirlere,

vermesün, üç dört yetimle-

rüm vardr. Beslemiye taka-

tim kalmad. Bu gün yarn
yeyecekleri dahi yoktur. Ol
sebehten bir kaç akçe borç

olunmutur. Bir nice kerre
hapsolunaum. imcûikihalde

ise otuz akçeye kestiler, e-

limden dilencilik gelmez.
Sultanmdan gayri kimesne-
den dilencilik edemezim.
Devletlû sultanm sayir dii

lenciye kyas etmeyüb ced-

dün ruhiyçün ve sultan ba-

banzn ba için olsun ben

karavandan in'amm diri
etmeyüb himmet oluna. Ol

yetimlerin dahi kulolu oluh
ulnfeseri olmayuö esrgeraan
kalmlardr. Ümmiddir ki,

ol yetimlere dahi inayetini

diri etmeyüb himmet ede-
siz. Sultanma dahi ecr-i ce-

mil sevab hâsl olalar, ina-
allah taalâ.

Karavatn
Aye (3)

Yalnz, yukarda da belirt

tiim gibi, bu mektubun II

Bayezitin kz Aye Sultana
ait olup olmad üzerinde
durmak gerekir. Ad geçen
Ayenin II. Bayezitin kz
olmas kuvvetle muhtemel
bulunduu gibi, haremden
çra edilmi bir cariye ol-

mas ihtimali de vardr.

(2) Top. Ar\ No. E. 10157

(3) Top Ar. No. 11614.

Eski istanbul'dan bir görünü

F

stanbulun en büyük ve ezelî dertlerinden biri de (köpek) dâvas.d.r. bu büyük ehir sokak-

lan, tarihin hic bîr devrinde köpek derdinden kurtulamamtr. Bir ara, bunun çaresini ehr

köpeklerini Hay.rszadaya sürmek olmutu. O zaman stanbulu ziyaret eden mehur Fransrz

karikatüristi Sem, Hay.rs.zadadaki köpeklerin ac.kl. halini hem yaz.s. hem de çizi ile tesb.t

etmiti. Son günlerde yine gazetelerde sokak köpeklerinden ikâyet edilmesi üzerine, yakn ta-

rihe ait bîr fotoraf nerediyoruz.

J . . L j ,,, nr - *^ " * «m**~~~»~«~~ *******
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Bir saray arabas, saray kadnlarn muhafzlarla eski köprüden geçerken.

La Martine'm ark Mektuplar: 8

Padiah saraynda ilk Frenk

imdiye kadar tercüme edilmemi olan Fransz edibi Lâ.Martine'in ark mektuplar, Ham-
el i Varolunun kymetli kalemiyle ve üslûbunun zarafeti muhafaza edilerek ilk defa

Türkçeye çevrilmi ve sayfalarmzda neredilmitir. Bu saymzda, Lâ Martine'in stan-

bula ait intihalarnn son mektubunu okuyorsunuz. Gelecek saymzda, Edirne hakkndaki

mektubunu tarihî resimler neredeceiz.

ZZZZZ^ZZZZZZZZI^ Çeviren i Hamdi VAROLU ZZIZ^^Z^IZZZZZZZ

Zeki, neeli, nüktedan bir

adam olan kesedar efendi,

beni kendi oturduu daireye
götürdü. Türkiyede ilk defa
olarak, bir parça lüks mo-
bilyeyi, ve Avrupa tarz ra-

hatl orada gördüm. Sedir-

ler yüksekti ve ipekli yas-

tklarla örtülü idi. Odann
etrafnda masalar, tahta raf-

lar vard. Bu raflarn üzer-

lerinde defterler, kitaplar,

corafya haritalar, bir de

kürrei mücesseme görülüyor
du. Bize reçeller ve erbet-
ler getirdiler. Sanatlardan,
ilimlerden bahsettik, bunla-
rn Avrupada mevcut olan-

lariyle Osmanl imparatorlu
undaki beer bilgilerini mu
kayese ettik. Kesedarn, bir

Avrupal kadar okumu, bir

Avrupal kadar bâtl kana-
atlerden azade bir adam ol-

duunu gördüm. Hereyi an-
lyordu. Sultan Mahmudun

slahat teebbüslerinde mu-
vaffak olmasn istiyordu.

Fakat ihtiyar olduu için, ha
yatn, dört padiahn mute-
medi olarak sarayda geçirdi-

i için az ümitli görünüyor,
istikbale, tevekkülle boyun
eiyordu. Bu metruk sarayn
içinde sakin ve münzevî bir

ömür sürüyordu.
Bana herey hakknda, fel

sefe hakknda, din hakkn-
da, Avrupa halknn inanç-
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lan, muhtelif devletlerin

cumhuriyet olsun, krallk
olsun, rejimleri hakknda, si

yaset, tabiye hakknda uzun
uzun sualler sordu. Hereyi
öyle vuzuhla, öyle srasnda
ve öyle selim hisle gözden
geçirdi ki, karmda impa-
ratorluun en seçkin insan-

larndan biri bulunduunu
anladm.
Kesedar efendi, bana kür-

rei mücessemesini getirdi,

kendisine seyyarelerin hare-

ketleri, kürenin bölümleri
hakknda izahat vermemi is-

tedi. Ne söyledimse hepsini
kaydetti, örendii eyler-
den çok memnun göründü.
Sonra, akam yemeini dai-

resinde yememi ve gece sa-

rayda kalmam rica etti. s-
rarlarna mukavemette çok
güçlük çektik. Ancak, arka-
dalarmla karmn, sarayda
olduumu bilmedikleri için,

avdet etmediimi görünce
son derece meraka düecek-
lerini söylemek suretiyle bu
srarn yenebildik.— Filhakika, saraya ilk

girebilen frenk sizsiniz, de-
di. Bu da dost muamelesi gör
menize bir sebep tekil eder.

Bizi merdiven bana ka-
dar teyi etti. Bu iç merdi-
venler, padiah saraynn ta-

raçasndan haremin girintili

çkntl bahçe yollarna do
ru iniyordu. Bir bostanc ba-

bizi kökten köke, tarh»

tan tarha dolatrarak, çiçek
ler, fskiyeler arasndan ge-
çirerek yüksek bir duvara
açlm bir kapnn önüne ka
dar getirdi. Orada, yüz ka-
demden daha yüksek, muaz-
zam pnarlar gördük. Bu a-

açlar orada bir orman ka-
dar skt. Çiçek tarhl^ryle
yer yer bölünen bu aaçla-
rn ilerisinde yemi aaçlar
ve büyük zerzevat bahçeleri

vard ki, zenci köleler tara-

fndan ekilip biçiliyor. Bu
kölelerin kulübeleri de aaç-
larn altnda. Bu gayri mun-
tazam bahçeler su yollariyle

sulanyor. Haremden biraz

ötede, sarmaklarn, arsz
otlarn bürüdüü, içinde

baykularn mekân tuttuu,
Bayezite ait muhteem bir

«ski saray var. Tatan yapk

m olan bu saray, fevkalâde

güzel bir arap mimarî tar-

znda ina eailm. Kolayca
tamiri mümkün ve bal ba-

na sarayn heyeti umumi-
yesine muadil olabilir. Fa-

kat perili diye ad çkt i-

çin hiç bir Osmanl oraya a»

dm atmyor.

Topkap sarayndan görü-

len manzara, dünyann en
güzel manzaras, ve bu sa-

ray, nice kanl hâdiselere sah
ne olan bu yer, Osmanl im-
paratorluunun doduu, bü
yüdüü, fakat içinde ölmek
istemedii bir bina. Zira,

Yeniçerilerin katlinden be-

ri, Sultan Mahmut orada o-

turmuyor. Yumuak huylu,
zevkine dükün bir insan ol-

duu için, devrinin bu kan
lekeleri onu rahats etmek-
te. Belki de, stanbulun mu-
taassp halk arasnda kendi-
sini emniyette hissetmiyor, o
sebeple, bir ayan Anado-
lu kysnda, öteki ayan
donanmasnda, Boaziçi k-
ysndaki otuz asraynn için-

de hissetmei tercih ediyor.

Bu saraylarn umumî vasf
ne büyüklükleri, ne rahat-
lklar, ne de ihtiamlardr.
Bunlar, ajurlu, yaldzl tah-

tadan çadrlardr. Asl hu-
susiyetleri, Türk milletinin

hususiyetidir. Yani zekâ, ve
tabiat sevgisi. Bu milletin,

güzel tabiat köelerine, mas-
mavi denizlere, gölgeliklere,

pnarlara, karl dalarla çev
rili uçsuz bucaksz ufuklara
kar olan meclubiyeti, onun
en hâkim insiyakdr. Bu mil
let, padiahlarnn sarayn,
kendi ülkesinde ve belki bü-
tün cihanda mevcut en güzel
tepenin yamacna oturtmu.
Bu sarayda, bir Avrupa sa-

raynn ne haricî debdebesi,
ne de esrarl zevkleri var.

Yalnz, bir bâkir ormanda
gibi, a§aolarn serbestçe ve
e"hpr»î sekilme serilin perpil-

dikleri, sularn rltlariyle,
güvercinlerin demlerivle do
lu geni bahçeler. Yalnz, da-
ima a^k duran bol pencere-
li odalar, bahçelere ve de-
nire ^»akan epeler, kafesli

kökler. PaHicahlar, bu ka-
feslerin arkasnda oturup,

hem inzivann, he mBoazi-

çindeki shiirli manzarann
zevkini tadyorlar. Türkiye-
nin her taraf böyle. Hünkâr
ve millet, büyük, küçük her-

kes, oturaca yeri intihap

ederken bir tek ihtiyaç du-
yuyor, bir tek hisle hareket
ediyor: Güzel manzara gör-

mek. Yahut ,evlerinin vazi-

yeti veya fakirlii müsait oL
madii, hiç olmazsa birkaç
ku, birkaç aaç, bir koyun2

kulübesinin etrafnda, bir

köecikte birkaç tane gü-
vercin sahibi olmak. Onun
için, nerede güzel, irin, lâtif

bir tepecik varsa orada bir

Türk kulübesi yükseliverir*

Boaziçinde güzel manzaral
bir köke, bir tepecik, Ana-
dolu veya Rumeli kysnn
güleç bir koyu yoktur ki, bir

pasa veva bir vezir oraya bir

kök yahut bir bahçe yap-
masn.

Muhteem bir ufkun kar-

snda, bann üstünde dal-

lar ve yapraklarla süslü bir

aacn gölgesinde oturup,

can sklncaya kadar tabi-

ati seyretmek, ite
m
müslü-

mann hayat budur. kamet-
gâhlarnn intihab ve terti-

bindeki hususiyetleri de bu
izah eder. Bu milletin hare-

ketsizliini ve sükûtîliini

de gene bununla izah edebi-

liriz. Türkler, ihtiraslarla a»

yaklanp, içlerinde uyukla-
yan fakat hiç bir zaman kay-
bolmayan, yaradltan sahip
olduklar enerjiyi tekrar bu-
lacaklar âna kadar böyle
hareketsiz ve sükûtî durur-

lar. Türk, Arap gibi geveze
le iktifa eder, hülyaya dalar,

delildir. Tabiatin zevkleriy-

tefekküre dalar ve dua eder.

O bir kalender millettir. Her
evi tabiatten alr, her ey!
Allaha balar. Allah her za-

man aklmda ve dudaklarm-
dadr. Alah ksr bir fikir

olarak düünmez, elle tutu-

lur, aikâr, pratik bir realir
te olarak kabul eder. Kuvve-
ti, ilâhi iardeve mütemadi-
yen tapmasmdadr, mezhebi.

kaza ve kadere inanmadr.
hsan bu imana sahip olduk-
ça dünyay ayn derecede ko
laylkla ve sükûnetle fethe-

der ve kaybeder.



Yaku Tariliu Karanlk sayfalar : 2

Meclis-i Mebusan'n baslmas
ve Malta ya nefyedlenler

Meclis bakan vekili Ab»
dülazz Mecüi efendi padi-
ahla vuku bulan müia&at
ve bilhassa padiahn halk
koyun sürüsü sayan zihni»

yet ve sözlerini anlatrken,
mecliste kyamet kopmu-
tu. Bu srada, meclis muha-
fz taburuna mensup bir yüz
ba gelerek, henüz kürsü-
de bulunan bakan vekilini

selâmlayp:
— Efendim, demiti; bir

ngiliz zabiti geldi, Rauf bey
le Kara Vasf beyi istiyor.

Bu sözler, zaten müthi
bir galeyan ve kaynama i-

çinde çalkanp duran meclis
te bir bomba gibi patlad.
Asabiyet ve heyecanla yer»
lerinden frlayan mebuslar,
yumruklarn ska ska:
Vuralm, kralm... tar-

znda baraarak, köpürü-
yorlard. Her kafadan bir

ses çkyor, bir cokunluk,
bir gürültüdür gidiyordu.
Sonunda Yusuf Kemal

bey, sinirleri yattracak bir
çare bulmak isteyerek, sesi-

ni yükseltti, bir eyler söy-
ledikten sonra:— Bu ide asl karar ve-
recek olan, üphe yok ki,

Rauf beyin bizzat kendisi-
dir; deyince, Rauf bey de
bakan vekiline hitabetti:

Burada bir muhafz ta-

burumuz var. Emir verin va-
zifesini yapsn!
Fakat bakan vekili bunu

yapamad; dedi ki:

— Bakan Celâlettin Arif
bey gitmeden önce, mecliste
kan dökülmemesi için emir
verdi.

Bunun üzerine Rauf bey
de:— Benim kararm var. Fa
kat bu kararm tatbik eder-

ken, arkadalarmn mütees
«ir olmamalar için bekle-

1 Yazan :
-

KAN DEMR

Dört saya sürecek olan bu

seri yaz, arkadamz Kan-

demir'in yeni vesikalarla

hazrlad bir seridir. Yene

Tarih Dünyas» «Eski devir

ler» olduu kadar, yakn
maziye ait hâtralara da

sayfalarnda geni yerler

vermekte devam edecektir.

dim. imdi., diyerek Trab-
zon mebusu Ali ükrü beye
(1) döndü:
— Git ngiliz zabitine söy-

le; gelsin beni cebren alsn!
alsn î

Ali ükrü bey gitti ve §w
haberi getirdi:— Efendim, ngilizler te-

lefon ediyorlar; daha kuv-
vet istiyorlar.

Rauf bey tekrar Ali ük-
rü beye:

— Git, dedi; söyle, mec-
liste kan dökmee sebep ol-

masnlar. Madem ki, beni is-

tiyorlar; «Müzakere halin-
de bulunan meclisten Rauf
beyi cebren aldk» diye bir

vesika yazp imzalasnlar.

ngiliz zabiti bu teklif!

derhal kabul ediyor, istenen
vesikay imzalayarak veri-

yor, Rauf bey de bakan ve-

Rauf Orbay, Millî Mücadele yllarnda Atatürk ile beraber.
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kiline takdim ediyor ve Ka-
ra Vasf beyle ngilizlere

teslim oluyor.

Acaba niçin böyle yap-
yor? O sraaa mebuslardan
bazlarnn da teklif ettikleri

giûi, ingilizlere görünme-
den kaçmak imkân varken,

hattâ daha önce, meclis ba-
kan Celâlettin Arif bey gibi

ortadan kaybolmak ta pek â-

lâmümkün iken, neden bile

bile bu vaziyeti ihdas edi-

yor, dümana teslim oluyor?

Bu muammay, daha doru-
su bu «millî dâva uruna
kendi kendisini tarif edilmez

bir felâketle feda etmek»
kahramanlnn sebebini

anlatmadan önce, taarruza

urayan millet meclisinin â-

kbetini anlatalm:

Merhum Yunus Nadinin

de dedii gibi, Rauf bey, (Ra

uf Orbay) o zaman stanbul-

da Anadolunun en büyük,
hattâ balca temsilcisi idi.

Tevkifinden önceki son mec-
lis toplantsnda dahi, bu
temsilciliini açkça belirten

sözler söylemekten çekin-

memiti. ngilizler de zaten

bunu böyle bildiklerinden,

koskoca meclisten onunla,

en yakn mücadele arkada
Kara Vasf alp götürmü-
lerdi.

Fakat, meclis urad bu
taarruz, yedii bu darbeden
sonra, üyelerinin çounluu
serbest braklm bulunma-
sna ramen, artk meclislik-

ten çkmt.
Esesan, Biraz sonra anlata-

camz veçhile, Rauf Orbay-
n da kendisini feda etmek su
retiyle, güttütü gaye ve iste-

dii netice bundan ibaretti.

Bu sebeple meclis 16 Mart-
tan sonra,ancak bir defa, o

da teehhüt mikdar toplan-

m, bunda da, urad ta-

arruzu ksaca protesto ede-

rek, dalmt.
Osmanl mebuslar mecli-

sinin bu son oturumu, 18

Mart Perembe günü yapl-
d. Bakan Celâlettin Arif

bey, hâlâ meydana çkmad-
344

mdan, bakanlk mevkiin-
de birinci bakan vekili Hü-
seyin Kâzm bey vard. Bir
önceki zabt okunduktan son
ra, Sinop mebusu doktor R-
za Nur beyle, aralarnda Er-

zurum mebusu Hüseyin Av-
ni, Bolu mebusu Tunal Hil-

mi, Gümühane mebusu Ze-
ki, Trabzon mebusu Hüsrev
beylerin de bulunduu 17

mebusun verdii u takrir

okundu:

«Harb-î umuminin mem-
leketimiz hakknda pek nâ
müsait artlar dahilinde so-

na erii hasebiyle, elîm bir

tarihî vazife ifasna davet o-

lunan meclis-i meb'usan, son
defa makarr- hilâfet ve sal

tanat- seniyyede ahval-i

fevkalâde tahaddüs etmesi ve
merutiyetle idare olunan
memleketlerin hepsinde mil
let vekillerine temin edilen

masuniyet ve muafiyetler-

den vekayiin ilcasiyle mü-
tenezzi olmas sebebiyle,

meb'usluk vazifelerinin i-

caolarm memleketin bu
günkü vazivetiyle telif imkâ-
nndan mahrum kalmtr.
Her eyden evvel, fikir hür-
riveti ve vicdan istiklâline

vabeste olan bu mukaddes
Vazifenin emniyetle yap 1 !-

mhsma imkân verecek bir

hal ve vaziyetin tahass^üm
bekliye^ek, umumî toolant
larm te'hirini teklif ederiz.»

Bu tarihî teklifin okun-
ma^ndan sonrai, çok} heye-
canl ve mütessir bir halde,

titreye titreye kürsüye çkan
Sinop meb'usu ve takrir sa-

hibi doktor Rza Nur bey,

tarihin eiinde son dakika-

sn yaayan Osmanl me-
buslar meclisinin kubbesi al

tmda çnlayan son sözlerini

öyle söyledi:

«— Arkadalar!.. Mühim
bir an- tarihi yayoruz. Bu
devlet ve millet, bu zamana
kadar böyle büyük bir mu-
sibete duçar olmamt. Os-
manl payitaht ve slâm da-

rülhilâfesi bu gün ecnebi
devletlerin müsellâh igali

altna geçmi bulunuyor. Bu

nu icabettirecek hiç bir hal
ve sebep yoktur. Osmanl
meclis-i meb'usan tecavüze
urad. Meb'us arkadala-
rmzdan Rauf, Kara Vasf,
Faik ve eref beylerle Nu»
man -usta- efendi meclis-i

meb'usandan igal kuvvet-
leri tarafndan cebren alnp
tevkif edildiler.

Bu hal, hukuk-u esasiye

düvele tamamiyle muhalif-
tir. Kaytsz artsz vicdan
ve fikir hürriyetine malik
olmayan bir meclis-i meb'u-

sann serbestçe kararlar ver-

mesi mümkün olamyaca-
mdan, millet vekillerinin

masuniyetine kar yelteni-

len bu tecavüzü, iddetle pro

testo ediyoruz. Bu protes-

tomuzun bütün dünya terii
heyetlerinin ve bilhassa bil-

cümle parlamentolarn anas
olan büyük Britanya parla-

mentosunun ve bu gibi tari-

hî vakalara defalarca sahne
olmu olan Fransz ve tal-
yan parlamentolarnn ku-
laklarna vasl olmasn te-

menni ederiz.

Bu gün, üstümüzde bulu-
nan millî vazifeyi ifaya, ya-
zk ki, ancak bu derece kaa-
diriz. te bu sebeplere bi-

naen, verdiimiz takrirle bir

teklifte bulunuyoruz. Bu
takririmizi millî bir vesika
olarak tarihe tevdi ediyo-

ruz.»

Doktor Rza Nur beyin bu
heyecanl sözleri, zaten he-

yecan halinde bulunan mec-
lisi büsbütün heyecanlan-

drm; bu millî bir felâketin

derin strab eklinde içlere

akmt.

Takrir, derin bir matem
havasnn sessizlii içinde,

çounlukla kabul edildi ve

bununla birlikte, Osmanl
meb'uslar meclisi de, artk
tarihin derinliklerine ema-

net edilmi oldu.

(1 ) Büyük Millet, Meclisi-

nin ilk devresinde, Ânkarada
Giresunlu mehur Topal Os-

mann canna kyd zattr.



Türkler

ve

Avrupa

ngilizce History to Day mec-

muasnn eylül 1953 sayl nüs

hasnda dünyaca tannm ta-

rihçi Bernard Lewis stanbu-

luh fethi münasebetiyle bir

makale yaynlamtr. Bernard

Levvis'in bu yazs, Türk içti-

maî adaletini bütün delilleri

ile ilk defa ilim âlemine ispat

etmektedir. Arkadamz ky-
metli tarihçi M. Çaatay Ulu-

çay'n ksmen tercüme ve ks»

men tahlil ile naklettii yazy
okuyucularmza sunuyoruz.

Fethin beyüzüncü yl dö=

nümü, memleketimizde ol-

duu kadar, darda da bü-
yük tepkiler yaratt. En az
Türkiyede yaynlanan eser»

ler kadar, yabanc memleket
ierde de neriyat yapld.

s'^nbulun fethi dolay-*»

siyle yazlan makalelerden^
birisi de, Londra üniversite-

si profesörlerinden Bernard
Lewis tarafndan «History

EUROPE AND
THE TURKS:

The Civilization

ofthe

'Ottoman £»pire

Makalenin ilk sayfasn gösteren klie.

to day» dergisinin Ekim 1953

saysnda «S. 673 - 680» «Av-

rupa ve Türkler» bal al-

tnda yaynland.
Profesör Lewis, bir kaç

Bteit dille Arapça ve Türk-
çeyi mükemmel konuan bir

bilgindir. Londra üniversite-

sinde Arab tarihi okutmak-
tadr. Yakn Douda, bilhas-

sa Msr, Türkiye ve Filis-

tinde uzun incelemelerde
bulunmutur. stanbulda Top-
kap saray arivi, Babakan-
lk arivi ve önemli kütüp-
hanelerimizde tetkikler yap-
m; bu hususta, türlü konu-
lara ait makaleler yayanla'4

mistir.

History to Day mecmuasnda neredilen mevleviler resmi

Profesör Lewîs Türkiyeyi
ve Türkleri yakndan tanr,
burada birçok dost ve arka-
dalar vardr. stanbulun
fethini ele alarak Türkler i»

le Avrupallar arasnda ma.
zide olan gerginliin ve hu-
sumetin sebeplerini aratr-
yor ve bunu anlayla da ce-
vaplandryor.
te biz bu yazmzda, pro-

fesör Lewis'in iaret ettii
meseleleri buradla ana hatla-
riyle göstermek

. istiyoruz.

Profesöre göre, Müslüman
larla Hristiyanlarm arasnn
açlmas, Hazret-i Muham-
medin Müslümanl kurma-
s ve yaymaa çalmas ile

balar. Din ayrl ve Türk-
lerin Hristiyanlarla yüzler-
ce yl sava yapmas, Türk
korkusunun Avrupada yer-
lemesi, yllar geçtikçe art-

mtr.
Muhammetten sonra yeri-

ne geçenler Suriye, Filistin,

Kuzey Afrikay fethettiler»

buralardaki Hristiyanlar
Müslüman yaptlar. Bu du-
rum Avrupada, Müslüman-
larn Hristiyanlara kar aç-t ilk sefer ve sava say-
lrd. Daha sonra Türklerin
Anadoluyu fethederek Sü-
riye ve Filistini Türk idare-

sine almalar, Bizlans tehdit
etmeleri, gözleri taassupteri
dönmü Hristiyanlar silâh»
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Bozcaadann Venedikliler tarafndan kuatlmas.

îandrd. Bu suretle tarihin
en uzun süren Haçl Seferle-
rinin yaplmasna yol açt.

Osmanl Türkleri, Haçl
Seferlerinin öcünü almak a-

macile Hristiyan Bizans ve
Balkanlara aknlara balad-
lar. Müslüman olan Türkle-
rin Balkanlara geçii, Hris-
tiyanlar tekrar silâha sarl-
maa evketti. Türk ordula-
r durdurulmak için, sürekli
Haçl Seferleri ve savalar
oldu. Bu savalarn hepsinde
dümanlarn yere seren
Türkler, Avrupada ilerledik

çe, onlara kar duyulan kin
ve korku da çok artt.

Bu gerkinlik, dinî taassup,
uzun yllarn Avrupa üze-
rinde yaratt Türk korku-
su sonradan Batllarn Yu-
nanllar sevmeleri, çöken
mparatorluktan ayrlan mil
letlerin, fentö durumlarn
Türk idaresine 'atfetmeleri

ve bu alanda geni ölçüde
propaganda yapmalar yü-
zünden daha çok artt. Bu
duygularla dolu olan Avru-
pal seyyahlar, tiarihçiler ve
diplomatlar Türkiye hakkn-
daki eserlerini tarafgirâne
yazdlar. Bunlarn çou Tür
kiyeyi bilmiyordu. Türk sos-

yetesine giremiyordu. Edin-
dii bilginin çounu kendi-
leri gibi Hristiyan olan azn-
lklardan alyorlard. Onlar
da verdikleri bilgide, Türk-
leri he kadar fena göstermek
ilerine geliyorsa, o kadar-
n vapyorlard. Bunlarn ki-

taplarn okuyanlar, Türk
dümanl ile içleri yanan-
lar, Osmanllar için «konu-
ulmaz vahiler» diyorlard.
Bununla beraber, Türkleri
övenler de vard. Osmanlla-
rn Protestanlara yardm et-

meleri, bu mezhep mensup-
lar arasna çok iyi karlan-m ve Osmanl Türklerine
kurtarc gözü ile baklma-
snla sebep olmutur. Daha
sonra, Osmanllarla Macar-
larn Panslavizme kar bir-

lemeleri, Pan-tutanist poli-

tika gütmeleri, Avrupada
Türklerin centilmen diye a-

mlmalarna sebep olmutur.
Batl» tarihçilerin hataya
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dümelerinin balca sebebi,
Türk ariv ve kaynaklarna
bavurmadan eserler yazma
lardr. Halbuki, Türklerin
zengin ariv ve kütüphanele-
ri vardr. Bu vesika ve eser-
ler incelenirse, Osmanlca-;
rn kültür ve organizasyon
sahasnda gayet verimli ve
yaratc hareket ettikleri gö-
rülür.

Türklerin stanbulu fet-

hi, AvrupUda, «Barbarizmin;
Hrsitiyanla zaferi» diye yo
rumlanm, günlerce bu hu-
susta matem tutulmutur.
Halbuki stanbulu alan Os-
manllar Barbar deildiler.
Kökleri çok eski devirlere ka
dar uzanan bir medeniyetin
mümessilleriydiler. Orta As-
yada kurduklar türlü mede-
niyetlerle insanla hizmet et

tikleri gibi, Müslümanl

kabul ettikten sonra da, bu,

medeniyet ve dinin yaylma-
s için çaltlar. Türk mede-
niyeti Avrupada bilinmedii
için, Avrupallar Osmanlla-
ra barbar dediler. Fakat yu-
karda belirttiim sebepten,
stanbulun 1453 te fethi,

«barbarln deil, fakat çok
bilinmeyen bir baka mede-
niyetin zaferi idi.

Fatih Sultan Mehmet s-
tanbulu alnca, muzaffer or-

dusuna, ehri üç gün yama
etme izni verdi. Fakat, dör-

düncü gün ehrin kültür ve
medeniyet eserlerinin ya-
ma edilmesini yasak etti.

Bunlarn korunmas için ge-
reken emirleri verdi. Halbu-
ki, Lâtinler Hristiyan olduk
lan halde, stanbulu zaptet-

tikleri zaman ehri yakp yk
tlar. Osmanllar stanbulu



fosil halinde buldular. Fakat,
buraya yaptrdklar cami-
ler, imarethane, medrese,
hastahane vesaire eserlerle

muazzam bir imparatorlu-
un muhteem merkezi hali-

ne koydular.
Avrupallar, Türklerin kö

tü idareci ve soyguncu oldu-

unu söylerler. Halbuki ar-

ivlerdeki malzeme, Türkle-
rin ne kadar güzel bir idare

sistemi kurduklarn açk su-

rette göstermektedir. Tersi-

ne olarak vesikalar, mpara-
torlukta nüfusun 3 misli art-

tn, halkn refah ve saa-

dete kavutuunu ispat et-

mektedir. Osmanl idaresi A-
rap memleketlerine bar ve
emniyet getirdi. Balkanlara
birlik ve düzenlik verdi. Bal-

kan yarmadasndaki kar-
klk ve mücadele sona er-

di. Aristokrasi ykld. Bunun
yerine birletirici dirlik re-

jimini kurdu. Buralarn as-

kerlerine ve memurlarna
datt.
Bu rejimde çiftçiler ser-

besttiler. stedikleri gibi ha-

reket ediyorlard. Dirlii ku-
ranlarn Sinyorlar gibi im-
tiyazlar yoktu. Halktan yal-

nz vergi alrlard. Arazinin
parçalanmas ve bir elde top-

lanmasn meneden Osmanl
kanunlar, köylüleri ve hal-

k daha mes'ut ediyordu. Os-
manllar, fethettikleri mem-
leketlere bar getirdiler. Bu
memleketler halk, hudutla-
rn koruyan Türk süngüle-

rinin gölgesinde rahat çal-
tlar. Sayca çoaldlar ve re

faha kavutular.

Osmanl hükümdarlarnn
müstebit olduu iddia edilir.

üphesiz ki padiah demok-
rat deildi. Tanr kanunlar-
n tatbik eden, koruyan dü-
rüst bir despottu. Fakat, sul-

tan da istedii gibi hareket
edemezdi. Çünkü oda, bu ilâ-

hî kanunlara itaat eden müs-
lüman kullardan biri idi. Bu
ilâhî kanunlar, ona bir takm
despotik haklar veriyordu.
mparatorluktaki bütün halk
-Müslüman ve Hristiyan- bu
haklara sayg göstermek zo-

runda idiler.

Türklere atfedilen dier
bir kusur da taassup ve to-

leransszlktr. Eer biz bu
hükmü bugünkü demokra-
tik mânada; fark gözetmeme
anlamna alyorsak, doru-
dur. Evet, Müslümanlarla
Hristiyanlar arasnda fark
vard. Fakat bu, yalnz Os-
manl imparatorluunda de-
il, bütün dünyada böyle i-

di. Bilâkis bu hususta en to-

leransl millet Osmanllard.
Balkanlarn ne din, ne dil,

ne de tekilâtlarna dokun-
dular. Balkan devletleri Os-
manllardan ayrlnca dille-

ri, dinleri ve kültürlerile bi-

rer müstakil devlet olarak
meydana çktlar. Halbuki,
bugün spanyada bir tane
Müslüman omlad gibi, A-
rapça da yoktur.
Avrupa diplomat ve sey-

yahlarnn yanl anladkla-
r ve izah ettikleri dier bir

ey de, «reaya» kelimesidir.

Bunun Hristiyan teb'aya ve-
rildii ve «Sr» anlamna
geldii söylenir. Halbuki, bu
terim, XVIII. yüzyln orta-

sna kadar din fark gözet-
meksizin imparatorluun çift

çi halkna verilen bir isim-

di. Böylece, Müslüman çift-

çiler de reaya idiler. Fakat
ehirlerde yaayan Hristiyan
lar reaya deillerdi.

Reaya kelimesi Arapçadr.
Hayvanlarn mer'alarda ot ye
mesi anlamna gelen «Ra'y»
kelimesinden çkmadr. Hay
van sürüsü anlamna gelir.

Avrupallarn bu kelimeyi
sr anlamna kullanmalar
XVIII. yüzylda Osmanllara
da geçti. Onlar da bu keli-

meyi asrn ikinci yarsndan
sonra bu anlamda kulland-
lar.

Osmanl mparatorluu»
nun çökmee balamasile*
Türklerin hareketleri dei-
ti. Osmanl kültürü, balan-
gçtaki hale dütü. dare bo-
zuldu; malubiyetler, iç a-
yaklanmalar, bask, zulüm
ve istibdad arttrd. üphe,
nefret ve korku Türklerin
deime ve idarelerinin bo-
zulmasna sebep oldu.

stanbul ve Balkanlar zap
teden Osmanllar, Müslü-
man ve medenî bir milletti»

ler. Osmanllarn dedeleri
XI. yüzylda Anadoulya, XIV,
yüzylda Balkanlara, dola-
ysiyle Avrupaya yerleti-
ler. Yunan, Slav ve Arnavut-
larla karlatlar. Devaml
ordularn ve devlet adamla-
rn bunlar arasndan seçti-

ler.

üphesiz stanbulun fethis

Avrupa ve Hristiyanln
malubiyeti idi. Fakat o,

barbarizmin deil, pek iyi

bilinmeyen baka bir mede-
niyetin zaferi idi.

Belki Hristiyanlar için

Türklerin Ayasofyaya yap-t dört güzel minare bir

tecavüz saylabilir. Fakat,
hiç bir zaman tahrip deil»
dir.»

Memleketimizde i!k sigara fa b ikas

Memleketimizde ilk siga-

ra fabrikas imtiyaz, Os-
manl Bankasnn tavassu-

tu ile 1884'te bir Fransz
irketine verilmitir. lk im
tiyaz müddeti 30 yl idi.

Müddet, Trablusgarp harbi

zamannda bitti. Devletin

paraya, iddetli ihtiyac
vard. Yüzde alt faizle Re-
ji idaresinden 10 milyon li

ra borç alnd. O devirler-

de bu kabil borç almalar,

büyük bir malî baar say-
lrd. Reji idaresi frsat
kaçrmad; imtiyaz müdde-
tini 15 mil daha uzattrd.

Bu reji idaresi, Osmanl
devletini yar müstemleke
haline getiren müesseseler-

dendir. 30 yl içinde mem-
leketimizde 67.734.693 altn

lira haslât yapmtr ve bu

nun yansm kâr tekil e-

diyordu.
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Tarikatlerin tarihine top-

îu bir bak : 7

Rumîlik ve

ismâilî Rumî
Yazan: Cemaleddin Server

REVNAKOLU
Bir müddet burada, - «ârâm

ederek» Krklar'dan, (Krk
yelî'den) mürekkeb kutub'la
ra, Kutbiyat makaamna riya»

set (bakanlk) etmek suretiy-

le, rûhânî vazifelerini yapub,
bitirdikten sonra - Hzr aley-

his-seîâm'm husûsî bir emriy
ie _ Tophâne taraflarna geçi-

yorlar.

Artk smâil-i Rûmî, stan-
buîda kendi yerini bulmutu.
Buras onun hem temelli otu-
racak yeri, hem de bu eh-
rin içinde, yenide balayan
irad sahasnn daha esasl ve
kuvvet1

i olarak kökletii, mer
kezî bir noktadr. Burada, u~
çurumlar üzerinde, binlerce
insan uyandrmak, binlerce
insana ma'rifet, hakikat yolla-

rn göstermek üzere Kaâdrî-
hâne isimli büyük bir irsad

mektebinin yükseldiini görü-
yoruz. Allah yolunun adam,
larmdan, hayr sahiplerinden,

Hac Pîrî'nin (vefat Hicrî:

1040) (1) Allah rzas için

gönülden balad balar,
bostanlar içinde çok eski

bir kilise teferruatnn üzerin

de parlayan, hizmet ve him-
met sahas gittikçe genile-
yen bu büyü mekaam, smâ-
il-i Rûmî'nin kendi bedenin-
den yaptrlm, kendisini So-
fulardan buraya gönderen
Hzr Aaleyhisselâm tarafn»
dan da ekli ve tarz tarif edi-

lerek mâ'nen plân çizilmi-

ti.

smâl-î- Rûmî, etrafn saran

binlerce müridi, kendi irfan-

na ve insanla yakacak e-
killerde yetitirmek, teslîk ve
terbiyesi altna giren dervi-
leri, gittikçe çoaltmak sure-

tiyle, stanbul'a getirdii ta-

rikatin i, ciddî ve ilmî usuller-
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le tekilâtlandrp kkolayca ta-

ntmaa ve yaymaa muvaf-
fak olmulardr.

Bugünkü tek^âta göre, Ga-
lata'nm imal-i arkîsine (Ku
zey dousuna) yani, Tophane
ve Salrpazarmn üstüne rastla-

yan bu tarihî bina, stanbul
halk arasnda, üç asrdan faz-

la bir zamandanberi «Kaadrî-

hâne» diye bilinir.. Bütün ta-

rikat mensuplar, burasn
Kaadrî - Rûmî Âsitanesi,

(Badat'dan sonra Kaadrîli-

,in ikinci merkezi) sayarlar

ve ziyadesiyle say gösterir-

ler. Memleketin ne tarafn-

dan olursa olsun; (Anadolu,

Rumeli, Arnavutluk) gibi yer-

lerden Halîfelere verilen ica-

zetnamelerin hepsini, - dier
Âsitanelerde yaplmas âdet ol-

duu üzere - Kaadrîhane eyhi-
nin, teberrûken tasdik ve tas-

vib etmesine, - mutlak ve de-

imez bir usul halinde - son
derece dikkat ederler.

Kaadrîlii, asrlarca evvel ilk

defa stanbul'a getiren, kendi
tarikatinde müctehid ve mü.
ceddid büyük bir Türk Velîsi-

nin, yine asalrr boyu bura-
da yatmas, etrafmdaki çevirme
mezarlkta ise, isimleri ilim,

san'at ve tasavvuf tarihimize

geçmi mühim ahsiyetlerin

- kymetdâr kitâbeleriyle bir-

likte medfûn bulunmas, busu
siyle dergâh-- erifin, Arke-
olojik ve Turistik hususiyetle



ri bulunan efsânelere kar-m çok eski ve tarihî bir ki-

lise kalntsnn üzerine yapt-
rlm olmas, her devirde, he-

men her Padiah tarafndan
alâka görerek, dergâhn ve
çevresindeki dairelerin daha
mükemmel ekillerde tekrar

tekrar tamîr ettirilmesi ,zaman
zaman vakflarnn arttrlma
s, kezâ smâiî-L Rûmî'nin
göçüünden sonra, kaaim-i me-
kam olarak yerine geçen: ila-

hiyat sahibi mutasavvf sair

lerden, ced be ced Tâhir sülâ-

leden damad, halefi ve halîfe-

si: Arap eyh Halil Efendi'-

den balyarak irad mekaa-
mmn, daima ayni nesilden,

erîf ve afîf bir aileye men-
sup irfanl, faziletli eyhlerin

necîp ellerinde tetiisil ^7e ida-

re olunmas, smâil-i- Rûmî
mekaammm maddî ve ma'ne-

vî deerini, her devirde, her

asrda gittikçe arttrm, ve bu
gün önem verdiimiz emsalsiz

kymetteki klâsik tarihî eser-

lerimiz arasnda, tetkik ve ih

yâ olunmas lâzm gelen üs-

tün mevkie çkarmdr.
Bir kaç yabanc eserle, eski

vesikalarn, ve bir haritadan

faydalanan muhterem Mrmr-
olu'nm, bugün için hakikate

en yakin bir ihtimal ve ihti-

yatla, - kymetli bir yazsn-
da - tesbit ettiine göre; o za-

manlar «Elea» denilen Topha-
ne'nin üst taraflartnda, büyük
Kostantin'in ikinci defa yap-

trm olduu ve imdi Kaad-
rîhane tekkesinin altnda ka-

lan bu tarihî kilisenin ad:
«Ayion-Makaveon» dr.

Vakflar idaresi namna, Es

ki Eserleri Koruma Kurulu'nun
çok yerindeki karariyle bu
kymetli eserin muhafzlna
tayîn edilen: Yüksek tahsil

görmü, yabanc dile vâkf
klâsik tekke musikimizi,, zama
nmzda en iyi bilenlerden bi-

ri olan, burasnn son deerli
çocuu: erîf smâil Gavsî Erk
menkul'un mütemadi dikkat

ve nezareti altnda, bu güne
kadar ma'muriyetini muhafa-
za edebilmi olmasna, mem-
nun ve müteekkir kalmalyz.
Fakat bugünkü haliyle, ba-

klmaya çok muhtaç bir du-

rumdadr. Alç pencereleri, di-

var naklar, çat kenarlar,

daimî surette yamur altnda
bulunuyor. Tevhidhâne'ye gi-

ren ve bir taraf hazîre'ye aç-
lan iç avlunun üstü, zemîn
talar günden güne harab ol-

makda..

Tekkenin altndaki geni tü-

nelde, üç dört masura kalnl-
nda suyu olan iki büyük çe-
meden, baçede ve içeride mü-
teaddid sarnçlardan, Türk ha-

mamn andrr tarzda yaptn-
rlm ayazmadan ve kilise

alt mezarlndan, büyüklü
küçüklü papas odalarndan ba
ka; mazbut rivayete göre .Tev-,

hidhane kapsnn eii altn-

da, kilisenin ma'ruf rahibi El-

yazez'in mermer lâhdi vardrr.

Milâd'dan 160 küsur sene ön

ce, dinlerini müdafaa yolun-

da canlarn feda eden ve bun
dan dolay hristiyanlarca «A-
zîz» ler arasnda saylan yedi

Yahudi çocuu da, burada yat-

maktadr. Bu sebeple her se-

ne Austosun birinci günü,

bunlarn ruhlarn tâ'zîz için

Patrikhanede ruhânî âyin ya-

plr. Müzeler idaresinde bu-
na dair ayr ayr dosyas ve
fileri hâlâ mevcut bulunan
Kaadrîhanenin, tarihî kymeti
ve turistik durumu böylece

tesbit ve tâ'yin edilmi olduu
halde, imdi cami' olarak be
vakitte cemaate açlan tekke-

nin aylardr imam ve müezzi-
ni gönderilmemidir.

*
Msrl eyh Ahmed ve Ba

dadl eyh Seyyid Feyzullah

Efendilerden ald iki icaze

ve iaretle stanbul'a gelen,

Tophanede, Kaâdrîliin mer-
kez tekkesi olarak uyandrd
Kaadrîhane'de binlerce mü-
rid, eyh ve halîfe yetitiren

smâil-L Rûmî, artk kendi nâ
mma yayd ayr bir u'benin
kurucusudur. Eref Rûmî'den
sonra da dier pîr-î- sanî -

ikinci Pir (2) sfatiyle tann-dn görüyoruz. Mezar tanda
okuduumuz gibi, o, artk:

«Sultan Abdülkâadir-i- Geylâ-
nî hazretlerinin, vâsl-- kerâ

mât-_ ulûmu, ve nâil-i- füyû-
zat-- kayyûmu» olmudur.

Yeni tarikatine yeni «içti- 1

had» 1ar getiriyor:

Meselâ; kreme çalan beyaz
rengde, üst ortasd kendi çu- 1

hasndan dümeli, sekiz
!

«Terk» li (dilimli). Rûmîye ta-
1

cim, - kendilerinin ebedî haya
ta nail olduklarna ve Beme-
le-i erîfenin 19 harfine ia-
reten - 19 Tl, 7 renkli «Rûmî
ye gülü» nü i'mal ve ihdas e»

den kendileridir.

Bunlardan baka Erefiyye
usulünden farkl olarak ayr
bir devran tarz tertib ettik-

lerini, Evrad-- erife baz
küçük ilâveler yaptklarn.

. tarikatin esasndan saylan Sey
r-ü- sülûk'ü, kendi usul ve iç-

tihadnn icaplarna göre ye-

niden düzene koymu oldukla

rn biliyoruz.

Keza Sultan Ahmd Cami-i-

erifinin açlnda, ilk defa

ve bizzat Kaadirîyye usuliyle

«Mukabele» _ âyîn-i- erîf ic-

ra eden smâiL-i- Rûmî olmu
tur. ^
Bu güzel ma'bedin temelle-

ri atlrken: -teberrüken dua
eden _ bundan dolay kendisi-

ne: «Temel eyhi» denilen Ce! _

vetiye tarikatinin tannm Pi-

ri: eyh ve âir Azîz Mahmud
Hüdâî de, camiin küadmda
ilk Cum'a hutbesini okumu-
dur.

Halvetiye'nîn «Remazaniye*
ubesine bal «Cihangiriye»

kolunu meydana getiren, bu
sebeple «Cihangiri» diye bili-

nen, aslen Harputlu olan: eyh
J
Hasen Bürhanüddin Efendi ise

i

" (Vefat: 23 Rebiülâhr 1074)

Cum'a vâ'ziyyesine mahsus
kürsüde, ayni günde derse <çfc

mlardr.
Rahmetli Sadk Vicdanî Bey,

j

«Tomar» nda bu bahse temas
j

ederken;
i

— «... Rical-i- emsiyye-i- l

Halvetiyye'den Eeyh Abdül-
Ehaddünnürî, - Kuddise sirre-

hû - kürsüde vâ'zu nasihat va-

zifelerini deruhde eylemiler-
j

dir..»

Diyor ki, bu, olamaz. Zira i

Sultan Ahmed vcami-i- erifi. !

hin inasna, 1018 - 1609 da :
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balanlm, 1025 _ 1616 da bi-

îirilmidir.

Halvetiyye'nin emsiyye-i-
Sîvasiyye büyüklerinden bu-
lunan Abdülmecid-L Sîvasî'-

Bin hemiresi çocuu: eyh Ab
dül Ehadünnürî ise, yani bi-

linmi adiyle: «îmâm Nuri»,
Hicrî 1013 tarihinde Sivas'ta

domu, stanbul'a ancak 1033
de ge^ebilmidir.

Fatih Çarambasnda, Fet-
Myye civarnda, Halvetiyye ve
Bayramiyye'den mehur Kz-
laraas «Mehmed Aa tekke-
si»nin altnc eyhi: Vâiz Yu-
suf Sinanüddin Efendi zade
Mehmed Efendfnin vefatiyle

fou tekkeye, 1033 senesinde
eyh olmu, 1041 de Fatih,

1051 de Bayezid ve daha son»
ra da Ayasofya kürsü eyhli-
ine tayin edilmidi. Bu tarih-

lerden önce; days Abdülmeci-
d-i- Sîvasî ile beraber tahsil

için stanbul'a geldikkleri, ma'
lûm ise de, bu ziyaretin, pek
genç yata ve henüz talebe bu-
lunduu bir zamana rastlad
nuhakkadr. Zira, tahsilini bi-

tirmeden, „ Fatih cami'inden
balamas usulden olan - kürsü
eyhleri katarna girip sra ve
kidem beklemeden birdenbire
Sultan Ahmed cami'inde, vâz'a
çkmasna, tarihen ve usulen
de imkân verilemez.

(1) Yazk ki, bu zat hak-

knda, Kaadirîhane naziresinde

görülmiyecek derecede küçü-
cük mezar tann klie söz-

lerden ibaret, mensur kitabe-

sinden baka hüviyyet ve ah
siyetini aydnlatacak tek bil-

gimiz yoktur. lgili menba'îa-
rn çounda ismi bile zikre-

dilmemidir. Kaadirîhanenin
meydana gelmesine, kendi mül
künden koca bir erazi ba-
lyan, ayrca vakflarla bera-

ber Mescid'e, (bugünkü ca-

mi'e) isim brakan bu hayr-
lar sahibi insann, bu ide ve
tarih nazarnda îsmâil-i- Rû-
mî kadar kiymet ve hususiye,

ti vardr.
Ne tuhafdr ki, kendi mül-

kü üzerinde haftann mukabele
günlerinde, vevv^'^yaplmâ-~
s mu'tad olan - âyîn sonun-
da, yahut büyük cem'iyyet

gün'erine mahsus tertipli, tö-

renli duâlarda bile adnn anld duyulmamd.
îsmâil-i- Rûmî'nin yannda

yatan ve annesinin soyundan
gelen; kendi sahasnda mek-
tep sahibi: büyük san'atkâr,

bestegâr, ma'rûf hattt, air ve
neyzen; - Reisül-ulemâ, nakiy
bül-eraf, Kadasker - Gala-

tasaray çocuku: Tosyal Mus-
tafa zzet Efendi de, nedense
böyle ayn nasîpsizlie, talih-

sizlie urayanlardan biridir.

Dua esnasnda tekke'nin

kahve nakiybi'ne, Pamakçs»
pq ]roH«ar «"ra sra isimler o-

kunmas, usulden sayld
halde, bu zatn ad söyleniL
mezdi.

u vesiyle ile, iaret etmek
lâzm gelir ki;; mezar tanda,
talebesinden Reisül-hattatîn

Muhsin zade Abdullah Bey
merhum'un pek kymetli Ke-
tebesini, (imzasn) tayan o,

emsalsiz kitâbe, son çalara
âid Türk yaz san'atinin, hu-
susiyle istifli Sülüs nev'inin

- tertip ve terkip bakmndan-
p«rlanda deerinde bulunmaz
nefîselerindendir.

(2) Ana veya u*be; dier
tarikatlerin hiç birinde görül-

meyen, ve biribirinin içinden

zuhur eden bu iki «Pîrî Sânî»

ye, yalnz Kaâdirîlikde rastl-

yoruz. Eskilerin daha eskiler-

dn dinledii söylentilere ve i-
fahî an'aneye dayananlar, bu-
nun sebeplerini, öyle te'vü

ediyorlar:

Daha önceden Erefiyye u

«

besini kuran: Birinci «Pîrî Sâ-

nî» Eref olu'nun, irad, ve
içtihad sahas, sadece kendi

memleketi olan znik, Bursa ve
havalisine münhasr imi.

smâil-i- Rûmî'nin daha son

raki Pîrî Sânîlii ise, Pirin-

den ald: «Rûm'a git!» orala-

r irad et!.» emrinin iycapla-

rndan olarak bütün Rûm diya«

rma (Anadolu) ya âmil bulu-

nuyormu.

Namk Kemal ve
(324. sayfadan devam)

herkesin hakk olduu gibi, benim de kö-
pekleri tahkire salâhiyetim vardr. Madem
ki köpekler meydan buldukça unu, bunu
sryorlar ve ekseriya kudurup halk azûr-
de-i dendan ederek baya telef-i nefse ka-
dar sebep oluyorlar; öyle bir mahlûka niçin
söz söylenemez?

«Diyojen» tatilinden o kadar içtinap
etmez. Çünkü istediini söyleyememekle
bütün bütün sükût etmenin bir fark yok-
tur. Fakat muhakemesiz kapanmaktan kor-
kar; o da kendi menfaati için deil, hükü-
metin an-i adaletini muhafazaya meyli için-

dir. Çünkü gazete kapandktan sonra, ister

muhakeme edilsin, ister edilmesin, gazete-
cinin menfa'atince olan tesiri kat'iyyen de-
imez,
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Basn Hürriyeti
Gölge etme baka ihsan istemem.»

ahsî menfaat ile hürriyetin çarpma-
snda berikinin nasl ve niçin galebe çala-

can pek ciddî ve o nisbette beli bir dil-

le anlatan bu karlk, tekrar edelim, «kedi

manzumesi »gibi, Namk Kemalindir, itika-

dndayz. Vatanperverâne tecellüt ve bunun
ateîn ifadesi ancak Kemal gibi büyük bir

edibin, fikir, vicdan ve kaleminden doa-
bilirdi. Yalnz bizim için deil, gelecek ne-

siller için de siyasî, «milletin hüsn-ü ter=

biyesine hizmet eden söz» ün edebiyatta ne
kadar nezih ve kibar bir ekle bürünebile-

ceini göstermek itibarile bedii bir derstir.

Her zamlan mukayeseye medar bir örnek
addetmeleri için, üç çeyrek asrdan ziyade

eski bir zamana taallûk eden bu hâtray
gençlerimize ithaf ile inirah duyarsak ha»

reketimiz pek yerinde olmaz m?



Yakn Tarih:

Eski Vali Fazl Güleç

Hâtralarn Anlatyor

Yeni Tarih Dünyas, tarihî ahsiyetlerin ve tarihe intikal

edecek hâtralarna kymet ve ehemmiyet vermektedir. Eski

vali Faz! e Güleç, bize, cidden enteresan müahedelerini

nakletmektedir.

Yazan s KANDEMFt \ C* ]

Valiler, devlet kadro-
sundaki makam sasip-

lerinin hiç birine ben»
gemez.
Ayn derecedeki her han-

gi bir makam sahibinin, ii-
nin tam mânasyle ehli olup
olmay, iyi veya kötü olu-

u, nihayet mahdut bir daire
içinde tesirini gösterdii hal-

de, vali, yüzbinlerce vatan-
dan yaad belli bir böl-

gede devletin tek mümessili-
dir. daresi c.*.tndaki bölge-
de vali, tpk bir aile babas
gibi, idaresindeki halkn ru-

huna nüfuz becerikliliini

göstermek suretile, hair-ne-
ir olmasn bilmek, kendi-

sini sevdirmek suretile vazi-

fesini yapmak zorundadr.
Bu vazifesini yaparken de,

millete de, devlete de hayrl,
faydal olmak durumunda-
dr. Eer vazifesini gerei gi-

bi yapamazsa, hereyden ön-

ce, kendi bölgesinde halkn
huzur ve rahat kalmaz.
Yazk ki, valinin böylesi

yalnz okuldan yetimiyor.
Her eyde olduu gibi, bun-
da da yaratltan kabiliyet-

li, istidatl olmak, bilgi ve
tecrübe ile olgunlamak lâ-

zmdr. Valilik mevkiine u-
lasnm olanlardan böylesi

-maalesef- pek azchr.

iste bu hakikî valilik mer-
tebesine ulap ta, sonradan
emeklilik veva her han^i bir

sebenle aranvzdan avrlnv
olanlarn çeitli menk^eleri
dillerde dolar, yokluklarn-

dan üzüntü duyulur, hâtra-
lar ükran ve hürmetle an-
lr.. Mithat Paa, Rahmi ve
Muammer beyler böyleleri-

nin banda gelirler.

Bu isimler oldukça eski z&
mana aittir. Bununla bera-
ber, yeni nesil valileri ara-
snda da halkn kalbinde yer
tutmu, tarihe mal olacak
mertebeye ulam olanlar
vardr.

Biz, bu seri yazmzda, i-
te o eski isim sahipleriyle,

hâlen vazife banda bulu-
nanlar arasndaki zaman zar
fmda çalm ve -çok ükür»
hâlen hayatta olan eski vali-

lerimizden üstün baar gös-
termi, halkn kalbinde yer
tutmu, ununu baar ile ele-

yip, eleini erefle asm du-
rumdaki emekli valilerimi-

zin hâtralarn toplayaca-a
Avn meslein yolcular

olanlar gibi, herkesle de
zevkle, ilgi ile okunacan-
dan emin bulunduumuz bu
hâtralar serisine, bugün ad
giV»i daima ho sohbet, en,
güler yü*1ü eavm Fazl Gü-
îeç'in anl'attklarile balyo-
ruz:

«1913 te Mülkiyeden (Si-

yasal Bilgiler) çaktktan son-
ra, maivet memuru olarak z
mirde bulunuvordum. O s-
rada, memurlarn muhake-
rpq idare meclislerinde gö-
rdürdü. Bir Pim bir «Tekel»
memurunu muhakeme edi-

yorlard. Bilirsiniz ki, o de-

Hatralarn nakleden sayn
emekli vali Fazl Güleç.

virde Tekel idaresi imdiki
gibi devletin mal deildi.
«Reji» adile yabanclarn e-

linde idi.

Vilâyet idare kurulundaki
gayr4 Türk unsurlar, bu re-

ji, idaresiyle birleerek, buj

Türk memurunu mahkûm
etmek, bu suretle Rejiden at-

mak ve yerine bir yabanc-
y kayrmak istiyorlard. E-
asen, bu ilerde sistemli ve
entrikal çalmalar alp
yürümütü. Hakkndaki it-

hamn d görünüüne göre
suçlu kanaatini veren zaval-
l Türk memurunun hakikat
te günahsz, mâsum olduu-
na ben, pek genç ve tecrübe-
siz oluuma ramen kanaat
getirmitim. Fakat, idare ku
rulu üyelerinin hepsinin, d
görünüe bal hareket et-

tikleri anlalyordu. Söz s-
ras sank memura gelince,

sövle bir müdafaada bulun»
du:

«— Vali bey; benim katf-

iyyen suçlu olmadma ida-

re de kanidir. Tek suçum
varsa, o da milliyetimdir. E-
er siz de bu entrikaya göz
yumarsanz, yalnz bana ya-
z'k olmakla kalmaz, sirayet
eder. Günün birinde, emin
olun, sîzin yerinize de bir ya
ba^c oturur.»

Bu sözlere muhatap olan

vali, merhum Rahmi beydi.

Gözleri yaard. Müzakere
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srasnda, pek açk bir ekil-
de arkadalarna:

«— Memur hakldr. Ta-
mamen hakldr. Yerimi gü-
nün birinde bir yabancya
terk edemem. Bu memuru
behemehal beraet ettirece-

iz» dedi.

Üyelerden bazlar itiraz

eder yollu konuarak:

«— Ama, devlet ûras ka-
rarmz bozar...» gibi söz-

ler söyledilerse de, Rahmi
bey:

«— Sonunda muhakemeyi
yine biz yapacak deil mi-
yiz? Israr ederim, haksz bir

karara asla raz olamam.» di-

ye cevap verdi. Ve, sonunda
dediini de yapt. Beraet ka-
rarn tebli ederken sank
Türk memurunun

:

«— Yaasn adalet!,.. Kork
ma artk vali bey; bu vatan
kyamete kadar bizimdir. Bi-

ze kalacaktr!» diycj ha: I -i-s karsnda, biraz önce
mahkûm etmek isteyenler,

yüzleri kzararak, balarn
yere ediler. Türkün kendi
vatannda, yabanclarn sinsi

tertiplerine darbe indirii
karsnda, memur lehinde
düünmü olanlar millî gu-
rur duydular.

— Ya, o devirde orada va-
li Rahmi bey, yahut onun â-

yarmda birisi olmasayd?...

— Hiç üphe etmeyin ki,

netice de yukardaki ekilde
olmaz, Türk memuru, suç»

suzluu biline biline mah-
kûm edilirdi. Rahmi beyin
valilii hayatnda böyle mi-
saller pek çoktur. O zmirde
yine vali iken, bir aralk ben
Knk'ta bucak müdürü i-

dim. Birinci Cihan Harbi s
rasmda idi. Bir meseleden,
bir suale muhatap oldum,
öyle cevap verdim:

«— Ben, âmirden kork-
mam; gerekirse kanundan
da korkmam. Fakat, millî

vicdan ve Türk tarihinden

korkarm.»

Bu cevabm, vali Rahmi
beyin o kadar houna gitmi
352

ki, beni derhal zmire çart-
t. Gittim. Fek iyi karla-
yarak kabul etti ve takdir-

lerini bildirdi. Gidi - dönü
yol masraflarm da kendisi

^erdi.»

Sayn Fazl Güleç, hâtra-

sna aerin sayg ile bai bu-

lunduu ve yannda tecrübe

görereK yetitirdii merhum
Kahmi beym hâtrasna bir

müddet daldktan sonra de-

vam etti:

«— Ben, merhum Rahmi
beyi tandm müddetçe, on
da vatan ak ile yanan bir

yürek ve esiz bir hamiyet sez-

dim. Hiç bir zaman ekle ba
lanmaz; her eyin üstünde

tuttuu vatann yüksek men
faatlerini ne pahasna olur-

sa olsun, fedaya asla raz ol-

mazd. Büyük harp içinde sivil

bir memur olduu halde, z-
mir bombardmannda gös-

terdii metin ve sarslmaz

azm ve irade bugün, hâlâ z-
mirliler tarafndan sayg ile

anlmaktadr.»

— Baka hâtralarnz?

«— sterseniz, gazeteciler-

le temasma ait olan bir hâ-

tram anlataym: Yirmi iki

yl önce, stanbulda vali mu-
avini bulunurken, bir basn
kanunu çkmt. Bunun bir

maddesinde, «18 yandan a-a kimseler gazete sata-

maz» diye bir kayt vard.
Düünün bir kere... Bilhassa

stanbulda, 18 yandan kü-
çük olanlarn gazete satama-
ylar, ne yapar? Fakat ka-

nun kanundu. Kabul edilmi,
yaynlanm ve yürürlüe
girmiti. Bütün gazete pat-

ronlar gibi, küçük müvezzi-
leri ve onlara gazete sattran
bâyileri bir telâ ve endie-
dir ald. Ne yapacak, nasl
bir çare bulacaktk? Düü-
nüp dururken gazeteciler ba
na geldiler :

«— Aman, Fazl bey, ne
olacak bu i? Ne dersiniz?

diyerek, dert yanmaa ba-
ladlar.

üphe yok ki, bir vali mu-
avini, hattâ vali olarak, ka-

nunun bu açk hükmüne kar
benim yapabileceim hiç

bir ey yoktu. Onlar benden
bir çare beklerlerken, kendi
kendime düünüp dedim ki,

«Kanunlar bir birine bal-
dr. Medenî Kanunumuz da
açktr. Orada, kanunî yeter
lii olmayan on sekiz yan-
dan küçük kimselerin büyük
lerin nezareti altnda her ii
görebilecekleri, yazlmtr.
Sizi endieye düüren, bu
kanunun u maddesindeki
18 yandan yukar olmak
kayd da, müvezzilere de-
il, bâyilere aittir. Medenî
Kanunun açk olan maddesi-
ne göre, 18 yandan küçük
olanlar, bu bâyilerin, yani
büyüklerin nezareti altnda
çalrlar; bunda endie ede-
cek bir ey yoktur. Ve, vali-

lik buna müsaade edecektir.»

Görmeli idiniz sevinçleri-

ni!... Bu suretle hem gazete-
ciler, hem de bâyiler ve bil-

hassa geçimlerini 'ancak bu
yolda salayabilen yüzlerce
çocuk, geni bir nefes ald
lar; ilerine devam ettiler.

Bir iki, gün sonra stanbu-
la gelen çileri Bakan ük-
rü Kaya meseleyi duymu,
«bizi mükülâttan kurtar-

dn...» diye bana teekkül
etti.»

— Ya Bakan aksi düün-
eydi de, kanunu kendi dü-

üncenize göre nasl tefsir e-

dersiniz, diyerek kzsayd,
ne yapardnz?

Fazl Güleç gülümsedi ve

«— Ben, dedi; bütün me-
murluk hayatmda bu gibi

hâdiseler karsnda, «acaba
yukardakiler ne der» diye

düünüp, mesuliyetten kor
karak, arp kalmamm-
dr. Hattâ, dier benzeri ve

daha mühim hâdiseler kar-
snda bile, benim için suale

mâruz kalmak korkusu yok
tu. i, memleket yararna
uygun ekilde neticelendir-

mek esastr. Bu uurda vic-

danmn emrettiini yapar-

ken, gerekirse, mahkûmiyeti
bile sineye çekerdim.»

(Sonu gelecek saymzda)



Resim 1 — Mebusan meclisinin kuat merasimi 19 mart 1877 de Dolmabahçe saraynn merasim

salonunda yapld. Mühim bir tarihî vesika olan bu resim, o oplanty tesbit etmektedir. Nutuk

Sait Paa tarafndan okunurken Abdülhamid de tahtnn önünde idi.

Eskilerden seçmeler

5

ilk Meclis Toplants
^ m ECLS mebusan 1877
V] (1293 H.) de hem açan,

hem kapyan kind
Abdülhamit zabtlarnn tu-

tulmas için Fransadan bir

mütehasss stenograf getirt-

mi ise de, kavi bir ihtima-
le göre, bunlar Çraan Sa-
ray yangnnda yanmtr.
Bu sebeple ilk Meclis müza-
kerelerini bugün ancak Hak-
k Tark Us'un yorulmaz bir

gayretle vücude getirdii
«Meclisi mebusan» adl ese-

rinden takip edebiliriz.

Bu ilk meclisi mebusana
ait resimler ise bizde yalnz
«Musavver Medeniyet» gaze^-

tesinde nerolunmutur. Fa-
kat bilâhare mecmua toplanm ve resimler ortadan kal-
drlm olduundan onlar
görenlerimiz azdr.
Bunlar srasile: Kanunue-

sasî ilân gecesi talebei ulû-
mun nümayii, birinci defa
içtima eden millet meclisinin
resmi, âyan ve millet meclis-

Merhum Selim Nüzhet Ger-

çek'in eski «Yedigün» kol-

eksiyonlarndan iktibas et-

tiimiz bu yazs, ilk meclis

toplantsn bütün hususi-

yetleri ile canlandrmak-

tadr.

lerinin resmi küad, heyeti
mebusann sarayn saltanat

kapsndan girii olmak üze-
re dörttür.

Hakk Tark Us'un deer-
li eserindeki resim de bir n-
giliz mecmuasndan alnm-
tr.

Halbuki llustration mec-
muasnda, da müteaddit re-

simler vardr. Bunlar hem
daha itina ile yaplm, hem
daha itina ile baslmtr. Her
biri tarihî birer vesika olan
bu resimleri toplyabildii-
miz baz malûmatla birlikte

neri faydal buluyoruz.
1877 (1293 H.) de kanunu-

esasinin ilân Kasmpaada
Divanhanede Tersane kon=

feransnn ilk toplantsn
yapt saate tesadüf etmiti.

Toplar atlmya balaynca
delegemiz Saffet Paa ayaa
kalkarak bunun kanunuesa-
sinin ilânn halka tebir i-

cin atldn söyledi. Filha-

kika o saatte, o zaman Paa
kaps ismi de verilen, Babi-

âlinin imdiki camisi önüne
düen meydannda muazzam
bir merasim yaplmakta idi,

(Resim: 3) Binann önünde-

ki balkonda nazrlar, ulema,

patrikler ve ileri gelen me-
murlar yer almt. Mithat

Paa ve ehislâm, büyük ü=

niformalarn lâbis olarak,

ortada mevki almlard. Çi=

seliyen yamura ramen mey
men kesif bir insan kalaba-l ile dolu idi. Saat bire

doru bir boru sesi hatt hü-

mâyûnun geldiini tebir et

ti. Murassa krmz bir tor-

ba içinde bulunan hatt ma-
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üeyin toa^kâtibi Sait bey sa
elile gösüne doru kaldr-
mt, brkecide kayktan ç-
karak bindii at ar ar
Babâliye yaklayordu. Ora-
ya gelince Sait bey kendisine

doru ilerliyen sadrazam Mit
hat Paaya hatt hümayunu
verdi. O da murassa torbay
öperek bana koydu. Hep
birlikte balkona doru yürü-

düler. Mithat Paa hatt hü-
mayunu «Amedii Divan hü-
mâyûn» Mahmut beye verdi.

Mahmut bey biraz daha or-

taya ilerliyerek vaziyet ald
ve hatt hümâyûnu okumya
balad, okudu, bitirdi. Duac
efendi de duasn yaptktan
sonra Mithat Paa ortaya gel

di. Meydanda toplanm olan

halka güzel bir nutuk söyle-

di. Bu srada da 101 pâre top

atlmya balad.
0 gece stanbul minarele-

re varmcya kadar donatld.
Ortal bir sevinç dalgas
kaplamt. Gazinolarda, kah
velerde halk nee ile comu-
tu. Talebei ulûm mealeler-
le nümayi yapt gibi, ön-
lerinde bir bando mzka,
müslüman, rum ve ermeni
büyük bir halk kütlesi Dol-
mabahçe saray önüne geldi-

ler ve oradan da Tavanta-
ndan Mithat paa konana
giderek «Yaa!., yaa!..» di-

ye bardlar.
1 kânunusani 1877 de bü-

tün memleket dahilinde in-

tihabat balad. (Resim: 2)

îstanbulda intihabat 20 dai-
reye ayrlmt. 40 müntehi-

bisani intihap edilecek, onlar
da reyi hafi ile stanbuldan
çkacak olan 5 mebusu seçe-
ceklerdi.

Meclisi mebusann küat
merasimi 19 mart 1877 de
Dolmabahçe sarynm mera-
sim salonunda yapld. (Re-
smi: 1) Salonun kaps kar-
sna, dibe doru, kymetli ta
larla müzeyyen olan altn
taht kurulmutu. Tahtn sa
tarafnda vekiller, büyük me
murlar ve bunlarn arkasn-
da da ruhanî reisler vard.
Tahtn sol tarafnda eh-

islâm ile sudurdan olan ze-
vat vard. Bir kenarda büyük
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1

Resîm: 4 îlk meclîsi mebusanda iftitah nutku okunuyor*

üniformalar ile sefirler ve
maslahatgüzarlar bulunuyor-

du. Âyan sa yanda, mebus-
lar da sol yanda yer alm-
lard. Meclis reisi olan Ah-
met Vefik paa da tahtn

,
ö-

nünde duruyordu.

Herkes yerini aldktan son
ra tahtan üzerindeki örtü kal
dirildi. Terifat nazr Kâ-

Miiâdî .1515 (Hicrî 921)

de,.. Yavuz Sultan Selim,

Msr Memlûk hükümdar
. Kansu Gavri've, Akcehir-

den bir e1 çilik heyeti yol-

lamt, Kansu Gavri de,

buna karlk olmak üzere

elci yollad. Msrl elci Ya-
vuz'a çok kymet1 i hediye-

ler de setirdi. Bunlar ara-

snda, Hindistandan aln-m fil de vard. .

! . ran ah Birinci Abbas
..Ö^j 10â8

£
de . ikinci . Osman'a

• dört fil ile bir .gergedan Je^.

vdiye\etmiti. 0 l$&Tâe yine

Tiran.
v
ahlarnn... kinci

mil beyin açt bir kapdan
salona giren kinci Abdülha
mit tahtn önüne geldi. O-
nunla beraber gelen veliaht
Reat efendi ile ehzade Ke-
malettin efendi tahtn kena-
rnda durdular.

Abdülhamit sa elile tut-

tuu nutku sadrazama, sad-
'*,°w^ ^ T^oK^yin bakâtibi

Türk devletine hediye

gedilen ilk filler

olan Sait paaya verdi. Sait
paa nutku öpüp bana koy-

duktan sonra okumya ba-
lad. Nutuk yarm saat ka-

dar sürdü. Nutuk okunduu
müddetçe ayakta duran Ab»
dülhamit, hiç bir ey söyle-

meden herkesi selâmladk-
tan sonra tahta oturdu. Me-
rasim bitmiti.

Meclisi mebusanm ilk iç-

timai ertesi günü Fosati is-

minde bir talyann, Darül-
fünun olmak üzere, yapm
olduu yanan eski Adliye bi-

nasnda yapld. Bina maliye
nezareti tarafndan igal e-

dildii zaman müzayede sa-

lonu olarak kullanlan ma-
hal içtima salonu haline ge=

tirilmiti.

Binann o zamanki cephe-
sini ve içtimaa £elen mebus
ve ekâbir arabalarn topla-

nan merakllar arasnda sra-

lanm olarak gösteren resim
(Resim: 4) çok güzeldir.

Meclisi mebusan içtima 1n
gösteren muhtelif resimler

vardr. Esas hatlar bir ol-

makla beraber, bunlarda u-

fak te*ek farklar göze çar-

par. Nerettiimiz llustra-

tion'dan ald-mzdr. ,
(Re-

sim: 5) «Musavver Medeni-
vo+v> cfazetesinde ç^kan resim
cepheden alnmtr ye biraz

iptidaidir, Bir, rf^rn fiv-

rupada c'kan «Osmanl® ga»

retesmde neredilmitir.
Selim Nüzhet GERÇEK

Abbas da dördüncü Sultan

Mehmede büyük bir fil yol

lamt.
. -Bunlardan sonra Türk
hükümdarlarna fil hediye

edilgine dair tarüVerde

bir ^ctyda rastlayamadk.

Bilindii gibi, birkaç yi?

önce dost Hindistan hükü-

meti Cumhuriyet Türkiye-

: . sine Mohini adnda bir fil

hediye etmitir. Onu taki-

ben de, karde Pakistan A-
.... -.zad "isimli bir • îil gönder-

miti. Her iki fil de, Anka-
. -jrada zljayvâna4: bahçesinde-

• dirler. • • » •

*~
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Tetkikler:

Osmanl Tarihinden merakl notlar

efik ATEL KAN

37 2. Bayezit kardei
Cem Sultan yabanc bir ül-

kede zehirli ustura ile zehir-

leyip öldürten ilk pacîah-
tr.

38 — I. Selim babasn ze-

hirleyen ilk padiahtr.

39 — I. Osman, amcas
Dündar beyi öldüren ilk pa-

diahtr.
40 — Oullarn ve kar-

delerini öldüren ilk padiah
I. Murattr.

41 — I. Murat, olu Savc
Çelebinin gözlerini çkaran
ilk padiahtr.

42 — lk idam edilen ey-
hülislâm Ahi zade Hüseyin
efendidir (4. Murat tarafn-

dan).
43 — îlk idam edilen sad-

razam Çandarl Halil paa-
dr. (Fatih Sultan Mehmet
tarafndan).
44 — lk idam edilen kad,

Simavna kads eyh Bed-
reddindir. (I, Mehmet tara-

fndan).
45 — lk idam edüen der-

ya kaptan sken Aa (pa-

a) dr. (T. Selim tarafndan).
46 — lk idam edilen kad-

asker Taci Zade Cafer Çe-
lebidir. (I. Selim tarafn-
dan).

47 — Kayn pederi, Alâ-
eddin Bozkurdu öldüren ilk

padiah T. Selimdir.
48 — lk Derya kaptan,

(amiral) Karamürsel beydir.

(I. Osman devri).

49 —- lk air padiah 2.

Murattr. (Mahlas Muradi)
dir.

50 — Harbde ölen ilk sad-
râzam Amasyal Bayezit pa-
adr. (2. Murat devri).

51 — îlk müverrih Dur-
sun Fakihidir (2, Mehmet
devri),

52 —- îlk hadm verir Ha-
dm AÜ pasadr (Bayezit 2.

devri).

35tf

zam Mahmut paadr. (2.

Mehmet devri).

54 ilk stanbul kads
Hzr beydir. (2. Mehmet
devri).

55 — lk defa klç kuan-
ma merasimi 2. Murada ya-

plm ve bu merasimi yapan
damad eyh emsettin E-
mir Buharidir (Bursada).

56 — stanbulda klç ku-
anan ilk padiah 2. Mehmet
ve bu merasimi yapan da s-
tanbul fethinin manevî kah-

raman büyük Veli Akem-
seddin Hazret.

57 — dam edilen ilk da-

mad padiahi Sadrâzam Ar-
navut Karaahmet paadr (I.

Süleyman tarafndan).

58 — lk eyhülislâm Mol-
la emsettin Fenari Hazret
(2. Murat devri).

59 — lk azledilen eyhül-
islâm Çivi Zade eyh Muhit-
tin Mehmet efendi. (I. Süley-

man devri).

60 — 4. Mehmet yedi ya-

nda padiah olmutur.
61 — 2. Osman, on yedi

yanda katledilen en genç
padiahtr.

62 — I. Mahmut kanbur-
du,

63 — 2. Murat bir gözünü
harblerin birinde kaybetmi-
ti.

64 — I. Murad Kosova ve
Bursada iki mezar olan pa-
diahtr.

65 — Mezarndan çkar-
lp yeniden ba kesilen eh-
zade Murattr. (I. Bayezidin
torunu ve ehzade Ahmedin
çocuu). I. Selim tarafndan.

66 — lk air ehzade I.

Bayezidin olu ehzade Meh-
met Korkuttur (mahlas E-
toülhayr Mehmed'dir).

67 — Fetöden sonra lk
kilisenin camiye tahvili A-
yasotya kilîsesidir, lk cami-

.^FaJ^jgM^
midir.

68 — 36 padiahn 6 s
*

aursada, 28 i stanbulda, 1 I

de Fransada, 1 tanesi am-
da, medfundur. 1

69 — lk açlk grevi ya-

pan vezir Hüsrev paadr
(Sargüzelde türbei mahsu*

sada defn). (L Süleyman

devri).

70 — ki metreye varan

boyu üe göze çarpan Sadrâ-

zam Sokullu Mehmet paa-

dr (2 Selim, 3. Murat, I. Sü-,

leiTnan devirleri).

71 — Çok iman olan sad-

râzam Damat Semiz Ali pa-

adr (Onu tayabilecek s-
tanbulda bir tek at vard). I.

Süleyman devri.

72 — stanbulda ilk türbe
Fatih için, son türbe de 2.

Mahmut için yaplmtr.
73 — Ölmeden türbesini

yaptran hiç bir padiah yok
tur.

74 — 83 adet sandukas
bulunan Yenicami Valide
türbeyidir. Bu türbede 2 va-
lide sultan, 6 padiah, 27 eh
zar* e, 27 Su 1tan hanm, 17
baskadm ve ikballer, 4 to-

nun mevcuttur.

75 — Türbesinin kubbesi
ack olan Fatihin babas 2.

Muradndr (Bursa).

76 — 19 kardeini bir ge-
cede katlettiren 3. Mehmet-
tir.

77 — Saravda kadn hâki-
miyet* ve saltanatm ilk ola-
rak tesis eden 1 Süleyma-
mn zevcesi Hürrem Sultan,

3. Muradm zevcesi, Nurbanu
SuHan, 3. Mehmet zevcesi,

Safive Sultan, I. Ahmet zev-
cesi M^hniker Kö^em Sul-
tan, T. fbrahimin zevcesi Ha*
ticev Turhan sultanlardr.

78 — Padiah analarna jl

Selim zamanma ka^ar hatun
diye söylenirken Kanunî'den

sonra valide sultan diye a-

nlmaga balanmtr.
79 — Ümmülmüminin s-

fat ilk defa 3. Muradn zev-
cesi TTürbanû sultan söylen*

mistir, (müminlerin annesÖ.
8Q — Kadnlara çok dü>

kün olan ve bundan mütevel

MJBfe, J&Q. .ka4ax çocuu.... aîafr

nadi^b 3. Murattr



tom devrinde falclk:

354ylnda nelerolacak?
Kehanet, bUtün tarih boyunca insanlar megul etmitir. te, 20. asr medeniyetinde de insan-

lar bir taraftan atom, dier taraftan falclkla megul olmaktadrlar. Bu yaz, mehur bir fal-

cnn 1954 yl için ileri sürdüü kehanetleri hulâsa etmektedir.

Lohdrada 133 seneden

beri muntazaman, neredi-
len (Raphaels Almanac)
isimli kehanet gösteren bir

îfllk (Salname) vardr.
Her sene banda initar e-

derek, o yl içinde vuku bu
lacak mühim hâdiseleri,

- evvelinden - haber verile

mehur olan bu Almanm,
hemen hemen hiç yanlma-
d, bilâkis çounlukla tah

minlerinde isabet ettii mil

yonlarca kiinin tecrübele-

riyle sabit olmutur.
Nitekim geçen sene bu

günlerde tabedilip piyasaya

çkarlan (1953 senesinde

olup bitecekleri haber ve-

ren) 1952 saysnda: ngilte

re ve Ho^ndada vuku bu-

lan seylâplar Ve grevleri,

ranla bir anlamaya varla
myacam, Stalin'in ölece

ini, Korede mütare olaca-

n, Japonyada bir komü-
nist ayaklanmas vuku bu-
lacan, bat Almanya se-

çiminde Adenauer'in kaza-
nacan, randa ah mü-
kül vaziyetlere sokacak hâ
diselerin, Yugoslavya ile

talya arasmn açladm
ve daha bunlara benzer bir

çok eyleri haber vermiti.
imdi bu ylln, önü-

müzdeki 1954 senesinde dün
yada olup bitecek eyleri
haber veren, yeni saysn-
da neler bulunduunu me-
rak etmez misiniz?

Sizin namnza sayfalar-

ptidaî insanlar, ite böyle ta-

biatten ilham alarak yayor,
tard.

n dikkatle çevirirken, gör

düklerimizi ksaca sralya
hm:

1954 senesi bandan iti-

baren, dünyada olabilmesi

melhuz mühim hâdiseler,

unlardr:
Ocak aynda Bat Alman

yann durumu hayli nazikle

jecek, Hindistan da buhran
h günler geçirecektir. Pâ-
kistanda kargaalklar ola-

cak, Amerika hükümeti er-

kânndan birinin büyük bir

rezalete ismi karacaktr.
Rio karacaktr.
ubat; Uzak arkta tesi-

rini göstererek bilhassa mil
lî Çin kuvvetleri Bakan
Çan-Kay-ek ile Japonya
mparatorunu mükül du-
ruma sokacaktr. Msr ve
Kenyada mühim inkiaflar
olacak, Rio'daki karklk-
lar devam edecek, Pâkista

an durumu gerginliini

muhafaza edecektir.

Martta; Kremlin'de yeni
bir buhran ba gösterecek,

Bat Almanya ile Holanda
da ekonomik buhran hü-
küm sürecek, Msrda suiis

timaller meydana çkacak,
Birleik Amerikada mühim
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iksadalia oiaeakta*

Nisanda: Avrupa ilk de-

fa olarak esasl bir birlik

göstererek kuvvetlenecek*

tir. Bu suretle epey zaman
danberi tahakkukuna çals
lan (Avrupa Birlii) artk
bir realite olacaktr. Nisa-

nn en mühim ve dünya öl

çüsünde büyük hâdisesi bu-
dur.

Maysta: talya ve ilide

ayaklanma1 ar, kargaalk-
lar görülecektir. Mühim bir

boanma hâdisesi olacaktr»

Haziranda: Sükûnet var-

dr. Fakat bu esnada, dün-

ya su 1hu meselesi tahakku-

ka doru gidecektir. Sulh

bakmndan haziran iyi
s
çok

verimli görünüyor.

Temmuzda: Almanya hü-

kümeti düecektir. Hindis-

tan da su basknlar olacak»

tr. Avrupada - yeri pek bel

li deil - rühban arasnda
büyük bir skandal meyda»
na çkacaktr.

Austosta: Bu ayn ilk

yirmi günü pek sâkin ve

güzel geçecektir. Ondan
sonra Bat Almanya ba-
kam Adenauer istifa ede-

cek, ve çok mühim bir ilâç

kefedilecektir.

Eylülde: Hint hükümeti
düecek, Birleik Amerika-
da skandaller olacak, ran
petrolü meselesi kat'î eklî

de halledilecektir.

Ekimde : Formuse adas
ilk plânda görünüyor. Bu,
ada hakknda hayra alâmet
deildir. Sovyet Rusya ile

Finlandiyanm aras açla-
caktr. Arjantin diktotörü

Peron mühim güçlüklerle

mücadeleye mecbur olacak
tr. Birleik Amerika Cum-
hurreisi Eisenhower büyük
bir siyasî zafer kazanacak-
tr. . .

Bir çok yerlerde frtna,
lar,. kasrgalar tahribat ya-

pacaktr.

Kasmda: Muhtelif mem-
leketlerde bir çok hareket-
ler görünüyor. Bu arada
Kremlin yeni temizlik hare
ketlerine ba vurmak zo-
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randa kalarak, memlekette
ki honutsuzluu arttrm
olacaktr. Camâykö'da isyan

ykacaktr. Belçika hükû-
reti, düecektir. Bu ayda
Umumiyetle siyasî hava,

pek emniyet verici olmya-
caktr. Fakat harp ihtimali

de yoktur.

Almanaa göre 1954 yl-

Mevlân. Ce'â-

leddin-i Rumî
(Bataraf: 322 nci sayfada)

Mademki tpk günee ben-
ziyorum

Domahym ortasnda hara.

belerin.

' *
Gerçi ben bugün bir i ,kuru

elmaym,
Ama deerim aaçtan fazla.

Gerçi sarhoum, y\kwrmm
ama,

Doru lâf etmedeyim,
Erkekçe konumaaayrrL
Benim gönlümün kokusu
Civardaki topraktan gelir.

Gönlümün civarndaki top-
raktan utanrm da ben

Nedense bir tek söz söyleye-

mem.
Suya dair,

i
*

Güzel yüzünden kaldr nifca-

bm;
Perde altndan konumam

revâ çörme benim,
Ta§ :

.ygîbi kaskatysa senin

kalbin,

Bak benim kalbim yanm,
ate haline gelmi

Lütfeder inayet eder ie.
yi alrsan eline

E** de bakacaksn ki kadeh-
le arap bende dile gelmi.

>

Ve bu insan eer ölmüse,
ölmü Sâyüabilirse, o da öl-

dü: 672 Hicrî ylnn Cema-
zilahr'mm beinci günü (17
Aralk 1273).

Yazan: Resuhi BAYKARA

nm son aynda dünyaca m@#
hur bir kadn ölecektir. Ba
z memleketlerde içi kpr
daylar artacaktr. Avru-
panm batsnda cinsî sapk
larn azgnlklar ve cina-

yetleri duyulacaktr. Krem
lindeki buhran geçecek böy
lece Malenkov da durumu-'
nu kurtarm olacaktr.

Sedat Simainin

Bilinmiyen

Taraflar
(Ba taraf 327. sayfada)

— Ne paras bu, Sedat bey,
dedim, . .

• -

*-
• Gülüyordu:

— Vecize paras, dedi. Ben,
seninle vecize yazacaksn diye
pazarlk etmemitim ki...

Çeyrek asr geçen Ankara
caddesi hayatmda, bunlar
can gönülden deil, jest ol-,

sun diye yapanlara rastlama-

mtm, bilâkis, hak edileni ver
miyenler vard.

*
Memlekete faydal kitapçk-

lar nerediyordu. Bir gün:

— Sedat bey dedim, bunla-
r Maarif Vekâletine de satsa-

nlz..

Bana nasihat etti:

— Bir gün sen de neriyat'
yaparsn inallah. Böyle eyle-
re balanma. Yardmlar, ne-
riyatn aleyhindedir. nsan, o-

küyucunun kapaca eser ve-

rebilmelidir.

O, bütün muvaffakiyetlerini

kendi ahsî emei ile kazan-

t. . ,: \, .. . . , , ,-

Sedat Simavi, eserleri

ve çalmalar ile Ankara
caddesine sembol olacak bir

isim brakt. Nur içinde yat-

sn.

Niyazi Ahmet BANOLU



I

Silâh Tasma Yasa

Son zamanlarda kuvvetle tatbika balanan silâh tama ya-

bann, tarihte de bir çok enteresan misalleri vardr. Bu

yazda bunlar okuyacaksnz.

Yazan : Read Ekrem KOÇU

Zamanmzda da yürürlük

te olan yasaklardandr; zab-
ta memurlar, sk sk, bilhas-

sa Vurucu kabaday maku-
lelerinin ve ayak takmnn
kesafet üzere bulunduu
Kumkap, Tahtakale, ' Balk-
pazar, Sirkeci, Galata, Fn-
dkl, Beyolu ve Üsküdar
gibi semtlerde kahvehanele-

re ve meyhanelere girip si-

lâh aratrrlar ve ekseriya

da -'tamas yasak kama, b-
çak, sustal ve tabancalar bu-

lup silâhlar müsadere ve

tayanlar adliyeye teslim

ederler.

Türklerde silâh- tamak
yiitliin anndan sayld
için asrlar boyunca, uygun-

suz Uakm tarafndan tan-m dahi olsa, bir silâh yasa-

düünülmemiti. lk mü-
him silâh yasa, on doku-

zuncu asr banda, kinci

Mahmud zamannda bu Pa-

diahn has mutemedi Hâlet

Efendinin ikbal devrinde

konmutur; öyle ki:

Hâlet Eefndinin kötü siya-

seti, devletin bana Mora
ihtilâlini dolamt. Hicrî

1235 (Milâdî 1820) ylnda,
stanbul Rumlarnn ayakla-

narak Müslümanlar katliâm

edecei rivayeti çkt, hükü-

met büyük bir tedbirsizlie

-f.ü^erek, silâh tayagelenler

den maada
Müslümanla
mrrnrr. emretti. Bu emir, bü-

yük .ehir .halk-.n bir taraf-

tan fevkalâde heyecana dü-

ürdü, bir taraftan da tüy-

, üz olancklara varnca si-

lâhlanan stanbul halknn
ipsiz sapsz uygunsuz takm

bütün istanbul

:mm silâhlan-

türlü rezalet ve kepazelie

frsat buldu. O devri yaam
olanlardan âni Zade Ataul-

iâh Efendi, mehur târihin-

de manzaray «Ahvali Âsitâ-

ne» bal altnda öyle tas-

vir ediyor:
«Ötedenberi garip halleri-

le> taranm stanbullular, bu

sefer de, silâhm bir nevi süs

ve ziynet ve çocuk oyunca
haline getirdiler. Gece ve
gündüz, mahalle aralarnda,
sokaklarda, evlerin pence-

relerinden, kayklarda, iske-

lelerde,, cami avlularnda,

hasl her yerde ve bo ye-

re, kestane fiei gibi tüfek

ve tabanca atmaa balad-
lar; stanbul silâh seslerile'

inleyip durdu ve silâh sesin-

den, bir kaza kurununa kur
ban olurum korkuundun
kendileri de serseme dönüp
perian oldular. Kaza kuru-
nu' ile kimi anasn babasn,
zimi arkadan, zevce veya
hemiresini öldürdü', bu ve-

sile ile huzla güruhu "ise kas-
di menfaatle kan uöktüler.

Baz ekya sarraf .evlerinin

kaplarn krp girdiler; böy
ie tecavüzlere urayanlar
maln canna feda edip ikâ
yp.tte bulunamazlard; Unka-
pan tüccarndan Hac Halil

Aann bir çuval içinde ve
hammal srtnda sarrafna
gönderdii yedi bin .be yüz
kurusu A smaultvn'da silâhl

hammalar tarafndan çevri-

lip yama edildi. Bir ksm
da dükkânlara girip: «Sefere

gideriz-» diye pabuç, çizme,

elbise ve eya gazbedip: «Ba-

zirgân hakkn helâl eyle!..»

diye ellerini kollarn salla-

yarak çkp giderlerdi; dük-
ica,n sahiplerinden aznU a-

çanlar hemen katlolunurdu.

I bu hale dökülünce, ilk

emrin- tamamen aksi, bir si-

lah tama yasa çkamya-
canaan, sokaklarda, evler-

de- 'silâh atlmas yasak edil-

di. Uygunsuz takmnn, soy-

guncu makulesnin takibi i-

çin de. Yeniçeri Aasna emir

verildi.

Silâh heveslilerinin uçar
takmnn bu devirdeki kya-
fetleri de pek tuhaft, bu ko-
puk ve1 Külhan kyafetleri-

nin eri makbulü de Cezayir

kesimi gemici esvab idi:

Ayakta ökçeli bask kr-
mz sahtiyandan yemeni...

Ayaklar ve baldrlar çplak..

Beyaz ksa diz çar; belde

krmz: al kuak, srtta be-

yaz dimi mintan... Göüs ba-r açk... Eer varsa göüs
perç'nüeri görünecek... Ba-
ta Cezayir ii krmz keçe

külah, üstünde oyal grep...

Stiiâh olarak mümkünse çif-

ter çifter yataan, hançer,

tabanca... Sa omuzdan a-

^jrtmla atlm' klç..'. Gü-

mü ve altn sapl . kamç...

Kz saçndan yahut hayvan
perçeminden örülmü altn

ve gümü halkal köstek...

Baz gençler de, bilâkis,

gayet geni al çar giyer-

ler, sünnet çocuklar gibi,

çakrlarnn an tutarak

yürürler; akl ve iz'an sahip-

leri ise, bu hallere sadece ac
ac gülerler idi.»

Yfji l oth
Dünyas

1954 Yll
Bir çok bilmediklerimizi

i bize öretecek eser.

*
Bir çok görmediimiz re-

simleri, göreceimiz eser.

84 büyük sayfa

100 Kuru.







Onbe günde bir

Kbrs Barmzda Yaradr
Yazan : Niyazi Ahmet BANOLU

BÎR gün muhakkak ki,

devletler de diplomasi

denen kaypaklktan

kurtularak iz'an ve vicdanla

hareket edeceklerdir. O za-

man, bir çok anlamalar bu

gün kitap sayfalarnda kalan

devletler hukuku çerçevesi

içinde hakikî mânasiye tatbik

sahasn bulacaktr.

Devlet bütünlükleri üzerin-

de veraset iddias artk tarih

olmutur. Tahtn kaybeden

krallar gördük ki, baka ülke

terde garsonluk yapyorlar.

Yavuz Sultan Selim, henüz

ehzade ve hattâ .

vatanndan

kovulmu ve Krma iltica et-

miken Krm hannn olu:

«Hükümdar olursan falan ye-

ri bize brakr msn?» diye bir

teklifte bulununca, u cevab

almt: «Toprak verilmez, a»-

tmr.»

Osmanl mparatorluunun

ülkleler ar topraklarna va-

ris olduumuzu iddia etmiyo-

ruz. Bir gün müstemlekeler de

tarihe karacak, esir millet-

le! hürriyetlerine kavuacak-

lardr.

Ama Kbrs barmzda bir

yaradr. Eer bu ada, bizden

bakasna verilirse dünya tari

hinde en büyük bir hakszlk

islenmi olacaktr. Asrlarca

mparatorluumuzun himaye-

sinde yaayan ve bir gün hak

ki olan istiklâle kavuan Yu-

nanistan, hiç bir suretle Kb
ns üzerinde hak iddia edemez,

ger ngiltere bu hakk onla-

ra tanrsa, bütün tarihi boyun

ca takip ettii milletleri birbi-

rine düürme siyasetine yeni

bir misal ilâve etmi olacaktr.

Yeni Tarih Dünyas'nm bu

says, Kbrs dâvasnn dile

gelmesidir. Biz bu Aday îngil

tereye muvakkaten vermitik.

Î4>zan konferansiyle îngilte-

reye kalmas da, îngiltereye :

«stediime veririm» dedirte-

mez. Çünkü buraya yerlee-
cek olanlar biz gayet iyi ta-

nrz. Tarih ki ibret dersi ile

doludur, biz, kendi tarihimiz-

den olsun ders alm olmalyz
dr. O millet ki, bugün uzatt

dost elinin altnda zehirli

bir ine tadn ispat etmi-
îirV Henüz zaman, hüsnü ni-

yetleri ispat edecek kadar ol-

pr.o^rctr. B'Vim ata sözümüz:
«Eski ûmt düman olmaz» dr.
Eski dümann dost olabileee

ini ancak zaman gösterir. Dün
vatanmz istilâ edenleri des

tekliyen devlet, Kbrs Yunan
llara peke çekerse» bunu
elbette onlarn iyi niyetlerine

veremeyiz.

Karsdan karsya sesimizi

duyurabileceimiz Kbri's, an-,

cak kötü niyetlerle bize veril

mez. Ve biz Türkler, bütün
tarih boyunca olduu gibi, bu
dâvada da bize dümanlk gü-
denlere kar kütle olarak kar
durmasn bileceiz.

Okuyucularmza

Kbrs dâvasnn bütün

dünyay megul eden gü-

nün mevzuu haline gelme.

si~dolaysile, Yeni Tarih

Dünyas, okuyucularnn da

duygu ve arzularna tercü-

man olmak için bu sayy,
tamam ile Kbrsa hasret-

mitir. Bu yüzden, devaml
yazlarmzla dier makale

leri neredemedik. Okuyu-
cularmzdan özür dilerken,

Kbrs mevzuu üzerinde,

bundan sonraki saylarmz
da da ayn hassasiyeti gös-

tererek bu dâva etrafn-

da devaml olarak neriyat

yapacamz vadederiz» <

KAPAK RESMMZ

Kapak resmimiz, bu sayda ky

metli ;Vazsnr" okuyacan*
Mehmel Al» Kâtç'nn, Kb*

rs ziyaretinde, millî kyafeti*

aldrda resimdir» Fotoraf

sanatiyle iki poz bir araya

getirilmitir, i

Yeni Tarîh Dünyas
Yü : 1. Say : 9 — Cilt: 2

15 OCAK 1954

Fiyat 50 Kurutur.

On be günde bir çkar.

Sahibi: A. Banolu Yaz leri Müdürü

;

N. A. Banolu * darehane : NuruosmanL
ye cad,, No. 57 Kat 2 * Telefon : 21649 *
Abone artlar: Senelii 12, Alü ayl
6 liradr it Dizgi ve bask: ERCAN Mat-

baas» Kapak bask: Ekincii! • latbaast, ka-

pak ve iç klie: Nur Klie atölyesi.



Geminin ba tarafndan görülen 'karlkl'' iki kara parçasnn bîri Anavatan topra, dieri

de yabanc idaresindeki toprak parçasdr, Solda Sisa mAdas, sada Anadolu sahili.

Kbrs'
1924 ylnda Lloyd. Tristino

kumpanyasnn Leopolis vapu
ru ile Kbrs yolundayz. Ey-
lül banda Antalyadan demir
alan vapurumuz, Arnavut bur
nunu bordalaymca, Kbrs için

âlem olan yeil renk balad.
Gidiyoruz; solumuzda neftiden

açk yeile kadar bütün ye-

il çeitlerini aksettiren ha-

rup ve zeytin ormanlar, me-
hur Kbrs araplarnn men-
ba balar, bahçeler uzanyor,

Yeil ada mahsuldar, yeil ör-

tüsüne bürünmü Akdenizin

lâcivert barna uzanm...
Bugün, Denizcilik Bankas-

nn muntazam sefer yap'an

fevkalâde temiz, konforlu va-

purlariyle adaya, Kuzey-Dou
ucundan dolaarak da. varmak
kabildir. Kendi limanlarmz
arasnda seyahat için dahi ya-

banc teknelerden faydalan-

mak strabn yasyanlar, bu
günün baarlarn çok daha
içten duyarak sevinmektedir-

ler.

Kbrs, anavatan kylarn-

n Tabiî Se
Yazan :

Mehmet Ali KÂITÇI

Girne (Kirina) kalesinin med.
hali. Fetih muharebeleri sra-

snda bu kapda ehit düen
filo kumandannn kabri, kap
kemerinin altnda bulunmak-

tadr»

rvetferi
dan sadece 40 mil (yani stan»
buldan Hereke veya Mudanya
kadar) uzaktadr. Kylarmz-
dan Yeil adann dalar, îs-

tanbuldan Uluda gibi, görün
mekte, Anamurdan denize da
lan kablo, Kbrsla muhabere-
yi salamaktadr.
Adann Kuzey kysna para

lel olarak, Andreas burnu ile

Kormakiti . Morfu hizasna
kadar devam eden sra dalar
la Güneydaki Trodos tepesi ve
kollar, Antalya ilimizdeki Gâ
vurdalar silsilesinin uzanma
sndan baka bir ey deildir.

Trodos, adann en yüksek te-

pesi olup, yükseklii 1950 met
redir. Kuzey dalar ile Tro-

dos silsilesi arasnda Mesaoria
ovas uzanmaktadr.
Yüz ölçümü 9282 kilometre

kare ve 1931 saymna göre,

nüfusu 347.959 kii olan Yeil
ada, alt idarî bölgeye ayrl-
mtr. dare merkezi Lefko-
a olup, Mesaoria ovasnn or-

tasna yakn bir yerde bulun-
maktadr. Denizden yüksekli-'
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Bekir Paa suyunu Larnakaya ulatran su kemerleri.

i 485 metre olan Lefkoa, ada

nm umumî idare merkezi oldu

u gibi, ad ile anlan idarî

bölgenin de merkezidir. Dier
idarî bölgeler unlardr:
Lefkoenin kuzeyinde Girne

(Kerinya), dousunda Mao-
sa (Famausta), güneyinde
Larnaka, Limasol, güney-bat
snda Baf (Baphos).

3 eylül 1924 çaramba günü
öleden sonra iki buçukta,

Larnakaya demirledik. Ky,
Maltepe, Bostanc civar gibi

münhat, arkada, fakat uzak
larda dalar görünüyor. Kyya
göre deniz dibi de, hafif meyilli

olduu için, vapurumuz açkta
demirledi. Kyda uzun bir is-

kele varsa da, ancak küçük
vastalarn yanamasna müsait

Kyya kayklarla çklyor.
Gümrük kontrolü pek sk ve
skc. Zati eyann; çamarla
r yenisine bile izin vermi-

yorlar. Ya meyve veya çiçek

tamamen yasak.

Hediye olarak ee dosta Haci

Bekir lokumu götürmütük.
Gümrükte pasaportlarmzla
birlikte alkoydular. Ertesi

gün, tahmin yolu ile biçilen

kymeti üzerinden yüzde on

gümrük resmi aldlar. Lâkrd
pelesengi olarak gümrükleri-

mizden ikâyet edenlerin ku-

îarn bir hayli çnlattk.

Burada tuhaf bir âdet da-

ha dikkati çekiyor. Yolcular
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karantinaya tâbi. Fakat birin-

ci snf yolcular bundan mu-
af... stanbul meeli ikinci s-
nf yolculara da temil edilen

bu muafiyette dier limanlar

dan binmi olanlar istifade

edemiyorlar. Karantinadan mu
af tutulanlar da, geldiklerinin

beinci ve on beinci günleri

•hastahaneye kadar gidip dok
tora selâm vermek zorundadr
lar. I

Kbrs scak bir diyar. Ya-
muru da kt. Sema, daima ber

rak. Küçücük bir bulut parças
heyecan ve ilgi douruyor. Yol

da resimler çekmitim. Cam-
lar ykatp kopya çektirmek

için fotorafç ararken C. Ga-
lasner adl birini tavsiye etti-

ler. Kbrsta, çoluk çocua karm bu Alman fotorafç
karsnda anadili ile konuan
bir müteri görünce, kendi va

tanna kavumu kadar sevin

di, Bütün ilerini brakarak
benimle hasbihale koyuldu. A-
sl heyecanl sahneler, kopya-

lar almak için dükkânna u
radm gün oldu.

Resimlerimi bana teslim

ederken Ch. Clasner ayrd
bir negatiften kendisi için ag-

randisman yapmak müsaade-
sini yalvarak, rica ediyor, red

dedilmemek için elinden gele-

ni yapyordu. Negatife baktm,
bir fevkalâdelik göremedim.

— Bunun, dedim, nesini be-

endiniz?

Heyecanla, kopyasndaki bu
lutlar gösterdi. Filhakika,

poyrazdan sonra pamuk yu
nlar halinde ufukta yükse-
len bulutlar, Kadife kalede al-m bulunduum resimde gö-
rünüyordu. Fakat resimde, ba
kaça dikkati çekecek bir ey
yoktu. Ch. Glauser, Almanya
da domu, büyümü, bulutlu,

sisli, yamurlu, karl bir mu-
hitin çocuu idi. Kbrsta iki

sihirli göz onu büyülemi, va-
tann unutturmu, buralarda
çoluk çocua karmaa mec-
bur etmiti. Fakat Kbrsm
masmavi göü, Glauser'e pek
monoton gelmee bala-
mt. Bulut hasreti çekiyor-

du. Camlarm ykarken, has-

retini çektii bulutlara kavu
mann heyecann duymutu.
Kalbî balarla bal bulun-

duu bu diyarda yllardr öz-<

iedii bu manzaray, bir sev-

gili resmi gibi barna basa-

bilmek için bizden izin isti-

yordu. Dürüstlüüne hayran
olduum bu sanatkârn göz

itiyakn tatmin edebilmek

frsatna rastladm için de-

rûnî bir zevk duydum.

Kbrs müstakil bir hükü-
met gibi idare olunuyor. 12

kiilik parlâmentosu var. Kb
rs bankas para da basm.
ngiltereye ve müstemlekeleri

ne satt mallar ihraç edilmi
sayyor. Oralardan gelen em-
tia da ithal rejimine tâbi. Kb
rsm d ticaret bilânçosu kâr

la kapanyor. hraç ettii mah

sullerin bedeli ithalât için öde

dii paradan fazla. Zira Kb-
rs, tabiî kaynaklan verimli

bir adadr. Adadaki zeytinlik-

ler ve harup aaçlar orman
halinde geni sahalar kapl-
yor. Ormanlarnda mantar aa
cma kadar çeitleri vardr.

Zeytinya, et yemeklerinde

dahi kullanlyor. Kibrisin ha

rup pekmezi ve erbeti pek
mehurdur.

Kbrs balarnn mahsulü

olan araplar mitolojik devir

lerden beri mehurdur. Bun-



lardan baka pamuk, yulaf,

kuru üzüm, nar, portakal, li-

mon, ipek kozas, yün, deri,

patates, pirit, amyant, toprak

boyalar (bilhassa esmer renkli

Terra umbra ve yeil renkli

Terra verte) kasaplk hayvan
lar ve eek ihracat listesine da

hil bulunmaktadr. Adada ar-

pa, buday, bolîes, kulakas,

keten tohumu, dut, muz ve çe

itli meyveler yetitirilmekte-

dir.

Eski devirlerde kna da, a-

danm balca mahsulü imi.

Hattâ, Kbrs adnn «kna»
mânasna gelen branice kop-

her "kelimesinden geldii söy

lenmektedir.

Kbrsta ya az olduu (ba

ti bölgesinde 471 milimetre)

cihetle, tarm yeralt sularna
dayanmaktadr. ehirlerin su

yu da bu tarzda temin edili-

yor. Dereler ancak yamur
mevsiminde sel halinde ak-
yor. Bekir paa tarafndan, Pa

a çiftliinde kazdrlm bu-

lunan kuyulardan elde edilen

sular, hususî mecra ve tarla-

larla Larnakaya getirilmitir.

Bu su dolaysile Bekir paa
sayg ile anlmaktadr.

Adann tarm ve hayvancl
yannda yeralt kaynaklar

da zengindir. Kibrisin kükürt-
lü demir cevherleri eski de-

virlerden beri bilinir ve kulla-

nlr. Demir sülfatn eski kimya
terimleri arasndaki ad (zaç

Kbrs) dr, ki bu maddeden
eski devirlerin kimya (simya)
üstad Cabir . bugün hamz-
kibrit, sülfat asidi dediimiz -

zaç yan istihsal etmitir. Pi-

rit (kükürtlü demir cevheri)

bu gün de Yeiladann önemli
ihraç maddeleri arasnda bulu-
nuyor.

Kbrsm bakr madenleri de
pek eskîdenberi bilinmekte idi.

Tarihî kalntlardan anlalmak
ta olan bakr madenlterinin en
önemlisi adann kuzey bölgesin
de bulunmakta olup, Kbrs ma*

5

den kooperasyonu adl bir Ame
rikan sendikas tarafndan ile
tilmektedir. Ötedenberi bili,

Baf kalesi Venedik devri (Onoeinci asr) eserlerinden olan bu

ato, ngiliz idaresince tuz deposu olarak kullanlmaktadr. Ka-

psnn üstünde 998 Hicrî (Milâdî 1589) tarihini tayan kitabe

Türk hâkimiyetinin bir hâtras olarak durmaktadr.

nen tabiî zenginliklerden Diri

de Trodos bölgesindeki am-
yant madenleridir. 1907 de bir

Avusturya irketi tarafndan
geni ölçüde iletilmee bala
nan bu cevher 1921 ylnda -

99 yUk imtiyaz mukakvelesi
ne ramen _ ngiliz irketine

devredilmitir. Yanmaz elbi-

se, kuma, halat, karton ve
dier mühim eyann ham mad
desi olan amyantn istihsali

günden güne artmakta, Kbrs
di ticaret muvazenesinde mü
him yer tutmaktadr.

Kbrsm magnezit, alç ta
ve toprak boya madenleri de
önemlidir.

Arnavut burunu civarnda
bulunan magnezit ocaklar Kb
rs Terakki irketi tarafndan
iletiliyor.

Ayaparaskcva dandaki 23

ocak ile Lefkoann Kaymakl,
Kurumanastr ye Lefke köyle
rinde. Larnaka, Maosa ve
5af bölgelerinden çkarlmakta
olar. alç: ta ada ihtiyacn
karladktan baka ihraç edil

mektedir de. Elde edilen Ter-
ra umbra frnlatldktan sonra
gayet güzel esmer renk almak
ta. olup, yal boya ham mad-
desi olarak bilhassa Amerika

ya ihraç edilmektedir. Yeil
renkli olan Terra verte de

yal boya imalinde aranan

bir toz boyadr. ne dantelâ

lan hazrlamakla mehur Lev

kara civarnda alüminyum sul

fat madenleri vardr.

Larnakanh güney-batsm-

da Halasultan dergâh yaknn
da en mühim tuzla bulundu-

u gibi, Limasol civarndaki

Kiti burunu ve Akrotiri ya-

rmadas tuz göllerinden de

faydalanlmaktadr,

Kbrsta endüstri, "tarm ye

maden zenginlikleriyle kyasla-

namyacak kadar zayf olup

deirmencilik, dibaat, pamuk
temizlemek, çanak, testi, tu-

la, kiremit imalât, demircilik,

bakrclk, sigara imalât, re-

çine ve çitlenbik sakz istihsa

li gibi ubelere inhisar etmek-

tedir. Zira adada kuvvetli en

düstriye imkân ^erecek enerji

kaynaklan yoktur. Adana ve

Mersin bölgelerimizdeki linyü

crden ve hattâ Soma kömür-

lerimizden faydalanarak, Kb
rsn tabii kaynaklarn ne gü

zel ilenebilirdik. Tabiî co-

rafya ve ekonomik bakmlarn

dan ana vatana bal olan Ye-
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Trodos dalarnda amyant madenleri.

ilada ne yazk ki, idareten

bize yabanc durmaktadr.

Kbrs Türkleri cana yakm.
Vatansever insanlar... Anayurt
tan gelenleri barlarna basp

vatan hasretlerini ksmen gi-

dermee çalyorlar. Hepsi ça
1skan, mal, mülk ve i sahibi

insanlar. Adann tarm ve eko
r»omi hayatnda Türklerin ro-

lü bata geliyor.

Emniyet ve idare tekilâtn
da da ngiliz idaresi Türkleri

tercih etmi.

Ada halknn kyafetleri zey

beklerimizi andrmaktadr. Es
kiden fes üzerine oyal ileme
li çevre sanvorlard. Bevaz
gömlein üzerine al kadifeden

i<=.lemeH cepken giyiyorlard.

Bellerine de Trabzon kuak
saryor, koyu mavi çuha al-
vara uygun renklerle bezen-

mi çoraplarla topuklu ayak-
kablar pek yarayordu. Ku-
ak arasna yerletirilmi saa-

tin salktma denilen gümü
köstei boyun etrafnda dola-

lyordu. Bu kyafetlerin fes-

ten gayrisi bugün -de köylerde

hâkimdir.- -Anavatandaki .ap-
ka inklâb orada -da derhal

benimsenmitir. > ehirlerdeki

kyafetler bugün Türkiye- ehir
lerindekinden farkszdr.

Davetlisi bulunduum ün-

net düününde yukardaki tari

fe uygun Kbrsllarn cünbü
ve elencelerine zevkle katl-

dm.

Kbrs scak olduundan ö
le saatlerinde herkes evlerine

veya bina dahiline çekilip isti

rahat ediyor. Binalarn duvar
lan umumiyetle kaln ve kâr
gir olup, pencerelerde pancur-
lar bulunmaktadr. Bu suretle

darnn scandan bir dere

ceye kadar korunmak müm-
kün oluyor. Fazla bunalnca,
hamama giriliyor. Kaln duvar
l kubbeli, kurnal hamamda
so*uk su ^ökiinerek biraz se-

rinlemek kabil olmaktadr.

iklim zoru ile mecburî ö-
le tatili yaplarj bu memleket
te eczahane tahdidi yok. Lar-

rakada uradm bir eczaha-

nenin sahibi 10.000 nüfuslu

ehirde 6 eczahane bulunma-
sndan yana yakla ikâyet et-

miti.

Adada biricik demiryolu
vardr. Dar hat olarak ina
edilmi bulunan .bu demiryolu

Dou kysndaki . Maosada
balyor!' Lefk'öadan geçerek,

batda^ lîvrfîmVa '.kadar uzan-

tn akta d.r. Fa kâ'f
;~ kara yollar

.

bakmindân Yeilâdâ"mükem- .

mel durumdadr:. " Bu. sayede

her taraf gezmek/ görülmee
deer ekerleri görmek kolay

oluyor.
~"



Maosa'da eskî Türk toplan, 1878 ylnda ngiliz askerler! tarafndan

(1878 ylanda çkan The Graphic mecmuasndan).

seyredilmektedir»

Kbrs'n ngiltereye terkediliinin^hazin hikâyesi

HÇ
bir meziyet ve hiz-

meti hatrlanmyarak,
sade sarholuu unutul-

myan Sar Selim devrinde
fethettiimiz Kibr^s Adasnn
bir kaç asr devam eden Os-
manl hâkimiyetinden fiilen

ayrhp ngiltereye teslim edil

lii, Sultan Hamid'in ilk za-

manlarnda, 1878 senesi içinde

ve Kara Sadk Paann 41 gün
devam etmekle beraber, devle

timizin mukadderat üzerinde

ki pek ac ve me'um tesirleri

sürüp giden Bavekillii za-

mannda kararlam, bu ka-

Yazan
Nahid Srr ORIK 1

rarda Sadk Paann azliyle

sadarete gelen Mütercim Rü-
tü Paann ancak 7 gün süren

son sadareti srasnda resmen
tasdik edilip tatbik sahasma
girmitir. Bu i Osmanl - n-
giliz münasebat tarihindeki

ac hâtralardan da bir tanesi-

ni tekil eder ve ngiltere dev
letinin düman ve hattâ dos-

tu bulunduu memleketlerde
eller tedarik ederek o memle-

...f:P

bretle seyredeceimiz bir resim: ngiliz valisi kars le

Larnakada..

ketlerin bamdakileri kendine
hizmetkâr yaptn ve hizmet
kâr olma reddedenleri de kaa
til bçana kadar çeitli vas-
talar kullanarak bertaraf etti-

ini gösteren uzun - ve baz
maddeleri mekûk olsa da, ba-

z maddeleri de muhakkak -

iddianamede ehemmiyetli bir

yer igal edecek mahiyette bir

eydir. Fakat her memleketin
tarihinde izleri görülen ve
meselâ Rusya tarihinde Çar
Paul I. in 1801 de katlinden

Birinci Cihan Harbi srasnda
müttefikleri olan son Çar Ni-

colas II. nin iskatna kadar
türlü vekayide kefedilmi o-

lan bu ngiliz parmann bi-

zim tarihimizde ve son asrda
ki hünerlerini anlatmaa kal-

kacak deilim. Böyle çetin

ve girift bir mevzuu ele alma-

a cesaret etmedik, sadece o

büyük ve güzel Kbrs Adas-
n ngiltereye teslim etmee
II. Abdülhamid'in hangi art-

lar altnda mecbur edildiini

ksaca anlatacam.

Zr deli denecek bir halde,

tahttan indirilmesinden bir

müddet sonra, kapatlm bu-
lunduu Çraan saraynda,
uuru binnisbe avdet etmi o~

lan Sultan Murad' tahta ç-
karmak üzere Ali Süavi hiç

bir eyden haberdar olmayan
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Yeni tahta geçtii, srada gaf»

îetinden istifade edilerek Kib-

risin ingilizlere verilmesine

muvafakat ettirilen Abdül-

hamît,

bir sürü Rumeli muhacirini
kandrp götürerek Çaraana
hücum etmi, vaktinde yeti-

en zabta kuvveti,. Sultan Mu
cadn saraydan çkarlmasn
önlemi, galip Rus ordusu A»
yastefanosta yani bu günkü
Yeilköyde iken giritii bu
maceray Süayi nayatile öde»

tni, bir iki gün önce kendisin

den üphe edilerek tevkifine

teebbüs edilen «Sarkl ink-
lâpçy» serbest braktran ba
vekil, padiah sultan Hamidin
sarayna ikinci davet üzerine

gitmee raz olmutur. îki yl
evvel Abdülâziz'i tahttan atp
bu V. Burad yerine geçiren

Hüseyin Avni paann daha
evvel yapt bir Londra ziya-

retinde bunun iznini aldna
kani bulunan Sultan Hamit,

Rus ordusu Ayastefanosu i-
gal ettii srada vukua gelen

bu teebbüsün deheti içinde

dir. Harekette yine ingiltere»

nin parma olduuna kanidir,

çünkü sefaret tercümannn ©

salarda sarayn etrafnda bu

368
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lunmu olduundan da haber»
dardr. Çraan önündeki harp
gemilerinin harekete müzahe-
rete hazrlanm olduklarn-
dan, klalardan asker gelme-
si mukarrer iken verilmi va-
adlerin son dakikada tutulma-
dna, Çraan saraynda va-
ziyet deitii için, enitesi

Mahmut Celâleddin Paa ba-
ta gelmek üzere baz mühim
ricalle bir takm kumandan-
larn ie kanlamadklarna ve
teebbüsün asl mürettibinin

Sultan Muradn annesi olan

pek haris ve cür'etli evkefza
valide olduuna kanidir. Man
mut Celâlettin Paann eni-
tesi ngiliz lâkapl Sait Paa
da mabeyin müiridir, pek gü-

zel ve fettan bir ngiliz kad»
niyle evli veya ortak olan Ali

Süavi'yi de bu Pa-\ hayli za-

man himaye edip durmutur.

Çraan saray basknn ne
ticesiz brakm olmakla be-

raber, Sultan Hamit endie-
den hasta ve harap bir hal-

dedir. Ve her ikisinn ihanetle-

rinden üphe etmedii halde

henüz bavekili de, mabeyin
müirini de uzaklatrmaa ce-

saret etmemektedir. te tam
bu esnada, hareketin vukua
geliinin ancak üçüncü günün
de, ngiltere büyük elçisi Sir

Layard'n pek mühim bir me
seleyi görümek üzere Yldz
saray yaknma gelmi olup,

huzura davet edilmek üzere

arabasnn içinde beklemekte
bulunduunu, tercüman _ Ç-
raan baskn srasnda o sara

ym etrafnda dolat örenil

mi, tercüman - gelip bildire

çektir. Sefir huzura kabul o-

lununca Rusyanm yeni bir te

cavüzü takdirinde hemen dev
letnin imdada yetiebilmek ü-

zere îngilterenin yakn bir

üsse muhtaç olduu için, ta-

mamiyle muvakkat bir mahi-
yette kalmak ve dahilî idare-

sine karlmamak artile ve

Batum Ruslar tarafndan iade

edilirse hemen iade olunmak
kaydile Kibrisin ngiltereye

terkini istemekte ve teferrua-

tn bavekil Sadk Paa ile mü
zakeresini teklif etmektedir.

Bir müddet evvel, Sultan Ha»

mit Rusya ile harpten çekini

ken, halk da tanrik edere

harp lehinde nümaylar yap
trp bu harbi zarurî klan r

cal, ayn îngilterenin bizi

imdadmza koacan, Kn
harbi artlarnn tekerrür ed

ceini ummulard. O ümitle

rin tamamile hülya olduu ar

lalmken, istikbale bit v
atlere inanmak doru muydu
Kald ki, bu vaatlerin arkas!

da bir tehdit de hissolunm
yor deildi. ngiltere, Ayai

tefanosta kabul edilmi pej

ar ve elim artlarn tadi

için gidilmesine hazrlanld;
Berlin konferansnda Osman
devleti hukukunu müdafs
için Kibrisin bu muvakkat i

galini art ' kouyordu!

Sultan Hamit reddetmeli]

kuvvetini kendinde bulamaç la

O srada tesadüfen, mabeyirtu

gelmi bulunan Sadk Paa; üt

ngiliz elçisinin istemi oldjaî

u gibi igal artlarn görü
mee memur etti, ve i Sadjfoi

Paann azlini müteakip b
kere daha sadrazam yapls
Mütercim Rütü Paa zam
nmda resmî ve kat'î bir mah

lii

Kbrs gizlice ngilizlere sa

t bazlarnca iddia edik

feavekiB Kara Sadk Paa. jk,



Lefkoa? ngilizler tarafndan igali senelerinde.

et almakla beraber» her ey
nce, Sadk Paa ile Sir

.ayard'm babaa' verip gö-

mmelerinde kararlat ve Sa

k Paa Mütercimle ihtiyar

amk Paann ertesi günü

ukua ge?en itirazlarn «—
itmitir. Devletin halen men-
iat bunda ve iradei seniye

ahi bu merkezdedir.» diyerek

liyecekti: Teninin esmerli»

inden dolay kendisine takl»

a olan «Kara» lâkabn Sa»

k Paaya bu iteki faaliye-

nden ve rolünden dolay da

ermek caizdir*

Sultan Hamit îngiltereye

jbrs lokmasn sunduktan

>nra artk kendini toplya-

îk Çraan baskn hareketl-

in mes'ulü sayd Sadk Pa
j, Madam Ali Süavi'nin hâ

isi sayüan mabeyin müiri
giliz Sait Paa ile birlikte

sledip, birer valilikle hemen
tanbuldan çkarverdi. Bu
rada ise ngiltere büyük el-

si ayni Sadk Paama Ber-

a kongressine Osmanl devle

nin ba murahas olarak yol

mmasm talep etmekteydi!

Sadk Paann îstanbulda

almasn katiyen istemeyip

fütercîm Rütü Paama az-

Ye sadarete getirdii af-
't Paa zamannda Cezairi

ihri sefid valiliiyle süren

altan Hamit, onu bir müd-
ît sonra azledip bu vilâyetin

lalarndan birinde, Limnide
:amete memur etti. Fakat,

din sebebi Sadk Paann bu
fer de vilâyetra o zamanki

merkezinin bulunmakta .^oldu-

u Sakz Adasnda muhtariye
te pek benzer tekliflere giri-

p bunda srar etmesiydi.

Ömrünün yirmi ylm geçirdi

i Linini Adasnda üç yl ma»
as'z braklacak, ondan son-

ra da emsaline nisbetle hayli

aa bir aylk, ayda 10,000

kuru balanldndan bir

müddet sonra padiaha arza
takdim edip geçinemediinden
borca battndan bahsederek,

bo yere bunu artrmaa çal»

acakt. Fakat
(

terekesinden

pek nefis eya, bahusus büyük
bir zarf içinde gayet kymetli
bir çok prlanta zuhur .etti&ini

muhterem bniül Emin (Son.

Osmanl sadrazamlar) eserin

de ve emniyete lâyk bir a-
hadete dayanp söylemektedir.

Bu prlantalar Maliye Nezare
tinde bu'unduu srada veya
Pari^te büyük elci iken aln.m baz 'komisyonlarn ve bir

rivayete göre bevtülmal para.

siyle ve ancak kâr olduu tak

dirde kâr kendine ait olmak
üzere borsada oynanm oyun
larm mahsulü mudur, Süavi
basknna muvafakatinden ve
Kbrsm terkine demetten bir

hisse de bunlara karmam
mdr, insan gayri ihtiyarî so-

ruyor. Nasl sormasn ki, yine

bnül Emin'in bahsettii bir

mektup müsveddesinde bizzat

Sadk Paa, güya kendisini

müdafaa ederken «Ne çare ki,

böyle ilerde adm çkkm ol-

duundan ne gûna olursa olsun

yaplan ilerde Sadk Paa pa-

ra ald demek âdet olmutur.»

demekte, ate olmayan yerde
duman olmaz, mee1 ini de hata

rina getirmemektedir
0 .

.

Sultan Hamit en çetin art-
laç içinde bunald srada kor
kutularak ve\,tazyik edilerek

Kbrs . ngiltere igaline terk

etmee raz edilmeseydi o za-

man Cezair bahri . sefid vilâ-

yetimin bir sanca vaziyetinde

bulunan, fakat vaktiyle asr»
îarca müstakil bir krallk tep

kil etmi olan o cesim ve gü-
zel aday, 1832 de ve 1833 de zi

yaret eden Lamartine'in yine

bir krallk olmaa lâyk buk
du&u bu aday muhafaza ede=
bilir miydik? Bu suale «nasl,

olsa Rumlar devletin bana
gaileler çkarp Yunanistana
verilmesini temin ' ederlerdi.®

tarznda mukabele etmek do
ru olmaz. Zira Kbrs Girit

gibi Akdeniz (in ortasnda ve
bizim uzamzda deil, Ana
dokunun tâ yaknnda ve Yu~
nanistanm uzamdadnv Yuna-
nistan oraya çeteler yollayp

isyanlar çkartamazd, nitekim

Giritte mütemadiyen sürüp git

mi isyanlar Kbrsta çkm-
yor ve Adada sükûn hüküm sü

rüyordu. Kbrs Kara Sadk
Paa ile ngiltere büyük elçL

sinin basbasa müzakereleri ne
ticesinde ingiltere igaline terk

edilmeseydi, belki bu gün hâlâ

bizimdi. Hiç deilse orada bu
gün daha kuvvetli bir Türk
nüfusu bulunur ve sözünü din

letir, hükmünü yürütürdü...
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Kbrs' Türkleri, Cumhuriyet bayram merasiminde.

Kbrs için 65 yi
Hafz Cemal Lokman Hekim Kb
_ns'm Türklüünü ve 65 yllk

mücadelesini anlatyor

Yazan : Yüksel OZAN

BÜTÜN Türk mîlleti
Kbrs 'anavatannn
bir paças sayyor ve öy

le seviyor. Fakat, Kbrsl
kardelerimizdeki sevgi, de-
rin ve sonsuz bir ak halin-

de... Bu sihirli akin, bu gün
ya seksene yaklam -fa-

kat hâlâ hepimizden dinç -

bulunan ve sükûneti, itidali

ile tannm mehur doktor
Hafz Cem|al (Lokman He-
kim) 'de daha derin ve kök-
lü olduuna üphe yok...
JCendâsine, Kbrs'tan bahse
dilince, sevgilisinin adn du
yan âk bir delikanl ka-
dar heyecanland.Ve, bir i-
ir okur gibi anlatmaa ba-
lad :

370

Orada dodum. Haya
timin tam 65 yln Kbrs i-

çin çalmakla geçirdim; bu
gün de çalmaya devam edi-

yorum. Yarm asr evvel Kb
rs'ta 750 köy vard. Bunla
rn hepsini ve hattâ mandra
lan bile teker teker gez-
dim. Yeiladadia 120.000
Türk vardr. (Lokman he-
kim Türklerin saysnn 100
bin olduu hakkndaki iddi-

alar yanl buluyor.) Bu
kardelerimiz hepsi de ana-
vatana candan baldrlar.

47 yl evvel Lefkoe'de,
kendi paramla bir Türk sa-

nayi okulu kurmu, 500 ka-
dar Türk çocuu yetitir-

mitim. Bu okula Türkiye-

den ve Almanya'dan öret-
menler getirmitim. Fakat,

o zamanki saltanat hüküme-
tinin cahilce basks yüzün-
den bu okulu kapatmak zo-

runda kalmtm. Kalsayd,
bu gün Kbrs sanayii ta-

mamen Türklerin elinde bu-

lunacakt.
Bundan baka Kbrsta

yine o tarihlerde bir «gece

okulu» açtm, halk okuttum
Brr matbaa kurarak «slâm*
adl haftalk bir gazete çkar-
dm. Bir klinik ve köylülere

njahsus küçük bir hastana-

ne tesis ettim. Bir çok bro-

ürler çkararak, halka da-

ttm ve uyandrmaa ça.

ltm. Türk ff çocuklarnn
tahsil ilerini ^himaye etmek
üzere «Kbnsf&emiyet-i haj
riyesi» isimli Öîr cemiyet kul

dum; bir çok doktor, eczac
ebe. avukat^ öretmen yeti
tirdim.»

Lokmanhekim, Adlarn:

stikbali ^hakkndaki soru-

mu öyle cevaplandrd:

«— in hukukî münaka-
asn bir tarafa brakrsak.
Türkler^ aday ngilizlere

(

vermilerdir. ngiliz bayra*

girdii yerden kolay kolay

çkmaz. Meer ki, çkmak 1

ngiltere'ye çok büyük men-

a

faat ve kuvvet salayacak
|

jeîlilde olsjun... u halete,

e

Kbrstaki ngiliz idaresinin d

devamnda mahzur yoktur, v

Yeter ki, ngilizler akll ha}

reket ederek Ada Türkleri- b

ni himaye etmek ve geli- tö

tirmekte devam etsinler. Bu d!

ngiltere'nin de iine yara-K

yacaktr. ngilizlerin elin- &

den! Sudan gitti; Süvey dek

sallantda. Bu hal, Kbrs'n iti

ngiltere bakmndan ehem
miyetini pek çok artrm- «i

tr. Binaenaleyh, mpara- a

torluun bütün imkânlarile 't

Kbrs' ellerinde tutmaya çahîOi

acaklarma kimsenin üphesi
]

olamsn. ngiltere, Ortaça
jjj]

ve hattâ Asya ve Afrika ile ba

Avrupanm dier ^smarn an

daki politik durumlarn mu na;

hjbfiaza» bakmndan, icat^n,- da

da Kbrsta 500.000 askerim

barndrabilir; dört deniz üslen

sü, onbe uçak istasyonu veuia



geni bir tersaneyi burada

vücuda getirebilirler ki, bun
lar, ngiliz mparatorluu-
nun politik kudretini geni
ölçüde himaye edebilecek

vastalardr.»

Dr. Hafz Cemal sözlerine

öyle devam etti:

«— Kbrs bu gün, imar

bakmndan bir çok yerler-

den üstündür. Kylarndaki
be ehir, iç ksmlara ve bir

birlerine muntazam asfalt

yollarla baldr. Bu anayol

lardan ayrlan ose ve asfalt

yollar köyleri birbirlerine

balar. Yollarn iki taraf

aaçldr ve hepsinde de en
mükemmel trafik iaretleri

mevcuttur, 1750 metre yük»

sekliindeki Karlda, be as

|
falt ile ovalara balanm»
tr.

Kasaba ve ehirlerin so-

kaklar en modern Avrupa

ehirlerindeki gibi munta-
zam ve asfalttr. Bunlarda

«Çkmaz sokak» hiç yoktur.

Ekseri kasabalarda «Fakir-

haneler» vardr ve Kbrsta
dilencilik yasaktr, tek dilenci

görülmez.

Adann ekonomik imkân
Lan da zengindir. Mebzul
amyant ve biakr madenleri

Avrupa ve Amerikaya ihraç

edilir. Altn madeni de var-

ir. Meyvalar emsalsizdir

ve hariçte müterisi çoktur

Meyvaclnl gelimesinde
ngilizlerin gayreti büyük-
ür. 60 yl evvel nümune fi-

lanlklar tesis ederek, hal-

ta parasz fidan dattlar,
fazla miktar meyva ihraç e

len Kbrs, bunlarn hariçte

tibarm muhafaza edfebil-

nek için, büyük titizlik gös

erir; ihraç srasnda meyva
andklar gümrülerde zirîa-

t mütehassslarnn sk
controlüne tabidir.

Kbrs'n güzel aaçlar
alnz meyva fidanlarndan
oaret deildir. Gelin gibi

am ormanlar, okaliptüs or

ianijâr ve dier aaçlarile
da batan baa yemyeildir,
iunun içindir ki, «Yeilada»
enir Bunda da ngilizlerin

izmeti büyüktür.

Kbrs'ta, 100 ngiliz mili
uzunluunda bir demiryolu
da vardr. 50 yl evvel yap-
lan bu yol, adann Dousunu
Biatsma balar.»

Kbrs'n yal âk, ada-
nn merkezi Lefkoe hakkn
da da unlar söyledi:

«— Lefkoe, adann en i-
rini ehridir. Eskiden etraf
yüksek ve salam hisarlarla

çevrili idi. Üç büyü'k kap-
s vard. 1914 e kadar , her
sabah güne doarken, top
atlarak Osmanl bayra
Karakol direine çekilmek
suretiyle tören yaplrd. Gü
ne batarken de, yine ayn
törenle indirilirdi. ngilizler

bu hisarlarn etrafnda mey
va fidanlklar yaptlar ve
bunlar halka her yl datt»
lar. imdi hisarlarn etraf

100.000 den fazla çam aac
ile süslüdür ve eski kaplar
kaldrlmtr. Fakat, Girme
(kaps denilenj yerdekîj Os-
manl Karakolu olduu gibi
brakld ve hâlâ muhafaza
edilmektedir. Buras, Lefko
e'ye gelen turistlerin ura-
madan gidemedikleri yer-

dir. imdi bu hisarlarn üze
rinde, çam ormanlar arasn-

da, asfalt halindeki yollarda

otomobillerle gezilebilmek

tedir. Genç kzlarla delikan-

llar buralarda birbirlerine

ak nameleri fsldarlar.
Eski hisarlarn civar, cen-

net gibi köklerle süslüdür.
nsan buralarda kendini, ye
diveren güller, yaseminler,
portakal, limon, mandalina,
hurma ve dier aaçlar ara-
snda hakikaten cennette sa
nr.

Kbrs'n otelleri de çok
muntazamdr. Hele Karlda-
a çkan yol üzerinde, ziya-

retçilerin tansiyon durumu-
lar hesaplanarak, her ziya-
retçinin kaç metre yükksek
likteki otelde kalabilecei,
salk kaidelerine uygun e-
kilde tesbit edilmitir. Bu o
tellerde en modern konfor
mevcuttur ve fiyatlar çok u-

cuzdur. Fiyat meselesi dev-
letin, gk kontrolü altnda-
dr.»

Lokmanhekim, Yeilada
üzerinde bu gün yaplan mü
nakaalar hakkndaki so-

rumu da öyle cevaplandr-
d:

«•— Bu kadar güzel ve cen-

net bir yere kim müteri ol-

maz ki!?.. Adaya olan uzak»
lklar dünyann ta bir ucu
saylan Yunanllar da, -san-

ki dier her ilerini görmü^
tamarrj'.amalar gibi- Kbrs
s ilhaktan dem vurup duru-
yorlar. Hani, «samanlkta
yatp da vezir rüyas gör-

mek» diye bir ata sözü var-
dr; tpk onun gibi... ngi-
lizlerin burasn hiç bir su-

retle vermiyeceklerini dü-
ünemiyorlar bile... Farz-
muhal, ngilizler Yunas istek-

lerini kabul etseler -ho bi-

zim kabul etmemiz asla müm
kün deildir ya- ne olur bi-

lir misiniz? Evvelâ, on yl
sonra adada tek Türk
kalmaz. Sonra, Mersinden,

Antalyaya kadar anavatan
sahillerimiz büyük tehlike-

ye maruz kalr. Yunanl kor
sanlar, ekyalar, Kbrsl
Rumlarla birleince, Akde-

nizde balyacak azgnlk-

.

lar daimî ba ars ve dert;

haline gelir. Bu itibarla, A-
danm imdiki ekilde îngl-

lizlerde kalmas en uygun ça
redir. ngilizlerin mutlaka
çekilmesi gerekirse, Adanpn
esas sahibi olan Türkiye'
Cumhuriyetine burasnn
teslimi zarurîdir.

Bu, yalnz bir hakk sahibi-

ne teslim etmekle kalmaz,
ayn zamanda Akdeniz, As-
ya, Afrika ve hattâ Avrupa
emniyeti bakmndan bir za

rurettir. Bu netice, hakikat-

te Adadaki Rumlar için de,

en münasip ekildir. Bu gün
Türkiyede'ki Rumlarn ve di

er aznlklarn dünyann
en hür aznlklar olduklar-
n hesaplamak, Kbrs Türki

yeye iade edildii takdûrde
Rumlarn dla ne derece mes' ,.

ut olacaklarn anlamaa kâ
fidir.»

Yüksel OZAN
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Kibrisin ingilizlere terkinden öncesini canlandran tarihî bir resim.

Kbnsn tarih ve efsanesinden yapraklar^

Su günkü ve dünkü Kbrs
Ktbnsls Türklerin bu gün ne elim artlar içinde bulunduklara? canlandran bu yazsda, Kb~

rssn tarih ve efsanesinden parçalar bulacak ve Fener Patrikhanesinin oynade roller hak-

* knda Ksbrslfarsn intibalarni öreneceksiniz

Kbrs Türkleri kültür ba=

kmndan, oldukça memnun-
luk verici durumdadrlar. Bun
dan elli yl önce, okuyup yaz

ma bilenlerin says p^k az oî

duu haîde, bugün bilenlerin

says yüzde sekseni geçmek,

tedir.

- ehir, kasaba ve köylerde

lkokul says 300'den fazladr.

Mausa,, Galatya, Poli, Baf,

Limasoi, Larnaka, Konetra ve

Luricina'da sekiz orta okul

vardr. Bunlardan Galatya,

Mausa ve Konetra orta okul»

lan hariç, dierleri resmî; ya»

m masraflar devlete ait olup,

üç ortaokul Türk cerYat ta-

rafndan idare edilir. Lefkoe-

de biri erkek, dieri kz ol-

m

Yazan : Aziz BÎLÂLOLÜ

mak üzere tam tekilâtl iki

Türk lisesi de mevcuttur. ki
lise ve sekiz Türk orta okulun

da mevcut örenci says 2500

den fazladr. Liselerden çkan
Türk çocuklar yüksek tahsil-

lerine Türkiye veya ngiltere»

de devam etmektedirler. Lef-

ko«ede, bir Türk orta san'af

okulu da vardr.

300 Türk ilkokulu ile sekiz

ortaokul ve iki lisenin öret-

menleri Türktür ve bir ksm.
Anayurttan gitmilerdir.

Devlet dairelerinde mevcut
memurlarn 1/5'i Türktür ve

bunlar Kbrstaki Türk okul-

larndan yetimilerdir. Daha
çok ksm Rum ve geri kala-

n da îngilizdir.

Kbrsta 5-6 bin kadar d«

Ermeni vardr.

Ada RumSanmn durumu

Kbrsta mevcut 350 bkn
yakm Rumün yarsndan faz

las komünisttir. Bunlar, bü
tün komünistler gibi Moskov;
hesabna faaliyet göstermekte
adada huzursuzluk yaratmak
ta ve katiyen rahat durmama]
tadrlar. Komünist olan çoui
luk Rumlarla milliyetçi Rum
lar arasnda daimî surette çe

tin bir mücadele vardr. Konvj

nistler esas itibariyle adan?
Yunanistana ilhakna tarafta

deillerdir. Fakat ngiltere i

daresinde kalmasna da ras



19 Mart 1941 ylnda Mr\ Eden'in misafiri olarak Kbrs ziyaret

«den sabk Babakan ve Dsîslen Bakan merhum ükrü Saraç-

olu'nun K onsta karlan»

deillerdir. Bununla beraber,

dorudan doruya ngiltere a-

leyhine faaliyet Göstermei ve
idarenin bu yoldan deimesi
ni daha zor bulduklar için,

lk safha olarak, Kibrisin Yu-

nanistana ilhak veya muhta-
riyet yolu ile ilhakn sala-
nak için çalanlarn banda
^ulunan Ortodoks bapapas
Vîakariosun tekliflerini kabul
der görünerek, milliyetçi

kumlarn safnda yer aklar
lir, ki pyut) Rumun Kibrista

)iriesebildikieri, daha dorusu
Irlik göründükleri tek nokta
mdur. Bunun dnda aralarn
ia. daimî bir mücadele vardr.

Anlaldna göre, komü-
ist Rumlar, Adann Yunanis-
ana ilhak veya muhtar hale

etirilmesi salandktan son-

a, burada Moskovamn emel-
*rini daha kolay tahakkuk et

rebilecekleri kanaatindedir-

|?r.

Papas Makarios, azl bir

tirk dümandr. Görütüüm
ir çok kimseler, Makariosun
jbrs dâvas diye ortaya at-

ii ve Birlemi Milletlere ka
ar uzatt meselede kendisi-

i Atmadan önce Fener Orto-
oks patrikhanesinin destek-

lii ve hattâ Atinanm da il-

amn Fenerden ald kanaa
ndedirler.

dümanln belirtmitim. A»
dada, bu papastan ve dolay»
Fiyle kiliseden ilham alan

Türk dümanl çok ileri de-
recededir. O kadar ki, Orto-
doks papaslar, Rum halkna
Türklerden al-veri dahi et-

memelerini daimî surette tel-

kin ederler ve bunu ayrca s-
k ekilde takibederek, aksi

harekette bulunanlar dinden
afaroz eder1 er. Ortodoks kili»

sesinin yirminci yüz ylda din

dümanln bu dereceye ge-

tirmi b^unmas, medenî dün
yann ibretle üzerinde dura-
ca bir konudur.
Makariosun ve Rumlarn bu

dümanca hareketleri, Ada
Türklerini sarsmak söyle dur

Kbrs Rumlarnn Türk
dümanl

Yukarda, ^Makariosun Türk
sun, bilâkis birbirlerine sk
skya balamtr. Ayn za-
manda millî duygularn per~
çinlemitir. -Komünizm Ada
Türklüüne katiyen hulûl e-

dememitir, Komünist tek
Türk yoktur.

Kbrsta Türk gazeteleri

Kbrsta çkan ve benim ö~
renebildiim Türk gazete ve
dergileri unlardr:

Halkn Sesi, Hürsöz, stik-
lâl. Bunlar gündeliktir. Bos»
kurd dergisi de haftalktr,
Bunlardan baka daha baza

Türk dergileri bulunduu söy»

leniyorsa da, adlarm örene-
medim,

Türklerin ekonomik durumlar

Ada Türklerinin büyük ço-

unluu çîfçîdir ve kflfi era«

zileri vardr. Son zamanlarda
makineli ziraata balam o-»

lan Türklerin ziraî Minsalie-

ri, ada istihsalinin yars nis-

petindedir. Hattâ; baz yllar»

da yary da geçmektedir. O»
va ksmlarn erazisi tama-
men Türklerin elindedir. Rum
îar daha çok da köylerinde*

örler.

ehirdeki Türklerin çou
terzilik, doramaclk, demir-

cilik vesaire gibi küçük san'at

erbabdrlar.

Ankara Kbns Türk Birlii Yönetim Kurulu bir arada=
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Lefköede bir Türk bankas

da vardr ve Mausada ube-

si mevcuttur.

Adada, 20 kadar Türk dok-

tor, 25 kadar avukat mevcut

olup, muhtelif dereceli manke
melerde be Türk hâkim de

vardr. :

l
; -'

Namk Kem»! ve Ksbrs

Bilindii gibi, büyük vatan

airi Namk Kemal Mausaya
sürülmü ve orada hapsedil»

misti. Kemal, istibdad bom-

bardman eden ateli iirlerin

den bazlarn da Mausa zin-

dannda yazmtr. Ada Türk»

leri, geçen yl Namk Kema-

lin bir büstünü dikmiler ve

"bunu büyük törenle açmlar»
dr. Bugün bu büst, Türklerin

bir ziyaretgâh halindedir.

Kbnsta Limasol iimam (1878 /apslmt bir resim;)

slâmiyet ve Kbrs

-
:

'

~

....... ......

Lefkoada Ayasofya camUntf*

içi. (Resim: M. A. K«)
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Ortodoks kilisesinin, Kibri-

sn Yunanllara aidiyetini tel-

kine çalmasna ramen,
Türklerin burasn Latinler-

den aldklarn ve ada Hristi-

yaniarmm eskiden Katolik ol-

duklarn Sinan Yavala yap»

tm konumaya ait yazda

belirtmitim. Fakat, Kbnsta

Hristiyanlktan önce îslâml-

m mevcut bulunduunu gös-

teren tarih izleri vardr. Mese

lâ, cami haline getirilen eski

Katolik kiliseleri binalarnn

en eskisi 850 yllktr. Orto-

doks manastrlar ise ancak

yüz seneliktir. Fakat, adadaki

mehur «Hala sultan camii»

1300 seneliktir. Bundan daha

eski dinî âbide adada mevcut

deildir. Halk arasndaki söy

lentilere göre, Hicretin ellinci

ylnda Peygamberin yaknla-

rndan bir kadnn deveden dü

erek ölmesi üzerine, öldüü

yere ite bu cami ina edil-

mitir.

Kbnsta Türk efsaneleri

Adann Türkler tarafndan

fethi srasnda, Mausanm en^

çok dayand tarihçe malûm- N

dur. te, bu kalenin muhasa-

ras srasnda, Venedikliler

Çarhfelek kurmulard. Türk

komutanlarndan olan Kilis

beyi Canpulad paa, bu çarh-

felein kurulduu ksmdan
hücum ediyordu. Bu srada e
hit düüyor. Fakat, Türk as-

kerleri arasna o esnada u
rivayet yaylyor: Canpulad pa

a, ehit olmasn müteakip,

geceleyin beyazlara bürünmü
ve küffar tarafndan kesilen

ban koltuuna alm bir hal

de, kâfirlere amansz bir e-
kilde hücum ediyor ve onlar

saf saf kryor.
Rivayete göre, Türkler ara-

sndaki bu söylentiler Hristi-

yanlar arasna da ulam ve

ehit Türk paasnn hücum-
lar dehet salmaa balam-
tr. te, bu haber düman saf

îarnda bozgun yaratm, Ma~
uda teslim olmutur.

imdi, Canpulad paann e
hit olduu yerde bir türbesi

mevcuttur ve etrafnda incir

aaçlar vardr. Çocuu olma-

yan kadnlar bu aacn incir-

lerinden yedikleri takdirde, çc

cuk douracaklarna inanr

lar o

Koloni, Limasol ehrinin 1

kilometre garbnda bir ato-

dur- (Resim: M. A. K.)



Kibrisin igali srasnda bag kaldranlardan bîr gurup, ngilizler tarafndan Türkîyeye

sevk ediliyor.

Tarih boyunca, bü^ün harp-?*

lerde büyük öhret .kazanm i

olan Türk süvarileri, Kbrsta
da ayn tesiri yapmlardr,
Rumlar, fetih srasnda süvari

terimizden o derece korkmu-
lar ki, ova ksmlarnda otu-

ran, Rumlar;, gece karanln-
da^ bir nebat Türk süvarileri

zannederek, o bölgeden kaç-

mlar ve ordular da çekil-

mitir. Kavcar denilen ve bo-

dur biçimde olan nebat, Ada
Ovalarnda pek çoktur. Gece-

leyin ite bunlar Türk atlla-

r zannetmilerdir! Bugün da-

hi Rumlar, geceleyin bu ne-

batlarn arasndan Türk süva-

rileri çikverecekmi sair ve
korkularndan Kavcarlarm ya
mndan dua okuyarak geçerler,

lk Türk bayra

l7'de,fetih srasnda Türk
askerleri ilk Türk bayran,
adadaki Kostanza (Köstence)

tabyesine^ dikmilerdir. Bu ye
re bugün «Bayrakdar» denilir.

Fener Patrihnamesi ve Kbrs
Kbrsl Türklerden kimin-

le'; konutu isem, hepsi de bir

nökfadâ kafi surette birleti-

ler:"-

Hakikatte Türkiye ile Yu-
nanistan ve Türk milleti ile

Yunanllar arasnda bir «Kb-
rs» dâvas yoktur. Dâva, Fe-
ner Ortodoks patrikhanesine

aittir. Vaktiyle Kbrsta Kato-
likler aleyhine çalm olan

Ortodoks kilisesi, yüz yldan»
beri Türkler aleyhine çal-
maktadr. Ve, bugün Yunanl-
larn benimsemi göründükleri

Kbrs dâvas, Atinadan dola-

an Ortodokksluk dâvasndan
baka bir ey deildir. Yir-

minci yüzylda, belki dünya-

nn hiç .bir yerinde politikaya

bu derece . fiilî, fakat perde ar

kasnda gizlenerek, karan ye

müessir .olmaa uraan ba-
ka bir cinî teekkül daha yok-

tur. Hattâ, adn' - ii icab -

açklamak istemeyen bir Türk,

bugün Fener patrikhanesinin

gayet plânl bir ekilde «Bi»

zansclk» dâvas güttüünü.
Atmann esas politika mahre-
kini bu konunun tekil ettii»

ni ileri sürdü. Bu Türke göre ?

biz patrikhanenin stanbuldaty

Atinaya naklini isteyecek ol-

sak, srf stanbulda kalmas
için Yunanllar Kbrs dâva»

smdan, oniki adadan ve hattâ

Bat Trakya Türkleri bahsinde

huzursuzluk çkarmaktan der

hal vazgeçeceklerdir.

Cereyan etmekte olan.', hâdfi

seler* bu vatandan: görüü- ü4
zerinde^ bizi derin derjn 4M
ünmee sey^decek mahiyet*
tedir. :

4
Aziz Bilâlolo:

Türkiye Tarihi lâvemiz
Yeni Tarih Dünyas ile ilâve olarak vermekte olduu-

muz (Türkiye Târihi) ilâvemiz, mehur Fransz tarihçoso»

Jouanuin'in dilimize ilk defa çevrilen mehur eseridir. u.
formalar, hazrladmz nefis bir cilt kapa içinde toplana-

caktr* Fasikülleri muhafaza etmenizi rica ederiz.



Joseph Nassi Selimin huzurunda.

Yabanc gözüyle

Kbrs Tarihinden bir yaprak

|
Bu yaz, ngiliz tarihçisi Sutherland Menzces'in (Turkey at d

! and Nerk) adl eserinden tercüme edilmitir. Muharrir, bü-

[
tün hakikatlere ramen, hristiyantk taassubundan kendini

kurtaramamtr. Bu gün de, Ortodoksluk taassubuna

f
kurban edilmek istenmiyor mu?

Çeviren : Nurcihan KESM

YEMEN sulhünü Kibri-

sin ani zapt takip et-

ti. Selim bu plân ev«
veiden tasarlamtr. Onun bü
tün saltanatnda ahsi karar-

lar büyük bir yer igal eder-

di. Bu lüzumu daha kendisi

Manisa valisiyken idrak et-

miti. Söylendiine göre onda

376

bu arzuyu kuvvetlendiren ey
Kbrs adasnn araplarnn
lezzetidir. Joseph Nassi adn-
da bir Portekiz Yahudisî, ay-

ya Sultan adann arabile bü
yüliyerek Kbrsa sefer yap-

maya tevik etti. Bu adam za

manla Selim'in üzerinde aya-
n hayret bir tesir yaratm ve

Nakos ve Yunan adalar dük-

lüüne tâyin edilerek, Kbrs
Krallma geçirileceine dair

söz almaya bile muvaffak ol-

mutur.* Sadrâzam Osmanl
kuvvetlerini Su'tann caesi»
ni istiyen Fasllarn lehine o-

.larak kullansayd daha doru
hareket etmi olurdu: Bunu
arzu etmesine ramen Yahudi
nin, Lala Mustafa paann, Si-

nan paann ve Selimin dedik

leri oldu. eyhülislâm Ebus-

suud bir fetva çkartarak, kâ-

firlerle yaplan muahedelerin

muteber olamyacam, bir

zamanlar Müslümanlara ait

olan yerlerin padiah tarafn-

dan tekrar fethedilmesinin va

zifesi olduunu ilân etti. Ve-
nedikliler harbe hazr deil-

di: Büyük askerî teçhizat de-

polar yeni yanm ve belki de

Joseyph Nassi'nin adanlan
tarafndan yaktrlmt;

1570 senesi Temmuz aynn
birinci günü, tarihi Amathon-
te'nin yaknndaki Limasol ön-

lerinde, Türk donanmas de-

mir att; 136 kadrga, 100 den
fazla gemi Piyale paann ko-

mutas altnda idi. Lala Mus-
tafa paann emriyle 100.000

levent karaya çkt. Venedik-
liler kar koymak teebbüsün
de bulunmadlar. Türkler Lef-

tari'de yerletiler ye adann
merkezî Nikasya'y kuatmaya
karar verdiler. Bu ehir iyi

muhafaza edilmiti ve 10.000

kiiMk bir garnizon tarafndan
müdafaa ediliyordu. Fakat va-

linin idaresizlii yüzünden mü
dafaa yarld. Muhasara bir

aydan fazla sürdü; üç hücum
muvaffakiyetle püskürtüldü;

nihayet Eylülün dokuzuncu gü
nü ehir, sekiz saat süren kor-

kunç bir sava esnasnda tes-

lim oldu. Adann sâkinlerin-

den yirmi bin kii klçtan ge-

çirildi. ki bin kii ganimet

teknelerine bindirildi; fakat

bir kadnn ate etmesiyle tek

ne bu sulara gömüldü veya

yand.
'Dier ehirler de süratle tes

lim oldu. Yalnz Famagusta
kar durmak istedi ve kua-
tlmas bir sene devam etti.

Serasker, Famagusta, duvarla.-



Kbrss Türkleri tarafndan Cumhuriyet bayrammsn kutlan»

Kbrsl bir avukat ile kortsma

Kbrs Hukukan Türktür
Yazan s Aziz OZAN

ENÎ Tarih Dünyasnn
çkaraca «Kbrs » sa~

ys için bir çok vatan-

dalarla ve bu arada Kbrs'tan
gelerek Anavatanda yerlemi
veya misafir bulunan Türk-
lerle görütüm. Yerli, Kabris-

tan gelme veya misafir Türk»
terden edindiim kanaatin özü

sudur:

Kbrsl olanlar da dahil ol-

mak üzere, Türk milMi için,

bugünkü Kbrs idaresini de-

itirmei hedef tutan bir ga

ye yoktur, Türkler, Kibrisin

ngiliz idaresinde kalmasna i-

tiraz etmiyorlar. Dâva. bu-

fi altnda k geçirdi. 16 Ni-

sanda hücum balad fakat ge

ri püskürtüldü; ehrin etrafn-

da geni hendekler kazld ve
arkasna surlara kars on ta-

ne batarya yerletirildi. ehri
dare eden komutan Antonio
Bragodino müdafaadan vaz-

geçmedi. 7.000 kiilik bir as-

kerî kuvvet1 e, surlarn ykn-
tlar arasnda iki buçuk ay
daha dayand ve alt hücum
püskürttü. Mühimmat ihtiyac

ehri teslim olmaya mecbur e-

diyordu. Muhasarann be top

on be atla geri çekilmesi.

^"ünkü idarenin Yunanistan îe

hine deimesine ve hattâ en

küçük bir geH^me göstermesi

ne karsdr. Kbrsta, hâlen

çounlukta bulunan Hristiyan

halkn . arzusu ile bir muhtar
idare kurmak dahi, Yunanis-
tann «lhak» emeklerinin kop
rüsünü tekil edeceine üp-
he bulunmad cihet1

e, Türk-
ler böyle bir «Muhtariyetk de

asîâ benimsememektedirler.
Türk umumî efkâr bu nokta-

larda çok hassastr. Kbrsm
idaresinde hâsl olacak en kü-
çük bir deinme, anavatan top

ra/klarna vuku bulacak bir

ne ve anlamann Türk kadir

galaryla Kandiya'ya gidilerek

orada yaplmasna karar veril

di. Fakat Silâhlar teslim edi

lirken teessüf edilecek bir hâ-
dise oldu.,

Bragadino, Venedikli bir a-

silin rehine olarak kalmasn
reddetti. Bunun üzerine yaka»
lanar'ak yanmdakilerle birlikte

zincire vuruldu. On iki gün
sonra da hapisten alnarak i-

dam edildi ve ba îstanbuia

yolland.

NurcShar* KESM

taarruz kadar Türk milletini

galeyena ve harekete getire-

cektir.

Milletin arzularndan baka
bir görü tamas mümkün
olmayan Türk hükümetinin
Kbrs hakkndaki düüncesi»
nin de bundan bakâ türlü ola

bilecei hatra gelemez.

u halde, Kbrstaki idareyi

deitirmee matuf her hare-

ket Türk milletinin ve dolay»
sile Türk hükümetinin itiraz

ve mukabelesine uryacak-
tr.

Edindiim kanaatlere daysu,

narak, unu da belirtmek,-.ye»

rinde o1ur ki, Kbrs meselesi

bizde, u veya bu siyasi parü
nin görüü deil, kül haline

Türk '.milletinin «millî dâvas
'

dr.,

Avukat Snan Yava'n söy~

(edikleri °

Aslen Kbrsl olan, genç w
deerli avukatlarmzdan Si-

nan Yava, itidal ve sükûneti

ile tannmtr. Öyle olduu
halde, kendisine: «Kbrs, siz-

ce, niçin Türktür ve niçin

Türk kalmaldr?» diye sordu-

um zaman, birdenbire heye-

canland ve unlar söyledi:

«— Kbrsm Türk olmas-
nn sebebi u: Evvelâ, Kbrs
hiç bir zaman Yunanl olma.

mistir. 1571 den 1878 tarihine

kadar bilfiil Türk olarak kal-

mtr. • 1878 de ise, ngiltere-

ye, seneMk 90.000 sterlin mu-
kabilinde kiraya verilmitir»

O sene, Ruslarla Ayasfefanoa

muahedesi yanld zaman,

ngiltere bizi iltizam eder bir

tavr taknd. Rusyaya kar
müterek hareket etmek için,

Kbrs adas «Rakabesi Os-

manl padiahna ait olmak Çi-

zere» (1) idaresi îngiltereye

kiraland. O tarihten sonra da>

Kbrsta yaayan halk, Osman
î teb'as saylrd. Ancak,.

1914 te, Türkiye müttefikler

safnda harbe girdii zaman3

kar blokta bulunan îngüte^

(1) «Rakabe», saltanat, h>
kümranlk hakk demektir,

m



Kbnsta Atatürk meydannn umumî görünüü.

re tek tarafl olarak, 1878 an-

lamasn bozdu, aday ilhak et

ti. Fakat, ortada bir harp hali

bulunduu cihetle, bu ilhak
harbin gerektirdii geçici bir

durum diye kabul etmek lâ-

zmdr. Yani, bar zaman dü
üncesile, Kbnsta 1878 an-

lamas devam ediyor demek
tir. Ve, kira keyfiyeti baki

saylr. Hukukan kirac çkar-
sa, mal sahibine avdet eder.

Dier taraftan, Lozan anla
mas da, Türk milletinin Kb-
rs hakkndaki görüünü de-

itirmi deildir. Çünkü, Kb
rsn ngiltereye terki husu-

sunda Lozanda bir muamele
geçmemitir. Olsa olsa, kirala-

ma eklindeki ilk anlama, n
giltere lehine bir parça da in

kiaf ettirilmi; yani kira b-
raklm, onun yerine «Hibe»

ekli kaim olmutur. Ve bu
<?Hibe» ngilterenin ahsna
münhasrdr. «Hibe» nin iadesi

icabederse, hibe edene iade e-

dilir. Bir üçüncü hükmî veya

hakikî ahsa devir bahis konu
su olamaz .

. Buraya kadar söylediklerim,

Kibrisin hukukî durumudur.
Ittiçin Türk kalmas gerekti-

ini de anlataym:
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Jeolojik bakmdan da Kb-
rs,bir zaman Anadoluya ba
l bir yarmada idi. Bundan
baka, halen en yakn bulun-
duu yer de Türkiyedir. Yuna
nistane pek çok uzaktr. Ayr-
ca, askerî ve siyasî zaruretler

de, Kibrisin Yunanistan gibi

zayf ve iç bünyesi her türlü

tehlikeli temevvüçlere elveri
li bir devletin idaresine geçme
meini, Türkiyenin ve dünya-
nn emniyeti bakmndan za-

rurî klmaktadr. Bütün bun
lara ilâve olarak da, Kbnsta

halen 100.000 Türk vardr. Bu
Türkler,, Anavatandan oraya

göç etmilerdir ve bu gün de

her bakmdan anavatana tama
men baldrlar. Atatürk in-

klâplarn günü gününe takip

ve tatbik etmilerdir.

Nüfus meselesine gelince:

ngilizler Kbrs idareye bala
dklar tarihte Adada Türk ve

Rum nüfus, birbirine müsavi

idi. Sonradan vuku bulan göç

lerle, bu nisbet Türkler aleyhi

ne geliti. Bu gün Türkiyede,

bilhassa güney illerimizde bir

Kbnsta Cumhuriyet bayram tesit ediliyor.



Sünnet çocuklarn! gezdiren Kbrsllar (Resim: M. S. K.)

pç yüz bin Kbrsl veya ana
>abas Kbrsl olan Türk var
lir.

f
Yunanllarn ise, bu gün

Cbrstaki kumlarla rkî bir

jnünasebetleri asla yoktur. Bel

li, sadece dinleri birdir. Kib-
s Hristiyanlar, Ortodoks ki

isesi tesiriyle Ortodokslatrl

w, yani Yunanllarla ayni di-

li kabul etmi Lâtinlerden iba

fettir.

["Türkler, Kbrs Lâtinlerden
plmlardr. Eer almam ol-

alard, Adada zamanla bir tek

Modoks kalmyacakt. Çün-
cü, Katolikler Ortodokslar e-

itme yolunu tutmulard.,

rkler aday alnca, Ortodoks
i Katoliklere kar himaye

tmilerdir. Kibrisin Türk ida

ipsine geçmesinden sonra ca-

li haline getirilen kiliselerin

epsi de. Lâtin mimarî eser-

1

lerdir. Lefkoa ve Mausa'da
kiliseden çevrilme camilerin

tamam, Sen Piyer kilisesi ti-

pindeki Lâtin binalardr. Ha-
len adadakik Rumlarn konu
tuklar dil de, talyanca ile ka
rktr. Meselâ Yunanistanda,

«Bay» anlamna gelen «Kir»

ye» tâbiri kullanld halde,

KbrstaJci Rumlar «Siyor» tâ-

birini kullanrlar ki, bunun

îtalyancadaki «Sinyor» dan gel

diini kimse inkâr edemez.»

. Bütün dünyann dikkat et-

mesi gerekil mühim nokta

Avukat Sinan Yava, sözle»

rine unlar da ekledi:

«Dünyanm bu günkü siyasi

artlar içinde, üzerinde dik-

katle durulmas gereken çok

mühim bir nokta vardr ki, bu,

Ada Rumlarnn yarsndan

fazlasnn komünist bulunma-

sdr. Kbrs Yunanistan geçe

cek olursa, buradaki komünist

lerin Yunanistandaki komü-

nistlerle birlemeleri, yalnz

Yunanistann deil, bütün hür

dünyann tehlikeye maruz kal

masn mucip olacaktr. Muh-

tar bir Kbrs da, ayni neti-

ceyi verir.

Bundan baka, halen Ada-

daki Türklerin nisbeti 1/4 ol-

makla beraber, araznk 40/

100 ü Türklerindir. Kbrstaki

Türk vakflar da Rumlarn

-

kinden çok zengindir.»

Aziz OZAN

I

e



Larnakada ngiliz konsoloshanesi, \

ngilizlerin Kbrs
hakkndaki itirafI ar

IÇbrsjn kayt ve. aftlarla ngiiüzlere verilmesi y!s ©Sam 1873

de akan ngilizce The Graphîe mecmuasndan tercüme etti»

lmiz bu yaz, Kibrisin asl sahibini, tarih önünde pek güzel

açklamaktadr*

13 - Temmuz - 1878 -tarihli

îngil terede münteir (The

Graühic). adl haftalk mec-

muadan: Sahife (34)

Yaznn ba ksm, Berlin

Kongresinden bahsetmektedir.

Bizi alâkalandran ksmlar i-

se unlardr:

«Haftann en mühim, mev-

zuu, Berlin Kongresi de&il, 4

Haziranda Lord Salîsbury ile

Saffet Paa arasnda imza e»

dilin is olan ingiltere - Türki-

ye Anlamasdr. Anlamann
uzun balangç ksmnda, Lord

Salisbury muahedenin, eer
Rusya Batum'a ait isteklerin-

den vazgeçmezse, '
Britanya hü

kfro^^n zannma göre Suri-

ye, Küçük Asya ve Mezopo-

tamyada oturan muhtelif halk

tabakalar, Türkiyenin kendi

varln koruyabileceinden

üpheve düerek, Osmanl m
jparatorluunun inhitatn hz-

Mm

landracak ve Osman1
! împa-

ratorlushma var^s olk^ak Rus

yaya meyledecekler, Rusya da

bu ekilde onlar dominyonu

haline getirecektir. îngilter

hükümeti, Britanyann ark
taki alâkalaryla yakndan il

gili bir toprak parçasnn bö

le Dr anum aümesini mec
featlerine uygun t «.madr
dan v ve herhangi bir ekild

muhasemata dahil olmak iste

yv'VN^î ? ryî f\ pvj &n ivi çarenin R
yanm tecavüzde bulunaca

zaman Türkdyeye yakn b
silâhl kuvve

lerle önlenecektir. ngilte

bu anlamay iki artla kab
eder. Osmanl hükümeti, î
gilzler bu ksmda yapaca;

ilere karmayacana da

garanti verecektir. ' kincisi c

îngiiiz hükümeti bu ksma ;

îvermek maksadiyle Anad
îu sahillerinde. Suriyede V

ya Kbrsa yaka bir yerde y
leecektir. Rusyann Batu
Ardahan ve Kars üzerinde

talepleri tazelenirse, ya

Rusya Osmanl mparator!

una karr bir hücum tesel

hüsünde -bulunursa, nffüte,

Osmanl mparatorluu ile t

: leserek askerî yardmda bul

nacak ve karlnda da K
rs adasnn «daresi»ni ng
tereye verecektir - Rusya h(

hanoî bîr zamanda Kars, /

danan ve B atum dileklerin

vazgeçerse Kbrs adas Tür

Sere iade edilecektir. •

Akdenizde büyük bir ehe

miveti haiz olan aday bir fti

Kbrsta Ayasofya camlnn eski halî,



ingilizler Kbrssta, Kbrs arabn SçJyoHar*

/vei ele almak üzere Mr. Be»
ng stanbuldan alelacele Kb
sa hareket etmi ve Malta-

aki ngiliz alayna derhal

brsa hareket etmesi bildi-

lmitir».

20 - Temmuz . 1878 tarihli

gilterede siyasî haftalk The
'raphie Berlin Kongresinde
ahisle Kbrsa ait konularda
5yle diyor:

«Kbrs, formaliteler tamam
tnarak ngilizlere teslim edil»

itir. 11 tarihinde stanbul-

a padiahtan ferman alan

îr. Baring kra'içe adna a»

ayî teslim ald ve cumartesi

ününde Amiral Sir John Hay,
dann merkezi Nikos'a gele-

îk, Türk valisinin de bulun-
uu merasimle adaya ngiliz

ayra çekildi.

I — 27 _ Temmuz - 1878 ta

inli The Craphic mecmuas-
n 86 saysnda unlar yaz-
dr.

«ngiltere ve Türkiye anla-
lasma göre Kbrs ngiltere-

e geçmi bulunmaktadr. Faz
t malûmata geçmeden, ksaca

iann dier adalardan büyük
Iduunu söylemek gerekir,

luzeydou istikametinde, 30
xtl uzunluunda bayra ben
îr bir çknt vardr. Üzeri

aima karla kapl bir da a-

ay âdeta ikiye bölmektedir,
ava- Güneyde daha scaktr.
:lim, 35 paraleline rastlayan
îer memleketlerinkinden

farkl deildir. Yazlar kurak»

klar çok yal. „ Fakat Kb
ns'n sca» adann üç taraf»

n çevreleyen çöl dolaysiyle
iddetlidir. klim, shhate za-

rarldr, denemez. Zira, adaniîâ

ahalisi, güzel, yakkl ve u-
zun ömürlü kimselerdir. Fa-
kat ngiltereden bir ngiliz

gidip adaya yerlese ve adal»
lar gibi yiyip içse çok geçme-
den stma olur ve ölür.

«Kbrs'n tarihî hâdiseleriy

le burada yaamamza hiç lü

zum yoktur. Venedikliler ida

resinde ada iyi idare ediliyor-

du. Sonra 1571 senesinde Türk
lerin eline geçti. 1850 de nü-
fus 140.000 idi. Öyle anlyo-

ruz ki, Osmanl mparatorlu-
u fethettii yerleri idare et-

me sanatn haiz bulunuyor».

Kibrsta eskiden mevcut Sultan Mehmet camii.
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Kbrs dnda

Kbrsl Türkler

ve

kurduklar

teekküller

Kbrs dâvasnn ateîi mu.
«ahide avukat Hasan Nev-

zat Karagil, bu yazda Kb-
rs dnda dünyann her

tarafnda kurulmu olan te-

eküller hakknda izahat

Vermektedir v© dâvann er

geç kazanlacana inan.

maktadr.

Yazan t A» O.

ELM ^m levendin mü-
barek kan pahasna ka
zandmz ve üzerinde

tam 308 sene hâkimiyet sürdü
ümüz Türk Kbrs urunda
mücadele eden Kbrsllar ve
kurduklar teekkülleri ky.
metli okurlarmza tantmak
ve yllardr bütün Türklüün
ve olgun Türk Bascmn üze-
rinde önemle durduu Kbrs
dâvasn

.

yetkili bir Kbrsl»

L^ndrada Kbns Türk Birlii Yönetim Kurulu âzâlan bir arada.

nm azndan dinleyerek, ksa
da olsa, neretmek bizim için

uWî bir vazifedir» te bu mak
satla Kbrs dâvasnn ban-
da bulunan ve imdiye kadar
gerek yurd içinde ve ,1 gerek

yurd dnda çalmâlariyle ta-

nnm olan Hasan Nevzat Ka-
ragil'i Nuruosmaniye caddesi

Yeni Handaki yazhanesinde
ziyaret ettim. Beni büyük bir

nezaket ve güler bir çehre ile

karlayan gazeteci ve avukat
Karagil, Kbrsta ve Kbrs
dndaki bütün mücadele ve

m JLondrada Kibrisin Türklerin bir. düünü»

faaliyetleri bana anlatm ve!

bu dâvann ilk öncüsü Yeil»

ada Dergisinin zengin resim

koleksiyonunu göstermitir.

Bir saatten fazla süren bu ko-

numamzn özetini vermeden
önce kymetli meslekdam
hakknda bir kaç sözle ban.

setmeme okurlarmn müsaa-

delerini rica edeceim

Gazeteci arkadam Hasan

Nevzat Karagil 1920 de Kibri,

sm Ovkoroz köyünde domu
tur. Bir çiftçi çocuu olan Ka.

ragil ilk tahsilini köyünde, p
ta tahsilini Mersin'de, lise tar,

silini Lefkoa'da, yüksek tan»

silini stanbul Hukuk. Fakül.

tesinde yapmtr. Ayrca An
kara Dil, Tarih ve Corafys

Fakültesi Tarih ubesiyle s.

tanbul Gazetecilik Enstitüsü

ve Londrada Politeknik'in Ga
zetecilik ve Siyasî Tarih IcO

larnda birer sene tahsil gör-

mütür. Kalpten Sesler ve Se
sim adl iki küçük iir kitab-

:m sahibi olan Karagil, 1943.

44 yllarnda Kibrisin bütür

Türk kasaba ve köylerind<

yüzlerce millî toplant terti

etmi, 1 konferanslar vermi
1945 *e -Babakan ükrü Sa<

racolu- ite- C.I&P. Genel Sek



Nevzat KaragiS bir Kbrs mi-

tinginde konuuyor»

reterliine Kbrs Türklerinin

kalknmasna dair iki rapor

takdim etmi, Ankara ve bi-

lâhare stanbulda Hasan Ün-
kan ve Salâhaddin Balcolu
ile ilk Kbrsllar Cemiyetinin

kurulmasna çalm, Yeila-

da Dergisini 1948 den 951 E-

kimine kadar çkarm, Antal-

ya, Mersin ve Adanadâ Kbrs
llar Cemiyetini kurmu, Loa
drada Kbrs Türk Birliinin

kurulmasna yardm etmi ve

mezkûr Birliin 7 ay bakan-
ln yapm, Türkiyenin bir

çok ehir ve kasabalarnda,

hattâ tren ve vapurlarnda
Kbrs ve Türklüün öz dâva-

lar hakknda konumalar yap
m, Yakn ve Ortadou, Bal-

kanlar V0" Avrupada muhtelif

meseleler üzerinde tetkikler-

de bulunmu^ Münih ve CSIa-

soldorf'taki Kafkaslar ve Tür-

kistan millî teekküllerinin

toplantlarna itirak etmitir.

Londradan yurda avdet ettii

gündenberi fciütiM millî dâva-

lar kucaklayacak ve yurd d-
nda Türk dil ve kültürünün
yayümösina vasta olacak

Türkçe ~ ngilizce BAYRAK
adl bir derginin çkarlmas
yolunda çalmakta ve bu mak
sat için fikir ve ülkü arka-
dalarn etrafna toplamaa
gayret etmektedir.

Genç olmasma ramen bir

çok millî dâvalarn içinde yo
rulmu bulunan deerli arka-
dam 1878 den bugüne kadar
Kbrstan ayrlan Kbrsl
Türkler hakknda bana un-
lar anlatmtr:

«1878 den bu güne kadar
muhtelif sebeplerden dolay
Kbrstan göç ederek anava-
tanla Amerika, ngiltere ve A»
vustralya'da yerlemi bulu-
nan Kbrsl Türklerin says
250 binden fazladr. Anadolu-
'nun Güney sahilleri Kbrsl-
larla meskûndur. îngilterede

4 bin, Amerikada 1500, Avus-
tralyada 1200 den fazla Kb-
rsl Türk vardr».

Kbrs dndaki bu Kbrsl
Türklerin çalmalar ve kur-
duklar teekküller hakknda
da unlar söylemitir:

«Türkiyede Kbrsllar ilk o-

larak bir örenci dernei kur
mulard. Fakat bu dernein
ömrü pek uzun olmad,

«Asl teebbüs 1945 yl so-

nunda balam ve 16 ubat
1946 da . stanbuldaki bütün
Kbrsllarn itirakiyle «Kb~
rs Okullarndan Yetienler Ce
miyeti» nin kurulmasiyle ba-
lamtr. Bilâhare Kbrs

Türk Kültür ve Yardm Cemi
yeti» adn alan bu teekkül»
çalkan ve mücadeleci Baka
m Doçent Dr. Dervi Maniza-
de ve arkadalarnn humma-
l faalij^etleri sayesinde Kbrs
dâvas bir tente gibi ilenmi,
yurdun en ücra köesine ka-

dar dalga dalga yaylm, res-

mî organlar önünde sk teeb
büsler neticesinde Kbrs me-
seleleri ele alnm, Türk Ba-
snnn yakn ve ciddî ilgisi te

min edilmitir. Hükümet im-
diye kadar Kbrs Türklerine
muhtelif bakmdan bir çok
yardmlarda bulunmutur.

19 Aralk 1948 de Ankara.,

da kurulan «Kbrs Türk Kül-
tür Dernei», Nef'i Korürek,
Mehmet Erturulolu, Meh~
met Ali Pamir, Kemal Oram
ve Halil Fikret Alasya gibi

çok deerli ve yüksek mevki-
lerde bulunan hemehrileri-
min ciddî ve fedakâr gayret-

leri sayesinde Kbrsa ve Kb-
rs Türklerine son iki sene L
çinde bir çok müspet iler gör

mü, devletten saysz yardm-
lar temin etmi ve Kbrsta
Türkler arasnda millî bir Bir
liin kurulmasnda âmil ol-

mutur. zmir, Antalya, Mer-
sin ve Adanada 1949 senesin»
de kurulan Kbrsllar teek-
külleri de mahallerinde^ hayli
faaliyet göstermiler ve Kb-
rs sevgisinin yaylmasma hiz



Türkiyeyi ilk ziyaret

met etmilerdir. zmirdeki Ce-
miyetin Bakan Dr. Ali Ri.
Ea Bykolu, Antalyadaki Ce-
miyetin Bakan Vedat Açk-
aln, Mersindeki Cemiyetin
Bakan Avukat Ali Nihat Ay-
dn ve veznedar evket Öz-
gün'ün çalmalar bilhassa
zikre ayandr.

«New-York.ta 1157 Theriot
Ave., Bronx ÇO da faaliyet gö
2 en «Turkish Aid Society of

New-York Inc.», Amerikada
çok iyi ekilde çalmakta,
Türklüün bütün dâvalariyle

ilgilenmekte ve Kbrs dâva-

snn özünü Amerikan halk
efkârna duyurmaa gayret et

mektedir. Dr. Mahir Adata
gibi çok faal ve fedakâr bir

hemehrimin baTcânl artn-
da New-York'taki bu Cemi-
yetimiz faaliyetlerim gün geç-
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eden Kbrsl öretmenler, Haydi

tikçe artrmakta ve Birlemi
Milletler Derneine nüfuz et-

mee çalmaktadr.

«Ey'ûl 1949 da Avustralya'
mn Melburn ehrinde kurulan
«Yeilaua T^rk Klubü» ve Sid
ney'de faaliyete geçen «Kbrs
Türk Klubü» dünyann öbür
ucunda Kbrs Türk dâvasn
tantmaa ve orada Türk dil

ve kültürünü yaymaa çal-
maktadrlar

«4 ubat 1951 de Londrada
((Kbrs Türk Klubü» adile ku
rulan ve Londrada bulundu-
um srada «Kbrs Türk Bir-
lii» adn alan bu Birlik,, o
kadar faal ve ksa zamanda
öyle inkiâf eden bir teekkül
dür ki, bununla sadece Kbrs
Türkleri deil, bütün Türklük
iftihar edebilir. Kbrs Türk
Birlii, Londrann göbeinde

paada grup halinde.

mehur Piccadilly civarnda
(I,Richmond Buildings, Dean
St., W.l.) da dört katl bir bi-

naya sahip bulunmaktadr.

üphe yok ki, Kibrisin mukad
deratn elinde bulunduran bir

imparatorluun devlet merke-
zinde kurulan Kbrs Türk
Birliinin varl Kbrs Türk-
leri için büyük bir kuvvettir.

Çünkü bu Birlik Kbrs Türk-
lerini ilgilendiren bütün me-
seleleri Britanya Sömürgeler
Bakanlna ner an aksettir-

mek imkânna sahiptir. Birli-

in Bakan Ahmet N, Saer
genç, fakat bügili, tecrübeli

ve ayn zamanda tam bir Ata-

türkçüdür. Esasen bütün Kb-
rsllar Atatürkçüdür. Bakan
vekili evket Esen, Sekreter

Mehmet Sar, Muhasip Maz-
îûm Yusuf, Veznedar Fikri Ce



Utanbuldaki K;!brs Türk Birlii Yönetim Kurulu ve haysiyet düvem üyeleri»

mâl, Kültür Koî Bakam Ay-
han, üyelerden brahim. Yu-
suf, Ömer

. Faruk, Sedat Tez»

can, Salih Hulûsi, Mehmet
Seyfî, Ali Fuat, Hüseyin N.

Ali, Hasan çakar faaliyet ve

fedakârlkklariyle temayüz et-

mi arkadalardr.

«Kbrs Türk Birliinin üç
sene içindeki faaliyetleri say-

makla tükenmez. Bütün mi1 !!

ve dinî bayram ve günleri mu»

azzam bir ekilde kutlad
gibi, Türkiyenin tantlmasna,
Türk dil ve kültürünün yayl-
masna ve Türk çocuklarnn

millî terbiyeye' göre yetimele-
rine bütün imkânlariyle çal-

makta ve tekil ettii muhte-
lif spor takmlariyle Londrada
maçlar tertip etmektedir. Dün
yaca tanmm bir izci baka-
n olan Birlik Bakan Saer'
m tavassutu üzerine Birlik 952

de Londrada kurulan 51 mil-

letin izci bakanlar kampn»
dan 220 izci bakann kendi

çats altnda toplamaa 'mu-

vaffak olmu ve dünyann her

köesinden gelmi bu izci ba-
kanlarna Türk tatllar ikram

edilmi,- Kbrs ve Türkiye hak
knda kendilerine malûmat
verilmi, kitap, dergi ve . ha-

rita datlmtr».-

Babakan Adnan Menderes'
in bakanlnda Londra'y zi-

yaret eden Türk hey| :nde bu
lunan* Türk bayazarlar ere-

fine 19 Ekim 1952 de Kbrs
Türk Birliinde verilen çok
;samimî çayda Birliin o za-

manki Bakan Hasan Nevzat
Karagil Kbrs Türk Birlii, ve
Kbrs dâvas hakknda bir

konuma yapmtr. Uzun olan

bu konumann bir ksmn Ye-
ni Tarih Dünyasnda aynen ya-

ynlayacaz.

Konumasna «Türkiye Ba~
tnnn deerli mümessilleri»

sözü ile balyan Nevzat Ka-
ragil, Kbrs Türk Birliinin

kuruluunu ve amaçlarn an-

lattktan, Kibrisin tarihçesini

yaptktan sonra Kbrs Türk-

lerinin sosyal, kültürel, idarî

ve ekonomik durumlarn jil

sene içinde tahlil etmi ve sö

zü Kibrisin Yunanistana ilha=

k meselesine getirerek geni

'

izahat vermi ve Adann Yu=

nanistana verilmesinin Dev-

letler Hukuku kanunlarna

insan haklar beyannamesine
politik ve jeopolitik sebeplen

aykr düeceini anlatmtr
j

H. Nevzat KaragiPin bu güm
j

kadar Türkiyede hiç bir ga-

1

zetede çkmyaa bu çok mü.
j

him konumasn gelecek say
i

mzdan itibaren yaymlyaca, I

z.
j
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Vesikalar:

Kbrs Destan
Kbrs Destan, ilk defa olarak Yen! Tarih Dünyas sayfajariyle neredilm ektedir. Üstat

Mehmet Halit Bayri'nin yazmalar arasnda bulunan destan, ayni zamanda, tarihimizin

meçhul bîr safhasnr aydnlatmaktadr.

Yazan % Mehm<

HUSUSÎ kütüphanemizde mevcut yazma
dergilerim birinde, bizim için iki ba-

kmdan önemli uzun bir destan var»

«Kbrs Destan» ad altnda tesbit edilmi

olan bu otuz sekiz dörtlüklü destan, hem Kb-
rsl bir Türk airini tanmamza, hem de 1833

de (Hicrî 1249) Kbrs adasnda çkan isyan ve-

ya ihtilâli andran baz kargaalklar örenme-
mize yardm etmektedir. Msralarnda temas

edilen hâdiseleri, eski tarihçilerimizin dikkatin-

den naslsa kaçt ve Türkiye tarihlerinde yer

alamad için, Kbrs destannn, çok deerli

bir tarih vesikas olduunu da hemen kaydet-

mek yerinde olur.

Kbrs destanm söyleyen veya yazan,

«Âk Kenzî» adnda bir saz airidir. Âk Ken-

zî hakknda bu güne kadar yetkili bir kalemin

mahsulü olan bir yazya tesadüf ettiimi hatr-

lamyorum. Bunun gibi, eer üç iiri bir ta-

rafa braklacak olursa, airin manzumelerin-

den hiç birinin, bu arada Kbrs destannn,
herhangi bir gazete veya dergi ile yaynlan-

dn da görmedim. Halbuki, Âk Kenzî, saz

airlerinin çouna nisbetle kuvvetli bir edebî

hüviyete sahiptir. Onun böyle bilinmiyen bir

köede unutulup, aranlmamas, Türk halk

edebiyatiyle • uraanlarn, bu konuda gerekti-

i ekilde çalmadklarnn açk bir delilidir.

Âk Kenzî, Kbrsta domutur. Bu key-

fiyet onun bir gazelinin son msralarmdan an-

lalmaktadr. Doum tarihini tesbit etmek im-

kanszsa da, eserlerinden istidlal yolu ile airin

î 785-1795 (Hicrî 1200-1210) yllar arasnda

domu olabileceini ileri sürmek mümkün-
dür. Âk Kenzî, belli olmayan bir sebeple

gençliinde Kbrstan ayrlm, baz Anadolu

kasabalarnda, bu arada Antalyada da otur-

mu, sonra stanbula gelmi, îstanbuldan Edir-

neye gitmitir. Ancak Âk, Edimede yerleip

kalmam, bütün Rumeli vilâyetlerini, Arna-

vutluu, imdiki Yunanistan kasaba kasaba,
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ehir ehir dolam, Mora ihtilâli srasnda
Seraskker Reit Mehmet paann kumanda et-

tii orduda hizmet etmi, Muslu'nun ve Atina

zaferlerinde hazr bulunmu, bu zaferlerin ver-

dii sevinçle destanlar düzenlemitir. Kenzî,

1833 (Hicrî 1249) ylnda özvatan olan Kbrsa
dönmü, Kbrs destanm ite bu münasebzetle

yazmtr. Destan udur:

KIBRIS DESTANI

Sene bin ikiyüz krkdokuz Içre,

Nakledem, dinleyin, bir ho hikâyet.

Kbrs bir mehur yer Akdeniz içre,

Söylenür dillerde, bulmutur öhret.

Bunlar dört adadr âlemde namdar,

Mora, Girit, Krm, Kbrs aikâr,

kisin zaptetti hiylekâr küffar,

kisi islâmda bu dem, bu saat.

Girit te urad bu temaaya»,

Baholdu M ehem met Ali paaya,

Medine vakfdr, Kbrs yasaya,

Rodosla Kbrs verir mi devlet?

*
Fitneden kimsenin yoktur haberi,

Hiyledir daima Firengin kâr,

Fransz balyozu ibu diyar,

Zaptetmee fitne düürdü semt semt.

Evvel iskeleyi bîr bulandrd.

Anlaynca halk yakt, yandrd,
Vaktin valisini kelp inandrd.

Bîr yumruk yedi kim manend-i âfet.

Sonra krk sofuya gönderdi nâme,

va verdi eytan gibi imame,

Ayaklanp kalkt temame,

Baf kasabasna girdi nihayet.



Tahir aa vaktin ol miralay,

Anide cemetti Bay-ü-geday,

Hüseyin aa ile Hasan aay,
ki kahraman gönderdi, fikret

Asker çkp Baf üstüne süzüldü,

Duyunca imamn ömrü üzüldü,

Kasabadan Lefke üzre çözüldü,

Olyerde kendine verdi metanet

Duyunca bu hali miralay Düvar,

O semte de asker çkard tekrar,

Arbede olmad bilmem ne esrar,

mam yüreklenip, buldu takviyet

*
Topçular duyunca taban sktlar,

Düüp arkasna basup yltlar,

Hasl bîr manastra tktlar,

Aman derken erdi validen himmet.

*
Buyruldu gönderip askeri çekti,

Gayrî san'at kurup yemleme döktük

Kendini o semte tahsildar dikti,

Cürmün affeyleyip giydirdi hîl'at

Geldi giden dilâverler yerine,

Hil'atler giydirdi serverlerine,

Okuttu fermann geçti sadrine,

Balad klmaa hakk-ü-adalet

Hemen on gün geçer geçmez aras,

Beriden kükredi Karpuz râyâs,

Baetmiler bir kelp papas vesvass,

ehri basmasna etmiler niyyet.

Duydu Seyyit aa bu kem haberi,

Tekrar derceyledi dilâverleri,

Baedip Hüseyin aa ejderi,

Su gibi sim-ü-zer aktt kat kat.

*'

Anlar gitti, Deli hac namdar,
Tiz yetiüp sancak açt aikâr,

Bir topla gönüllü ald bir mikdar,

Anide geriye eyledi avdet.

Top sesin gû eyleyen buland,

slâm olan imdat gelür, canland,

Asker varup Krapuz üzre dayand,
Yensden eyledi merdolan gayret.

Mertler kurt mânendi bir yol dald,
Her birisi bir ormana yayld,
Kelle kesüp dil getiren sayld.
Bahiler verildi ganî ganimet.

Avclar bildiler avn tadn?,

Hatmettiler dada hnzr avn,
ehirlidir âsîlerin taunu,

imdi deil bu i eskiden âdet.

Her ne zaman olsa bir taraf hain r,

ehirliler olur üstünue tâyin,

Dünyada bîr kimse bilmez kolayn,

Halk ehir vermez anlara frsat,

*
Mertler dip Karpuza kadar vardlar,

Haydutlarn köylerini sardlar,

Basp çoun hnzrlar krdlar,

Kaçt ba olacak papas nihayet.

Tuzla canibine eyledi firar,

Baland her yan deil haberdar,

Azraili oldu Hasan Âlem dar.

Kskvrak baland vermeden frsat.

bret reayaya, papas, keie,
Getürünce ehre vurdular ie,
Bîr kazk yedi kim, öyle dört köe,

Tepesinden çkt geri âlemet
,

*
Buldu cezasn eh-i tuyanlar,

Böyle olur bir papasa uyanlar,

Vaktin valisine âsî olanlar,

Devlete de âsi olurlar elbet.

*
Seyyit hac Mehmet vaktin aar,
Ann ihyasdr Kbrs adas,

Honuttur kendinden bay-ü-gedas,

Hatadan hfzede cenab- izzet

Gû eyleyin gayri bizden kelâm,
Seyyit aa kor mu bu intikam.

Yürüttü kardan ansz isiâm,

Bukez her taraftan verdi metanet.

Menteaa miralaydr bu kerre.

Tertipler kuruldu Bahr ile berre.

Hazer oldu gene tekrar daire,

Derûndan, birûndan azim cemiyyet.

Menteaa bindi çekti karadan,

Hiç perva eyler mi o nâ sezadan,

Hanedan yaratm neslin yaratan,

Hûda hanedana vermeye üsret.

Yüzba, mülâzim Aii Aa bu dem,
Hareketler etti manend-i Rüstem,
Hac Ömer iîe oldular hemdem,
Kld bunlar Baf üstüne azimet.



Karadara aalar yolu ile gitti,

Topçiyan d-susemt-i diyardan y itti,'

"

Gâvur imam üç gün akdem iitti,

Karara .firara deiti himmet»

*
Hak Seyyît aaya vermesün keder,.

Cümlemiz evlâda makamd peder,

Heybetinden oldu fitne derbeder,

Defolup adadan gitti musibet

Valimiz gavgays seyf ile sildi.

Karadan, deryadan gidenler geldi;

Balyoz da mürdolup çabuk vuruldu,

Çok ükür a-radan kalkt adavet

Hem malûmu ©ida halk- cihann,

Budur münâcatj bay-û-gedann^

Bu dem inkâr olmaz Seyyit a-anun,

Kbnsa gelmesi âzim inayet

Gelince ehre kald imdad»

Pak etti adada 'fitne, fesads,

Hasan Tahsin bey efendi evlâda*

Odur bir sahib-i fîkr-ü belagat

Hem üara., hem Ulema,, hem âmil»

Hem erafe, hem zerafe, hem âkil,

Tahsin okur her bir nutkuna kâmil,

Bakî, Nabî, Neft, manend-i Hamet

Kethüdas Neclh efendi mevzun,

Hatmolmu tab'nda her türlü fünûn,

Cafer Belmekî, akis Eflâtun,

ecaat, sehavet,, Haydar! sûret

'
Valimizin misi! bulunmaz hele

8

Daire mükemmel eh 1-1 dil ile,

Aya bilmem 'vasfoluriur mu kil Sle»

Kadi efendide olan cesaret

Müftü efendinin hiç yok m&nendl?

Vaktin ehinahî klda pesendî,

Hakknda reisüüara dendi,

öeryayî maanî odur hakikat

Mevlâ esirgesün sagir, kibar,

Cihan durdukça durur Kbrs diyar,

Kenzîya hatmeyle gayri güftar f

Arife yetmez mi bunca iaret

Görülüyor ki, Kbrs destan 1833 ylnda
Kbrs adasnda çkan kargaalklar üzerine

söylenmitir. Destan sahibine göre, Kbrts, öh-
reti bütün dünyay tutan dört adadan biridir.

Bu adalarn üçü, Krm ye Mora yarmadala-

riyle Girit adadr. Bunlardan Krm ve Mora
yarmadalar düman eline geçmi, Girit adas
da tehlikkeye dümütür. Fakat Kbrs ile Ro-

dos adalarn devletin elden çkarmyaca mu.
hakkaktir. Bununla beraber, Kbrs adasnda
Franszlar fitne tertibile meguldüler. Nitekim

Franszlarn tahrik ve tevikile burada ayak-

lananlar olmu, önce bir imam, sonra da bir

papas âsilerin bana geçmi, ancak iin bü-

yümesine meydan braklmyarak, mahalli

kuvvetlerle fitne bastrlm, fesat oca sön.

dürülmütür.

Kbrs destann yazan Âk Kenzfnin yir-

mi be komasiyle sekiz destan daha elimizde,

bulunmaktadr. Sekiz destandanüçü Mora ihti-

lâline, Muslu'nun ve - Atina .zaferlerine, bir!

kinci Mahmudun kurduu yeni Türk ordusu-

na,, daha dorusu «asâkir-i mansûreye» aittir.

Âk Kenzfnin asl ad nedir, babas kimdir
>

kendisi nerede ve ne çeit bir tahsil görmü-
tür, âklna nerede ve ne suretle balam-
tr bütün bu noktalar imdilik kurcalamadan

geçmek zorundayz. Ancak, air, Hac Bekta
ocanda feyz aldn, Ahmet baba adnda bir

Bektaî eyhi tarafndan irat edildiini, ikS

manzumesinde tereddüde yer brakmyacak
ekilde ifade etmektedir.

Âk Kenzfnin kaç yanda, nerede ve

hangi tarihte öldüünü tesbit edemedik, evle-

nip evlenmediini, çocuu olup olmadn da

bilmiyoruz. u kadar ki, Kenzî, hayatnda çok

tannm; söylemi, takdir edilmi, kendisin-

den bahseden âklar :

Kenzî gezüp kamil oldu cîhans

Genzîye dediler air-i cihan,

tarznda msralarla ömek hususunda birle-

milerdir. Kenzîden bize miras olan koma ve

destanlarn airin adn ' unutturmryacak de-

erde, îususile Kbrs des,taniyle dier des-

tanlarnn birer tarih vesikas saylabilecek

mahiyette olduunu kaydetmekle bu garip

âka kar sayg borcumuzu az çok ödiyçbile-

oeimizi ümit ediyoruz,

Mehmet Hallt BAYRI



Ortodoks taassubu ile Kbrs dâvasnda etraf yaygaraya ver-

mee çalan Papas Makarîos efendi.

Bir tetkik

Yunan
ve
Rum

kelimelerinin mensel
9

Bu ilmî tetkik, kendilerini *

j
Bizansn varisi sayan bu S

| günkü Yunanllarn haki-
J

I katte Bizans ile hiç bir i

! alâkalan olmadn ispat i

i etmektedir. Bütün dünya»
|

I da Grek diye anlan Yu- I

'I
nanllara bizim neden

|

,|
(Rum) dediimizi de bu ya-

|

z açklamaktadr. f

Yazan :

Sadettin PRALÎ

Mi 'âttan asrlarca evvel, A-
aadoluda eski ad Halis olan

Kzlrmak nehrinin bat ks-
mnda küçük, küçük devletler

kurmu müteaddit kavimlerin

hepsi îyonyen ad iel anlr-
d. Bu yonyen sitelerinin bu-

lunduu bölgeye de îyonya

denirdi.

yonyan kelimesinin tam
karl, göç edici, yani (gö-

çebe) dir. Ayni kelime bu mâ
mânasiyle kimya dilinde (yo
nizasyon) tarznda, ilmî bir

terim olarak kullanlr.

îyonyen devletleri arasnda

en büyük ve mehuru, mçrke
zi Sart ehri olan Liodya krall idi. Bu devletin son hü-

kümdar Krezüs, Milâttan ön-

ce altnc asrda, îran hüküm
dar Kurüs'e malûp ve esir

olunca, zamannn bu kudretli

ve zengin devleti de tarihe ka

rit.
Evvelâ Selçuk Türklerinin,

sonra da Osmanl Türklerinin

idare ve hâkimiyeti altna geç-

mi olan bu topraklarda vak-

tiyle -yaam olan kavimlerin

ad, Türk dilinin deyimine uy

durularak (yon) kelimesi (Yu
nan) ekline girip dilimize yer

leti.

Osmanl Türkçesinin Arap-
ça ve Farsça tesirleri altnda
kalarak bütün özelliini kay-

bettii devirlerde de» asl bo-

zularak dilimize geçen Yunan
kelimesinin ardna bir (stan)

eki yaptrlarak (Yunanis-

tan) ekline sokulup tahrif e-

dilmi bu isimden, uydurma
bir mekân ismi meydana gel-

di.

Bizim (Yunanllar) dedii-

miz yonyen'lerin yaadklar
devirlerde, bugün (Yunanis-

tan) diye isimlendirdiimiz

More yarmadas ile bat Trak
yada, yonyen'lerle hiç bir a-

lâkas bulunmyan tspartallar.

Atinallar, Makedonyallar vesa

ire gibi muhtelif isimler al-

tnda müstaki! devletler kur-

mu müteaddit kavimlerin ö«

mürleri, yekdieri ile daimî sa

valar içinde geçiyordu.

Bu saydmz belli, balî
devletlerden baka, says lâ-

ykiyle tesbit edilemiyen bir

çolç münferif ehirlerde;; Sur!

ye ve Afrika sahillerinden göç

ederek yerlemi mini, mini

hükûmetçikler mevcuttu.

Megara kasabasnda site ku
rarak yerlemi olan, aslen Fi-

nikeli bir küçük kavim Bi-

zans adndaki hâkimi, durup
dinlenmeksizin birbirlerine sal

dran komularnn yan ba-

nda kendini ve küçük kabi-

lesini emniyette hissetmediim



içindir ki, Maara'dan göç ede

rek, o tarihte hali araziden

ibaret olan stanbula geldi. Sa
rayburnu srtlarnda yerleti.

Yeni sitenin adn da, kendi is

mine izafeten Bizans koydu
(M. E. 658).

Roma mparatoru, Büyük
Konstantin rakibi olan Likin-

yus'u Edirne sahrasnda ma-
lûp edince, ordusu dalan Li-

kinyus tek bana kaçarak es-

ki dostu olan Bizans hâkimine
snmt; Fakat Konstantin,

dümannn ardn brakma-
m, ordusiyle gelip stanbulu
muhasara etmiti.

Bizansllar mparatora mu-
kavemet ettiler. Muhasara ve
sava uzadkça uzuyordu. Ni-

hayet Likinyus eski ad Halki-

don olan Kadköye kaçmak ka-

rarm verdi. Onun kar yaka

ya geçtiini örenen mpara-
tor, ordusiyle Üsküdara geçip

tekrar Likinyus ile harba tu-

tutu. Ksa süren savata Kons
tantin zaferi kazand ve ehri
zaptetti (306).

Bu suretle Romallarn hâ-

kimiyeti altna girmi olan

Bizans, Konstantin'in himmeti
ile yeni batan tanzim ve imar
edilerek Romadan getirilen

bir çok ailelerle iskân edildi.

Ad da, mparatorun ismine

izafeten Konstantinopolis ola-

rak deitirildi. (Konstantin

ehri) mânasna gelen bu isim,

arktan gelme islâm ulemas-
nn. Türk dilini tahrip eden nü
fuzlar dolaysiyle gayet aca-

yip bir tarzda Arapçalatrla
rak (Konstantaniye) eklini al

mtr. .stanbula verilen, bu
mânâsz isim, son Osmanl pa
diahlarmn devrine kadar,

madenî paralarmzn üzerin-

de mevcuttu.

• (Bütün yollar f
' Romaya gi-

der!) demek suretile, dünya-
nn bütün meskûn bölgelerini

kendi ülkeleri addeden Roma-
llara, lâtin asll dillerde: Ro-
men denir. Osmanl Türkleri

bat Anadoluda yerletikten

sonra, rk ve ' mezhep fark
gözetmeksizin, Avrupa ktas-
nn btün sâkkinleri için Sel-

3$Ö-

çuk Türklerinin kullandklar
ad aynen aldlar. Selçuk
Türkleri, bütün batllar Ro-
men kelimesinin lehçeye uy-
gun olarak ksaltlm ekli o-

lan (Rum) ismi ile anyordu.
Osmanl Türkleri de ayni tâ-

biri kullanmakta tereddüt et-

medi.

Ecdadmz, Avrupa ktasna
(Romallarn) yani Romen'le-
rin ülkesi gözüyle baktklar
içindir ki, Marmarann bat
sahillerine (Rumeli) yani (Ro
menlerin diyar) adn ver-

milerdi, Rum tâbiri, soyu bel

li bir rktan gelme, mütecanis
bir milleti kastederek kullanlm deildir. Zira tarihte bu
isimde bir kavim mevcut de-

ildir.

Nitekim Yldrm Sultan Ba-
yezit, Slav rkndan olan Srp
ve Hrvat karmas ordular
malûp edip, Türklere Avrupa
ktasnda ilk fütuhat kaplar

n açt zaman, bugünkü mâ-
na ve telâkkisile (Rum) luk ile

hiç bir gûna münasebeti olma-
yan bu Slav asili ordular yen-

mi olan Osmanl padiahna,

Msrdaki halife - yukarda be
lirttiimiz görü ve düünü
sebebile _ (Sultan iklimi

Rum) yani (Rumelinin sulta-

n) ünvan ile hitap etmitir.

Bu izahlardan açkça anla-

laca üzere, Mora yarmada
s Ve bat Trakyada yerle-
mi olan Grek'ler ile îyonyen-

larn (Yunanl) diye ayn
isim altnda birletirilmeleri

doru deildir.

Asl Yunanllar, bu gün . iz-

.

ieri kalmam olan yonyen-
.lerdi. Grek'lere gelince; onlar

ilk çalarda Suriye ve Afrika

dan gelip Morada yerlemi
,halkm, tarih boyunca Make-

donyallar, ranllar, skitler,.

Hrvat ve Srplar gibi rk ve
hars bakmlarndan aralarn-

da münasebet bulunmyan
muhtelif kavimlerle ihtilâtn-

dan meydana gelmilerdir.

stanbuldâki (Türk Orto^
doks) cemaatinin Bizansllar-
la alâkalar olmad gibi.

Grek'lerle de soydalklar
yoktur.

Çünkü, Megara hâkimi Bi-

zans'n küçük kabilesi, evvelâ

:

Bulgarlarla ihtilât ederek, Fi-

nikeli olan asUarn kaybet-

milerdi. Sonra da Roma isti-

lâs altnda, mütemadiyen in-

kiaf etmi olan stanbulun
halk Roma ülkelerinin uçsuz,

bucaksz diyarlarndan gelen

muhacrlarla kartlar.

Böylelikle Bizansm kabilesi

büyük kütleler içinde eridi,

bitti. Daha sonralar muhtelif;

tarihlerde kendi hükümdarlar
tarafndan ve ayrca da Haçl,
larm istilâlar sralarnda bir

tek insan kalmaymcya kaJ
dar stanbulda bir çok katli-

âmlar yapld malûmdur. m
parator Svedus ehri batan
baa tahrip ederek, ahalisini

klçtan geçirmiti. Daha son-

ra mparator Galo yine stan-
bulu yktrp halkn da yok et-

miti. Klodyus'un hükümdar-l srasnda Karadenizden ge

len Kazaklar bütün ehri ya
ma edip ahalisini de öldürmü
lerdi.

Bu tarihî olaylar malûm
iken, hâlâ stanbuldâki Orto

doks Türk aznlnn vaktiyle

Megara'dan gelmi olan Bi-

zans'n yannda getirdii bir

kaç bin kiinin torunlar ol.

duu nasl kabul olunur?

; znik kongresinde Ortodoks

mezhebinin resmî din olarak

kabul edildii Milâdî 325 se-

I

nesinden sonra, srf dinî ve do

laysile siyasî sebeplerle stan.,

bulda Elence yerlemee ba-
lamtîr,. Katolik ye Ortodoks

mezheplerinin çatmalar ne- I

ticesinde stanbuldâki ruhanî-

.

lerin Papalk makamna kar,
vaziyet almalar bu dilin ksa
bir r;zamanda umumî dil haline

gelneine yardm etmitir.

'Kilise,.menfaat ve siyasetinin

meydana getirdii Grek'lerle,

stanbul Ortodoks Türk cema-
ati arasndaki lisan, birlii,

soydalnn icap olan hars

birlii mânasna alnmamal-
dr. Bu beraberliin kökü siya

setin sun1 icaplarna baldr.
: PR AÜ



Makariosa Cevap

Kbrs dâvas için ateli ve celâdeti» yazlar ile Türk millî

hislerine tercüman olan rahmetli Sedat imaviVm 15 ekm

1953 tarihli Hürriyet gazetesinde çkm olan bir bamakale- ,

sini, Kbrs saymza alrken, Sedat Simavi'yi bir daha

rahmetle anyoruz.
j

nz bunun bizce hiç ehem-

miyeti yoktur. Çünkü ada

asl sahibi Türklerin eline

geçtii gün çounluun yi-

ne biz Türklere nasip ola-

candan hiç üphe etmeyi

niz.

Hem bütün bu münakaa

lara ne lüzum var?

Bu münakaalar insan

nereye götürür biliyor mu

sun? Adada kan çkar ve

sizin bugün gerile gerile

çounluk dediiniz ey, der

hal aznla Iniverîr. Uma

nm rkdalanna ve dinda

larna kymak istemezsin.

VSakarSos efendi sizin din

adam olduunuzu rivayet

ediyorlar. ayet öyle ise-

niz, dindalarnza kötülük

deil, uysallk ve iyilik tav

siye ediniz. Yoksa tuttuu-

nuz yol kötüdür. Bu yol din

daSannz felâkete sevkede

Papas efendi.

Gazete havadisleri arasn

da gördüm ki, Amerikal

senatörleri de Kbrs mese-

lesinde kendi hesabnza
kandrmakla megulmüsü-
nüz. Hemen size unu söy-

I iyeyim ki, Kbrs dâvasn-

da Amerikalnn i yok-

tur. Kbrs sadece ve sa-

dece Türkiye ile ingiltere

arasnda halledielcek bir

meseledir.

Amma sen diyeceksin ki,

biz Rumlar halen Kbrsta
ekseriyetteyiz. Fakat ura-

s da tarihen sabittir ki,

Türkler aday ngilizlere

emaneten terkettikleri za-

man, Kbnsta siz Rumlar

ekalliyette idiniz. ayet n
gîlizler bizim yokluumuz
dan bilistifade kaplar a-

çk brakmlar ve sizler de

adaya böylece dolmusa-

kbrs Yunanistana kazandr-

mak için taassubu körükleyen

Kei Makaryus.

bilecei gibi, sizi de ipe

kadar $türür. Gelin benî

dinleyin, bu iten vazgeçin.

Yoksa ahsî Ihtiarsnsz tat-

min hevesi ile bu gün bütün

Ortodoksluk kilisesinin ba-
na bir belâ açmanz iten

bile deildir.

Sedat SI8VSAVS

Gelecek saylarmzda
* Yenî Tarih Dünyas, KVs için her

say, ilmî ve tarihî bir vesika neredecektir.

* Genç ve kymetli tarihçi Çaatay UIu-

çay'n (Haremden mektuplar) bal altnda

ve bu güne kadar hiç bir yerde neredilme-

mi sultanlar mektuplar, gelecek saymzdan

itibaren nere devam edeceiz. Bu mektuplar,

Topkap saray arivlerinden alnmtr ve

ilk defa mecmuamzda neredilmektedir.

* Üstat Mehmed Halit Bayri'nin, bu gü-

ne kadar feîo bîr yerde neredilmemi olan ve

her biri tarihimizin bir safhasn aydnlatan

destanlran da gelecek saymzdan itibaren

nere devam edeoeiz.

* Cemaleddin Server Revnakolu'nün

(Tarikatlerin tarihi) balkl yaz, gelecek sa-

ymzdan itibaren devam edecek ve gelecek sa-

ymzda bitecek olan Kaadirîlerden sonra,

(Rufâîler) e balanacaktr.

* stanbul meclisi mebusannn baskn»

yazsnn çüncü makalesi ve eski valilerin hâ-

tralar balkl serimizi de gelecek saymzda

okuyacaksnz.
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Lefkoada, Sinan paa camiinde Yirmssekiz Çelebi Mehmet efen,

dinin mezar! üzerinde §u yazs vardr: «Bin yüz ksrk dört SVlu*

harreminin on dördüncü günü vefat eden Yirmisekiz Çelebi den*

inekle maruf safoska Ruznamçe-ievvel Mehmet efendi merhu.

mun kabridir, Eifatiha 1144).

Kbrs Makedooyas
Ahmet Emin Yalman, tarafndan yazlan ve Vatan- gazetesin-

de neredilen bu ba^ yazs,, Kbrs dâvasnn vahim neticelen

verebileceini ©rtaya kaymakta ve ngiliz siyasetini

takbih etmektedir»

Yazan : Ahmet Emin YALMANI

Geçenlerde ngiliz gazete-

cilerinden mürekkep bir he-
yet, Türkiyeyi ziyaret etti.

Bu gazeteciler kymetli a-

damlard, nen halimize bir

dost gözüyle baktlar, mem-
leketimizi

; beklediklerinden
çok baka, çok iyi buldular.
Misafirlerimizin arasnda es

ki bir dostum da yard. Zi-

yaretin sonunda umumî in-

tibalarni benimle münaka-
a ederken, dedi ki:
—~ Hepimiz babaa versek
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de ngiliz - Türk münasebet-
lerini düzeltmee çalsak..

.

Kendisine u cevab ver-
Gim:
— Düzeltmee Çalmak-

tan evvel yaplacak bir ey
var: ngiltere ile Türkiye

arasnda hakikî bir sulh ve
emniyet kurmak... ngiltere,
tam mânasiyle müstakil, me
denî,

,

lâik, yükselmee nam-
zet Türkiyeye düünce âle-

minde henüz yer vermemi-
tir. Hâlâ eski müstemlekeci

ölçülerle düûnypr. Yakn
ve Ortaarka kendine ait bir

hayat sahas gözye baKiyor.
Bizi, kendisine tâbi peykler-
den biri, belki de birincisi

haline koymak, hariçte bi-

zim hesabmza konumak,
Amerikaya kar bizim aeen
temiz gibi bir tavr taknmak
hevesinde görünüyor. De-
mokrasi sahasnda kuvvet-
lenmemizi ve istikrarla ka-

vumamz gönlü istemiyor,

Kuvvetli ve müstakil bir

Türkiyeyi tamamjiyle müsa-
vi bir dost diye telâkki et-

memek yüzünden neler kay-
bettiinin, ne gibi hatalara

dütüünün hesabn hâlâ

yapmamtr. Bizimle kar-
lkl emniyet esas üzerine

dostluk kurmak sayesinde

neler kazanacan da kav
ramamtr.»
Dostum sordu:

— Bu iddialarn esas ne-

dir?

Krm harbinden evvel ve
sonraki münasebetlerimi-
zin bir levhasn çizdim
1908 de hürriyete kavuun-
ca, ngiltereden neler umj»

duumuzu, ne gibi bir sis-

temli husumete mâruz kal-

dmz, (Dervi Viahdetî) a~

dyle 31 Mart hazrlayan
Kbrsl ngiliz ajan, sarho
arzuhalci Vahdetî'nin he

'

tarzda bir rol oynadn an-

lattm. Balkan Harbinin ari-

fesinde Mjahmut evket Pa-
ann ehadetinde ngiliz as-

kerî ataesinin oynad rol-

den, Trablusgarp ve Balkan
harpleriyie varlmza kar-

gözgöre hazrlanan ngi-
liz suikasdndan, Mütareke
devrinden, Nato 3

y& girii-

mizde ngiltereden gördüü-
müz iddetli mukavemetten*
iktisadî münasebetlerdeki sa

mimiyet ve iyi niyet noksa-
nndan ve nihayet Kbrs va-
ziyetinden bahsettim. Kbrs
Rumlar müartlrken, kili-

senin siyasî taknlklarna
müsamaha gösterilirken, ko-
münizmin orada kök tutma-
sna meydan braklrken,
Türklere edilen muamelele-
rin üzerinde bilhassa dur-
dum.



ngiliz meslekdam, bü-

tün bunlar hayretle dinledi,

ngiltereye gidince meseleyi
jprfn^Dn cîprînp ^^den ge-

çireceine söz verdi.

Kbrstaki ngiliz müstem-
leke idaresinin Türklere kar

hâlâ taknmaa devam et-

fcii tlavr; ngilterenin, da-

ha dorusu empertalist siste»

me kalben bal ngiliz mu-»
hitinin, bizim istiklâl ve te-"5

rakkimize kar zihinlerin -f%
de hâlâ gizli emeller besle-M
diine açk bir belirti tekiljf*

eder. Rütbeler, unvanlar,fm
menfaatlerle ökeeve üürü-Jî

h Türke bir zindanc rolünü
oynatmak-, «an'aneye sayg» £
ad altnda Türk cemaat is- v
Ic^rya rmi^afaale p^^^V. ^^k \

leri taassup ve eehalet için»

tutmak, Türkiye ile kül- ^ Yeraraisekte Mehmet Çelebinin

tür münasebetlerini yadrga | kabrinin dsger bir resmi,
mak, memleketimizde komü /

tist kundlaklariyle^ lâiklik ^ ,amk vaziyet dorudan do-
taassup mücadelesi devam» fehHn ediyort Gerek
ederken Kbrsta taassup £* v JNitoVa'at vazifeler ve
revanini atelemek; eski in-

giliz emperyalizminin dün-
yadaki yeni cereyanlara ne
dereceye kadar göz yumdu

ge-

rek karlkl müterek men
faatler hesabna smsk bir

ibirliine muhtaç olan Tür-

tunun ve Giadston siyaseti-W^ ile Yunaistan arasnda

> Kbrs bir karafcedidir. Her-
§ey una delâlet ediyor ki n

^giltere, Türk - Yunan müna-

Bugün Kbrsta tam birh^ »etlerinde pürüzsüz bir

Makedonya manzaras

ain (arkasndan nasl koma-
a devam ettiinin alâmet-

leridir.

var-
^

dr. Hür dünyann en hassas,

.ve nazik bir sahas sfatiyle
Yakn ve Ortaarkm muh-
taç olduu huzur ve istikra-

r Kbrstaki kararsz ve bu-

birlik ve samimiyet istemi-

yor. Aç gözlü Balkan mem-
leketlerini peyk halinde tut-

man, için eskaenberi bavu-
|

ulan usullerle Kbrs Yu-
'nanistana kar bir yem di-

ye kullanyor.
Bu ilerde bizm gafil av»

lanaca^mz- ve- gürültüye ge

dirileceimiz; yanl bir ze-

haptr. Bizim muvakkat iç

ihtilâflarmza ümitler ba-
lanrsa bu ümitler boa çk-

maa mahkûmdur.

Kbrstaki çirkin Hake-

donya vaziyeti, samimî ve e»

sasl tedbirlerle kat'î bir tas-

fiyeye uramaldr. ngilte-

re ile Türkiye ve Yunanis*

tanla Türkiye arasnda açk*

kalbli ve pürüzsüz bir dost-

luk ve karlkl emniyet m
rulraasma ait tedbirler aran

mal ve bulunmaldr

Kbrs, Anadolu sahille-

rinden 44 mil mesafededir

Orada; bugün bozuk artlar,

Türk husumeti, Yunan tah-

rikleri, komünizm kökleme-

leri ve kilise ile komünizmin
ibirlii karsnda bulunu-

yoruz. Kendi emniyetimiz ve

bütün bu bölgenin istikran,

hesabna buna seyirci kaî*

maa Daz olamayz. ngilte-

re Kbrsta kalacaksa, dü-

rüst bir siyaset yolu tutmal

ve bölge istikrar hesabna

tara- bir anlayla vazi£e gör-

melidir. Oradan çkacaksa,

bunu açkça söylemeli ve bü

tün alâkallar âzami
.

dere-

cede tatmin edecek, makul bir

hal çaresi aranmasna mey-

dan brakmaldr. Bugünkü
kararszlk her bakmdan,
herkes için zararldr. An-

cak ve ancak demir perde-

lilerin iine yarar.

Ahmet Emin YALMAN

Larnakamn denizden görünüü. (Eski 'b»r gravür).



Tarih ve kbrs
Yakara : AS S Kem alî AK8ÖT

Kaleleri önünde harp ede ede,

Türk; kahramanlarnn, hazan
yapra gibi döküldükleri ada,

yalnz Girid deildir. Kudretin
Akdenizde Aradolunun bir ki-

lidi mesabesinde, yerletirdii,

bir taraftan Suriye'ye, bir yan„
dan Anadolu'ya bakan, isken-

derun limannn hâkimsi, KIB-
RIS da öyledir.

Adann içinde yerlemi bir

çok küçük hükümetlerin ba-
na geçen krallarn idaresi altn
da, muhtar ve müstakil olarak

yaam olan Kbrs, Milâttan

önce VI. asrda Perslerle Yu-
nanllar arasnda birtakm mu-
harebeler çkmasna sebep ol-

mu. Sonra Büyük skender'in
hâkimiyeti altna girmi ve s-
kender'in Ölümünden sonra

Msrl Batlamyos'lar tarafn-

dan zaptedilmitir. Yine Mi-
lâttan 59 yl önce Romallarn,
daha sonra Bizansllarn eline

dümütür. XII. Milâdî asrn
sonunda Lüsinyanlarn kurduk
îar kralln makam olmu,
sonra Ceneviz'lerin (1372), Ve-
nediklilerin (1485)

5 nihayet

Türk'lerin eline geçmitir

(1571).

Tarihlerimize baklrsa Kb-
rs'n fethini âdi bir sebebe at-

fettikleri görülür: Sar Selim,

daha ehzade olmadan, Konya*,

da iken Msr Beylerbeyi ken-

disine bir takm atlar hediye

etmiti. Kbrs korsanlar bu at

lan gasbetmilerdi. Selim, pa-

diah olur olmaz, korsanlardan

öc alma tasmim etti ve donan
masn mükemmel bir hale koy
maa balad.
Bu, Akdeniz'e hâkim olmak

isteyen Sokullu'nun, o büyük
vezirin tedbiri idi. Sokullu, ga-

yesine erimek için Kbrs'n
fethini isterdi. Yalnz zamann
kolluyordu: Avusturya ve Ye-

men ileri halledilmekçe Ve-

nedik'le harbetmenin muvafk
olamyacam söylüyordu.

Bununla beraber harp taraf

tarlan harb için bir çok vesile-

ler icat ediyorlard. te Msr
394

Beylerbeyinin göndermi oldu-

u atlarn -ve dier hediyele-

rin, zapt bunlar cümlesinden
idi. Dier taraftan ie bir de
Müftü kart: Ebussud Efendi

harb için fetva verdi.

Sefer balad. imdi Sokullu
için gaye, onu tam muvaffaki-
yetle bitirmekti. Ona göre ted-

birlerini ald. Lala Mustafa Pa
ayi «serdar» tayin etti; Piyale

Paay da donanma kumandan
lna tayin, Yeniçeri Aaln-
dan Kapudan- Derya olan Mü-
ezzinzade Ali Paay da ona
terfik eyledi. 978 senesi Muhar
reminde (M. 1570) Akdenize
çktlar. Anadolu askerleri de
aldklar emir üzerine, toplan-m olduklar Silifke iskelesin-

den donanmaya katldlar. Do-
nanma ile mücahitler Tuzla is-

kelesine vardktan ve muhasa
ra levazm tedarik ve temin o-

lunduktan sonra Lefkoe iskele

sini muhasaraya baladlar.

Bu muhasara krk gün sür-

dü. Harb iddetli surette devom
etti. Nihayet kale Türk aske-

rinin eline dütü ve haber ya
ylnca dier kaleler de birer

birer -içinde oturanlar tara-

fndan- telsim olundu. Lala

Mustafa Paa, insanca hareket

ederek, ahaliyi cizyeye bala-
makla iktifa ve hepsini yerle-

rinde ipka etti. Sonra, meta-
netiyle mehur olan, Magosa
kalesi kuatld. Burada müda
filer harikulâde bir surette

çarptlar. Türk azmi, Türk
kuvveti o metaneti muhakkak
yenecekti. Fakat k gel-

miti, deniz zaman geçmiti.

Beklemek muvafk olamazd.
Elde edilen ganimetlerle do-

nanma stanbul'a avdet etti.

Ertesi sene donanma «se-

raskerlii» ne Pertev Paa ta

yin olundu. Paa, Müezzinza-

de Ali Paa ile sefere çikt.

Maiyetinde 320 tane kadrga
vard. «Cazairi Garb» Miri-

miran Uluç Ali Paa da, al-d emir üzerine, 20 kt'a ka

Famaosta kalesi.

drga ile donanmaya katld.
Donanma, ayrca katlm, ü-

mera ve Levend gemileriyle

birlikte 400 den ziyade gemi-
ye bali oldu. Magosa bu müt
hi kuvvet karsnda titredi,

General Bragodino teslime re

zî oldu.

Vukuatn alt tarafn mer<

hum Ahmed Refiki'den dinli-

yelim:

«Lala Mustafa Paa ' evvel-

ce bir kaç defa teslim teklifn-

de bulunmutu. Hattâ slâm
esirlerinden elli kiiyi de is-

temiti. Bragadino ise u ceva

b vermiti: — Bir gündonan-
mamz gelür ve askeriniz, do-

nanmanz perian kalur; ol

zamanda seni atm önünce pî

yade yürütür ve hendee dol-

durduun topra arkan ile

çkardursun.»

imdi Bragadino, esirleri

de vermee muvafakat etti.

Fakat: Kendim bu hususta ce

vabn veririm, dedi. Teslim

ve tesellüm muamelesi yapl-

d. Dümana eyalarn ta-
mak için yirmi gemi verildi.

Lala Mustafa Paa Bragadî-

no'ya:

— Bu kadar gemi ki size ve

dildi, deryada donanmanz
var. Gemilerimiz yine bize va

sil olunca rehin tarikiyle bir

Bey kalsn, dedi. Lala Mustafa

Paa'nn istedii rehin, Avru-

pa tarihlerine göre, genç An-

tuan Kirini idi, Bragadino



katiyen muvafakat etmedi:

— Bey deil, bir kelp al.

komazsn.

Lala Mustafa Paa bu cevap
tan son derece hiddetlendi:

— Ya, ol müslüman esirler

kani?

— Onlar cümlesi benim de-

ildi; herbiri beylerden ve as

ker halkndan birinindi Vire

gecesi katletmiler.

— Ya, sende olan neyle-

rim?

-— Onlar katledicek, ben da

hi katlettim.

Lala Mustafa Paa bu sert

cevaplar almca:

— Bu takdirde vireyi sen

bozmusun, dedi,- esirlerden o-

nunun kafasn kestirdi; ku-

surunu gemilere datt*. Bra-

gadino: Hendee doldurduun
topra arkan iîe çkartrsn
demiti. Lala Mustafa Paa
bu topra imdi kendisine ta-

tt. Bragadino slâm esirle-

rine her ne ceza yapmsa, ay

nsm kendisine tatbik etti:

islâm esirlerine vurduu ke-

lepçeyi ellerine vurdurdu, de

risini yüzdürdü, içine saman
doldurttu, cildini dört parça

ederek kapulara gönderdi.»

Sonra Mago,sa'mn nüfusu

yazld: 120.000 erkek sayld;

her birine birer altn cizye

tahsis olundu»

Artk Kbrs Türk olmutu.
1878 tarihine kadar Osmanl
hükümeti aday medreseler,

hamaklar, camiler, çemeler,

imaretler v. s. âbidelerle süs-

lemiti. Fakat çoktan beri

Türk'e gülmemek suretiyle nu
husetini gösteren talih o ta-

rihte büsbütün fenaya dönmü
tü: Rusya 1878 de Bayezid'i

sulara ve skenderun körfe-

zine uzaktan bakan bir vazi-

yet almt. Rus ordular Ayas
tefano (Yeilköy) önüne gel-

miti. Bu srada sadarete Sa-

dk Paa tayin olunmutu.
evketini denizlerin düüm
yerlerini elinde bulundurmak
esasna dayayan ngiltere için,

Süvey kanal açldktan son-

ra, o yol üzerindeki Kbrs'

Ayasofya camiinin bir görünüü»

ele geçirme"k^mühim bir i ol-

mutu. Frsat bu frsatt. Sa-

dk paa da Kibrisin terki mu
kabilinde, ngiltere ile teda-

füi bir ittifak akdetmei en

mühim mesele addediyordu.

Zaten ngiltere de ii tacil e-

diyordu: Ayastefanos sulh mu
kaddemeleri hükümlerini de-

itirmek için Devletçe vaki

olacak talebi, ancak mukave-
lenin akdiyle is'af edebilece-

ini bildirmiti. Onun için

Sadk paa, lâzm geleni he-

men yaparak, ngilizleri ele

almak fikrini kabul etti. Ken-
disi ba murahhas olarak n-
giltere B. Elçisi Sir Hanri La-
yard ile 1878 senesi Hazira-

nnm 4. günü. Berlin Kongre
sinin açlndan 9 gün evvel -

mukaveleyi imzaladîî Kbrs
ngiltere'ye brakld.

Bu mukavele 2 maddeden iba

retti. Birincisi udur: «Rusya
Devleti Batum ve Ardahan ve
Kars veyahut bu mevkilerden
birini elinde tutup da ileride

her ne vakit olursa olsun kat'-

i sulh muahedesiyle tayin o-

lunan Asya Osmanl vilâyet-

lerinden bir ksmn daha zapt

ve istilâya tesaddi edecek o-

lursa, o halde ngiltere Devle-

ti, buralar silâh ile muhafaza
ve müdafaa eylemek üzere,

Osmanl Devletiyle birleme-
i taahhüt eder. Buna muka-
bil padiah dahi Osmanl m-
paratorluunda bulunan h-
ristiyan tebaasnn ve saire-

nin iyi idare ve himayeleri u
çin, ileride iki Devlet arasn-
da kararlatrlacak slahata

yapacan ngiltere Devleti-

ne vaad ile beraber bu Devle»

ti,taahhütlerini yapabilme yo
lunda lüzumlu olan vastalar
temin edebilecek hale koymak
için kendisine Kbrs adasn
tahsis ve asker ikamesiyle a-

day idare eylemesine muvafa
kat eyler.®

Bu mukavelenin ikinci mad
desi tasdika aitti. Bu da ya-

pld. Ayrca bir mukavele da-

ha imza olunmutu. Buna gö-

re, her ne vakit Rusya üç vilâ

yeti geri verirse ngiltere Kb-
rs' bize verecekti, orada bir

er'iye mahkemesi bulunacak.

Evkaf idaresi de islâmî bir e-
kil alacakt.

Bu artlarn ne dereceye ka-

dar tatbik edildiinin izah ti-

zim sürer. u kadarn söyli-

yelim ki ngiltere bizimle har-

be girdii gün yani 5 kasm
1914 de Kbrs' ilhak etmekle

bütün ümitleri krd ve Lo-

zan'da bu ilhak o günden iti-

baren muteber sayld. Atî ba-

kalm neler gösterir.

Sadk paay bu mukavele-

yi imza ettiinden dolay mu-
aheze edenler, Kbrs' mef-

hum bir fayda uruna feda

etmitir diyenler olmutur.

Biz de bu fikirdeyiz...

AO Kemalî AKSÜTm



Kbrs Türktür I

Yazara : Maeld UYGUR

NAMUR'da sayn Ka»
sim Gülek'in Kbrs
hakknda yapt ve hal

kmzn heyecanl alkslariyle

•karlanan nutku , dikkatimi»
zi çekti ve memnuniyetimizi
mucip oldu, Bu, Türk olan

Kbrs için muhalefet Genel
•sekreterinin azna yaraan
en güzel bir söz olmutur.

Yalnz sayn Kasm Gül ek,

Türkiyenin Kbrs ile ilgisin-

den, tarihî yaknlndan, bu
adanm atalarmzn dereler gi

bi akan üheda kanlariyle feth

edildiinden, müessir ve mili!

bir lisanla bahsetmekle iktifa

•eylediinden biz de bu mese-
lenin resmî, siyasî ve diploma-

sî cephelerden bir kaç satr

yazarak bu prlanta aday n-
gilizlere hangi artlar daire-

.-sinde emnaten tesM'm ettiimi

zi vesaiki resmiyesile izah et-

mek istedik,

Kbrs için epey zamandan
:beri sadan soldan ne gibi ha
tekeller, ne gibi iddial nüma
filer cereyan etmekte bu-
lunduunu hepimiz biliyoruz.

Bilhassa Kbrs merropolîdi Ma
karios bir zamandan beri ada
nm Yunanistana ilhakn te-

min için gerek adada gerekse

Amerika ve îngilterenin en

üçra köselerinde uzun nutuk»

'lar ve mesajlar savurarak ka-

rtrmaktan geri ; kalmamak»
tadr.

Yunanistan, îsîavla kar-

siyasî ve hayatî mevcudiyeti

üin müdafaa ve muhafazas-
tun salam ve kuvvetli bir

Türkiye devletinin istiklâl ve

mevcudiyetine bal olduunu
artk tamamiyle anlam ve

buna tamamiyle kanaat getir

mis olduundan bugün Türkî

ye ile siyasî ve askerî bir itti-

fak akdine canla bala kkarar

vermi bu suretle bu ittifak

iki devletin müterek düma-
.
na kar müterek menfaatle-
rinin korunmas esasna daya-
narak tahakkuk etmi bulun-
maktadr.

Asrlarca hâkimiyetimiz a1 -

tnda kalm olan Akdeniz ada
larmm gecen cihan harpleri ne
ticesinde akdolunan muahede-
lerinin ahkâm ve eraiti mu-
cibince nasl elimizden çktk»
lan malûmdur. Yalnz bir

Kbrs adas o ahkâm ve era-
itin tamamiyle haricinde kal

mistir. Yani mezkûr adann
dier adalarn plebisit, terki

hukuk vesair bunlara mmasil
olarak hedef olduu siyasî ta

havvülât ile katiyen hiç bir

alâkas, hiç bir ilgisi ve hiç

bir münasebeti yoktur. Bü su

retle bugün emaneten ve mu-
vakkaten ngilizlerin elinde

bulunan mezkûr ada üzerinde

Türk hâkimiyetinin her vakit

baki olduu hususu esasl bir

surette resmiyete müstenit

bîr hakikattir. Bizce, hâl ve
vaziyet bu kadar vazih ikea

bu gün bir müttefik halinde

bulunan Türkiye ve Yunanis-
tenm arasn bo ve mark
iddialarla açmak ve bozmak
teebbüsünde bulunan serseri

ve arlatan Makarios'un Yuna
nistanm menfaati için deil,

bilâkis zarar ve felâketi için

çalan, bir komünist hainidir.

Makarios'un bo kafasna
unu sokmak jlâzmdr: Kbrs
adasnn ngiltre idaresine

terk olunmas hakknda ngil-

tere devleti ile devleti aliyye

arasnda 4 haziran 1878 tari-

hinde yapman ittifak akidna-

mesinin altnc maddesi ay-

nen öyledir:

«Rusya devleti Kars veya-
hut Ermenistanda muharebe!
ahirede zabt ettii mahallleri

devleti aliyye reddettii -tak-

Kbrsta, Pertev Paa türbest.

dirde Kbrs ceziresi dahi în*
gtere tarafndan tahliye olu»

ntcak ve fi haziran 1878 ta»

rîhinde akdolunan mukavele-

name meriülicra ' olmayacak,
tr.»

Mezkûr muahede mucibin,
ce Kars bu gün Türk hâkimi-
yeti altmda bulunduundan
Kbrs adas ngiltere tarafn»
dan tahliye edildii takdirde
Yunanistana deil fakat .haki.

kî sahibi Türkiye'ye iadeten

teslim edilecektir»

Komünist Makarios'a uras
n hatrlatalm ki ada bize i
bu ahkâma nazaran teslim

1

e»

düdikten sonra döktüümüz
kanlar mukabilinde gelip biz-

den aday almak çaresini dü-
ünsün.

urasn tahmin ediyoruz ve
emin oluyoruz ki Yunanistan
da akl banda, istikbali gö-

ren, Türk - Yunan ittifaknn
esas ve ehemmiyetini takdir

eden Yunanllar dahi bu mu=
zr hareketi tasvip etmemekte

dîr. Tasvip edenlere sözümüz
sadece iki kelimedir»

Kbn« T*ürktür; «



Ksbnsn ilk defa Türkler tarafmdar muhasara ve zapta.

Kibrisin tarihine toplu bir bak
TARHTEN ÖNCE KIBRIS — KIBRIS HANG DEVLETLER
EDLMTR — TÜRK DARESNE GR <— NGLZLERE

GÜNKÜ DURUMU

TARAFNDAN
TERK

STLA
edilii ve bu i

Tarih ve corafya kitapla-

rnda «Yeil ada» adile yer
alan Kbrs, jeoloji bakmn-
dan Anadoludan kopmu bir

kara parçasdr. Akdenizde
Sicilya ve Sardunyadan son-

ra 9282 kilometre kare olan
yüz ölçümü itibarile - üçün-
cü gelen bu ada, pek eski de-
virlerde iki defa sulara gö-
mülüp, sonradan yine belir-

dii son zamanlarda yaplan
ilmî incelemeler neticesinde
tesbit edilmitir.

Arazisi dialk olup, Ku-
zeyde bulunan Beparmak
dalarnn en yüksek tepesi

olan A kromandra tepesinin
yükseklii 1050 ve Güney
ksmn kuatan Trodas da-

Yazan :

Sadettin PRAL
larnm en yüksek noktasnn
denizden yükseklii 1950
metredir. Bu iki da silsile-

sinin ara yerinde verimli top
raklarile Mersürya ovas u-

zanr. Hükümet merkezi o-

lan Lefkoa bu ovann orta

yerindedir.

Kibrisin tarihten önceki
devirlerde büyük bir mede-
niyet merkezi olduu, on do-
kuzuncu yüzyl sonlarna
doru ngiliz âlimlerinden
mürekkep ve «British mu-
seum» adna yaplan arkeo-
lojik aratrmalar srasnda.
Adann dousunda bulunan

Ehkomi'de ele geçen Tunç
Devrine ait kymetli eser-

lerle sabit olmutur.
Bununla beraber, bu konu

daki incelemeler pek ilerle-

mi saylamaz. Bu yüzden de

Kibrisin tarih öncesi mede-
niyeti hakknda elde mevcut
bilgi pek azdr.
Kbrs, Msrllarla tarihî-

ne balar. Milâttan önce on
beinci yüzylda bu ada, on-

sekizinci sülâleden Firavn
üçüncü Totmes tarafndan
zaptedilmi olduu bilinmek

te ise die, Yeil adada Msr-
llarm hâkimiyeti ne kadar
devam etmitir, bilineme-

mektidir.
Msrllardan sonra Etiler
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Ayasofya camii-nin 8ç görünüü.

(M. Ö. 1320), Fenikeliler (M.

Ö. 1000), Grekler (M. Ö.

854), Asûriler (M. Ö. 722),

tekrar Msrllar (M. Ö. 569),

ranllar (M. 6. 525), Büyük
skender (M. Ö. 333), Bat-

iamyos'lar (M. Ö. 323), Ro-
mallar (M. Ö. 57), Roma Do
u imparatorluu (M. S. 395)
tarafndan zapt ve haraca ba-
lanmak suretiyle mühim ta-

rihî devirler geçiren Kbrs,
632 ylndan balayarak 963

ylma kadar devam etmi o-

lah slâm Arablarm hücum-
larna sahne olmu ve. ta-

rihçi Lusingnon'un söyledi-

inde göre, en az yirmi dört

defa Arablarm istilâsnla ma-
ruz kalmtr.

Onuncu yüzylda Arablar-

la Roma Dou imparatorlu-

u arasnda yaplan anlama
gereince, bar suretile bu
imparatorlua terk edilen

Kbrs, imparator Birinci

Manuel zamannda (1184),

bu hükümdarlarn yeeni o-

lan îsak Komnen'in uydur-

ma vesikalar tanzimi yolu i-

le ilân ettii imparatorluun
mülkü olmutur. Kbrs im-

paratorluu ancak yedi yl
kadar devam ettikten sonra,

adaya tekrar Roma Dou im
paratorluu hâkim olmu-
tur. (1191).

1191 ylnda ingiltere kira-

l Arslan Yürekli Riar ta-

rafndan zapotlman Yeila-

da, bir yl sonra «Mâbedîler»

adile anlan Kudüs övalye-
lerinin eline geçmitir. Mâ-
bedîler aday ngilizlerden

satn almlard. Ksa süren

idareleri srasnda ada hal-

kn o kadar bizar ettiler ki
s

nihayet isyan çkt ve Mâbe-
dîler adadbn kovuldular.

Fakat bu defa da, Kudüsün
Islam Arablar tarafndan fet

hi üzerine Salâhattin Eyyübi-

nin oradan kovduu Fransz
asilzadelerinden Lüzinyana-

lar buraya gelip, yerletiler

ve adann hâkimi oldular.

(1192).

1489 ylma kadar bu ha-

nedann idaresinde kalan

Kibrisin baz ehirleri ve bu
w**«r!'a! Magosa Cenevizliler
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tarafndan zaptedilmiti

(1372 - 1464),

Daha sonra Msr Mem-
lûkleri (1476) ve müteaki-

ben Venediklilerin (1489) i-

daresine geçen ada, 1570 ta»

rihinde Osmanl Türkleri ta-

rafndan zaptolununcaya ka-

dar Venediklilerin elinde kal

rntr.
Yirmi be (asr zarfndan

muhtelif kavm ve milletle-

rin istilâlarna zemin tekil

eden Kibrisin ilk yerli, hal-

k üphesiz ki, FinikelilerdL

Dier istilâclar Kbrsta si-

teler kurup yerlemi deil-

lerdir. Bunlarn hâkimiyet-

leri adann idaresini ellerin-

de bulundurmaktan ibaret

kalm, tpk son zamanlarn
sömürge idarecileri gibi, hü
kûmetleri adna vergiler top

Hamak, adann zenginlik kay
raklar olan madenleri ilet

mek, limanlarndan faydalan

maktan daha ileri gitmemi-
tir.

Fakat ada Roma Dou im-

paratorluunun idaresine gir

elii zaman, Ordodoks kilise-

sinin ksa zamanda burada
tekilât kurmas ve köylere
kadar sokulan papaslarm din-

liruna giritikleri azimli

mücadele, idarî baskdan
çok ileri giderek halk ya-

va yava kilise çevresinde

toplam, bu suretle Orto-

doks dininin ve ayni zaman-
da metbûlar bulunan impa-
ratorluun resmî dili olan E-

•ence, Milâdn beinci yüzy-

lndan itibaren adallarn a~

na dili haline gelmitir.

Roma katolik kilisesi ile,

stanbul Ortodoks kilisesi-

nin giritii yarta en bü-

yük koz dil meselesi idi. Çün
kü Roma Katolikleri kilise-

de Lâtince dua ederlerken,

stanbul Ortodoks kilisesi E-

lence dua edilmesini karar

altna alm ve bu suretle de

okumu, kibiar snfa inhisar

etmee balyan Lâtince ya-

sayan bir dille ibadet etmek
imkâmm elde ederek, halkn
geni kütlelerini kolayca el-

de etmee muvaffak olmu-
tur.

Adann Osmanl Türkleri

tarafndan fethedilmesi, plân

lam bir devlet politikas-

nn neticesi deildir. Bu ha-

dise, adada bulunan Venedik
korsanlarnn, Osmanl ge-

milerini soymalarndan do-

an kzgnln bir ifadesi,

t?asit bir tedip hareketidir.

Zira, Yavuz Sultan Selim M-
sr zaptetmi, Kanunî dev-

rinde Cezair Osmanl ülke-

sine katlarak Akdeniz, Os-

manl devletinin bir iç deni-

zi haline gelmi olmasna ra
men Anadoludan 70 kilomet

re kadar uzakta bulunan Kib
rsm fethi düünülmemiti.

Bunun balca sebebi, Os-

manl Türklerinin deniz ti-

caretine önem vermemeleri
ve bu yüzden de imparator-

îti gun azametiîe ' uygun bir

^.eniz ticaret filosunun teçhi-



Finikelilerin Kbrs istilâlar. (C. D. Rostandson'un tablosu).

zine lüzum görülmemi olma
sidir.

ayet Osmanllar devrin»

de Türkler denizler ar tî-

caret münasebetleri bulun-
sayd, ithal ve ihraç malla-

rn kendi ticaret filolarile

tam bulunsalard, üphe-
siz onlar da ana vatan dn-
da, denizlerin geçit yerlerin-

de bir takm deniz üsleri, ti-

caret limanlar kurmak lü-

zumunu duyacaklard. Maa-
lesef son yüz yla kadar yur-

dumuzda deniz ticareti ya-

banc gemileri ile yapldn
&an, dünyann en ilek ve en
mühim ticarî limanlar ile

deniz geçitlerine yüz yllar

boyunca hâkim olduumuz
halde, millî bir ticaret filosu

kurmak Cumhuriyet devrine
kadar ihmâl .edilmitir.' ;.

f On altmc yüz yjlda birer. ,

vilâyetimiz halinde olan. M- .:.

rla. Hicaza Türk- mal. gör*

.

türen gemilere, ada yann-'
dan geçerlerken, Venedik :

korsanlar - hücum edip mal-
lar gasp ye gemicileri de zin-

cire vurmu olduklar habe-
ri îstanbula ulanca, Kbrs

korsanlarna kar ötedenbe-
ri mevcut kzgnlk son had-
dini bulmutu. Zaten bu kor
sanlarn haddi çoktan am
olduklarndan Bab--âlî Kb-
rs üzerine yürümeyi karar-

latrd. Baz metinlerde bu
sefer için padiah kinci Se-

limi tevik ve ikna eden Yu-
suf Nasi adnda bir Musevi-
den bahsedilmektedir. Hat-
ta, Engizisyon mezaliminden

canm kurtarmak üzere s-
panyadan kaçarak, yurdu-
muza snm olan bu Mu-
sevinin (Kbrs kiral Josef)

diye bir levha yaptrarak, e-

vine asm bulunduu da ri-

vayet olunur. Fakat Sokollu
Mehmet paa gibi tedbirli

bir vezirin sadrâzam oldu-

u bir devirde, bir Musevi
mültecisinin .keyfi için. Ost.
mani] .ordusunun..sefere ç-

. karlmayaça muhakkak . :oL

flg'uridaru biz . bunu : rivayet.-,

olarak kabul.-.ediyoruz. • rl

*. Nitekim .sadrâzam Sokul-
lu Mehmçt paa., zamann ne- .

zaketini gözönüride tutarak,

Kbrsa kar yaplacak bir

hareketin, Hristiyan dünya

sm Osmanl devletinin a-

leyhine ittifaka davet demek
olacan düünerek, resen

karar vermekten çekinmi,
devlet adamlarndan mürek-
kep bir istiare meclisi topla-

yark, Kbrs meselesini bu
heyet önünde müzakere edip

bir karara balama uygun
görmütü

.

Devletin, vazifede ve ay-

rlm ilim ve asker snfla-
rndan ileri gelen tecrübeli

büyüklerinin katlm bulun
duklar bu toplant çok tar-

tmal olmu, sadrâzamn i-

leri sürdüü mahzur ve teh-

likeler, hazr bulunanlar ta-

rafndan iddetli tenkitlerle

reddolunmutu. En sonunda
eyhülislâm Ebussut efendi-

nin «lüzum-ü sefere» dair

verdii fetva üzerine istia-

re heyeti-- -büyük' -bir' çoun-
lkla «Kibrisn fethine ve
Venedik korsanlarnn tedi 1

bine»-- karâr verilmiti.

Bu heyette," sadrâzam So-

kullu Mehmet' paaya" kar
olanlarn banda gelen La-1

lü Mustafa paa «Serdar- -

ekrem» olarak Kbrsa gide-
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cek kuvvetlerin bakuman-
dan tâyin olundu. Vesikala
rn bazsna göre yüz bin, bir

ksmna göre de yüz binden
fazla olan Türk kuvvetleri en
muktedir komutanlarn ida-

resine verilmi bulunuyordu.
Bunlar arasnda, Anadolu
beylerbeyi skender, Zülkad-
riye beyi Hasan, Sivas beyi
Behram ve Halep beyi Der-
vi paalar vard. 360 parça
gemiden meydana gelen do*-

»anmann komutan ise, Pi-

yale paaya verilmiti.

Gemilere bindirilen ordu-
nun uurlama töreni parlak
oldu. Uurlama töreninde
bizzat padiah kinci Selim
hazr bulunarak, zafer dua-
sna katld. stanbuldan böy
lece 'ayrlan ordu ve donan-
ma, Kbrsa varncaya kadar
Anadolu kysndaki liman-
lara urayr^k, daha önce-
den oralardla hazrlattrlm
olan malzemeyi alyordu.

Kbrs önlerine gelindii
zaman Piyale paann tekli-

fi, Lala Mustafa paann da
kabulü ile ilk ollarak, Lima-
sol hücumla zaptolundu. (1

Temmuz 1570).

Limasolda karaya ayak ba
sp tutunan Türk kuvvetleri,
22 Temmuzda Lefkoay ku-
atmaa baladlar. Bu eh-
rin zapt pek kolay olmad.
Tam elli gün süren kanl sa-

valarda, her iki taraf ta çok
kayp vermiti, Nihayet 7

Eylül 1570 siabah ehrin ö-

nemli kal'a burçlarndan bi-

ri olan Köstanfa üzerine an
l Türk bayra çekildi.

Bundan sonra Magosa ü-

zerine yürüyen Türk ordu-
su, Cenevizliler zamanndan
beri çok müstahkem bir kal'a
haline getirilmi bulunan bu
ehri 18 Eylül 1570 tarihin-

de kuatt. On bir ay süren
iti atl bir müdafaadan sonra
kal'a 6 Austos 157 tarihin-
de Türklere teslim oldu.

Kibrisin fethi ii tamam-
lananda, Muzaffer paay Kb
rs valiliine tâyin eden La-
la Mustafa paa, bir ksm
askerini adann inzibat ve
muhafazas için orada bra-
karak îstanbula döndü.
4ÖCT

Kbrsta Türk idaresi 1571
ylnda fiilen balam ve
1878 ylnda, arta muallâk
olarak muvakkaten kaydile
braklmas üzerine ngiliz-
'lerin idaresine geçmi ve
Türk idaresi sona ermitir.

Üç yüz yldan fazla sürmü
olan Türk hâkimiyeti sra-
snda, ada nüfusunun çoun
luunu Türkler tekil etmi-
itr. Fakat Osmanl impara-
torluunun «hazineye gelir»

teminini hedef tutan kötü po-

litikas, bu politikay istis-

mar etmesini çok iyi bilen

Ortodoks kilisesinin devamr

l gayreti sayesinde, Orto-
doks dinine mensup ve rkan
kark unsurlarn says da
gittikçe kabarmtr.

Kbrsta slâm dinine men-
sup, büyük bir devletin hâ-
kimiyeti kurulunca, öteden-

beri galip devletin dinini ka-
bulü itiyat edinmi olan ada
halk, toplu cemaatlar halin-

de Müslümanl kabul ba-
lamlard. Bu durumdan en
dielenen stanbuldaki Pat-

rikhane derhal saraya bavu-
rarak, Osmanl padiahn i-

kaz etmei kendisine «padi-

aha kulluk» vazifesi bildii
ni kaydederek, padiah te-

lâlandracak sözde mâkûl
bir sebep buldu. Dedi ki: «A-
da hristdyanlarmm müslü-
man olmalar, onlarn bu di-

ne, itikat etmelerinden deil-

dir; bilâkis, reaya vergisin-

den kurtulmak için bu çare

ye bavuruyorlar. Bu gidile
Kbrsta hazineye gelir kay-
na kalmayacak ve üstelik

hazine Kbrsa malî yardm
yapmak zorunda kalacak-
t r.»

Bapapas, bu hileyi yapar
ken, o zaman Osmanl dev-
letinde müsiümanlarla, müs-
lüman olmayanlarn ayr ay
r vergi miktarna tâbi tutul

malarndan faydalanmt.
Bu vergi sistemi, Osmanl sal

tanatmm çökmee balama-
sndan önceki son yüz yla
kadar böyle devam etmiti!
te, patriin buna dayanfe-
rak tertipledii hiyleya ka-
nan padiah, Kbrsa «hü-
küm» ad verilen emirname-

ler yollad ve «reayann srt
mükellefiyetten tahlis-i giri^

ban kazyyesile slâm dinini

kUbul etmeleri fasid olup,;

kat'a ihtidalar kabul olun-

mamas ve bu suretle slâm
olanlarnn da eski dinlerine

iadeleri vücubü» bildirildi.

Dier taraftan da, Katolik

dininde olan Venediklilerini

datm olduu Ortodoks
tkiiâtmn tekrar diriltilme-

si için stanbul patrikhanesi-

ne yetki verildi.

Fu-sat ganimet bilen Fe-

ner patrikhanesi, derhal Kb
rsta metropolitlik makam-
n canlandrd ve Venedikli

lerin yktklar kiliselerini

yeniden ina ederek veya ta-

mir ettirerek, kalabalk kad-

rolu bir kei kadrosunu se-

ferber etti. Köylere kadar
sokulan papas tekilât, «di-

nî irad» maskesi altnda,

millî emellerle gayri müslim
halk kendi metodlarna gö-

re terbiye edip, Osmanl dev
letine kar birlik hlalinde ve

Türklere kar amansz bir

düman olarak yetitirdikle-

ri srada, Osmanl hükümeti
vergi tahsil tekilât ile inzi-

bat kuvvetlerini arttrmak-
la iktifa ediyordu.

Kbrsta papaslar Eitim
tekilât yapp, gayri müs-
limîeri okuttuklar srada,

Müslümanlarn okulu yoktu.

Adada Türkler tarafndan e-

itm tekilât kurulmas, rk
dalarnzn kendi dillerile

okuyup, yazrda örenmeleri-
nin tahriri, utanç verecek ka-

dar yakn zamanlara rastlar.

Bu ihmâlin, pek tabii ola-

rak neticeleri daha fetih y-
lndan otuz yl sonra bala-
d. Türlü müsadelerle, bü-

yük avantajlar elde etmi bu
lunan adann Ortodoks ce-

maati 1600 ylnda, Savay
arli Emanuel ile Toskana'-

ruh Griand Dükü Birinci Fer-

dinand'a 1 altndan bavu-
rup, aday zaptemek üzere
geldii takdirde, her türlü

yardm esirgemiyeceklerini

bildirmilerdi.

1821 tarihindeki Mora ih-

tilâlinde, htilâl elebalar
Kbrstaki Ortodokslar da



syan ve ihtilâle davet etmek
üzere oradaki Ortodoks ba
piskoposluu nezaine Kipri-

mos adndaki birini elçi ola-

rak göndermilerdi. Bu kun-

dakç az kalsn muvaffak ta

placakt. Zira, adada yer yer
ayaklanmalar balam, s-
jlâm ahaliye kar tecavüzkâr
hareketler çoalmt. O ta-

rihteki Kbrs valisi bulunian
Kürük Mahmut paann za-

mannda müdahalesi ve ald-

tedbirlerle bu hareket ön-

ilenebildi. syan tahrikçile-

rinden olduklar anlalan
Kiprianos ile benaber Kiti-

um, Girne ve Baf metropolit-

leri idam edildiler. Fakat fe-

sat oca olan asl merkezler,

sras gelmi olan tasfiye ve

tenkilden kurtuldular. Mora
isyann hazrlayp, idare et-

mi olan ruhanîler, hem de o

zaman «makam hilâfet» a-

dn da tayan devlet mer-
kezinde, Osmanl padiah-
mn ve Bab--âlinin burunla-

r dibinde, bu devleti yk-
mak, Ayasofyay kilise yap-

mak, çift kartall bayra ile

Pateologlarn, Komnenlerin
imparatorluunu diriltmek

gibi düünceleri olgunlatr-
maa devam ettiler.

Nitekim, 1832 de Kalogi-
ros adndaki bir Kbrsl ile,

gâvur imam adile anlan bir

Bafl anlaarak isyan ettiler.

Kalogiros'un daha balan-
gçta ele geçmesi ve gâvur i-

!
mamn da kaçmas üzerine

bu isyan da bastrlmt.
I

1877 - 78 de Osmanl or-

dular bozguna urayp, Rus
çarlk ordular stanbulun
yaknlarna kadar geldikleri

felâket zamanlarnda, ngil-

tere devleti bu frsattan fay

dalanma bilmiti. Akdeniz
deki hâkimiyetinin kuvvet-
lenmesi, Msr ve Süriyeyi

tehdit altnda bulundurmak
ve Dou Akdenizin kontrolü

nü ele almiak maksatlarna
adann mevki ve durumu pek

elverili idi. Bu sebeple gö-

rünüte, Rusyaya kar Os-

manl devletini desteklemek
;ve yardm etmek gayesi ile

Osmanl ve ngiliz devletleri

[

arasnda yaplan 4 Haziran
1878 tarihli ittifak muahede

si gereince ngiltere devle

tinin bu fedakârlna (!)

mukabil ve gereince, itti-

fak anlamasnn kendisine

yükledii vecibeleri daha ko
laylkla yerine getirmek üze

re, Kibrisin ngilizler tara-

fndan «muvakkaten» igali

kararlatrld. Kbrstaki
Türk hâkimyetine son veren

bu «muvakkat» idare, Birin-

ci Cihan Harbine kadar 36

yl sürmütü.
Birinci Cihan Harbinde

Osmanl devletinin «düveM
müttefika» safnda yer ala-

rak,' «düel-i mütelife» dev-
letlerinden olan ngiltereye
kar cephe almas üzerine,

4/11/1914 ngiltere, Kbrs
resmen ve tammen kendi im-
paratorluuna katt. Tek ta-

rafl olan bu kat, sonradan
Lozan Bar Andlamas ile

Türkiye Cumhuriyeti tara-

fndan tannmtr. (1923).

Kbrsta ngiltere idaresi-

nin kurulmasndan sonra da
Ortodoks tahrikleri sona er-

memitir. 1931 ylnda vuku
bulan isyan hareketi, bunun
en açk delilidir. Bugün, yi-

ne bir Ortodoks ruhanîsinin

idare etmekte olduu hare-

ket, hep asrlk hülyalarn
tahakkuku için ' sarfolunan
gayretlerden ibarettir.

Biz Türkler, kanmz ba-

hasnla aldmz bu aday, i-

daresizlik ve tedbirsizlikle

kaybettik. 307 yl sürmü o-

lan hâkimiyetimiz srasnda,
kendi rkdalarmz mukad-
deratlarile babaa brak-
makla kalmayp, bize dü-
man ve rkdalarmz imha»
ya çalan unsurlarn hare-
ketlerini adeta himaye ve
tevik ettik.

Kbrsta, nüfus muvazene-
si gibi en mühim unsura hiç

önem verilmedi,, adaya asr-
lar boyunca uradan bula-
dan Ortodoks dinine men-
sup unsurlarn gelip yerle-
melerine göz yumuldu. Vak~
tile, Katolik dinine mensup
bulunan adadaki çounluun
Ortodoks paaslar tarafndan
srasnda miaddî yardmla
kandrlmasna, icabnda ce-

maatin basksna maruz b-
raklarak Ortodoks dinini

kabule zorlanmalarna ses

çkarlmad; bunlarn vere-
bilecei neticeler hesaplana-
mad. Hattâ, adadaki Türkle
rin tanassur etmelerine, hris

tiyanlamalarna bile göz
yumuldu. te, Ortodoks ke-
ilerinin Kbrstaki zaferle-

rinin balca âmilleri bunlar-
dr.

Türk halknn ticaret ha-
yatnda uradklar zorluk-

lar, tahsil ve eitim zaruret-

leri, gittikçe artan huzursuz-
luk, mal, can, rz emniyeti
endieleri gibi devletin cid-

dî tedbirler almasn gerek-
tirecek haytî zaruretlerin te-

siri altnda, asrlar boyunca
aday terkedip, anavatana
göçmeleri, vaktile çounluk-
ta bulunan Türkleri bugün
aznla düürmütür.

Ne yazktr, bugün Kibri-

sin baz köylerinde Türk di-

li bile berbat, anlalmaz bir

. dil haline gelmitir. Çoun-
luun tesiri altnda gündelik
basit konumalarda bile bir-

çok tâbirleri Elence olarak,

Türkçeye bartrmak; sure-

tile konuan Türklerin lisa-

nn bizim anlamamz çok
zordur.

Bununla beraber, öz Orta
Anadolu Türkçesile konuan
Türk köyleri pek çoktur,

Osmanl devrinin idare ve
bilhassa eitim politikasn-
daki büyük gerilik ve sistem
sizliin dourmu olduu bu
içler acs durumun, uyank;
aydn Kbrsl gençlerin ön-
derlii ile -uzun zamana muh
taç olsa da- düzenine girmek
istidadnda olduunu gör»
mek bizm için teselli kayna»

oluyor.

Yeni nesle mensup gençle-

rin, Yeil ada ile ilgilerini

kesmemeleri, tahsillerini ta-

mamladktan sonra, çou-
nun yine doum yerlerine dö
nüp, bütün güçlüklere ra-
men haytlarn orada k|azan-

maa gayret etmeleri, yurt
fikri üzerinde medenî dünya
anlaynn bizde de doma-
ya baladn gösterir ki, bu,
sonu ümit ve baar verecek
bir balangçtr,
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Lefkoada Türk lisesi.

Hukuk ilmi "Kbrs i ürktür,, diyor

stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ordinaryüs Profesör-

lerinden Dr. Ch. Crczat, 1950 de nerettii «Devletler Umumî
Hukuku kitabnda Kibrisin hukukî durumu hakknda unlar

yazmaktadr.

vwywwvwvwwvw\
. «1) 4 Haziran 1878 tarih-

li Türk _ ngiliz anlamas
gereince ngiltere, Kbrs a-

das üzerinde, Padiahm mu
haraza ettii hâkimiyetin is-

timal hakkn elde etti. Bi-

naenaleyh, «nazarî bakm-
dan» ada Osmanl mparator-
luunun bir parças olmakta
devam ediyor ve bu keyfiyet

de ada Sakinlerinin Osmanl
tab'as saylmalar, Osmanl
hükümeti tarafndan aktolu-

nan anlamalarn ve dier
milletleraras mukavelele-
rin Kbrs'ta mecburî olarak
tatbik edilmeleri neticesini

veriyordu. ngiltere'nin, Tür
kiyeden Kbrs' idare için

sadece bir vekâlet almad
ve ad geçen andlamann
kendisine dier devletlerle

Kbrs'a müteallik anlama-
lar akdetmek hakkn da ver
dii bir hakikattir. Adann
ngiltere tarafndan igali

müsbet bir milletleraras mü
kellefiyet, muvakkat bir

terk idi. Zira infisahî bir

arta balanm bulunuyor-
du: 1878 de Rusya tarafndan
Asya topraklarnn Türki-
ye'ye iadesi; bu art tahak-
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kuk edince ngiltere'nin ada
üzerindeki bütün haklar so

na eriyordu. Fiilî bakmdan,
Londra hükümetini aday i-

dare ile vazifelendirilmi 'bir

nevi vekil olmasn ve orada
devletler hukukunun tan-

zim ettii haklar istimâl et-

mesini âmir bulunan and-

lamann lâfzna ramen i-
bu hükümet hiç bir tahdit

kabul etmeksizin hâkimiyeti

istimâl ediyordu. ngiltere

Kbrsllar kendi vatanda
sayyordu; kapitülâsyonlar
tek tarafl olarak ilga ve key-

fiyetten dier devletleri ha
berdar etti. Türk - talyan
harbi ile Balkan harpleri es-

nasnda Kbrs tarafsz ülke

sayld.

2) 5 Kasm 1914 de n-
giltere Kbrs' resmen ilhak
ve onu taç'n bir kolonisi
yapt. Filhakika Türk - n-
giliz harbinin ilân 1878 mu-
kavelesini hükümsüz hale
getiriyordu. Bu

. andlama-
nn artlar artk mevcut ol-

madndan adlann Türki-
ye'ye iadesi icap ederdi. Kb
rs' 1914 deki ilhakla Bü-

yük Britanya mpartorluu-
nun mütemmim cüzü halini

aldn kabul etmek müm-
kün müdür? Bu tez kabule
ayan deildir; zira iki dev-*,

let (arasndaki bar münase-
betlerinin kesilmesi ada üfl
zerinde Osmanl^ hâkimiye-
tinin ortadan kalkmas hu-
kukî neticelsini tevlid ede-
mez. Bilâkis Türk _ ngihV
harbinin ilân ile adann Tür-
kiye'ye dönmesi iktiza eder-
di. 1878 deki infisahî artî
Kars, Ardahan ve Efetum'u
Türkiye'ye iade eden Brest J
Litovsk andlamas ile (3
Mays 1918) tahakkuk etti ve
binaenaleyh, hukukan, 1 tem
muz 1878 tarihli mukavele ge
reince, ada üzerindeki Os-
manl hâkimiyeti yeniden te-

essüs etti.

3) Fakt, Lozan iandlama-
smn, (24 Temmuz 1923) 20.

maddesiyle, ngiltere, Tür-
kiye Cumhuriyetinin Kbrs'
adas hâkimiyetinden vazgeçf
meini salad. Demek ki,

i

hukukî bakmdan, Kbrs'n
Britanya mparatorluunum
mütemmim cüz ?ü halini al-

mas Lozian andlamasmn:
akdiyle olmutur. DevWt
Hukuku bakmndan; ngil-
tere'nin Kasm 1914 tarihli

tasarrufu bâtl ve keenlem-
yekündür; zira bir andla-
mann veya bir ülkenin mu-
kadderat hususunda hüküm
veren tek tarfl bir irade be
yan, -dümandn kat'î ma-
lûbiyeti hali müstesna (de-

bellatio)-, bunu müteveccih
bulunduu tarafn muvafakati

ormfdkça hiç bir devletler

hukuku tesiri douramaz.
Bu tek tasarruf, ancak Tür-
kiye'nin 1923 de adann hâ-
kimyetinder^ feragati üreri-

ne muteberiyet kesbetmi-
tir.» Bu kanete unu da ilâj

de edelim ki, hiç muhtemel
görünmemekle beraber, ada
hâkimiyetinin Büyük Bri-

tanya tarafndan terki bahis

mevzuu olursa Türkiye'nin
güvenlii meselesi, dier bü
tün prensiplere, . hattâ ada
halknn kendi mukaddera-
tn tâyin, prensibine- tefev-
vuk edecektir.)



Gelecek Saylarmzda
Yeni Tarih Dünyas, bu says ile kinci cildine balamakta-

dr. kinci cildimize girecek mevzular da, tarihimizin bu güne
kadar meçhul kalm bir çok hakikatlerini ilk defa aydnlatacak
yazlar bulacaksnz. Bu yazlarmzdan bir kaç:

.-.lir Türk derebarinia hatralar
Menemenci oullarnn Adanada geçen derebeyliklerini ve

ibret dolu maceralar anlatan bu yaz, yazma nüshas kütüphane-
mizde bulunan bir eserden alnmaktadr ve ilk defe tarihe intikal

edecektir.

Tfrliyitfe ?cc suniler
Eski Vali Haydar Vaner'in naklettii bu seri, bu gün tama-

mle tarihe karm olan Nesturi'lerin Türkiyeye nasl gelip yer-

letiklerini, tarihçelerini, nasl isyan ettikleri, nasl yabanc un-
surlara âlet olduklarn ve en nihayet nasl tenkil edildiklerini an-

latmaktadr ki, bu gün bu safhalar tarihimiz için hu güne kadar
meçhul kalmtr

Tarih boynaca âleti - Sünni
mücadelesi

Bektai Babas Yusuf Fahir Babann kaleminden çkan bu
seri, asrlarca devam eden ilmî ve kanl mücadelelerin bir hikâ-

yesi olacaktr ki, Yusuf Fahir Baba, bu yaz serisinde ayn za-

manda muhtelif tarikatlerin de gizli taraflarn ilk defa ifa ede-

cektir

Yabanc gözü ile stanbul ve Türkiye
Türkiye^; için yazlm ve bu

t
güne kadar tercüme edilmemi

v î eserlerden seçme yazlar vermekte devam edeceiz. Bütün bu
yazlar bu güne kadar neredilmemi tariM resimlerle süsîene-

çektir



/. Cildimiz Çkt
Yeni Tarih Dünyas'nm birinci cildi, zarif ve bez kapl, altn

yaldzl bir cilt içinde toplanmtr. Birinci cildin içinde 1-8 say
(Atatürk, 15 inci ölüm yl hâtras) ve (1954 Yll) bulun-
makladr.

Dikkat

Birinci cildimizde :

572 sahifesi içinde;

220 mevzu

645 tarihî resim

35 tannm muharririn yazs

128 sahife (Türkiye Tarihi ilâvesi

vardr.

YEN TARtH DÜNYASI BRNC CLD
Mahdut miktarda hazrlandndan, mecmuay takip edemi-

yenlerin vaktinde edinmelerini tavsiye ederiz.

NOT: Yeni Tarih Dünyas, öretmen ve örencilere sipari-

terini matbaamza yaptklar veya idarehanemize uryarak al-

dklar takdirde, hususî tenzilattan istifade edeceklerdir.





Özel Saylarmz
Yeni Tarih Dünyas iki mühim

özel say hazrlyor
Yeni Tarih Dünyas, sk sk

özel saylar hazrlyaeaktr. Bu
özel saylarmz hakknda oku
yucu1armza bir parça bilgi

vermek ihtiyacn duymakta»
yz. Bunun sebebi de, baz
okuyucularmzn, özel saylar

daki yazlar neden mecmua
içinde vermediimizi sormala-

rdr.
Memleketimizdeki en. bü-

yük eksiklerinden biri Ansik-
lopedidir. Bamz dara geldi-

i zaman/ bir- çok bahisleri

hangi eserde bulabileceimizi
düünür ve bulamayz. Bu ek-
siklik, dünyann hiç bir ye-

rinde yoktur; çünkü bütün
milletler Ansikklöped^ere bi-

rinci derecede ehemmiyet ve-
rirler. Bir münevver, yeni bir

Ansiklopedi çkt m, mutlaka
alr ve kütüphanesine koyar,
bir gün lâzm olacana manr.
Biz maalesef, bu gibi Ansik-

lopedilerden mahrum bulunu-
yoruz. Yeni Tarih Dünyas, bu
eksiklie ve bolua, elindeki
imkânlarla cevap verebilmek
için aktüel mevzular ele ala-

rak bu mevzular birer «Özel
say» ' ile okuyucularna suna-
caktr.

Bu yazmz ile okuyucular»
miza önümüzdeki aylarda vere
eeimlz iki özel ' sayy haber
vereceiz. Bunlardan biri 19
Mays Gençlik bayram ve
Atatürk'ün doum günü mü-
nasebetile Atatürk için ola-
caktr ki, bu özel saymz, ba
tanbaa kymetli vesikalar
ihtiva edecei gibi., batanba-
a orijinal olacaktr. Atatür-
kün bu güne kadar tetkitk
edilmiyen cephelerini, bütün
hususiyetleri ile bulacaksnz.

îkkihci özel saymz, yine
aktüalite ile alâkaldr. Büyük
seçim arifesinde neredecei-
miz bu eserde, bizde bu güne''

kadar kurulan partilerle mu-
vafk ve muhaliflerin nasl mü
cadele ettiklerini anlatacaktr»

Bu her iki eser de çok ky-
metli resimlerle süslenecek ve

büyük birer boluu doldura

çaktr.

Yeni Tarih Dünyasnn yazla

rnda gösterdii hassasiyeti bu
eserlerde fazlasiyle görmü
olacaksnz.

(Türkiyede Parti Mücadele
leri) adn tayacak olan ese

rimizde bu güne kadar görül-

mü olan partilerin ksa birer

tarihçesinden baka, partiler

arasndaki mücadeleler bütün
tafsilât ile yazlacaktr. Bu
arada, Halk partisi ile Terak-
kiperver frkas arasnda geçen
hâdiseler ve bu iki partinin

basndaki akisleri ve o zamana
ait çok enteresan resimler, ese

ri süsliyeeektin

Yakn tarihin unutulmu
olan bu safhalar, bu günkü
muvafk ve muhalif zümreye
de bir ibret dersi olacana
inanyoruz.

Ank aradan

Mektuplar

Prenses Kadrîye Hüse-

yin tarafndan Franszca

olarak yazlan ve talyada

Franszca olarak baslan bu

eser, Ankarann ilk günle-

rini bütün canll ile an-

latmaktadr» Atatürk'ün mü
cadeleSer£ni görgülerine is-

tinaden nakleden bu mek-

tuplar, inklâp tarihîmizin

mühim bir safhasn aydn-

latm olacaktr

Pek yaknda nere bal-

yoruz.

KAPAK RESMMZ*

1606 da Hindistanda Cihangir

kendisine isyan eden Kisru*-

lan cezalandryor (Yaz
v
S8

gelecek saylarmzda)

Yeni Tarih Dünyas
Yl : 1. Say : 10 — Cilt 2

30 OCAK 1954

Fiyat 50 Kurutur.

On be günde bir çkar.

Sahibi: A. Banolu it Yaz leri Müdürü

:

N A. Banolu iç darehane : Nuruosmani-
ye cad. No. 57 Kat i * Telefon : 21649 *
Abone artlar : Senelii 12, Alt ayl
6 liradr - ©*2gi-ve~bask 'ERCAN- -Mat-

baas. Kapak bask : Ekincigil matbaas;.

Kapak ve iç klie: Nur Klie atölyesi.
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BR DAMLA SUYUN
TAIRDII BARDAK

- Kbrs
ve

ngilizler

i

—
Bu yaz, Kibrisin devletler

1 hukukuna göre Türkiyeye

jj
ait olduunu ispat eden

i bir konumadr. Bu konu-

11

ma, 1S Ekim 1952 tarihin-

de Londradaki Kbrs Türk

Birlii merkezinde avukat

t Hasan Nevzat Karagil tara.

[;

fndan yaplmtr ve bu gü-

I ne kadar Türkiyede hiç bir

|
gazete ve dergide neredil-

|

memitir.

«Bir buçuk asrdanberi s-

cak Akdeniz sularna inrne-

pi, Yakn ve Ortadounun ki-

lidi Süvey'i eline geçirme-
ii kendisine gaye edinen
|Rusyta'nn bu emellerinii ön-

llemek maksadiyle 4 Haziran
1878 tarihli «Tedafüi tti-

Jfak »la askerî bir üs olarak

j
muvakkat bir zaman için n
giliz idaresine Türkler tara-

fndan devredilen Kibrisin

50 küsur senedir Yunanistja-
na ilhak için çallmakta ve

bu uurda Yakn Dounun
sükûnunu bozabilecek tan
rikât yaplmaktadr. «lim

ve mantk haysiyetini haiz

her türlü mesnetten âri bir

takm) iddialarlja yaplmakta
olan bu ilhak tahrikât, ta-

mamen Kbrs Rum kilisesi»

ve dolaysiyle son zamanlar-
da Komünistler tarafndan
idare olunmaktadr.

Yunanistlanda resmî ve

gayri resmî bütün teekkül-
ler tarafndan desteklenen
ilhak talebi yüzünden Kbrs
Türkleriyle akl selim sahi-

bi onbinlerce Kbrsl Rum
büyük bir huzursuzluk için-

de bulunmaktadr.
En küçük ferdinden Ati-

nada «Kbrs Yunanistana
lhak Cemiyeti» nin fahrî

bakan Yunlan Kiral Ma-
jeste Paul'e kadar Kibrisin

ilhak iinde birlemi olan
Yunanllarla Kbrs Kilisesi

ve Komünistlerine hatrlata-

lm ki bugün ngiliz idare-

sinde bulunan Kbrs adas,
her eydfen evvel bir Türk
topradr. Çünkü:

1. KIBRIS CORAFYA T-
BARYLE KÜÇÜK ASYA-
YA BALIDIR.

«9283 kilometre kareden
ibaret küçük bir adann ba-
lanaca ana ülkenin tâyinin

de nazar itibara alnmas
lâzm gelen en esasl faktör,

corafya faktörüdür. Kbrs
Küçük Asya'ya yani Anado-
luya 70, Yunanistana 1100
kilometre mesafededir.» Ta-
rihin her devrinde görül-

mütür ki, Küçük Asya ile

Yakn Dou'ya hâkim olan
Kbrs adasna da sahip ol-

mutur. Bu tarihî hakikjata

göre Kbrs'n, ya hâlen Ya-
kn ve Ortadou'da -nüfuz

sahibi ngiltere'de kalmas,
veyahut da asl sahibi Tür-
kiye'ye devredilmesi icâbe-

der.

Hemen unu da ilâve ede-

lim ki, «Ege Denizinde Türk
kara sular içinde bulunan
adalarn Türk Millî Müca-
dele artlar ve zaruretleri

altnda Türk «Misak Millî»

hudutlar dnda braklm
olmas ve kinci Dünya Sa-
va sonlarna doru yine
Türk kjarasular dahilinde
On iki Adalarn Türkiye'ye
iade edilecek yerde Yunanis
tana verilmi bulunmas bu
argüman asla zayflatmaz.»

2. KIBRIS HUKUK VE FE-
TH? HAKKI TBARYLE
TÜRKTÜR :

1570 - 71 de on binlerce
ehid kan bahasna kazan-
Han ve, 4 Haziran 1878 tarih-

li «Tedafüi ttifak» la askerî
bir üs olarak muvakkaten
ve emaneten ngiltereye dev
redilen Kbrs, hukuk bak-
mndan bir Türk adadr.

Birinci Cihan Harbinde
Türklerin Almanlar yann-
da ngilizlerin aleyhine hfar-

be girmesi, Kbrs üzerinde-
ki haklarna bir zarar getir-

miyordu. Hattâ Türk ngi-
liz harbinin ilân 1878 mu-
kavelesini hükümsüz hale ge
tirâyor ve Kbrs'n Türki-
yeye iadesini icap ettiriyor-

du. Devletler Hukuku bak-
mndan kabule ayan olma-
yan 5 Kasm 1914 tarihli res-

mî ngiliz ilhaknn, 1878 de-
ki infisah arta göre Kars,
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Ardahan ve Batum'u Türki-

yeye iade eden 3 Mays 1918
tarihli Brest-Litovsk andla-
masiyle kalkmas ve gene
Türkiyeye iade edilmesi icap
ediyordu.
Her ne kadar 24 Temmuz

1923 Lozan andlamasnm
20 nci maddesiyle ngiltere,
Türkiye Cumhuriyetinin Kb
rs hâkimiyetinden vazgeç-
mesini temin etmi ise de,
bu, Misak Millînin ruhuna
aykrdr. Çünkü Türkiye
Birinci Cihan Harbinden son
ra 1920 de Misak Millîyi

hazrlam, deimez bir um-
de olarak kabul etmi ve bu
ruh içinde Millî Kurtulu
Savanla girmiti. Onun için
IVÎillî Mücadelenin muzaffe-
ri Türkiye, Misak Millî'nin

ruhuna aykr hareket ede-
mezdi. Bu itibarla günün art
lan ve ar zaruretleri altn-
da Lozan Konferansnda Tür
kiye'ye zorla kabul ettirilen
20. madde muteber deildir.

Nasl ki, ngiltere'nin Kb-
rs' 5 Kasm 1914 de fiilen

igal etmesi tasarrufu batl
ve keenlemyekündür; Tür-
kiyenin de Lozan Konferan-
snda zor altnda ngiliz i-
galini tanmas tasarrufu bâ
tl ve keenlemyekündür. Bu
itibarla Kbrs hukuken Tür-
kiyenindir.

Ayni damanda Kbrs, Fe-
tih hakk itibariyle de Tilrk-
tür. Çünkü Türk tarih ve me
deniyetinin ebedî damgasn
408

tamaktadr. Kbrsta her a-

dm banda bir Türk ma-
bet, imaret, tarihî âbide ve
eserine rastlanr.

3. KIBRIS ADASI KTSA-
DEN ANADOLUYA BA-
LIDIR:

«Tabiî kaynaklar ziayf o-

lan ve kendi kendine yeter
bir istihsale sahip bulunma-
yan Kbrs, tarih boyunca ik-

tisaden dair|a Anadoluya
tâbi kalmtr.» Böyle bir du
rum karsnda tabiî kay-
naklar mahdut olan ve ay-
ni zamanda kendi kendini

beslemekten uzak bulunan
fakir ve daima fakir kalma-
a mahkûm Yunanistana

Kbrs ilhak etmek veya il-

hakna çalmak bir nevi de-

liliktir. Nasl ki
y «On iki A-

dalarn Yunanistana balan-
mas ora halk için ekono-
mik bakmdan feci olmu i-

se, On iki Adlalara nlsbetle

Yunanistandan çok uzakta
bulunan Kibrisin Yunanis-
tana baland gün bir ikti-

sadî felce urayaca mühak
kaktr.»

4. KIBRIS, ASKERÎ VE
STRATEJK' BAKIMDAN
YUNANSTANA DEL,
TÜRKYEYE BALIDIR:

Yukarda söylediimiz gi-

bi Kbrs adas, Yunanistan-
dan 1100, Tüflayeten ise an-

cak 70 kilometre uzaklkta,

Askerî ve stratejik bakm
lardan Yunanistanla hiçbi
ilgi ve münasebeti bulunma^
yan Kibrisin Yunanistan;

,j

ilhaknja çallmasn ve b,
meselede uzun boylu tahri

f

kât yaplmasn bir türlü an
liyamyoruz. Kendi hudutk j

rn korumaktan, yayld i

yüzlerce ada arasnda irtiba j

t temin etmekten uzak bu n

lunan Yunanistan, jayr bi

kt'a olan Kbrs ilhak etti
n

i gün bu aday nasl koru
,]

yaoam, yarm milyonlu];)

nüfusu nasl besleyeceüiü
hiç düünmüyor mu? Ee

n

Kbrs, Birinci Cihan Har.
binden sonra Yunanistan^
verilmi olsayd, son kinc^
Dünyia Savanda Girit ada

asnm basma gelenler acabf
a

Kibrisin bana da gelmiye
cek miydi?

Sonra, hemen üç taraftar
3

komünist tehdidi altmda bu ?

lunan Türkiye, Yunanista 1

gibi zayf bir devletin Kibri
J

s ilhak etmesine nasl mü
saade edebilir? Unutmamal
lâzmdr ki, Ruslar Türkiye
üzerinden Akdenize inmel'1

için daima iki cepheyi yokj
lamlardr. Boazlar v< 'i

ark Vilâyetleri. Nasl ki n

Boazlar bütün Ege ve Ak
denizi emniyet altnda bu l

lunduruyorsa, ark Vilâyet ji

leri ve dolaysiyle Kbrs, b||

tün Yakn ve Ortadou i||

Süvey'i emniyet altnda bu
,(

lundurmlaktadr. Türk arlj
Vilâyetlerinin yegâne ikmâ

!e

üssü skenderun'a tamame
g

hâkim bir vaziyette olan Kl
;1 j

rs Yunanistana ilhak etmel
n

demek, Ortadouda Demok
r

rasilerin istikrar ve emni
£

yet kalesi Türkiyeyi güne^,

cepheden de dolaysiyle tehl^

dit altna sokmak demektir.
pj

Ayni zamanda, Dünyam
^

mihverini tekil eden Orta
dounun Komünlist SovyeS.

tehlikesine kar savunmas I

meselesinin plânlatrlmas I

na baland u sralard S

Yunanistanla Kbrs Kilise!

sinin böyle bir ilhak yayga
nasna hz vermelerini çoJ ?

|

tehlikeli gördüümüz gibi
öl

hür milletler arasnda yer al: fi

'

1(



i

bulunan Yunanistann
Laysiyle Komünist âlemi-

hizmet ettiini söylemek
eriz.

^

ayet Oniki Adalarn Yu-
nistana verilmesinde Tür-
iyenin ses çkarmad, bi-

enaleyh Kbrsm ilhakn-
t da ses çkarmamasnn lâ-

eldii söyleniyorsa, ki

k defa söylenmektedir, bu
rü tamamien yanltr,
inkü Sisam, Sakz ve Mi-

li

ili adalar Yunanistann

kimiyeti altnda bulundu-
müddetçe Oniki Adalar,

kerî ve stratejik bakm-
n Türkiye için Kbrs ka-
r önemli saylamaz.

Bunu bir baka ekilde de
yliyebiliriz. Eer Sisam,
îkz ve Midilli adalar Tür-
yenin hâkimiyetinde ol-

lu olsayd, acaba Türkiye
niki Adalarn Yunanistana

irilmesine müsaade edecek
tiydi? Kanaatimizce hayr,
u halde Kafkaslardan Ak-
enize inmek isteyen tarihî

ümanm önünde en büyük
âni skenderun _ Kars hat
[i emniyet altnda bulun-
duran Kbrs Yunanistjan
|ibi yaygn, fakat zayf bir
levletin ilhakna nasl mü-
aade edebilir? Buna Türki-

[e kadar ngiltere ve Ame-
îkann da müsaade etmiye-
ei gayet tabiidir. Bu iti-

tarla dqst ve müttefik Yuna
Istan, dünya sulh ve sükû-
üna hizmet etmek, biz Kb-
sllar emniyet altmda gör
nek istiyorsa, bu hiç olm-
'acak hissî ilhak talebinden
vazgeçmeli ve Kbrs için ya
»ilan her türlü tahrikâta ni-

layet vermelidir.

I KBRSN YUNANSTA-
NA LHAKI, BRLEM
MLLETLER ANAYASASI-
NIN RUHUNA AYKIRIDIR:

Milletleraras sulh ve gü-
venlii hak ve adalete uygun
)larak muhafaza etmek, dün
/ann huzurunu bozan sö-

mürgecilie nihayet vermek,
ievletler arasnda sevgi ve

saygy artrmak maksadiyle

kurulmu olan Birlemi Mil
letler Cemiyetini hürmetle
selâmlarken, bu ulvî idealle-

rin gerçeklemesi yolunda
hüsnüniyet sahibi devletle-

rin el ele, kafa kafaya ver-

dikleri u srada Yunanista-
nn hiç yoktan ortaya bir

Kbrs meselesi çkarmaa
çabalamas, bu dünya teki-
lâtnn ruh, ideial ve prensip
leriyle tamamen zddr. Çim
kü Kbrs adas hiç bir za-

man Yunanistann olmad
gibi, Avrupa kt'asmda de-
ildir de! Eer Avrupa kt'a-
smda olan Yunanistana, As-
ya kfasmda bulunan Kb-
rs adasn ilhak etmesine

müsaade edilecek olursa, o
zaman Birlemi Milletler

Cemiyetinin tasfiye etmek
istedii sömürgecilik zihni-

yetinin yeniden hortlamas-
na frsat verilmi olur. Bu
takdirde Birlemi Milletler

Tekilâtnn mânas kalmaz.
Onun için Yunanistana Bir-

lemi Milletler Cemiyetinin
ideal ve prensiplerine aykr
hareket etmesi deil, hür-
met ve sadakat göstermesi
düer.

6. KIBRISTAK RUM ÇO-
UNLUU ADANIN YU-
NANSTANA LHAKINI -
CABETTRECEK KÂF BR
SEBEP TEKL ETMEZ:

Adada Rumlarm ekseriyet

te olduklarn hiç bir zaman
inkâr etmi deilizdir. Fa-
kat üç fikir etrafnda toplan-

dklarn kendileri de tabia-

tiyle inkâr edemezler. Böyle
olmasa bile, bütün Rumlarn
Yunanistan istei, acaba di-

er bütün mülâhazalarn hiç

nazar itibara alnmamasn
m icab ettirir? Hemen u-
nu da söyleyelim ki her ne
kadar Kbrs Rumlarnn, ya
ni adadaki nüfus çounluu-

nun Yunanistan istedii id-

dias, «halklarn kendi mju-

kadderatlarm kendilerinin
tâyin etmeleri (Autodeter-
mination) prensibine istinad

ettirmee çallmakta ise

de, bunun bir demagojiden

baka bir ey Olmad ve il-

mî ciddiyet ve deerden ta-

mamen mahrum bulunduu
aikârdr?

Bir defa Kbrs bal ba-
na bir (Entite) saylamaz. Ta
rihî, corafî, ekonomik, as-

kerî ve stratejik sebeplerle

Küçük Asya'ya btal olan ve
Anadolu ile bir bütün tekil
eden Kbrs adas, «nüfus ba-

kmndan Küçük Asya'dan
nasl ayr mütalâa edilebi-

lir?» Bu böyle olunca, Kb-
rstaki 400 bin Rum 22 mil-

yon Türkün yannda büyük
bir aznlkta kalmyor mu?

Esasen Kbrs Rumlar
Yunan aslndan gelmi de-
ildir. Filhakika kendileri

Yunan soyundan geldikleri-

ni, Yunan kültürü ile bes-

lendiklerini iddia ediyorlar-

sa da, dünya tarih ve ansik-

lopedilerinin haklarnda yaz

dklarm hâlen çürütememi-

lerdir. Bir an için Yunan so-

yundan geldiklerini kabul

etsek bile, yukarda serdet-

tiimiz tezin bir tek ta da-

hi yerinden oynam olmaz.

Ayrca sunu da ilâve ede-

lim ki, Kbrs Rumlar il-

hakçlar, muhtariyetçiler ve

statükocular diye üç gruba

ayrlmlardr. Kilise ilhak,

Komümistler Muhtariyeti,

münevverler statükoyu tem

sil etmektedirler. Filhakika,

son zamanlarda Komünistler

ilhak benimsemiler ve bu
hususta kilise ile birlemi-
ler ise de bunda kat'iyyen sa-

mimî deillerdir. Eer sami-

mî olsalar, Yunan milletinin

eref, namus ve haysiyetinin

timsali Yunan bayran na-

sl yrtabilirler ve ayak al-

tnda nasl çineyebilirler?

Eer samimî olsalar, ev ve

yazhanelerinde hattâ yas-

tklar altnda Stalin'in re-

sim ve heykellerini nasl mu
hafaza edebilirler? Bunlarn
hakikî maksatlar Dou Ak-
deniz bölgesinde huzursuz-

luk yaratmak, hemen üç cep

nede Komünist tehdidi ile

çevrilmi, bulunan Türîkiye-

yi güneyden d^ rahatsz et-

mektedir.»
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Yazan : Yusuf Fahir BAHA

Erguner'in Arkasndan
Tazan : Yusuf Fahri BAHA

Her nefes nefhî hüdadr, her seda hakkn
sesi

Her suver her sureti eyada var hak cilvesi

Bu Süleyman Erguner'den talîbani hikmete
Nây ile nefhi kemâl eylerdi hakkn namesi
Biz otuz yldan beri nây dinlemez olmu

iken
Bize dinletti Süleyman, geldi nâyn neesi.
Yeniden* dodu muhiti musikide yepyeni
Yepyeni bir mekiû kymetle Ergun bestesi

Bir ilâhi namedir her dilde cevlan eyleyen
Feyzi akdesdir ânnçün nayînin tizû pesi

Her saday musiki bir lahnî hikmettir onun
Ol sebebten vecdû ak gayederdi herkesi

Ondaki haleti akn seyridir ki gösterir

Gah utoakû ferahnak, gah Hüseyni lehçesi

Srr Mevlâ ruhu Mevlâna'y cevlân etdirir

Pest olan (Mansûr) ile (ahn) nevas, in-

cesi

Ah... yazk'kim hiç umulmaz bir zaman
Erguneri

Bir ölümle etti tehdit hastalk ikencesi
Çok sevilmi bir Muhiti var iken (FAHR)

onun
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Canna kastetd kyd ald mevtin pençesi D

Yine (EVKEFZA) bu hali pürmelâlin ra^
mimi

Soy adyla mezcolunca fevtinin tarihçesi.

evkefza Erguner
495 1458 = 1953
iir, iç âleminin enginliinde mânay

kelimeletiren, yahut kelimeleri mânalat-
ran topluluk ise, müzik te o msralar â-* c

henkletiren, onlar bir vecd ve ak haline L

getirendir. 1

nsanlarda ve hattâ hayvanlarda bile k

bir tabiî meyi olan müziin, iirin ilâhile-
\\

meinde ve dinleyenlerin mânâ âlemlerine |l

yükselmesinde bir rehber olacan bilen 11

Mevlânia Celâlettin ve benzeri önderler, !

i]

dinî taassup denen hastalk müptelâlarma !!1

ramen, onu dinî âyinlerine alarak, çok de-

erli bir reform yaptlar.

Müzik; iiri ruha, kalbe götüren duy-
gunun rehberidir. Bu kymetli rehberin de-

lâlet ve irad çok mühim ve pek büyük ka-
* biliyetler yaratabildii içindir ki, kendisini

müziin enginliklerine veren Ergüner kül

halinde müzik ve iir oldu.

Erguner, hayatta din ve müzik ile ba-
lad. Elindeki «ney» gönül seslerini tercü-

meye vesile oluyordu. lk müzik istidadm,

babas Sultanselim camii müezzinlerinden

Hac Hafz Hasan'dan ald. 1903 ylnda s-
tanbulda dodu. lk derslerini Sultanselimli

Hafz Cemal, Hafz Rza, ve Hafz Veys'ten

ald. On alt yanda iken «ney» üflemee
balad. «Dem» seslerini, Kulekap mevlevi-

;

hanesi neyzen bas Emin dededen ören-
dikten sonra, bu saz 5 - 6 yl terketti. 1925

1926 yllarnda Balkesirde askerliini ya-

piarken, orada kolordu komutan general

Ali Hikmetin dikkatini çekti; ordu saz he-

yetinde çalmaa balad. Bu tarihten son-

ra neyini bir gün terketmemitir. Müzik
ahsiyetinde ve bilhassa neyde kimsenin te-

sirinde kalmayarak, kendi kendisini ya-
8 ratt.

Ölümden korkmazd. Üstad Yahya Ke-
malin bir iirini besteleyerek, kendi ölüm
anlayn da ifade etmitir:

Ömrün u biten ne'esi tâm olsun erenler...

Tekrar mülâki oluruz bezm'i ezelde,

Evvel giden ihvane selâm olsun erenler...

Erguner, bu msralar öyle deitir-

mfiti:

Tekrar mülâki oluruz bezm-i ezelde.

Baki kalan ihvane selâm olsun erenler...



>kn Torihin Karanlk sayfalar : 3

Meclis-i Mebusan'n baslmas
ve Malta ya nefyedilenier

imdi, 16 martta stanbulun
aliyle beraber taarruza u-
ran Osmanl Mebuslar Meç-
inde, tevkif edilmek isten-

ji zaman, pekâlâ kaçmak
kân varken, arkadalarm-
bazlar da bunu teklif e-

rierken, Rauf Orbaym ne-

ft bile bile -âdeta arzusu i-

ngilizlere teslim oluu
^selesini aydmlatalm.

Bundan önceki yazmzda,
lillî dâva uruna kendini

yük bir feragatle feda et-

pk kahramanl» diye vasf-
idrdmz, bu teslim olu
disesi -bizzat içinde bulu-

rak hakikî mahiyetini en i-

bildii muhakkak olan- rah
îtli Kâzm Karabekir paa-
n vaktiyle dinleyerek, ald
z notlara göre öyle olmu-

Svasta, 1919 ylnda, Kasl-

n 16'smdan 29'una kadar
ren heyeti temsiliye ve ko-

Yazan :

KANDEMR

mutanlar (*) toplantsnda,
son Osmanl meclisinin bermu
tat stanbulda m, yoksa Ana-
doluda bir yerde mi toplanma
s konusu münakaa edilirken,

(*) Bu konuda Mustafa
Kemal Paa büyük nutkunda
öyle der: «Vereceim kararn
tatbikini temin için, ordunun
da nokta-i nazarn almak mü
himdi. Bu sebeple 15,20,12 ve
üçüncü kolordu komutanlarn
Svasta bir içtimaa davet et-

tim. Müzakere sonunda alman
netice; meclisin stanbulda iç-

timamdaki mahzurlar jre teh-

likelere ramen hükûmet-i se-

niyyenin hariçte içtimama mu
vafakat etmeyii yüzünden ve
memleketi buhrana duçar et-

mekten içtinaben stanbulda
içtimai zarureti kabul edildi).

Kâzm Karabekir, Rauf Bey ve Refet Paa bir arada

çounluk ve bilhassa Mustafa
Kemal, Anadoluda toplanmak
fikrinde srar ediyorlar, hat-

tâ toplant yeri olarak ta Es-
kiehir! uygun görüyorlard.

Halbuki, yeni vücut bulmak-
ta olan millî harekete - o za-

man - taraftar görünen stan-
buldaki Ahmet zzet paa hü-
kümeti ile padiah, meclisin

bir çok sebeplerier - bilhassa

içte ve dta artk stanbul-

dan vazgeçilmi kanaatini ya-

ratmak endiesiyle r mutlaka

stanbulda toplanmasn isti-

yorlard.

Buna kar Kâzm Karabe-

kir paa, - o srada Doudaki
tek kuvvetin banda bulunu-

undan dolay durumu yakn-
dan bilen bir kimse sfatiyle -

u görüü ileri sürüyordu:

— Meclisin Anadoluda top-

lanmas üpesiz ki iyi olur.

Fakat, imdikinden önceki ha
neti sabit olmu bulunan Da-

mat Ferit paa kabinesini ye-

rinden oynatp devirmek için

neler çektiimiz malûmdur.

Bu durumda meclis, hükümet

ve padiahn reyi olmadan A-
nadoluda toplanacak olursa,

frsat kollayarak aleyhimizde

devaml propaganda yapanla-

rn tesirile, ayr bir millî hü-

kümet kurmak yolunda bulun

duumuz ileri sürülecek, bu i-

se Anadolu ile stanbul hükü-

meti arasnda da bir mücade

leye yol açacaktr. Bu arada,

yaplacak tahriplerle, Anadolu

nun muhtelif yerlerinde aley-

himize isyanlar çkarlmas,

hattâ «Müdafa-i hukuk» mer-

kezlerinin bile aleyhimize dön

meleri ihtimali belirecektir.

Bunlar bizi çok zor duruma

düürebilir. Bugünkü halimiz-

le bütün bunlarla baa çkabi

lecek durumda deilim. Millî

hareketi, âkbeti üpheli bir
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Nihayet, Batdaki birlikleri-

mizin, hattâ temsil heyetinin

paras kalmadndan, bahisle

benden para istiyorsunuz. A-
yaklanma balaynca, seferber

birlikleri, meclisi ve yeni mil-

lî hükümeti beslemek için ne
yapacaksnz? Henüz harpten

bitkin çkm halktan, kavraya
madii bir durum karsnda
para istersek verir mi? Harp
tekliflerine bavursak bile, hal

k aleyhimize düman duruma
sevketmi olmaz myz?
Ben, ahsî yeminimi bir da-

ha tekrar edeyim ki, son da
ba mezar oluncaya kadar da

yanmaktan vaz geçmiyeceim.
Fakat, Millî bir hükümetin
baar ile kurulmas için, mec
lisin önce stanbulda toplan-

mas zaruridir. Bu meclisin

ömrü ve istikbali yoktur ve

olamaz. Çünkü, meclis toplan-

d diye, tilâf devletleri hak-

kmzda vermi olduklar kötü

karar deitirecek deillerdir.

Aksine, mebuslar Millî kuv-

vetlerin murahhaslar sayarak,

ngilizler tevkif ve sürgün e-

deceklerinden eminim. te,
böyle olunca da, o gün Millî

hükümet emniyetle kurulabi-

lir. Çünkü, her namus ve ha-

miyet sahibi insann açkça an

layabilecei durum hâsl ola-

cak, padiahn ve hükümeti-
nin ihaneti ve budalal her-

kesçe kabul edilecek, Millî hü
kûmetimiz Anadolunun göbe-

inden domak imkânn ko-

layca kazanacaktr. Fakat, o

zaman da Eskiehir tehlikeli-

dir; Ankaranh Batsma çekil-
[
a

melidir.

Kâzm Karabekir, bana
bunlar söyledikten sonra un
lan ilâve etti:

— Bu srada Rauf Orbay
bana sordu: «—Demek, stan-
buldaki meclisi ngilizler ba-

sarlar, mebuslar tevkif ve sür

gün ederlerse, siz burada Mil-

lî hükümet kurmaa karar ve-

recek ve kolaylkla muvaffak
olacaksnz, öyle mi?
— Evet, dedim. Halk o za-

man, her türlü iyi niyetimize

ramen ihanete uradk, diye

düünerek, bizim lehimize ak-

sülamel gösterecek, mebuslar
da ayn eyi düünecek ve Mil

1\ hükümet kurmak hususun-
daki davetimizi, artk ahsî
ihtirasmza hamletmiyerek,
millî vicdanlarnn galeyann
duyacaklardr.
Rauf Orbay:

— Peki ya ngilizler bunu
yapmazsa?...
— Bence, dedim. Bu, mu-

hakkaktr. Mebuslar Anado-
lunun müdrik kuvveti diye or

tadan kaldrmak, bir düman
için pek tabiî bir düüncedir.

En geç, kabul etmiyeceimiz
bir bar biz reddedince, mu-
hakkak bunu yapacaklardr.

Rauf Orbay:
— Olmamak ihtimaline kar

bu uurda hayatm feday
kabul ediyorum. Ben de gide-

ceim; dedikleriniz olmazsa,

Anadolu millî hükümeti iin-

Bir Cevap

Atatürk stanbul Meclis-i

Mebusamnda Meb'us di

iç savaa kurban etme tehlike-

sine sebebiyet verebiliriz.

Karabekir'nv bu görüüne iti-

raz edenler oldu ve karar ge-

lecek oturuma brakld.
Ertesi oturumda, yine biz-

zat kendi sözlerine göre, Kâ-
zm Karabekir unlar söyledi:

— Meclisin, Anadoluda uy-

gun göreceiniz bi yerde top-

lanmasna karar verdiimiz
takdirde, mebuslar gösterece-

imiz yere gitmek istemezler

de, yine stanbula giderlerse

ne yapacaz? Böyle bir du-
rumda, bizim, yani millî kuv-
vetlerin mi, yoksa mebuslarm
m milletten rey ve kuvvet al-d meselesi ortaya çkarak,
içinden çklmaz bir mesele
dourmaz m? Millet gözünde
biz küçük dümez miyiz?

kinci, mebuslarn çounlu-
unu Anadoluda bir yerde top

layabildiimizi farz ve kabul

etsek bile, stanbul hükümeti
ile tilâf devletleri adamlar-
nn aleyhimize yapacaklar
propagandalarla, yer yer iti-

razlara ve isyanlara sebebiyet

verilmi olmyacak m? Bizim
için diyecekler ki «Bu adamlar
da iyi niyet yok. Birkaç muh
teris kendi kendilerine hükü-
met yapmak, cumhuriyet kur
mak istedikleri için, bar ta

yapmayacaklar, yapamayacak-
lar ve milleti krdracaklar. -
yi adamlardan mürekkep bir

kabine istediler. Padiah bu-

nu kabul etti. Damat Ferit pa
ayi att. Yerine, istedikleri a-

damlar getirdi. Yine memnun
görünmüyorlar. Tam bar o-

laca srada, baknz neler

yapyorlar; diyeceklerdir. Bu
propagandalarla birlikte padi-

ah, kuvveti de, onu himaye
eden itilâf devletleri kuvveti

de, daha büyük bir gayretle

bize saldrmayacaklar m? Bu
na kar biz halka ne diyebi-

liriz ve kim bize hak verir?

Üçüncüsü, Millî hükümet te,

henüz bir cebr ve tazyik ile

kurulmu bulunmyacandan,
bu iç mücadeleler srasnda,
varlmz, bize kar en mü-
sait davranan milletlere bile,

tantmakta güçlük çekmi o-

iuruz.
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Baz okuyucularmzdan al-

dmz mektuplarda, mecmu-
amzn 7 inci saysnda (Mec-
lisi mebusann baslmas ve

Maltaya nefyedilenler) balkl
yazmdaki: (Mustafa Kemal
Paann son Osmanl Meclisi

mebusamnda âza bulunduu)
hakkndaki fkraya akl erdi-

remedikleri belirtilerek: (Os-

manl hükümeti devrinde Ga-
zinin asker olmaktan baka
bir de mebusluk sfat bulun

duunu bilmediimiz için, bu

yoldaki ifadenizin doru o-

lup olmadr) soruluyor.

Dorudur: Mustafa Kemal
Paa, son Osmanl Meclisi



istanbul Esnaf

Henüz tarihe karmamakla

beraber, eski stanbulun tipik

bileyicilerine (tarih olmu)

diyebiliriz. ehrin sakaklarn

da avaz avaz bararak dola-

an bileyciler, medenî vasta,

larn çoalmasiyle artk kendi

seslerini kendileri dinliyecek

hale geldiler. Resimde, eski

bir bileyciyi görüyorsunuz.

p basar göstermemiz içici,

lleclisin ortasnda bomba pat-

latarak, ngilizlerin meclisi ka
atmalarn salamak için ken
imi feda edeceim, dedi.

I Orbaytn bu bomba patlamak

özünden maksad, meclisin

ingilizler tarafndan baslp
mebuslarn sürülmesini sjala

lak ifadesine kuvvet vermek
[bin olduu belli idi. Bunun
Itzerine ben de Orbaya:
—

' Yüksek alnndan bir da-

La öperim. Millî fedailikten

ekinmiyeceini zaten emsali-

e bilirim. Siz, gidiniz. Fakat,

>ir ey yapmak için acele et-

neyiniz. Tasarladklarmzn
kendiliinden olacana üphe
rtmeyiniz. Rauf bey yakalan

-

i, hapsedildi, sürgüne yollan-

h, dendii zaman bu, benim
calbimde de yaralar açar. Fa-

cat; bu hamasî hareketinle,

nillî hükümetin domasna da

ühim âmil olursun. Sana çok

acrm. Ancak, millî baar
jrunda; belki bize de böyle

acyacaklardr. Yalnz, dier
bütün arkadalar ve bilhassa

Mustafa Kemal Paa mutlaka
burada kalmal, stanbula ka-

tiyyen gitmemelidir.

te, meclisin stanbulda
toplanmas karar böyle veril

di. Raufun stanbula gitmesi,

meclis baslp ta kendisi tev-

kif edilmek istendii zaman
mukavemet etmemesi böyle

plânlatrld. Sonradan mec-
liste geçen hâdiselerde Rauf
Orbayn o günkü hareket tar

z bundan ileri gelmitir.

*
Kâzm Karabekirin yukar-

daki izahlar, durumu yeter

ekilde aydnlatmaktadr. Biz,

buna bir ey eklemei lüzum-

suz buluyoruz.
Kandemir

mebusannda Erzurum mebusu
idi. Fakat Erzurumda iken

arkadalariyle verdii karar

üzerine, mebusluk vazifesini

yapmak için meclise bizzat il-

tihak etmemitir.
Durumu daha iyi afdm lata

bilmek için biraz tafsilât vere-

yim: Sultan Readn vefat ü-

zerine, Vahdettin tahta çktk
tan biraz sonra 10 ekim 1919

de Meclisi mebusan tekrar aç-

m, fakat iki ay sonra (Siya-

sî sebeplerle) feshetmiti. Böy

lece stanbul hükümeti ile A-

nadoludaki Müdafaai Hukuk
Cemiyeti aras da açlmt.

Fakat, Millî teekkülün sk
bas neticesi olarak, Vahdet

tin sadarete Ali Rza Paay
getirince, Mustafa Kemal Paa
ile bir uzlama yolu bulun-

mutu.
Bunun neticesi olarak da,

Vahdettin (kanunî artlar da-

iresinde intihabatn bir an ev

vel icra ve mebusan heyeti-

nin içtimaa davet edilmesi

matlubü katîmizdir) diyerek,

derhal yeni mebus seçiminin

yaplmasn istemi, yeni hü-

kümet de bu iradeye uyarak,

1920 ocak aynda memleketin

- igal altnda bulunmyan -

her tarafnda yeni seçimi yap

trmt.
B useçimde Erzurum mebus

luuna Mustafa Kemal Paa
ile Celâleddin Arif, sabk Lâ-

zistan mutasarrf Ziya, Er-

zurumlu Necati, Genç zade

Hüseyin ve süvari binbal-
ndan emekli Erzurumlu Veh
bi beyler seçilmilerdir.

Fakat, yukarda da kaydet-

tiim gibi, Mustafa Kemal Pa

a arkadalar Kâzm Karabe-

kir Paa ve Rauf (Orbay) bey

le mutabk kalarak, stanbula

gitmeyip, durumu Anadoluda
takip etmee karar verdi ve

böylece orada kald.

12 Ocak 1920 pazar günü

merasimi mahsusa iae küat

edilerek, ilk fevkalâde toplan

tsn yapan, son Osmanl mec

lisi mebusanna bu suretle biz

zat itirak etmiyen Erzurum

mebusu Mustafa Kemal Paa,

bir müddet bekledikten sonra

Meclisi mebusan riyasetine,

(hastal binaen bu günlerde

hareketime imkân yoktur. Me
zun addedilmemi istirham ey

lerim) diye çektii telgrafla

mezuniyet istemi, mecdis de

23 ubat 1920 toplantsnda bu

mezuniyeti kabul tmiti. Böy

lece Mustafa Kemal Paa da,

son Osmanl meclisi mebusan
nn, son gününe kadar - mezun

olarak - Erzurum mebusu kal

mtr.

unu da ilâve edeyim ki,

Mustafa Kemal Paa, bu mec
lise (reis) olmak da istemiti.

Bu hususta büyük nutkunda

aynen öyle der: (Mebuslar s
tanbulda toplandklarndan bir

hafta sonra, riyaset divan in

tihab hakknda ve bu müna-
sebetle meclis riyasetine dair

müdavelei efkâra balamlar.
Bir yerde iaret etmitim ki,

ben, meclisi reisi intihap olun

may baz faydalarna binaen

lüzumlu bir tedbir telâkki et-

mi ve icap eden zevata da

noktai nazarm bildirmitim.)

KANDEMR



Teodora, Bizans tahtna hükmettii sralarda..

Tarihin en korkunç ve fettan kadn:

Teodora nn Hayat
— 2 —

Bunlardan bir tanesi de Hie-

ria yani Fenerbahçedeki villâ

idi. Bu kökler yalnz Teodora
için yapldndan, onunla bir

likte gitmek zorunda olan ka-
labalk maiyet erkân ve dal-

kavuklar gayet tabiî olarak 3-

çkta kalyorlar ve perian o-

luyorlard.

Teodora evlendikten sonra

artk bir daha gönül macera-
larna girimemekle beraber
nadiren de olsa zaman zaman
baz taknlklar yapyordu.
Bu taknlk, huzuruna çkan-
lar, kendisinden yardm iste-

mee gelenleri, bir pandomi-
ma oynar gibi baya nükte-
ler ile mükül' durumda brak
mak ve dalkavuklarn alayla-

rna hedef yapmaktan ve on-

lar böylece küçük düürmek-
ten ibaretti. mperatoriçenin
huzurunda bu derece rezil o-

lan bir kimsenin artk bir da-

ha sarayda gözükmesine im-
kân kalmyordu. Bu izzet-i ne
fis krc hareketlere kimse
kar gelemiyordu. Zira her-

kes biliyordu ki, bu kadnn
korkunç bir kini vard ve ü-
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Tarihin bu yaman kadn
hakknda yazlan bu yaz,

arkeololarn son aratrma
(ar ile meydana çkan ciddî

tetkikleri de ihtiva

etmektedir.

~**"~ws^ Yazan : n*wwwvm
S. KÂML

zerine bu kini celbetmi bir

ahs için öülmden baka hiç

bir kurtulu çaresi kalmyor-
du. Halk arasnda saysz ha-

fiyelerin ihbarlarndan büyük
bir korku duyulmasna ra-
men Teodora ve kocas hak-
knda bir takm rivayetler ku
laktan kulaa fsldanyordu.
Gayri insanî ve gayri meru
yollardan bakalarnn servet-

lerine nasl el koyduklar, ho
larna gitmemek bedbahtl-
na urayanlar veya servetle-

ri tamahlarm çekenleri nasl
ortadan yokettirdikleri anlat
lyor sarayn mahzenlerindeki
zindan ve ikence odalarnda
cereyan eden korkunç cinayet

ve ikenceler konuuluyordu.
Ve bu umumî korku ve uzak
durma havas içinde gerek

Iustinianos gerek Teodorfo

halk nazarnda insanüstü \

esrarengiz birer varlk mahfl

yeti alyorlard. Bir korku r<
jimi kurduklar muhakkakt
Netekim, yllarca önce yee
partinin hakaretini unutma n

yan Teodora mavilere tarad

tar olmu ve kocasn da b 1
^

taraf tutmaa ikna etmii *

Teodora, maviler tarafnda e

ortaya atlan her istei ve
kâyeti velevki haksz bile of
sa müsait karlyor ve imp< )l

ratoru bu istekleri yerine g(

tirmee icbar ediyordu. B

durum karsnda rakip par

olan Yeiller için artk hak
k hayatn kalamyaca a
kârd. Yeiller Teodora ile k 1£

kardelerinin vaktiyle yalvî^

rlarm gülerek karlamalsf
rmm cezasn fecî bir sure

çekiyorlard. Teodora'nn t

rafgirlii o derece açk idi k

devlet otoritesinin yokedfm<
si bahasna bile her hususi

Mavileri hakl görmekten ks

emmiyordu. Meselâ Mavile
den bir âsiye sopa çektirdii

bahanesi ile bir Dou eyale

leri valisi, Antakya'da eh



Teodorann devrinde, bir mozayka ilenmi resim.

l
«ydannda ayn surette ce-

sJlandllyor, kendisine Ana-
dj-za sokaklarnda silâhla te-

djüz eden mavilerden iki ah
Jidam ettirdii için bir Kilik

4j prefesi, idaresi altndaki e-

Jj.etin merkezinde Teodora-

Jl emri ile çarma gerilmek

»•etiyle öldürülüyordu. Bu
fziyetten maran ve cesaret

fen Mavilerin hereye cü-

I; edecekleri gayet tabiî idi.

Ij durum bir asayisizlik ve
ijzursuzluk yaratm ve dev-

I idaresinde yüksek mevkii
Jp. iki ahsn sebep oldukla-

| memnuniyetsizlik de halk

asnda balayan bir kay-
may büsbütün tahrik et-

ekte gecikmemidi. Bu a-
slardan biri, Antalya civa-

da imdi Eski Antalya ad
i tannan Side ehrinde do
uolan Tribonianos'du. Ius-

lanos'a hukuk tarihinde e-
z bir mevki kazandran ka-
mlarn esasn hazrlayan bu

jperli hukuk âlimi, para i-

in her eyi yapyor ve rü-
tst mukabilinde kanunlar
kitaba uydurmaktan» sakm-
ayordu. Dier ahs ise stan
al valisi Kappadokyal Ioan-

esdi. Gayet sert ve mükem-
çl bir idareci olarak bilinen

u adamn da honutsuzluk
yandrran tar?af, devlet için

Izem paray elde etmek için

ervet sahiplerini korkunç i-
encelerle öldürtmekten çekin

leyii idi. Halbuki imperator

>u adamlarn her ikisini de se

iyor ve tutuyordu.

te bir taraftan Tribonia-
tos ile oannes'in sebep olduk
ar honutsuzluk bir tarafdan

la Mavilerin taknlklar ni-

ayet 11 Ocak 539 pazar gü-
lü büyük bir ayaklanmann
atlamasna yol açt. Bu isyan

areketi Teodora'nm bütün
lirayet ve enerjisini göstere-

>ilmesini temin etmi ve im-
>eratoru karsna bir kat da-
la balamtr. Çünkü bu kar
faalk ancak Teodora'nm ce-

areti sayesinde bastrlm ve
ustinianos tahtn da ancak
tfiun zekâsmn yardm ile mu
afaza edebilmitir.

O gün Hippodromda her za

manki gibi gine imperatorun
önünde yarlar yaplmt. Fa
kat Yeillerin toplu olarak o-

turduklar tribünlerden za-

man zaman küfürler ve yuha-
lar duyulmaa balanmt. Bu
sesler imperatorun dikkatini

çekmekte gecikmedi ve yolla-m olduu bir memur ile Ye-
illerin sözcüsü arasnda önce

alçak perdeden balayan gö-

rüme çarçabuk alevlendi. m-
peratorun açktan aça sa-

vurduu tehditler üzerine

«Hem bizi kati ettiriyor hem
de üstelik bir de cezalandr-
mak istiyorsun!» diye hayk-
ran Yeiller Hippodromu top-
lu bir surette terkettiler.

Bu gibi hallerde daima adet
olduu üzere, derhal kalaba-
lk arasndan gelii güzel yaka
lanan yedi kiinin derhal ida-

ma mahkûm edilmesi ile iler

bir anda kart. Çünkü, bun-
larn arasnda tesadüfen Mavi
lerden de bir kii bulunuyor-

du. Bu hâdise, düman iki par

tinin birdenbire birlemesine

kâfi geldi. mperator mahkûm
larm affn kabul etmemiti.

Nika! yani zafer! diye bara-
rak Hippodrom'dan dar u
rayan kalabalk önce valini»

sarayna hücum etmiler ve
huras yakmlar sonra da
hapishaneleri açmlard. îs-

yan bir an için hzn kaybe-

der gibi oldu. Halk baz me-
murlarn vazifelerinden atl-

malarn istemi ve bu iste!*

telâa dümee balayan im-

perator tarafndan derhal ye-

rine getirilmiti. Fakat 15 O-
cak günü imperator yabanc-
lardan derlenmi olan ücreti^

muhafz askerlerini halkn 1î-

zerine sevkettirince ve bu an-«
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kerler de Ayasofya kilisesinin

kaps önünde bu kargaal
durdurmaa çabalayan din a-

damlarna çatnca isyan tam
mânas ile alevlendi. Bu hen-

gâmede baz binalar da atee
verildiinden Ayasofya ile

Hippodrom arasndaki saha a-

levler içinde kalmt. Birkaç

sadk bendesi ve mahdut mu-
hafz askeri ile saraya kapan-m olan Iustinianos tehlike-

nin vahametini anladndan,
18 ocak günü son bir çareye

ba vurdu. Hippodromdaki lo-

casna çkarak, tribünleri dol-

duran halktan özür dilemek is

tedi bu teebbüsü, ta yamu-
ru ve «Yalanc! eek!» nevin-

den küfürler ile karland.
Iustinianos ile taraftarlar sa-

raya kapanarak korku içinde

neticeyi beklerlerken, ahali d
garda yeni bir imperatir seç-

mee karar veriyor ve Anas-
tasios'un yeeni Hipatios adm
da bir adam arzusu hilâfna

ve zorla evinden çkartarak
hükümdar ilân ediyordu. Ius-

tinianos ile Teodaranm salta-

nat artk fiilen sona ermi gi

biydi.

Iustinianos ile yaknlar kor

kudan âdeta akna dönmü-
lerdi. Alelâcele saraym iskele-

sine yanatrdklar bir kaç ge

miye hazineyi yüklemee ve

kaçmaa hazrlandklar bir s
rada Teodora ortaya çkarak
onlara kararn bildirdi: «Ve-

levki firardan baka hiçbir

kurtulu çaresi kalmam da-

hi olsa gine kaçmayacam.
Bir tacidar, tacnn kaybettik-

ten sonra artk yaamamal-
dr ve ben, imperatoriçe ola-

rak selâmlanmadb günleri

görmemek azmindeyim. Eer
Kayser sen kaçmak istiyorsan,

hiçbir .söyliyeceim yoktur,

paran var, gemilerin hazr ve
deniz serbesttir, fakat bana
gelince, ^ben hükümdarlk elbi

sesinin en muhteem kefen ol-

duunu ifade eden eski bir

meseli seviyorum ve burada
kalyorum. «Hereyin mah-
volmu ^intiban brakt bir.

anda söylenen bu sözler üze-
B
rine Iutinianofc ve tfcraftar*-

lar bir #n durakladlar ve da-
r
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v

ha uurluca bir çare aramaa
giritiler.

syan bastrmak için evve-
lâ el altndan para datarak
Maviler elde edildi ve onlarn
taraftarl temin olundu, bu-
nu kumandan Belizarios ve
Mundos idaresindeki kuvvetle
rin âsilerin toplu olarak bulun
duklar Hippodroma yaptk-
lar bir baskn takip etti. At
meydannn duvarlar içinde

mahsur kalan kalabalk kor-

kunç bir surette klçtan geçi

rilirken, zora imperator ilân

edilen Hipatios da yakalan-
yor ve ertesi gün idam edili-

.
yordu. Nika ihtilâlinin kanl
bilânçosu, bugünkü Sultanah-

med parknn yerindeki Hip-

podromda öldürülen otuzbin i

lâ elli bin arasndaki insanda]

ibaret kalmad. Bu zaferin y
gâne sahibi olan Teodoran
korkunç kini kolay kolay tes

kin bulmad bakendde deh

et verici bir takibat havaî

esmee balad.

Nika ihtilâlinin bastrlma!
ile kazanlan zafer Teodoran
kudretinin kati surette tasd:

ki idi. ehirler onun adn
lyor, namna heykeller diki

yor, her yerde ismi anüyo)
du. Memleketin idaresi bu k£

dmn elinde idi, politika}

tanzim eden, idare adamlar
seçip tâyin eden, din mesel*

lerini, siyasî görümeleri tar

zim eden hep Teodora oluyo



jjlu. Fakat bu idarenin daima
jlnuvaffakiyetli olduu da zan
iaedilmemelidir. Hele yabanc
lTiemleketlerde bu durum ol-

liukça garip karlanyordu.
Ireodora entrikalarnda o ka-

liar ileri gitti ki, büyük za-

llferler kazanm bir kumandan
plan Belizarios'u âdeta aptal

bir uak mertebesine indirmek
ten ve kendine rakip gördüü
listanbul valisi Kappadokyal

iloannes'i ise mahvetmekten
zerre kadar çekinmedi. Ioan-

(nes öylesine mahvedildi ki,

(bir zamanlar efsanevî bir ser-

veti ve hudutsuz bir salâhiyet

ve kudreti olan bu adam sür-

gün olarak yolland Msra
giderken bindii geminin her
limana uraymda srtnda sa-

dece bir gömlekle dar çka-
rlyor ve yiyeceini dilenmek
suretiyle temin edebiliyordu.

Bu tüyler ürpertici entrika-

lar, hattâ cinayetleri yansra
Teodora insanî bir takm ic-

raattan da geri kalmyordu.
Kendi gençliini unutmamt
ve zavall bir takm genç kz™
larm hangi yollarla sukut et-

tiklerini herkesten iyi biliyor-

du. Umumhaneleri kapattrd
ve bu evleri iletenleri muhte
lif yerlere sürdürdü. Bu ev-
lerde vücüdlerini satarak ge-

çinen dümü kadnlar fidye-
lerini vererek kurtard, ailesi

olanlar ailelerinin yanma, ol-

mayanlar ise, Boazn Anado
lu yakasnda kurdurduu bir
yurda gönderdi. Bir taraftan

dahi kendini belli etmekten
hali kalmad.

Hayat birçok hikâye, ro-

man ve piyeslere konu olan

ve ilk dünya harbinden az bir

müddet önce Sardou'nun bir

piyesi ile mehur Fransz sah
ne sanatkâr Sarah Bernhardt
tarafndan sahnede yaatlan
Teodörâ'nn ismini bugün s-
tanbulda Ayasofya'nn büyük
ilemeli sütun balklarnn gö
beklerini süsleyen monogram-
larn bazlarnda bulmak ka-
bildir. Teodora'nn adn teb-

cil eden uzun ve güzel bir ki-

tabe ise, baka bir yerde, im
di Küçük Ayasofya camii ad
n tayan, eski Sergios ve
Bakhos kilisesinin içinde bu-
lunmaktadr. Teodora'nn çeh
resini, artk gençlik taraveti-

nin kaybolmaa balad bir

srada tasvir eden mermer bir

ba, bugün talya'da Milâno'-

da Arkeoloji müzesindedr. n
çiler ile süslü bir diademin çe-

virdii kabark bir saç tua-

letinin altnda, ince hatl nâ-

rin bir yüz görülmekte ve hey
kelin burun ksm krld i-

çin güzellii belki ilk bakta
farkedilemeyen bu yüzde, uçr
lan kalkk bir çift ka ve iri,

baklar ileri tevcih olmu
bir çift göz dikkati çekmekte-
dir. Bu portre bize imperatori

çe Teodoray belki de en ihti-

aml ve kudretli devrindeki

hali ile göstermektedir. Onu,

gine talya'da Ravenna eh-
rinde Iustinianos tarafndan

. „ tamamlanan byük San Vitale

tt i • neT
v 7 gUn* kilisesindeki iki mozaik tab-

her bir köesinde kiliseler, ma| n Q .

g32 ü
nastrlar yaptryordu; ve bun * }} .°,cak

, , £
aZar

f

gU
Jlodan brmde de teh etmek

mümkündür. Teodoray mai-
yeti, nedimeleri, muhafzlar

larm en muhteemi Nika ih-
tilâlinde yanan Ayasofya kili-

sesinin yerine yaptrlan yeni
Ayasofya mabedi oldu.

Kanserden muztarip olan
Teodora yava yava eriyor-
du, nihayet 548 ylnn 29 naz
ran günü hayata gözlerini yum
du. Onun ölümü ile Iustinia-

nos yalnz çok sevilen bir e
deil, fakat kudretli bir yar-
dmc kaybetmi oluyordu.
Teodoranm yokluu, Iustinia-

nos'un 14 aralk 565 de vukua
gelen ölümüne kadar bir an

Teodoranm yeni kefedilen

bir büst ba.

ve saray hadmlar ile birlik-

te dini bir bada bulunurken
tasvir eden bu mehur ve muh
teem kompozisyondaki Teodo
ra ise, tamamen kymetli ta-
lar ve incileri ile süslü, altn
ilemeli ergüvani pelerinin i-

çinde ölümünden az evvelki

hasta haliyle karmaza çk-
maktadr. Zayflam soluk yü
zünde ayn bir çift siyah göz

derin baklar ile seyirciye nü
fuz etmektedir. San Vitale ki-

lisesinin dier bir duvarnda-
ki baka bir mozaikde de, ta-

rihde kendisini mehur eden

bir çok icraatini hattâ tahtn
ve belki de hayatn bu kad-
na medyun olan imperator Ius

tinianos görülmektedir.

Osmanoullarnn ilk zamanlar üzerinde

faraziye ve tahminler

Yaran: Nahid Srr ÖRK

Tarihimizin bu çok mühim mevzuunu, yeni bulularla mu.

kayese ederek anlatmaktadr.

Gelecek saymzda.

417



Esir pazarnda, cariye satn alnyor.

Haremden Mektuplar: 9

II. Sayezitjn kz Fatma Sultann

kocas çapkn myd?
II. Bayezid'in kzlarndan en

bedbaht, babas gibi «Su.fi» a-

dn tayan Fatma Sultan idi.

Fatma Sultan, devrinin ünlü ve
zirlerinden Davut paann olu
Mustafa paa ile evliydi. Mus-
tafa Paa, çapkn ve olanlar-

la düüp kalkan bir adamd.
Fatma Sultan, kocasnn ken-

disini ihmal etmesine, olanlar
la âlemler tertip etmesine se-

nelerce göz yumdu. Fakat pa-

a, Antalya sancak beyi olun-

ca, edep ve hâya perdesini yü
zünden atarâk genç delikanl

avclna balaynca, durum
deiti. Bu ite Elmal Kads
ile kethüdas da kendisine ge-

ni alanda yardm ediyordu.

Kocasnn ihmaline ve sefa-

hatine senelerce göz yuman Fat

Yazan

M. Çaatay ULUÇAY

ma Sultan, ehri saran dediko-
dulardan ve yüz kzartc söy-

lentilerden cesaret alarak, du-
rumu babasna bildirmee ka
rar verdi. Babas II. Bayezide
u içli ve üzüntülü mektubu
gönderdi. Bu mektupta ihmal
edilen bir kalbin, "zedelenen
bir ruhun iniltileri ve . strap-
lar en asîl ekilde ifade edil-

mitir. Geliniz bu, içli ve mâ-
nah mektubu hep beraber o-

kuyalm:
«Yüz yere koyub âsitan.

saadete yüz sürmekten sonra,

arz-
,
kemter kemine budur*

kim, eer sultanmn âl? him-

metinden, »efaatinden zaahir

olub bu bîçare halimden istif-

sar ederse benim devletim ba-

m, tac ve saadetim günei
sultanm ben biçare karaba-
mz gözü yalu ve bar belÛ,
kâfir elinde dutsak olmu mis
kin dermanda kalm hâli ya-

bana smaz vallah ve billah

ve tallah benüm devletlû sul-

tan babam dirliim yokdur.
Bir kiiye dütüm ki, beni

kelp hesabna saymaz. Elin

olanlarn zulümle atasndan,
anasndan alur. Heman ii gü
cü olanlar derdindedir. Be-
nim devletlû padiahm, bir

yldr bunda gelelidenberu bir

gün bir saat gülmedim. Bir

kaftanm geymedim, bir hil'-

atm görmedim, dul avret gi



bi dirilirüm. Benim devletlû

ve saadetlû sultan babacuum,
beni mhalim kalem birle tah.

rir olunmaz. Ve benim devle-

tim ve saadetim sultanm bun
dan evvel dahi devletlû padi-

ahm mübarek sefere tevec-

cüh etmemi iken kâtcuk
yazub sultanmn âli dergâh-
na Elmalu Kads hayvan kâ-

tibi ile isal olmu idi. Ol bed-

baht vermemi. Mektubu gi-

ne getürdü. Ol kâdn suretin

afb ben Mustafa Beye yara-

yaym deyub ona seferden ge-

licek gösterdi. Kethüdas Da-

vut derler bir müzevir mel'un

îdi, annla karndalaub Mus-
tafa kulunuza dürlü fesadlar

öredürler. Ana itibar etme,

senin ile tuz ekmek yeyüb se-

ni kovlaya deyu devletlû padi

ahm Elmalu Kads Seyidi

Mahmud derler kalb olu der-

ler bir müzevirdir ki, dünya-
da bir dahi manendi yoktur.

Bir mes'ele'ye cevab vermek
bilmez, eriata muhalif ler
iler. Müslümanlarn ah- fa
m ayuka çkub gelüb ben bi-

çare Karavamya ikâyet eder

lerdi. Devletlû padiahm su-

çum günahm bu ki, müslü-
manlar incitmesün derdim.

Ol sebebden benimle adavetler

edüb Mustafa kulunuz ile ve

Kethüdas Davut ile ittifak

berkidüb gece gündüz yemek-

de içmekle, olanlar ile beni

itibar etmeyüb dürlü fesadlar

ederdi. Benim devletlû ve sa-

adetlû padiahm, ben biçareî

bu gurbetten halâs edesiz. Dev
letlû sultanm, devletlû dida-

rnzâ ol kadar mütak oldum
ki, dille vasfetmelu deildir.

Heman devletlû sultanmn ei
ine yüz süreyim, ölürsem bâ-

r hasret ölmiyeyim. Ve be-
nim devletim ve saadetim sul-

tan babacuum, valiah ve bit.

lah ve tallah eer yek zerre

|
kadar suçum günahm var ise

! bana inanmazsanz Antalya
i Kadsna sorun, benim halimi

|

ki, bei bunda neler çekerim.

Onlar bilürler. Senim devle-

tim ve saadetim sultanm ba-

bacuum, kabalar yerine aba

lar geyem arpa ekmein ye-

yem, tek sultanmn devletlû

eiinde olam. Sultanmdan
temenna ve istid'a oldur kim,

ben biçareye icazet buyura,

varam sultanmn eiinde o-

lam. Nice kiiler it ku sulta-

nmn saye-i devletinde ho
geçerler birisi ben biçare ola-

ym. Tek bu gariblik kalmya
ym. Baki ferman sultanm.

Bad- ömret bî kyas bad-
usret ber devam

Bad- taht-» kâmuran bad-
cahet payidar

Kemter kemine

Karavanz Fatma

Mektubun sa alt yannda
unlar yanldr:

aVe benim devletlû padîa
hm bunda of Elmalu Kads

hayvan kâtibinin ve Mustafa

kulunuzun kethüdas Davud'-

un hakkndan dergâh- mual-

lâya mektub gönderüb arzet-

mitim. Benim devletlû padi-

ahm ol iki müfsidin hakkn
dan gel (in) meine ikdam o-

luna. Allah için ve Resulüllah

için olsun bu biçareyi gam ve

gussadan kurtarasz. Ve illâ

helâk olurum. Benîm devlet-

lû padiahm, vallah ve billâh

sultanmn aya topra hak-

kiyçün bir sözümde yalan ola-

cak olursam ide bam, îde
klcn, devletlû padiahm,
kanm helâl olsun ve benim
devletlû padiahm, Baki fer-

man sultanmn.» (1)

(1) Top. Müz. Ar. No. E.

11999. Bundan baka ayn e-
kilde bir mektubu da kalfas-

na vardr.
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Yakn Tarih

Eski Vali Fazl Güleç hatralarn anlatyor

Yeni Tarih Dünyas, tarihî ahsiyetlerin henüz tarihe intikal etmemi hâtralarn da say-

falarna yer vermektedir. Birinci ksmn sekizinci saymzda nerettiimiz Fazl Güleç'in

hâtralarn, bu nüshamzda bitirmekteyiz.

Sayn Fazl Güleç, stanbul-
da vali muavini iken, kaps-
na: «Vurmadan giriniz!» /diye

bir levha astrmt. Bütün da-

irelerde o zaman olduu gibi,

bu gün de resmî makam sa-

hiplerinin yanna halk destur

suz, salavatsz giremez. Fazl
Güleç'in o devirde kapsna
atrd bu levha halk üze-

rinde çok iyi tesir brakmt.
Her vatanda her istedii za-

man onun yanma,, kimseden
izin istemee lüzum görmeden
girebiliyor, derdini anlatarak

iini görebiliyordu. Bundan
herkes memnundu. Ve, herkes
Fazl Güleç'e kar sempati ve
sevgi duyuyordu. Bu hâdiseyi

hatrlatarak, kendisine dedim
ki:

— Bu ekilde, her isteye-

nin yannza sokuluu sizi yor-

muyor muydu?
— Bilâkis... masamm ban

da çalrken; kapnn her vu-
ruluunda, bam isimden kal-

drp «Buyurun!» demek sure-

tile dikkat israf ediyorum. Son
ra, bulunduum yer, benim ah
s evim deil; milletin resmî
dairesi idi. Orada, halkn ii-

ni görmekle mükelleftim. Mü
racaatlar karlamak, . icabn
yapmak vazifemdi. Milleti

kendi dairesinde terifata tâ-

bi tutmaa ne hakkm vard?
Eer, resmî iler icab birisi-

le gizli konumam icabediyor-

sa, onu baka odaya alabilir

ve konuabilirdim. Fakat, dai-

mî, surette oturduum yer ve
makam, halkn açkça ileri-

nin görülecei yerdi. Halk,

dorudan doruya gelip derdi-

ni anlatabilmeli idi. Onun için,

halka lâyik olduu ekilde hiz
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Yazan : KANDEMR
met etmek lâzmd. Keddimi-
zin omakamlârda, ancak halk
adna bulunduumuzu bilmek
vazifemizdir. Ben, bunlar i-
te bu düünce ile yapyor-
dum.
unu da ilâve edeyim ki,

tarada halkn valileri ziyaret

etmeleri, daha da zor hale ge-

tirilmitir. Kapda bir polis

durur, geleni uzaklatrr, halk
valinin yanma girilemiyecei

kanaatna sahip edilir. Bu,
böyle olmamaldr.
— Memurluk hayatnzda ö-

lüm tehlikesi geçirdiniz mi?
— Kurtulu sava srasn-

da Çal'da kaymakam iken, bir

gün bir haber aldm. Baz ba-

bozuklar, ova köylerinde

soygunculuk ediyorlam. Çok
gençtim. Bu haber çok ar-
ma gitti. Dayanamadm. Jan-
darma bölük ve takm kuman
danlarn ve bir de er yanma
alarak; atlara binip 40 akinin
peine dütük. Biz gidinceye

kadar onlar seksen kii olmu-
lar. Benden tecrübeli olan

jandarma bölük komutan:
'— Geri dönelim; dedi.

Ben buna dayayanamadm:
— Ayptr, halkn yüzüne

nasl bakarz? dedim ve yola

devam ettik. Pervaszca girdi-

imiz köyde, akilerle karla
tk. Jandarma bölük komuta-
nna:

— Silâh çat, kumandas
ver; dedim. Verdi... Bütün â-
kiler itaat ettiler. Çou asker

kaçaklar olduundan, bu em-
re gayri ihtiyar uyuvermi-
lerdi.

-t- Herkes kendi köylüsü o-

lanlar alp götürsün; döditn.

Aldlar gittüer. On alt âki
kald. Onlara da:

— Onbe güne kadar gidip

ubelerinize teslim olacaks-
nz; diye emir ve mühlet ver-

dim. Ama hakikatte bu em-
rimi yerine getirecek hiç bir

kuvvetim olmadndan müh-
leti kendime vermi oluyor-

dum. Nitekim, dinlemeyenler
teslim olmadlar. Bunun üzel
rine, onbe gün sonra hazrlaldm bir müfrezeyi, takibi
yolladm. Hepsini birer birer)

yakalattm.
Bu hâdise böyle bitti, ama,

sonradan haber alyorum ki,

akilerin bulunduu köye ilk

gidiimizde, o seksen kii araj

larnda bizi imhaya karar veri

miler.. ve naslsa, bu felâ-

ketten kurtulmuuz. Bunu, biû
duymamtk, Ankara duy-i
mu.
O zamanki âmirim, Denizli

mutasarrf Faik Öztrak bu tim

diseyi Ankaradan örenmi,|
telâa dümü, beni arad. Te-J
lefonda beni karsnda sap*

salam konuur görünce, ge-J

ni bir nefes ald:
— Ben de seni kurtarmak

için tedbirler alyordum. Ne-
dir bu ihtiyatszln? diye

bir güzel halad.
Bildiiniz gibi, sonradan ç-

ileri bakan olan rahmetli

Faik Öztrak, hâtralarnda bu
meseleyi tafsilâtiyle yazm ol

duunu bana söylemiti ama,
yazk ki, bunu okumak bana
nasip olmyacak.
— Neden?
— Rahmetlinin vasiyetine

göre, bu hâtralar, içkide ad
geçenlerin hepsi dünyadan göç
tükten sonra yaynlanacaktir.



i— Baka tehlikeler atlatt-

j.z m?
1— Saymakla biter mi? Mah-
Jsmelere bile düüyorduk. Me
ilâ, yine Çalda kaymakam
ulunduum srada, bama
ir i geldi. Bu bölgede üç tü-

en vard. Bunlarn beslen-

esi oradaki un fabrikasndan

alanyordu. Bir gün komu-
m yanma gelerek, askerle-

rin iaesinin zorlua urad-
yana yakla anlatt. Benden

ahire istedi. Kurtulu Sava-

mn en zor günleri idi. Aske-

i aç brakamazdm. Halbuki,

âr vergisi gelirlerinin .tak-

litleri Garp cephesi veznesine

ahsis edildii için, mültezim

ambarlarna alnm hisseler-

jien baka zahireye elkonma-

fpas emrolunuyordu. Buna
Iramen, bütün makamlara bi-

Irer tel çekerek, mültezim am-
jbarlarma elkoyacam bil-

dirdim. Ve, zahireyi alp der-

Ihal askerlere verdim.

Vay, efendim; sen misin bu-

nu yapan?... Maliye Bakanl
küplere binmi, mahkemeye
verilmemi emrediyor. Hiç te-

lâ etmedim. Daha önce de de-

diim gibi, idare hayatnda so-

rumluluktan korkulursa, i gö

rülemez. Askeri aç brakma-
mak için, bir idare âmiri s-
fatiyle bu sorumluluu seve

seve kabul etmitim. Mahke-
meye de gitseydim, eminim ki

feeraet ederdim.
— Gitmediniz mi?
— Gidiyorduk ama, orada-

ki Kolordu Komutan Fahret-

tin paa (Altay) Maliye Ba-
kanlna iddetlice bir yaz
yazmak suretiyle, hakkmdaki
tahkikat durdurmutu.
— Memurluk hayatnzda

hiç aladnz m?
— Hayr, alamadm ama,

alamakl oldum. zmirde va-

li iken çileri Bakanl ile

bütçe meselesinden bir müna-
kaa çkt. Ankaraya gittim. l
bütçesinden 300.000 liralk bir

açk vard. Kapatmak lâzmd.
Maliye Bakanl ise, bu pa-

ray benden istiyordu. çile-
rindeki komisyonda meselenin
münakaasm yaptk. Fakat,
Maliye Bakan Fuat Aral,

((llâ 300.000 liray isterim»
;

diye tutturdu. Vermedim, a-

ma, kurtarmcaya kadar da a-

namdan emdiim burnumdan
geldi.

— Ya, en çok sevindiiniz,

güldüünüz gün?.
— Benim adm zaten Gü-

leç. Neesiz dakikam olmad-
için, en çounu tâyin ede-

meyeceim.
— Meselâ vali olduunuz

gün?
— Biliyorsunuz, maiyet me-

murluu ile baladm me-
murluk hayatmda bucak mü
dürlüü, Çal, Dinar, Bayndr,
Bergama ve Adalar kayma-
kaml, sonra mülkiye mü-
fettilii, zmir ve stanbul
vali muavinlii de yapm, bi-

rinci genel müfettilik bamü-
aviri bulunuyordum ki, bir

arkadamdan «Bursa kaplca-
lar safanz mübarek olsun»

diye bir telgraf aldm. O sra
da genel müfetti Hilmi bey
çard:
— Rüyâ gördün mü, dedi.

— Gördüm, dedim.
— Ne gördün?
— Bursa valilii.

— Ya?, demek sen telgraf-

haneden benim ifreleri al-

msn!...—
" Hemen, arkadamdan al

dm telgraf gösterdim. Fa-
kat halimde bir fevkalâdelik

göremedii için at:
— Hiç sevinmedin galiba?

— Meyus deilim ki, sevin-

cim belli olun; dedim.

Sayn Fazl Güleç, bu ilk Va
liliinden sonra, bir aralk me-
bus ta olarak, zmir, Balke-
sir, Kocaeli, Edirne gibi mü-
him merkezlerde daima baa-
r ile ve kendini halka sevdi-

rerek,, valilik ettikten sonra,

üçbuçuk yl önce emekliye ay-

rlm olduuna göre, acaba
bu inzivaya çekilmi devrinde

otuz yedi yllk ömrünü me-
murlua hasretmi oluundan .

pimanlk duymu mudur; di-

ye düündüm. Bu merakm
açklaynca, güldü:
— Aslâ piman deilim.

Maddî düünenler piman o-

lurlar. Ben, fâni olduumu bi-

liyorum. Bu sebeple manevî

kazanc tercih ediyorum. Ni-

çin piman olaym? Nereye
gitsem, karma beni tanyan
biri çkyor. Üç yllk emekli-

lik hayatmda hiç bir iimde
yardmcsz kalmadm. Her
yerde, hem de samimiyetle yar
dmma koan, yüzlerini ilk

defa gördüüm dostlar bulu-
yorum. Çok zengin olan öyle-
lerini de görüyorum ki, ara-
dklar en küçük bir ilgiyi,

yardm bulamyorlar. Benim
hayatm vakfettiim memle-
kete ve milletime yaptm hiz

metler karln manevî cep-
heden görmekle her gün duy-
duum sevincin hududu yok-
tur. nann, o kadar mesut ve
bahtiyarm, öyle gösüm ka-
baryor ki, bir ömrüm daha
olsa, bir ân bile irkilmeden
yine devlet memurluu hizme
tine harcardm, kendimi...

— Son sorum, üstadm, iyi

bir idare âmiri olmak için

sizce ne lâzmdr,
— Bence sorumluluktan kaç

mak isteyen, fedakârlk duy-
gusundan mahrum ahsiyet-
ler, vâka kolayca sorumluluk
tan kaçp kurtulabilirler ama,
bunlarn takdir melekesi geli
mez ve onun için de sadece
memur olurlar/

Bu sebeple, iyi bir v idare

âmiri, eer kendi ; gibilerini

yetitirmek istiyorsa, bu ar-

zusunda samimî ise, memuru
kanunlarn sorumluluu ile

babaa brakmaldr.

unu da söyliyeyim ki, ben
«darenin kitab yoktur» sö-

züne kat'iyyen inanmam. Bu
yanltr. Bilâkis idare, büyük,
geni bir kültüre ve bilgi ii-

dir. Üst tabakalara salanan
kolaylklarla, kanunlara kar-

alnan tavrlar anormaldir.

Kanunlarn nerede yürümiye-

ceini takdir etmek zordur.

Fedakârlk iidir. Gerektii
zaman, bu uurda mahkûmi-
yete bile göüs germek lâzm-
dr. nisiyativ denilen idare

meziyeti, kanunlara kar say

gszlk ve serkelik deildir.

Aksine, kanunlarn hükümle-
rine boyun eerek, memleke-
te, millete hizmet etmektir.

Kandemir
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Attilâ ordular Avrupa ehirlerinde.

Avrupallar dize getiren Türk;

Yenilmez Kuvvet Attila

Eriini, Hün Türkleri
imparatorluklardan bi-

ski çalarda en büyük
kurmutu. Hünler bilhassa

hâkân Mete zamannda kuv-
vetlenmiler, Çinden Hazer
denizine kadar uzanan ülke-

leri ellerine geçirerek büyük
bir imparatorlua sahip ol-

mulard.
Çin imparatoru, Meteye

boyun emi, Asyada bulu-
nan krallar önünde diz çök-
mü, onu efendi tanmlar-
d. Kuvvetli Çin imparator-
lar Hün süvarilerinden o de-
rece korktular ki, sonra Ku-
zey Çini batan baa kaplla

yan Çin eddini yapmak zo-

runda kaldlar. Böylece Me-
te ve onun silâh arkadalar-
nn adlar dilden dile, kulak
tan kulaa ün sald. Onlarn
hamaset destanlarn Ozan-
lar kopuzlariyle, airler iir-

leriyle söylediler. Ouz des-

tan ,ite bu büyük kahra-
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Yazan

M. Çaatay ULUÇAY

mann maceralar ve menk-
belerinin bir hikâyesi olarak
bugüne kadar geldi.

Meteden yedi yüz yl son-

ra, onun kanndan yine bir

hâkân dodu. O da, ününü
ve sann Batda yapt. Dün-
yay titreten Roma impara-
torluuna diz çöktürdü. Bu
Bat Hünlerinin komutan
ve hâkân Attilâ idi. Metenin
ölümünden osnra, Hünlerin
bir ksm; eskiden olduu gi-

bi Batya göç ettiler. Hazar
denizi kylarnda yerleti-
ler. Oradan da kalkarak, Av-
rupaya aknlara baladlar.
Bu srada Batnn en kuvvet-
li devleti, Roma imparatorlu-
u idi. Smrîar ngiltereden
Büyük Çöle, Frat ve Tuna k
ylarndan Atlas Okyanusu-
na kadar uzanyordu. Asya,

Afrika ve Avrupada, büyük
bir imparatorluk kurmutu.
Sözü her yanda geçiyor, buy-
ruklar kanuüf gibi derhfal

yerine getiriliyordu.

Attilânn ilerlemesinden
biraz önce, Dou ve Bat
Roma imparatorluu adna
iki imparatorlua ayrlmt.
Batnn merkezi, Roma; Do-
unun ise bugünkü stanbul
(Konstantinople) idi. te,
Cihan imparatorluu kuran
Romallar, imdi Attilâ kar-
snda ne yapacaklarn a-
rmlard.

Attilâ, ayan- dikkat bir
hükümdard. Ksa. boylu, bü-

yük bal ve çok kuvvetli idi.

Rengi sar, gözleri siyjah, par
lak ve küçüktü. Kzd va-
kit baklar sertleir, kar-
sndakileri titretirdi. Attilâ,

zamannda Hünleri büyük
ve anl bir millet olarak et-

rafnda toplad. Hazer deni-

zi kylarndan kalkan Hün-



Bizans saraynda Attilâ'nn kumandanlarna verilen ziyafet.

iler, Karadeniz ve Tunaya ka
idar yaayan kavimleri ileri

jjsürerek Tuna kylarna ka-

Jdar geldiler. Hünlerin önün^.

den kaçan kjavimler, korku-
jdan, önüne gelen- Roma im-
Iparatorluu ordularn yene-

rek, imparatorluun snrla-
r içine yerletiler. Ana ev-

lâdn, baba kardeini seçe-

îrnez oldu. Bin ayak bir ayak
üzerine geldi. Avrupada kor
|ku ve heyecjan balad.

Attilâ, Tuna kylarna ge-

lince, yön deitirerek Bal-

kanlara doru sarkt. Geç-
Itii yerleri allak bullak etti.

I Bizans imparatorunu ve or-

jdusunu perian etti? Boaz-
Ilarla Termopil aras kan ve
[ate içine dütü. Bu durum
[[Bizans sarayn dehete dü-
I ürdü. Çünkü, Hün süvari-

leri stanbul sûrlar önünde
cirit oynuyorlard. Bizans
imparatoru Attilâya çok mik
tarda para vererek, stanbu-
lu almaktan kurtard.

Attilâ imdi Avrupa ve As-
yann hâkimi idi. Elinde ge-

ni ülkeler ve büyük ordular
vard. Bunlar dünyay eline

geçirmek ve bana geçmek
istiyordu. Kafasna, dedesi

Mete gibi Hâkânlar hâkân,
krsallar kiral olma koy-
mutu. Attilâdan korkan Av-
rupallar ona, «Tanrnn kr-
bac» adn verdiler.

Bizans zaferinden sonra
Attilâ ve Hünler o kadar çok
kuvvetlendiler ki, Avrupa-
llar ve Romallar onu dur-
duramayacaklarna, devlet

ve medeniyetlerinin sonu gel

diine inandlar. Attilâ, Do-
u Romay vergiye bala-
dktan sonra, Bat Roma im-
paratorluunun en zengin
memleketlerinden biri olan
Galya (Fransa )üzerine yürü-
dü. Yeni yeni zaferler k'aza-

jnarak, milletleri ordusu içine

kartrarak, Galyann kalbi

! olan Orlean ehrine kadar git

ti; ehri kuatt. Bu srada
Galyada Gotlar oturuyordu.
Krsallar Teodorik idi. Ro-
ma bu durum karsnda, Av

l

rupada yaayan milletleri

|

Türklere kar birlemee
i davet etti. Hristiyanlar At-

tilâ aleyhine kkrtt. Teodo-
rik ile birleerek Aetyüs ad-
l bir kumandan idaresinde

büyük bir Roma ordusunu
Galyay^a gönderdi.

Gotlar Germenlerdendi.
Onlar da çok iyi cenk, eden
cesur bir millettiler. Yiit-
liklerinin derecesini anla-

mak için Attilâ ile çarpma-
candan istiyorlard. Böy-

lece Gotlar, Franklar, Vizi-

gotlar, Süenler ve Romallar
birleerek, Orlean kujatan
Attilâ üzerine yürüdüler.

Attilâ, yiit olduu kadar
da, çok zeki bir devlet ada-

m idi. Büyük bir ordunun
kendisine doru gelmekte ol

duunu duyar duymaz, mu-
hasaray brakt. ehrin ya-

knndaki alon ovasna git-
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Attilâ'nn âk olduu kadn.

ti. Bu ovada ünlü süvarileri

mükemmel siavaabiliecekler

di. Nihayet iki ordu bu ova-
da karlatlar. Attilâ sava-
tan önce atna bindi. anl
askerlerinin arasna girdi. On
lara Romallar ve Gotlar
yenebileceklerine dair, ate-
li ve heycanl bir söylev ver
di. «Bizzat kendim, ilk mz-
ra dümana atacam, Mz
^ajklarn benim gibi atma-*
yanlar ölecekler» diyerek hü
cum emrini verdi.

Hün ordusu bir sel gibi dü
manlar üzerine akt. ki or-
du arap saç gibi birbirine
girdi. Kan gövdeyi götürdü.
Ovann kenarndaki alon
suyu kan renginde akt. Dün
yann görülmemi savalarn
dan biri balamt. Klç,
424

mzrak, ok sesleri trampete
ve boru sadalar, at kineme
leri ve sava nârâlar orta-l inim inim inletiyordu. Bü
yük Okyanus kylarndan
kalkan Hünler, Atlas Okya-
nusu kylarna gelmiler, bu
rada Asyann kaderini de-
niyorlard. ki kt'a burlada
dile gelmi, kudret, kuvvet
ve san'atlarm göstermee
urayorlard. Bu bouma
ve kanl sava saatlerce sür-

dü. Ordular ancak akamn
karanl birbirinden ayrabil
di. ki taraftan binlerce insan
ve hayvan ölmütü. Denil-
diine göre, ölülerin says
200.000 idi. Ölüler arasnda
Got kiral Teodorik te var-
d.
Savatan sonra Attilâ or-

dusuna kamp kurdurdu. Et-
rafn, arlklar tayan a-

raba ve yüklerle çevirdi. At-
tilâ, son admna kadar sa-

vama kafasna koymu-
tu. Bunun için ertesi sabah,
ordusunu tekrar sava mey-
danna dizdi. Dümanlarnn
karsna dikilmesini bekle-
di. Fakat Romallar ve Got-
lar bu cesareti gösteremedi-
ler. Yeni Got kiral tahtn
düünerek sava meydann
terketti. Ünlü Roma komuta-
n Aetyüs te kendine güve-
nemiyerek, alon ovasmdian
uzaklamak zorunda kal-

d. (451).

Bu durum karsnda At-
tilâ, merkezi olan Macaris-i

tana döndü. Orada, Avrupa-
nn hâkimi olan Bat Romiayj
ykmak için hazrlklara ba!
lad. Bahar gelince, ünlü sü-j

varileri Alplere doru yürü-j

dü. Anibal ve Alarik gibi, Ku
zey talyay saran Avrupa-
nn en yüksek dalarn bir

ova gibi aarak, Po'ya var-

d. Önüne gelen ehirleri zap
tederek, mallarn askerleri-

ne vererek Romaya ilerledi.)

talya batan baa layaaj
kalkt. Bu ünlü komutan vej

cesur ordusunun geliinden]

Romallar dalara, tepelere,

hattâ bataklklara kaçtltar.

Romallarda talyay ko-
ruyacak cesaret ve kuvveti

yöktu. Eskiden dünyay tit-

reten Romallar, imdi yap-
tklarnn cezasm çekiyor-

lar, kaçacak yer aryorlard.*

talyada herkes, sonlar-

nn geldiine inanmaa ba-
lad. Roma imparatoru, mer
keze doru ilerleyen Attilâ-

ya, bata Papa ve iki konsül

olmak üzere bir heyet yol-

lad. Heyet Attilânn kamp-
na vard. Hâkân bunlar at
üzerinde kabul etti. Papa,
Attilânn üzengide bulunan
ayaklarna öperek,

(
Romaya

yürümemesini rica etti. Bu
arada, ar hediyeler Verdi.

Bol para teklif etti. Romann
kaderi, Attilânn tek bir ke-

lime söylemesine veya bir i-

aretine balanmt. Attilâ,

bu yalvtar ve teklif kar-
(Sonu 427 nci sayfada)



Türkiyeye lk defa gelen tayyareci Bleryo

Türk Tayyareciliinin Tarihi

Yazan: Muharrem GRAY

1905 te Amerikada Rayt
kardeler, icadettikleri u-

çakla dikkati çekmee ve u-

çular yapmaa muvjaffak ol

mular ve bunu hükümete
satmaa bavurmularsa da,

«bu, basit spor makinesin-

den ibarettir. Alamayz. Ba-
ka tartafa satn» cevab ile

karlamlardr.
cad sahiplerinin bu cevap

karsnda cesaretleri krl-
mam, dier icatlar sahip-

lerinin, meselâ Edisonun kar
lat zorluklar, çektii
yoksulluklar hatrlamlar
ve:

— Hiç kimse kendi kadir

ve kymetini kendi memleke-
tinde takdir ettiremez; dü-
üncesine uyarak, Fransann
sekiz on yldanberi böyle bir

âlet meydana getirmek için

çalmakta bulunmasn da
hesaba katatfak, keiflerinin
Fransada iyi karlanacan
düünmüler ve hemen ora-

ya gitmilerdir. Fakat, bu
defa, da, Franszlarn dört
mühim art ile karlam-
lardr. Bu artlar unlardr:

1 — Yaplacak uçan iki

kiiyi birden tayabilmesi,

2 — Her türlü araziden u-

çua kabiliyetli olmas,

3 -t- Düz bir sahada en az

elli kilometre gidebilmesi,

4 — 300 metre yükseklik-
te iken motörde bir ârza o-

lursa, kazasz yere inebilme-
si.

cat sahipleri, bu artlar
üç yl daha çalmak suretiy-

le tahakkuk ettirebilmiler

ve yeni icatlarn Franszla-
ra 500 bin franga batmlar-
dr. Bundan sonra uçakçlk,
ngiltere, Almanya, talya,
Rusya ve Avusturyada da
balamtr. Fakat, ilk za-

manlarda bu yeni icat, önce
bir silâh olarak orduyu, son-

ra da spor düüncesiyle he-
veskârlarm ilgilendiriyor-

du.

1909 ylnn Temmuzunda,
Lui Bleryo, tek sathl uça
ile Man denizini geçiyor ve
Fransa ile ngiltere arasnda
ilk hava yolu bu suretle a-

çlm oluyordu. 1910 uba-
tnda stanbuîa gelen Bler-

yo, henüz iptidaî saylan u-
ça ile Taksim meydanndan
havalanm ve stanbul hal-

knn merakla takip ettii bu
uçuu, uçann Kasmpaja
deresine dümesi ve kendisi-

nin de bacandan yaralan

-

masiyle neticelenmiti.

O sralarda Harbiye Naz-
r (Millî Savunma Bakan)
bulunan Mahmut evket Pa-
a, rahmetli tayyareci Fethi
beyi, uçak&l tetkik ve ta-

kip etmek üzere, Paris ata-

emiliterliine tâyin etmi ve
1911 ylnda Parise gönde-

rilmeleri kararlatrlan sü-

vari yüzbalarndan Fesa ve

istihkâm üstemenlerinden
Yusuf Kenan da, Temmuz
banda yola çkarak, Parise

varr varmaz Lui Bleryo'nun

açt uçakçlk okuluna gir-

milerdir. Sekiz ay sonra da
diplomalarn alarak, dönen
Fesa ve Yusuf Kenan, 27 Ni-
san 1912 de yaplacak geçit

resmine katlmak için hazr-
lklara balamlardr. îTa-

kat, Depr Dossen fabrikasn-

dan alnarak getirtilen ve
Bakrköyün Safra köyü ya-

nnda kurulan çadrlarla yer-

letirilen ve henüz montaj %

yaplmam uçaklar, Mart

sonlarna doru çkan müt-
hi bir lodos frtnas sonun-

da, çadrlar devrilmi, uçak
lar sürüklenmi, kanatlar ve
dier baz ksmlar kullan-

lamyacak ekilde krlm,
harap olmutur. Nihayet,

Rep fabrikasna smarlanan
uçak, iki makinistle birlikte

gelmi ve Gordonbel idare-

sinde Safra köyünden hava-
lanarak Kâthane srtlar

üstünden, Hürriyet-i Ebedi-

ye tepesine gelmi, burada

toplanm halkn takdirleri

arasnda geçit resmine katl-

mtr.

lk havaclarmz Fesa,

Fethi, Nuri ve Yusuf Kenan
ve daha sonra Msr yolculu-

unu baar ile yapan Salim-
dir.

1914 te, ubatn sekizinci

günü çok sisli bir havada
Fethi; yannda Harbiye Ne-
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Dün, Bugün

Afyon ve Esrar kullanma yasa

Hükümetin zehirli içkilerle hakl olarak açt mücadele,

bize eski devirleri hatrlatt. Bu sayfalarmzda, afyon ve

esrarn nasl yasak edildiinin merakl safhalarn

okuyacaksnz.

Yazan : Read Ekrem KOÇU

zareti (Millî Savunma Ba-
kanl) yaverlerinden Sadk
olduu halde, Kahireye ha-

reket ediyor, arkalarndan
da Nuri, yannda topçu üs-

temeni smail Hakk oldu-

u halde yola çkyor. Fet-

hinin uça Bleryo tipi idi ve
«muavenet-i milliye» adn
almt. lk merhjale olarak,

Eskiehire indi. Fakat Nuri,

sisin çok fazla olmas yüzün-
den yoluna devam edemiye-
rek Yeilköye döndü. Dört
be saat sonra sis hafifledi

ve Nuri tekrar yola çkt. z-
nik üzerinde yolunu aran
Nuri, Osman iline kadar kaym ve orada yere inerek ge-
ceyi geçirmiti. 11 ubatta
Fethi, uça ile Toroslar a-m ve Tarsusa varmt. Bu
srada Nuri, uçann moto-
rundaki bozukluu tamir e-

derek, Fethiye yetimee u
rayordu. Fethinin uçann
motörü de bozulmu ve yol-

da Beyruta inerken hayli
sakatlanmt. Tamiri ta-

mamlamadan tekrar yola çk
m, Humustan geçerek, am
da Nuri ile bulumaa çal-
yordu. Nurinin uçann a-

d Prens Celâlettin idi. 14 u
bat günü am'a inmee mu-
vaffak oldu. Fakat, Fethinin
Muavenet-i milliye adl uça-

, beklemelere ramen gel-

medi. Yaplan aramalar-
da, uçan Tabariye yaknn-
da dütüü, içinde bulunan
Fethi ve Sadn ehit olduk-
lar anlald. lk hava ehit-
lerimiz bunlardr.

Nuri, Fethinin bana ge-
len kazaya ramen kendi u-
ça ile yine havalanm ve
yolda denize dümütür. Ya-
nndaki smail Hakk yüzme
bildii için kurtulmu, Nuri
ise koma halinde denizden
çkarlm ise de, hastahane-
de ölmütür.

Balanm olan bu Kahire
yolculuu sonradan tekrar

edilmi ve tayyareci Sialim,

yannda kurmay yüzba Ke-
mal ile birlikte Kahireye varm ve halkn cokun göste-

rileri arasnda inmitir.

Muharrem GRAY

Alkollü içki ve tütün gibi

keyf vastalar, hilkaten rind

miereb olmyan ulema ara-

snda ho görülmezdi, ule-

ma efendilerin keyf dükün-
leri afyon yutariard. Dör-
düncü Muradn yasaklarla

dolu istibdad devrinde afyon
kullanmak ta yasak edilmi-
ti. Padiahn bu yasama kur
ban olanlarn banda kendi
Hekimbas Emîr Çelebi ge-

lir. Kymetli bir tabib, zagif

ve rind bir adam olan Emîr
Çelebinin öldürülmesi, Tür-
kiye tarihinde bir eine rast-

lanmtan vakalardandr. Çok
iddetli içki yasana ra-
men, Padiahn gözdeleri,

nedimleri, ayya hükümda-
rn içki âlemlerine itirâk e-

derlerdi; Dördüncü Murad,
zaman zaman Hekimbas-
nn ahvalinde de deiiklik-
ler görerek keyfe itiyadn
hissetmi ve bir gün:— Efendi, sen afyon yer
misin? diye sormutu. Zaval
l Emîr Çelebi, ba korku-
sundan yalan söylemi:
— Hayr Sultanm! diye

inkâr etmi.

Padiahn gözde mahbubu
Silâhdar mahbub Mustafa
Paa, himiaye etmek istedii

bir tabibi hassa hekimleri a-

rasma almasn Emîr Çelebi-

den rica etmi imi. Emîr Çe-
lebi de bu ricay emir telâkki

ederek derhal yerine getire-

cek yerde: «Bir gedik boal-
sm, verelim» demek gafletini

göstermi imi. . . Silâhdar

Paa da Hekimbaya bu mad
deden kin balam...
Emîr Çelebi gayet güzel

satranç oynard, Sultan Mui
rad da naml satranççlardai
d ve ekseriya Emîr Çelebi
ile, saatlerce satranç tahtas
banda otururdu; bir gün yi
ne Emîr Çelebiyi çartm!
Silâhdar Musuafa Paa:
— Behey Padiahm! Ol;

tiryaki afyonunu yermeden]
gelemez! demiti.

Sultan Murad:
— Ben sordum, Emîr ÇeJ

lebi afyon yemez ve Padiah!
lara yalan söylenmiyecei-1
ni de bilir! cevabn verince,]

Mustafa î»aa:

— Ba korkusundan ha-l
kikati söylememitir, Emir]
Çelebi ayfon yer, isbat ede-]
rim! demiti.

O sralarda, yâni Hicrî
1048 ylnda da, Sultan Mu-|
rad Badad seferine çkm-

j

t. Yolda Silâhdar Paa, E-j
mîr Çelebinin mahrem hiz-j

metkârlarndan bir olan!
para ile elde ederek efendisi
nin afyonunu nerede sakla-

1

dm ve ne zamanlar yuttu-
\

unu örenmiti, müverri-
hin tâbiri ile «bu veledi zi-

na», bir kaç akçeye tamah e-

'

dip velinimetinin srrn ifa
etmi: «Afyonunu ben hazr-
larm, bir altn hokkas var-

j

dr, çakrnn içindeki engl
tarisinin cebinde saklar, Pa-

"

diahm yannda fazlaca ka-
lrsa, abdest bahanesiyle kal-
kar, keyfini tazeler» diye ha
ber vermiti. Ordu Nizib
menziline geldiinde, Dör-
düncü Murad Emîr Çelebiyi
yine satranç oynamaa otlaa
çarmt. Oyun arasnda
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I Hekimba abdest bahane-
siyle kalktnda, Silâhdar

i
Mustafa Paa:
— Hekimba afyonunu

|
yutmaa gitti! demiti. Dör-

J

düncü Murad:
— Mustafaî u bîçareye

niçin iftira edersin, ne ister-

sin? dedikte, garazkâr mah-
I bub:

— Padiahm entari cep-
! lerini yokla, afyon çkmazsa
j
ben yalanc, müfteri olaym!

j
demiti. Emîr Çelebi huzura
dönünce, Sultan Murad en-
tari cebinde ne var ise çakr-
masn emretmi, düman

j
mekrine uradn gören E-

I mîr Çelebi de altn hokkas-

I
m çkarmt. Sultan Murad:
— Efendi bu nedir? diye

sorunca, Hekimba biraz te-

reddütten sonra itiraf etmi:— Padiahm slâh olun-
mu, zarar gitmi afyon hu-
lâsasdr! demiti. Altn hok-
kann içinde tahminen on
dirhem kadar afyon varm..
O anda gazaba gelen, fakat
gazabn gizleyen hüküm-
dar:

— Eer zarar gitmi ise,

hepsini ye de görelim!, diye
emretmiti. Emîr Çelebi bir-
kaç küçük parça yuttuktan
sonra:

— Bu kadar yeter Padia-
hm!. Kuluna yazktr... Bu
hokkann içindeki panzehir

dahi olsa hepsi yenmez! di-
ye yalvarm, fakat müste-
bid ve muhakkak ki gaddar
[padiah, Emîr Çelebiye, hok-
kann içindeki afyonun hep-
|sini/ yedirmi ve zorla sat-<

iranç tahtasnn bana oturt-
Imutu:
— Sen bir hazik hekim-

isin!. Yediin zehrin zararm
uda defedersin!, demi ve bir-

Ibiri arkasndan zor ile üç o-
jyun oynatmt ve tabiî bu
Imüddet zarfnda, Emîr Çele-
Ibi, zor ile yedii on dirhem
afyonun vücudunda yapaca-
j tesiri giderecek tbbî mü-
(dahaleyi yapamamt. Niha-
yet satranç tahtas önüne
düüp baylnca çadrna gö-
türülmü, hizmetkârlar te-

lâ içinde tedavisine komu
lar, Emîr Çelebi:

— Bana artk ilâç gerek-
mez, Silâhdar gibi hasm ka-
vi zamannda ölüm yaamak
tan hayrldr, bana bir kâse
karl buzlu erbet verin! de-
mi ve sunulan erbeti içtik-

ten sonra da ölmütü.

On sekizinci asr ulema-
sndan Mehmet Salim Efen-
dinin uera tezkiresinde de
Hüseyin Can isminde tipik

bir bfyon tiryakisinin pek
güzel anlatlm portresi var-
dr:

On sekiznci yüzylda ya-
am, asl Bursal bir âir,
nev'i ahsma münhasr an-
tika bir sima idi... Evvelâ ti-

pik bir afyon tiryakisi idi,

bir deri bir kemik, yedii iç-

tii afyon ve kahve, muasr-
larnn tarifi ile «can cebin-

de, minyatür üstad Behzat'
m kalemi ile çizili cansz bir

suret, bir hayali fener, insan
gölgesi, ismi mevcut cismi

nâmevcut bir lûgaz, vücu-
dunda hayat ile memat cem-
eylemi bir adam» d. Her
gördüü güzele âk olur, fa-

kat srnap sokulmaz, bir

ressama gider, hemen resmi-
ni yaptrr, sonra odasnda o
resmin karsna geçip:

Hiç olmazsa tasvirinle ülfet

eyleriz cana!

deyip saatlerce temaa eder-

di. Koynunda daima evrak-
perijan ile dolu bir cüzdan
ve kuanda da bir divit gez
dirirdi; fakat cüzdanmdan
bir kât aramak ikitza etse,

o bin bir kât arasndan a^

radn asla bulamazd. Di-
vitine gelince, hiçbir kâti-

binkine benzemezdi, üç hok-
kjal idi ve bu üç hokkada si-

yah, krmz ve mavi olmak
üzere üç türlü mürekkep bu-
lunurdu. Bir gün, Hüseyin
Çan'n, resmini yaptrtt
Bursa civanlarndan biri â-
ire niçin böyle üç hokkal
divit tadn sormu, ko-
ca tiryaki irticalen hemen
u kt'ay söylemiti:

Üç hokka devatnda dedi yâr
ne vardvr?

Dedim ana ey Hüsrevi irin
ekerleb

Zülfi siyehân, la'li lepin, çe-
mi kebûdün

Evsafn tahrir için üç türlü
mürekkep!

Hüseyin Can Hicrî 1107
de ölmütür.
Zamanmzda afyon tirya-

kisi hemen hiç kalmamtr.
Fakat kullanlmas kadîm-
den beri yasak olan ve hai
denilen esrar, ayak takm a-
rasnda, eroin ile beraber
korkunç bir salgn halinde-
dir ve yer yer gizli esrar tek-
keleri (kahvehaneleri) var-
dr ve zabta zaman zaman
yerlerini kefeder, basar, es-
rarkeleri yakalar, fakat ba-
slan bir tekkenin yerini bir
yenisi doldurur. Denilebilir
ki, zamanmzn esrarkeleri
ve eroin müptelâlar ve sat-
clar için Dördüncü Mura-
dn »amansz klcna benzer
bir ceza kanunu lâzmdr.

Yenilmez

Kuvvet

Attilâ
(424 ncü sayfadan devam)

snda, ileri gitmei uygun
görmedi. Çünkü, imparator-
luun ve Hristiyanlm mü-
messilleri önünde diz çök-
müler, memleketlerini al-
mamas için yalvarmlard.
Düküne merhamet Tür-

kün anndand. O da, vicda-
nnn sesine uyarak, geri
döndü (452).

Mete ve Attilânn soyun-
dan gelmi olan Alp Arslan,
Klçarslan, Yldrm Baye-
zit, Fatih Sultan Mehmet ve
Kanunî Sultan Süleyman da
onlarn adn ve erefini kt'a
lanla tadlar. Malazgtfrttfe,
Haçl Seferlerinde, Nibolu,
Kospva ve Mohaçta Bizans
ve Avrupallar dize getire-
rek, Türk tarihine yeni ye-
ni zaferler ve sayfalar yaz-
dlar.
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Boaziçinde bir sandal gezintisi.

Yabanc gözüyle

Kibar Bir Türk Kadnnn Bir

(Geçen saydan devam)

Önce orada bulunan iki ha-
layk, evvelâ, ar kokusu ba-
tllarn houna gitmiyecek et-

li patlcan ve bamya getirdiler.

Tabaklarn yannda da daima
domates ve hyar salatas var.

Terbiyeleri Avrupallara mü-
temayil olan Hikmetle zzet,

çatal kullanyorlar. Daha eski

olan öbür iki hanm etekleri

bellerinde sokulu, avuçlar ve
trnaklar knal, üç parmak-
larn maharetle tabakalarna,

hatta bazan sahanlara dald-
rarak yiyorlar. Bu iyi muham-
mediler, sudan baka birey
içmiyorlard.

ayet, davetliler arasnda
bir Avrupal bulunsayd, de-

kor elbette deiirdi. Bu sade
lik, bu basit görenek, o zaman
Osmanllarda en zarif usulle-

re yer verirdi. Masa, çiçekler,

gümü ve billûr takmlarla
kaplanrd. Hizmetçiler mutfa-
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a gönderilecek, nineler baka
baka yerlere savuacaklar ya-

hut masann gerisinde, Graves,

Corton ve Yohannisberg süra-

hilerinin arkasna büzülecek-

lerdi. Bir tatl su frengi hiz-

metçi i görecek ve yabanc
kadn, etrafnda bu derece

mahdut bir mahalli renk bul-

makla inkisar hayale urya-
cakü.

Yemek bitince kadnlar,

konaktaki yerlerine, hareme
dönerler. Terliklerini sessizce

sürüyerek, küçük admlarla
yürürler. Nezaket icab, Hik-

met en sonra çekilir. zzet'i de

yanna alarak, çocuuna gider.

Zira genç hanm, bir seneden-

beri Meryem adnda bir kzn
annesidir. Hattâ bütün Türk
kadnlarnn yapt gibi, ön-

celeri onu emzirmitir ama,
imdi bir dadya vermitir. O-
nut kendi küçük kardei gibi

sevip bakacak, büyütecek olan

dads da onbir yandadr.
ki dost, Meryem'le dadsn

bir sofada oynar bulurlar.

Kendileri de birer mindere u-

zanarak, arkllarca pek de-

erli, beklenmedik düünceler-

le zihnin bir ninniye dalm gi

bi yar uyur, yar uyank hali-

ni ifade eden keyfe dalarlar...

Dakikalar, saatler geçer... Gü-
zel tembellerin kendilerini, b-
raktklar meguliyetler, key-

fin arln bozmaktan uzak,

ancak daldklar hayallerin

yumuak zincirleniini yeni,

lemee yarar.

Meryem'le dadsnn bütün

gün oyaladklar salonda bir

müddet gecikirler. Dsotlar

onlar ziyarete gelir. Sigaralar

içilir. Genç kzlar, yere otura-

rak, oralarda pek makbul o-

lan, kaz tüyünün yontulmu
uciyle tellerine vurarak çalnr



birnevi mandolin (yani ud)

üzerinde eski arklar çalp
söylerler. Ötekiler, el faliyle

oyalanrlar. Bu fal münakaa-
lar srasmda zenci veya beyaz
bir halayk, çerkez veya msr
arklar mrldanr. Söylene-

cek söz kalmaynca da, en
mutlak ekliyle keyfin tad ç-
karllr: derin sükût ortasnda
saadeti deil, daima kaderi

bekliyerek uykuya dalarlar.

Akam ezanndan bir saat

evvel, Hikmet Hanm, hergün-
kü gibi Boaziçinde kaykla
gezmee çkar. ki yal tey-

zeyle zzet, ona arkadalk et-

mee mecburdur. Hepsi, ehir-
de dolarken giyilen çaraf-
larn brakp, sade birer ba-
örtüyle Bursa ipeklisinden bi-

rer ferace giyerler.

Smsk kapal iki al at ko-

ulu bir arab onlar küçük Or-

taköy koyuna götürür. Nian-
tamdan oraya kadar, Boazn
sol kys, aaçlkl tepeleri a-

an yüksek duvarlarla çevrili-

dir. Ortaköy karyesine hzl
bir inile, hanmlar kayklar-
na ularlar. Akntya uyarak
kayp giden bu zarif sandalla-

rn nihayetine yalar srasiyle

binip yerleirler.

Boaz, sahilleri oymal bir

sra gölün yanyana dizilmesin-

den hasl olmaym gibi, uza-

yp gider, Batda, stanbul ve
Eyüb'ün kubbeleri ardnda,
batan güne gökleri kuvvetli

bir krmz ve meneke rengine

boyamtr. Bu arka plânn
canlliiyle tesat halinde renk-
leri koyulmu ve solmu görü-

nen dalgalar sahilleri çevreli-

yen bahçelerin kylarn ok-
ar, ahane saraylarn etekle-

rini öper, iri inci taneleri gibi

yakamozlanan beyaz mermer
camileri, Hidiv yallarn dola

r.
Kayk akmtya uyup kayar.

lemeli beyaz bürümcük göm-
lek giyen hamlaclar bu sihir-

li manzaradan dalan hülya-
ya kendilerini kaptrp koyu-
vermilerdir. Gözleri müphem
bir surette konaklara, imdi-
den kafesleri ardnda klar
yanm köklere dalm, elle-

riyle kürekleri hafif hafif oy-

natrlar.

Hikmet birdenbire zzet'e:

«Bu akam Nuri Paa yazlk
kökünde eine dostuna bir zi-

yafet veriyor» dedi. «Bir çin-

gene, güzel Züzzüvâbe, rebab
ve darbuka çalarak oynyacak,
ark söyliyecek Biz oraya gi-

demeyiz ama çaresini buluruz.

Ben, kocamn son verdii zi-

yafette, birkaç ahbapla, kö-
kün baka bir odasnda sak-

landm. Kap bir paravanayla
örtülmütü: hiçbir ey görme-
dik ama, hereyi iittik, dinle-

dik, Bu akamki ziyafette bu-
lunabilmek için çldryorum.
Ya sen?»

zzet, elini alnna götürerek:

— Düün, dedi, Ben de.

Böyle bir ziyafet kimbilir na-

sl eydir!.

Güne, stanbul tepeleri ar-

dnda kaybolmutu. afak, M-
srl prenseslerin oturduu
köklerin bahçelerini imdi
karartyordu. Hikmet kayk-
çlara, arabalarnn durduu
iskeleye dönme emrini verdi.

Az sonra hayvanlar Nianta-
ma trmanyorlard.

Bu akam da, nice baka ak-

amlar gibi, Hikmet Hanm,
Öbür kadnlarla yalnz bana
yemeini yedi. Sonra, merak
ve tecessüsünün yaratt ta-

sary zihninde evirip çevirme-

e balad.
Paann yazlk kökü, kona-

a ait bahçede yükseliyordu.

Boaziçindeki emsaline uygun
olarak taraçal ina edilmiti.

Saat dokuzda, Hikmet ve z-
zet, çaraflarna smsk sar-
narak, gölgelerle dolu konak
bahçesini haremden çkp esi-

ri iki hapalet gibi geçtiler. Ya-
knda eski bir mezarlk vard:
mezarlern üstünden uzun sel-

viler yükseliyordu; kuzgunla-
rn biri kalkp biri konuyordu.
Karanl yrtan ve iki kadn
korkudan titreten, biteviye

çlklarla ötüyorlard.

Kökün terasna ulaan
merdivenin son basaman
çktklar anda, esrarl tavr
lar taknp elindeki feneri u-
zatarak, karanlktan birden-
bire paann uaklarndan
Mahmut, sark ve çelebiye

giydii halde, karlarnda di

kildi. Kökü çevreliyen aaç
lkl dar bir yoldan, uak, i-

ki hanun duvara sürtüne-
rek göfeirdi ve mermer dö-
eli, sofaya açlan bir oda ka
pisini aralayp onlar, kö-
kün bu arka tarafndaki iç

merdivene çkan yere sok-
tu. Bur'as lo bir talkt ve
alkn planlar, nereye gide-

ceklerini bilirlerdi. Cümle
kaps ve avlu, tabiî yalnz
erkek davetlilere mahsus ol

duu için, onlar buradan gel

mee mecburdular.
Hikmet'in davetlisi olan

ve hanm gibi gizlice gelen
dier birkaç kadnla, bera-
ber, hepsini, bir bac kar-
lad. Mahmut da, admlar-
nn gürültüsünü iittirme-
mee çalarak, fenerini sal-

laya sallaya vazifesi bana
döndü.

Dar dehlizlerde epey dö-
nüp dolatktan sonra Hik-
metle zzet, kadnlara bra-
klan küçük salona geldiler.

Konan kadnlar, iki tey-

ze, ihtiyar Emine dad, Saa-
det, öbür halayklar önce-
den gelmi ve odann erkek-
ler tiarafma geçilecek yeri

iyiden iyiye kapatan yüksek
çe paravann aralklarna ü-

ümülerdi. Oturacak bir

ey olmadndan, hanmlar
ayaklarnn ucuna b'asarak

ilerlediler ve yere oturdular.

Bir kere yerletikten sonra
da hiç kmldamadan kala-

kaldlar. Dikkati üstlerine

çekmek istemiyen üpheli
suçlular gibi, fslt halinde
birkaç kelime söyletiler. O-
da hemen zifirî karanlktay-
d. Yalnz bitiik büyük oda-
dan süzülen birkaç hüzme
paravann altndan üstün-
den aarak, onlarn birbirine

yumulmu ekilsiz gölgele-

rini farkedilir hale getiri-

yordu.
Her ne kadar yüksek ses-

le gülmek, konumak, kml-
damak yasak idiyse de, üstü
nü ban düzeltmek, ötebe-

ri çinemek serbestti. Bir
tepsiye de bu gibi eyler y-
lmt; ekerli çörekler, e-
kerlemeler, ekmek ve patla-

tlm ms;r, muz, hurma, â-
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ure ve tavuk gösü kâsele-

riyle yanyana duruyordu.
Böylelikle hanmlar, bu ko-

yu karanlkta avunmak için

midesme dükün arkn ica-

d olan bütün bu lezzetli ey-
leri, hiç durmadan tadn ç-
kara çkara çtr çtr yedi-

ler.

Paravann öte taraf çok-

tan kalabalklamt. Gitgi-

de yükselen konumalarn
karmakark uultusu, ha-

rem tarafna da geliyordu.

Birdenbire birkaç dm dm
sesi duyuldu. Herkes hazr-
d. Paa elencelere balama
iaretini verdi ve ad kuy-
ruklu yldz mânasna gelen

çingene rakkasesi Zûzüvâbe,
içeri girdi.

Orta boyluydu, ayak bilek

lerinden balyarak yukar
doru bollaa, Türklerin es

kiden giydikleri alvar, beli-

ni skyordu. Ksa bir yelek,

körpe ve diri bedenini belir-

tirken, srma ilemeli bir ku
ak da belini sararak kalça-

larna düüyordu. Etraf es-

ki altnlarla çevrili bir ma-
vi tül, dank saçlarn ört-

mekteydi. Göz kapaklarna
sürdüü sürme, esmer çeh-

resine adeta facial bir ifade

veriyordu. Ayak bileklerin-

deki halhallar, kollarndaki

bilezikler, halkalar, yüzük-
ler, rakkasenin hareketlerini

sanki arlatryordu. Ona
âdeta bir sertlik, ruhanî bir

ciddiyet veriyordu.
Durunca, arkasndaki* iki

âma çalgc, keman ve re-

bablarmm yaylarn çekerek
hazin nameler çkarmaa
baladklar zaman, Zûzüvâ-
be gayet ar tempolu, hisli

ve hazin bir arkya giriti.

«Sedr aaçlarnn gölge-
sinden cüda kalarak tuzaa
düürülmü gazallerin iri

gözlerine benziyen gözlerini

hayretle açan Düreri Ziruh,
haremde...»
arkc kadn sustu, kalça

larm iki yana çalkalad, çal

glar ise sonsuz bir kederle
titremee ve inlemee de-
vam ediyordu. Yere otur-
mu olan davetliler: «Allah,
Allah» diye mrldandlar.
Hepsi, odann boyunca, Zû-
430 sS

züvâbe'nin karsnda otu-

ruyorlard. ar sigarasnn
dumanlariyle sarlmtlar.

Rübab, ikâyetlerini daha
yüksek perdeye nakletti, da-

ha cokun bir tempo tuttur-

du ve Zûzüvâbe yeniden ba
lad:

«Düreri Ziruh, ömründe
haremin kafesleri dnda ne
mavi suyu görmütü ne al-

tn günei. Sk skya ör-

tülü pencerelere yaklat ve
perdeleri aralyarak mavi
göe bakt...»

Dinleyenler yine mrldan
dlar:
«Padiah Allah esirgesin,

maazallah...»

«Sevdals yoldan geçti.

Güzel, yakkl ve yumuak
t. Düreri Ziruh, âhu gözleri-

nin bir bakiyle gönlünü o-

na verdi. Fakat haremaas,
bu küstah beyzadeyi yaka-
latt. Onun emriyle, beyzade,
Düreri Ziruh'un gözleri ö-

nünde ve penceresinin dibin-

de, dalgalar üzerinde kayp
giden bir kaya bindirildi.

Hain bir girdap açld ve sev-

gili, ilelebet sularn derinlii-

ne gömüldü...»
imdi sra oyuna gelmiti.

Bann üstünde definin zille-

rini krdatarak Zûzüvâbe,
yerinden kmldamakszm,
bazan yavalyan, bazan çl-
gncasna hzlanan bir âhenk
le sallanmaa balad. Saç-
lar çözülmü, effaf örtüsü-

nün altnda bir dalyor, bir

toplanyordu. îte imdi, dal-

galarn havasna uyarak sa-

lnan mart hareketleriyle,

dalgalana dalgalana ilerli-

yor. Name sona erer ermez,
çingene ayaklariyle yeni bir

dönüü göstermek üzere id-
detle yere vuruyor, ban ar

kaya atyor ve dudaklar ya-
r aralk, göz kapaklar e-

ik, yorgunluktan, mestlik-
ten, ümitsizlik veya hileden
ortaya ylverecekmi gö-
rünüyor.
Hazr bulunanlar yine:

«Allah, Allah!» diye tekrar-
lyorlar. Harem odasnda, ya
va yava kendilerinden ge-

çerek balarn paravanaya
yaklatran hanmlar, balk
larm (yamak olacak) gayri

iradî bir hareketle burunla-
rnn üstüne çekiyorlar, mü
tecessis gözlerini içeride do-
latryorlar.
Kalçalarnn ve gövdesi-

nin sert bir hareketiyle Zû-
züvâbe yldrm gibi bir ça-

buklukla doruluyor, aya-
nn ucunda, asl kalyor, zi-

yafet sahibine dorulurmu
gibi yapyor, sonra, kasrga
gibi, odann öbür ucuna at-
lyor, geri dönüyor, dönüp
yuvarlanyor, yeni bir âhû
sçray ve türlü dalgalan-
lar yapyor. Ökçesini yere vu-

ruyor, yapma çiçekler ve kur
delelerle süslü defi rüzgâra
koyuverilmi saçlarnn üs-

tünde mütemadiyen ve hz-
la titriyor. Ba parmam or-

ta parma üzerinde aklata
rak tempoyu belirtiyor, çl-
dryor, sarslyor,
Paravanann gerisinde, ha

nmlar telâla örtülerini dü-
zeltiyorlar. Artk dönüü dü-
ünmek lâzmdr. Uzun uza
dya selâmlatktan sonra, çk kapma yollanyorlar.
Hikmet kendisini odasna a-

tyor. Her akam bu i için

odann ortasnda hazrlanan
seccadeye alnn koyup dua-
sn bitirir bitirmez, en ho-
land oyalanma vesilelerin

den biriyle megul olabile-

cek: Rubailerini hemen ez-

bere bildii ve pek sevdii
ran airlerinden uyumaz-
dan önce baz parçalar oku-
mak. Hayyam, bahusus îs-

lâmn en yüksek ruhlular-
na, talihleri önünde tevek-
külle eilmei Muhammet-
ten çok daha iyi öretebilen

Sadi... Henüz Sahibiyye
(Gerçek strabn kitab) den
veya Gül Bahçesi' nden ms-
ralar mrldanrken, gece ya
rs gelip çatmtr bile... Ter
cih ettii ilâhi airin, bunlar
en güzel iki eseri... O zaman
Hikmet Hanm, kitabn ka-
pamaa ve uyumaa karar
verir. Maddî hayatn fânili-

ini, esir geçen günlerinde-
ki ölüme mahkûmiyetin kat-

iliini daha iyi anlamtr.
Lâkin en küçük bir deiik-
lik hayâl etmee bile im-
kân göremez, zaten, kaderi-

ne razdr.



Tophanede, KaadîrîMer yokuunda, Hac Pîrî camii medhalindeki îsmâil.i Rûmî mekaammn
önden görünüü: ebekenin tâk'nda, nefîs bir ta'lîk yazs ile meydana getirilmi u kitabeyi

okuyoruz :

Bilûrsün rûh-i ehlüllâh' kim, sâhip tasarrufdur

Bu smâil-î Rûmî mesnedidir eyle istimdâd..

Tarikat!erin tarihine toplu bir bak : 8

stanbul Kaadirihanesi ve Safhalar
Sultanahmed camii erifin-

den sonra; - aslnda tekke ol-

mad halde - içinde Kaadirî-

ye âyini icra edilen ma'bed-
lerimizden biri de (1) Ortaköy
yaknlarndaki kinci Mecidi-

ye camii erifidir. (2).

Yahya efendi türbe ve camii

erifinin altnda, imdiki Yl-
dz parknn methalinde ve at-

l polis karakolunun kar kö-

esine rastlayan bu küçük, dil

ber camii erifte, Cuma na-
mazlarn müteakip, Kaadirî-

hane eyhleri tarafndan Ev-
rad- erife okunmas ve Kaadi
rîye usulü ile âyk-i erif yapl
mas, camiin kurucusu Sultan
Abdüimecîd'in kendi iradesiyle

- vakfen - ihdâs olunmutu.

wwnaa<v< Yazan *

Cemâleddîn Server

REVNAKOLU

Kaadirîhâne eyhleri ise; Sul

tanahmed camiinde, yine Cu-
ma namazndan sonra, mâli
Rûmî'nin merût vakf olan

Kaadirî usûl ve âyininde, biz-

zat bulunmaa mecbûr olduk-

larndan Mecidiye cami-i e-
rifine, kendi halîfelerinden bi

rini gönderiyorlard. Lâkin Sul

tan kinci Abdülhamîd'in za-

mannda bu usûl, deitirildi.

Bunun sebeplerinden biri de,

Mecidiye camiinin, Yldz sa-

rayna yakn yerde olmas idi.

Âyini idare etmek üzere her
hafta camie girip çkacak eyh

efendinin, padiah tarafndan
bilinmesi ve bu vazifenin fann
mam yabanc bir kimsenin
elinde kalmamas lâzmgeliyor
du. Bundan dolay Kaadirîhâ-
ne eyhlerinin, Sultanahmed
camiini, bir vekîl'e brakarak,
sarayn yakînindeki Mecidiye
camiinde bizzat âyin icra et-

meleri, padiah tarafndan
uygun ve zarûrî görüldü. Ka-
adirîhâne eyhleri, ister iste-

mez Sultanahmed camiinden
ayrlarak, Oütaköy'e geldiler.

Zira, dünya sultannn arzu ve
idaresi, ma'nâ sultannn Sün-
net ve âdetinden baskn ve üs-

tün gelmiti. Sultan Hamîd'in

teveccüh ve itimâdm kazan-

m, bundan dolay da Hürriye
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tin ilânnda hemen Rodos'a sü

rülmü zulunan zamann Ka-
adirîhâne eyhi Ahmed Muh-
yeddîn efendi, bu «arzûy-i §â-

hâne» karsnda, Sultanahmed

camiine vekil göndermek zo-

runda kald. Sultanahmed' de,

Toprak sokanda, Kaadirîye-

den Kaygusuz brahim Baba
tekkesinin dördüncü eyhi, mer
hûm Hac Mustafa evki efen-

diyi kendisine vekîl ta'yîn etti.

Merûtiyetin ilâniyle beraber

bu mâni' de ortadan kalkdm-
dan Kaadirihâne eyhleri, yine

eskisi gibi Sultaahmed camii-

ne döndüler. Mecidiye camii,

halîfelerinden merhûm Ah-

med efendi idi.

nklâba kadar Sal günleri,

öleden sonra Rûmiye, Erefi-

ye usulleriyle muntazam âyin-

ler icra eden, bayram haftalar

gibi müstesna günlerde, kan-

dil ye kadir gibi ihya gecele-

rinde, büyük cem'iyetler ter-

tipleyen stanbul Kaadirîhâ-

nesi, - eskilerin güzel ta'bîrle-

riyle söylemek yersiz saylmaz

sa - bir «Dârül-irfân- Rabba-

ni» mahiyetinde idi. O zaman

lar, ta'iîmî yoldaki erkân ve

iradlariyle, Allah yolunun a-

damlarm nurlandrp, feyizlen

dirdii gibi, bu gün de bir

Dârül-elhân-semâvî mevkiine

geçerek, verimli olan bediî

vekâletle idare olunmaa ba
land. Son vekîl, Kaadirihâne

hizmetlerine devam etmekte-

dir. Her Cumartesi günleri,

öleden sonra Eyyûbî Zekâî

zâde Hâfz Ahmed lhamî efen

di merhûm'un, zamanmzda
en kuvvetli bir san'at vârisi

olan ve geçtii eserlerin üze-

rinde kuyumcu gibi ileyen

Eyyûbî Hâfz Sa'deddîn He-

per'in salam metodlu, esasl

idâreleri altnda, Neyzen E-

min Dede (3) merhûmun «Ha

fiz hoca» .dedii, sabr-u gay-

ret ve ahd'e sadakat örnei,

Hâfz Hilmî Baaranel'in, (4)

neyle; krk yllk hatralar,

- günlük tarihleriyle - kafas-

nn arivinde derleyüp topla-

yan, sapasalam hafzasiyle ve

bütün hâliyle eslâfdan kalma
tek insan olan; Hobcuzâde Hâ-
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Zekâî zâde çraklarndan, Eyyûbî Hafz Sa'deddîn Heper'in üs-

tâdane eflii altnda çalan; KudÛmzen: Hobcu olu, Hâfz

akr, Neyzen: Hâfz Hoca ve kymetli arkadalarndan müteek-

kil; bugünkü Kaadirihâne korosu.

fz Mehmed akir Çetiner'in,

_ ef yardmcs olarak - Kud
dûm ile ikmâl ve itirâk et-

tikleri kuvvetli bir saz hey'e-

tinde, bu gün ancak tarihin

tand klâsik seçme eserler,

arklar, «beste-i kadîm» isim

li eski besteler geçilmekte-

dir.

Ankara ve Konyadaki Mev-

lâna gecesi hazrlklar, tarihî

yllk konserler, stanbul rad

yosunun klâsik yaynlarna i-

tirâk etmek gibi herhangi bir

lüzûm karsnda - iycabederse

- bu ders günleri, haftada bir

kaç güne çkartlyor. Ayrca
haftann üç gecesi, ilâhîler me
k'na verilmitir...

Klâsik mâbet musikîmizin

- günden güne kaybetmekte

olduumuz - ar ve emsalsiz

mahsûllerinden Mevlid tevîh

leri, Mevlevi âyinleri, türlü

tavrlarda beslenmi u'ul ve

ilâhîler gibi - ehli ve erbab
gittikçe azalan - eserleri, gö-

nüllü ve istekli olanlara, se-

mîhane bir himmet ve mürüv
vetle baheden, bezleden bu
san'at ve feraat ekibinin ger

çek üstâdlar da, geçilen eser

lerin tarihî kymetleri kadar

orijinal insanlar, gençler, ya-
llar, saznda ve ahsnda ky-
met, yapm.. güzide* ve nâdîde

kimselerden terekküp ediyor.

Asabî mizaçl küçük vücûdün

de, asalî lezzetde husûsî ky-
metler tayan smâil Gavsî

Erkmenkul, bata olmak üze-

re, babadan, dededen zâkir ve

bestekâr, âykhan, kudüzmen
ve «Durak» c, zamanmzn
biricik «Mi'râciye» üstad, mer
hûm Emin Dede, Zekâî zâde ve

Rauf Yekta çraklarndan Hob
cuolu Hâfz Mehmed Çetir-

er (5) gibi kafalarnda birer

Konservatuvar serveti sakla-

yan bu zevâtn kl krk'a ya-

ran derslerinde, - sevinilmee

deer - iyi neticeler alndn
memnunlukla görüyoruz.

lk feyizlerini ve musikî ter

biyelerini _ dedelerinin hem-

ehrisi olan - Sa'deddîn Kay-

nak'dan alarak yetien, devam

l çalmalariyle az zamanda

büyük baarlar gösteren, s-

tanbul camilerinde, son rad-

yo mevlidlerinde, pek baar-
l bir ses ve âheng birlii,

beraberlii içinde, azametli,

muhteem bir hançere bando-

su hâlinde Semavî konserler

veren; Fatihli kardeler, bu
feyizli mekteb'in belki henüz

pek yeni ve genç, fakat ilk

esasl me'zûnlarmdan mümtâ2
bir zümreyi tekil etmekte. (6)

Uzunca süren eski bir hasta-

i lktan sonra geçenlerde - 1 O-

'cak 1954 Cüma günü - rahma-

nn gufranna kavuan, stan-

bul basnnn emekdâr müret-
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tiplerinden, eski Hayâlîlerden,

son Kaadirîhâne meydancs,
temiz kapli, terbiyeli, yoluna
ve hizmetine candan bal,
efendi bir insan olan Sabrî en

|

kartal da, bu lâhûtî mekteb-
den feyizlenmi, müstesna bir

kymetti. Göçüü ile o da, bir

hayli eyler götürdü. (Rûh-
revân, â'd-ü hândan olsun!)

*
Mensuplar arasnda Hersek

11 Ârif Hikmet, Erzurum ule-

masndan Grekösekli Hac Os-

man efendi, Mareal Fevzi Çak
mak'n büyük babas Tophane
müftüsü Hoca Bekir efendi (7)

gibi fuzalâdan, ricâlden insan-

larn da bulunduu Kaadirîhâ-

nede, evvelce eski âdet ve in-

sanlara göre - çocuu olmayan
lara pamuk iplii ve eftali ve
rilir; ba daralan Kaadirîhâ-

ne eyhleri de smâil-i Rûmî'-

ye dilekçe sunarak, onun rû-

haniyyetinden istimdâd ve is-

tiâne ederler; ma'nevî kudret

ve tasarrufundan yardm bek-

lerlerdi.

DÜZELTME
Geçen saydaki yazmzda

yine baz tertip karklklar
olmutur: Kaadirîhâneyi; «ken

di bedeninden» yaptran, smâ
il— i Rûmî deil; Kaadirîhâne

ye kendi mülkünden yer veren

bostanlarn sahibi Hac Pîrî'-

jdir.

Zaten seyahatden yeni dö-

nen, «mangr Hakk'da» kalen

der bir derviin, Kaadirîhâne
yaptracak durumda olmad,
olamyaca besbellidir. Ancak
rivayeti öyle naklederler:

îsmâil-i Rûmî, ma'nevî bir

iaret ve zuhûratla Hac Pîrî'-

ye tekkeyi yaptrtdktan son-
ra, minarenin dibini kazmas-
n söyler; Hac Pîrî, önce çe-

kingenlik gösterir; Pîr, emrini
tekrar eder; nihayet kazdrlr.

Binaya harcanan parann
mikdar, aynen orada zuhur
leyler.

Kaadirîhâne hazîresinde ya-
kan Hac Pîrî'nin balksz tek
âhideden ibaret bozukça ifâ-

jdeli küçük kitabesi de, men-
sur deil, manzumdur; sülüsle
yazlm metninde unlar oku-
nur:

Tophanede, Salpazarnda, Hal

vetiyye ve Kaadirîye'den; Ka
raba tekkesinin son eski ey-
hi, Galata Mevlevîhânesinin

son Kudûmzen ba vekili ve
stanbul Kaadirîhânesinin son

zâkirlerinden: Durakç, mî'râ-

ciyeci ve mehûr evkafç: Ha-
fz Mehmed âkir Çetiner.

HÜVEL-HAYYÜL- BAKÎ
Sâhibül-hayr Hac Pîrî-i- muh

terem
Bu mekaam'a oldu bâis, râygân
Ruhu âd ola zikrullâh ile

Eyle Yarabbî ravza'sn Cennet
mekân.
(1040)

(1) Sultanahmed camii eri-
finin karsndaki Ayasofya
camiinde, Cuma va'zyyesine
mahsûs kürsünün dibinde, «ak
am usûlü» adiyle «Sinan-
Erdebîlî» tarafndan Halveti-

ye usûlü icrâ ve ihdâs edildii
gibi Sinan- Erdebîlî'nin, Cu-
ma günleri va'za çkt bu
kürsînin tam karsna rastla-

yan direin üstüne; Pîr Sa'-

deddin-i- Cibâvî'nin ad yazl
büyük levhann aslmas ve
önünde Sa'diye usûlü ile âyin
yaplmas, sultan Üçüncü Mus-
tafa zamannda amdan stan-
bula gelen Abdüsselâm-i ey-
bânî'den kalmadr.
Akam usûlü, Merûtiyete

kadar sürmütü. Kadir gece-
leri icrâ edilen Sa'diye erkâ-
n da, inklâbn balarna de-

in uzad, stanbulun hemen
bütün tekke tekilât, civar e-
hirlerden gelen tarikat men-
suplar tarafndan yine Aya-
sofya'da - Kadir gecelerine
mahsûs olmak üzere - pek câ-

zip ve azametli ekillerde sa-

bahlara kadar süren -. Devrâ-
nî, kyâmî, ku'ûdî, beyyûmî -

gibi türlü tarikat âyinlerinin,

son günlere kadar; estetik, rit-

mik bütün icaplariyle - devâm
ettirilmekte olduu, eski stan
bula âid Ramezan âlemlerinin,

henüz unutulmayan hâtrala-
rmdandr. Fetihden 18 yl son
ra, 12 Havvâriyûn kilisesi üze
rine, «Mi'mâr serây-i sultanî:

usta Sinan» da denilen Sinân-
atîk ile, mimar ba Ayas aa-
nn, ilk selâtîn camii olarak

yaptklar birinci Fâtih cami-

ine, Hac Bayram- Velî'nin

ba halîfesi, Fâtih'in büyük
müridi ve yannda ma'nevî

hükümdar, eyh Akemsed-
dîn tarafndan Bayramiye me-
îhati konulmu, Halvetiye pîr

lerinden Nûreddin-i- Cerrâhî

de, - Cuma namazlarnn n'at-i

erifinden sonra, - müezzinler

le birlikte okunmak üzere -

be belime-i tehîd vakfetmi-
ti. Bunlar sonradan ulemânn
düdahâ1 esiyle, kaldrlmd.
Müstesnâ günlerde ba'zan ihya

edilmi, Sultan Abdülmecîd'in

son saltanat yllarna kadar
da, Karagümrükdeki Nûred-
dîn âsitânesi eyhleri tarafn-

dan vekâleten ve idâreten ifâ

olunmutur. Müezzin mahfeli-

nin altna serilen kaim Araki-

ye seccade üzerinde, - Cuma
namazlarnn tesbîh duasn
müteakip - son olarak Bayrâ-
miye evrad ve Tevhîd-i erîf

okuyan Nûreddîn âsitânesinin

on beinci eyhi, Üsküdarl
Ârif Dede halîfesi, merhûm
Abdülâzîz Zihnî efendidir. (Gö
çüü; Hicrî: 1270) Senede alt-m kuru paras varm.
Fatiha hanlk, müezzin ba-

ya âid olduundan; eyhin,
- oturduu yerde cumhurla o-

kuduu kelime-i tevhîd'den

sonra - müezzin ba «Fâtiha»

eder; bu paray da, ona verir-

lermi. Ba'z menba'larda gö-

rüldüüne göre, Sünbül Sinân
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(Sünbül Efendi) de, Fâtih ca-

mii erifinde devrân ettirmi-

tir.

(2) Birinci Mecidiye, yine

Abdülmecîd tarafndan 1853

(1270) de, üçüncü defa büyü-
tülerek, yaptrlan deniz kena-

rndaki çifte minâreli mehûr
Ortaköy camii erifidir.

(3) Son devrin çok kymetli
neyzen ve hattatlarndan, Ga-
lata Mevlevîhânesinin son ney
zen bas pek mübarek ve mü
teerri* gerçekten metin bir

mü'min olan rahmetli Emin
Dede, mevlevî usûlüne göre,

binbir günlük çilesini bitir-

mi «dede» olmamakla bera-

ber, kendisini tanyanlar ara-

snda dedelikle bilinirdi. Tp-
k herhangi bir eyh'e ve eyh
zadeye (eyh oluna) veya ha

lîfeye, seyr-ü sülük görmedii
bir baka tarîkatden - teber-

rük maksadiyle - âyin icrâsma

(yalnz fa'lem) diyerek zikri

açmaa), yahut Fâtiha'ya me'_

zûniyet (sonunda Fâtiha diye

rek zikri bitirmee) ve yahut

sadece inâbe vermee (dervi

kabûl etmee) izinli olarak

vermen icazetnâmeler gibi...

Üsküdar mevlevîhânesinin son

eyhi, büyük dil âlimlerinden

üstadm Ahmed Remzi Dede
Efendi merhûm da, çileye so-

yunmu bir dede olmad hal

de, stanbulun tarikat ve ede-

biyat muhitinde, dedelikle ta-

nnmt. Fakat tekilât çok
mazbût ve «Yeseviyye» den
sonra en kuvvetli bir Türk
tarikat olan Bektailikde, mü
cerred bektaî babalarnn en

yal ve kdemli olanlarndan

bir büyüüne, - on iki halîfe

babann toplu karar ve inti-

hâbiyle, en son rütbe olarak

verilen «Dede Baba» unvan,
bu güne kadar kat'iyyen iyti-

barî olmamtr. Çünkü onlar-

da, evlâdiye deil, erbabiye hâ
kimdir. Keski bütün tarîkat-

lerde de, böyle olsayd. Ac ve
hazîn olmakla beraber kabûl

etmek lâzmdr ki, son çalar-
da türeyen korkunç derecede

câhil, cehlinden de pek çok

gâfil ba'z tarîkatçilerin gittik
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çe artmas, yine son zamanlara
âid kötü bid'atlerden biri olan

evlâdiye usûlünün icrâ ve tat

bîkmdan sonra, - babadan
geçme müteeyyihlerin çoal-
masiyle - balar; bir düziye de

ilerler. Bu haksz ve famâmiy
le yanl hareketle eslâfn va-

kf artlarna da hiyânet edil-

dii görülür. Zirâ eyhlie
namzet olan evlâd- ekberin,

emsâlinden her veçhile; a'lem,

eslâh, ered ve elyak - en â-

lim, en sâlih, en kâmil; ilim-

de, irfanda, ahlâkda, bilhassa

irâd kudretinde en liyakatli -

ve mümtâz olmas, madde
madde, açkça art koulmu
olduu halde, maddî ve ahsî

çkarlarndan r baka bir ey
düünmeyen bir takm tufey-

liler, esef olunur ki, dâimâ bu

nun hilâfnda hareket etmi-

lerdir, ne yazk!.

Sras gelmiken unu da ilâ

veten ve tahsîsen belirtmek

icâbeder ki, gerçekden irfan

ve zarâfet yata olan mevle-

vîhânelerde (mevlevî tekkele

rinde) - dâima münevverlerin

den seçilmek artiyle - eyh
postuna oturan mevlevî eyh-

leri, Konyadaki Pîr evi çele-

bisinin temsîlen vekili sayl-

dklar için, onlara «eyh» ye-

rine, «dede» denilmesi, usûl-

dendi.

(4) Temiz huyundan dolay

kendisine verilen son bir isim

de; - içi d güzel - ma'nâsma,

«Hasenüssîre vessûre» dir.

(5) imdi âfiyy-i Hakîki-

den ifâ bekleyen çok deerli

dostum Sa'deddîn Kaynak, bu-

gün yanmda, Hobcu zâdenin,

notasz mi'râciye okumakdaki

emsalsiz kudret ve ustaln,
hayretlere varan derîn bir tak

dirkârlkla dinledikten sonra,

Hobcu'nun arkasm svam, be

nim de kulama eilerek, srr

söyler gibi «Bu, bizim imâd-

mz (musikîde temel direimiz)

demiti.

(6) Velî haslet bir ana ve

babann çocuklar olan bu se-

vimli gençler, Fâtih ve çevre-

sinin pek iyi tand «Tosun-

er» âilesi içinde, yalar sra-

siyle en büyükleri ve kaafile

bakam mevkiinde bulunan:
çalpâreci (zil vurucu) «yld-
rm» zekâl Sâlih Ziya; billur

hançeresiyle ezan- erif oku-
makda rakipsiz bir edâya, hu-
sûsiyle «iç ezan» nda, pek üs-

tün bir kabiliyete mâlik bulun
duundan, kendisine «minare
bülbülü» ad verilen ehzade
camii erifi müezzinlerinden:

Hâfz ISTûreddîn; arkadalar-
nn «Güzel Hâfz» dedii ve
srasiyle, Fethiye, Draman,
Fâtih, Beyolunda Hüseyinaa,
ili câmi'lerinin güzel yüzlü,

güzel huylu eski müezzini:

Hâfz Ahmed Kemâleddîn; tah

sîl hayatnda eref levhasn-
dan hiç silinmiyen adiyle, ile*

rinin kuvvetli bir münevveri
olarak yetimekte bulunduu-
nu fi'len gösteren, her hâliyle

fazîletsever bir genç olan, Hu-
kûk Fakültesinin kymetli ço-

cuu; Halîl - Halîlüllah gibi

dört kiilik bir karde koro-

sundan ibâret bulunuyorlar,

Tekke ve kubbe musikîmizin

ayni soydan gelen bu gönül

bülbüllerinin, taze nameler,
ve terennümlerle kalblere dö-

külen kaynam sesleri, dâi-

ma aranlyor. Mazinin hasreti

ni gideren bir hançere kevseri

hâlinde, kendilerine mahsûs
okuyu tarz ve tavrlar, tak-

dir gören baarlar, terbiyeli

hâlleriyle, koca ehrin içinde

- hakl olarak - topladklar
ilgi ve sempatinin, gün geçtik

çe artp yaylmakta olduunu,
sevinerek görüyoruz. Ba'zan

aralarnda parlayan «Hâfz ho-

ca» talebesinden; küçük Bür-
han da, bize ilerisi için, küçük
lüünden umulmayan - zen-

gin ümitler veriyor.

(7) inâsî'nin eski ve yakn

dostu olan bu muhterem zât,

rahmetli üstadmz Ahmed Râ

sim'in söylediine göre, âirin

son deminde yannda bulun-

mu, sabaha kadar baucun-

dan ayrlmyarak, ona iittire-

cek ekilde Kur'ân- Kerîm

okumudur.



Bizde ilkler:

Türkiye'de ilk Kulüp
Yazan: Muharrem GRAY

Batllamak modas mem-
leketimizde bir hayli deiik
liklere ve gelimelere yol aç-

mtr. Sultan Abdülazizin

Msr ve Avrupa seyahati,

ibat âdet ve modalarnn
memleketimize akn etmesi-

ne yardm etmi, bu arada
bir çok Avrupal usul ve mo
jjdalar, eyas zenginlerimiz

[arasna yaylmaa balam-
t. Avrupadan dönen devlet

adamlar stanbulda bir ku-

lüp açma da düündüler,
bata prens Mustafa Fazl Pa
a olduu halde bu ie teeb
büs edildi ve hâlen Çemberli
tata vakflar bamüdürlü-
ünün igali altndaki bina-
da 1871 ylnda «Encümen-i
ülfet» (ad altnda ilk kulüp
kurulmutu. stanbulun ta-

nnm ahsiyetleri artk bu
kulübe devam ediyorlar, dev
let adamlar da yabanc ah-
siyetleri burada arlyorlar-
d. Kulüpte, pek tabiî olarak
Maz kât oyunlar oynan-
masna da balannca, yobaz
lar arasnda dedikodular dalm yürümütü,
j

Bu kulüp bahsinde, Prens
VEustafa Fazl Paayla ait iki

îiâtray da anlatalm:
Paa, Avrupa seyahatine
jkt zaman Montekarloya
ia uriamt. Bir gün, pen-
cerenin önüne oturmu, ga-
zetesini okumakta iken, ya-
knndaki bir masaya otur-
nu olanlar bakara oynuyor
"arm. Bir aralk bir Rus
>rensi 200.000 franga bir kâ

' it satmak istemi, dier o-
1 tuncular bunu çok bularak
?ekingen hareket etmiler;

.
>u hal karsnda Rus pren-
îin gururu arttrm, etrafa
neydan okuyarak konuma-

' ja balam; bu hareket Mus
n afa Fazl Paann gururuna
jlokunmu ve «Banko» diye-

t

rek, Rus prensinin 200.000

frangn kabul etmi. Moskof
prensi arkasna dönüp, sa-

kall ve fesli bir Türk paas
görünce, istihza ile yukardan
aa süzmü ve:— Sizden baka banko di-

yecek buradâ kalmad m?
diyerek alay etmi.
Bu sözler, Mustafa Fazl

Paann millî gururuna do-
kunmu ve hiddetle masann
bana geçerek, cebinden ç-
kard kapal bir zarf ma-
saya koymu ve Rus prensi-

ne:
— Ben sizin 200.000 fran-

gnza banko demitim; siz

de bu kapal zarfn içindeki-

ne banko der misiniz? diye
meydan okumu. Kabul zo-
runda kalan Rus prensi iki

kât çekmi ve Türk paas
da iki kât çekerek elinde

buruturmutur. Paa, Rus
prensinin bir üçüncü kât
çekmesini de reddetmitir.
Rus prensi elindeki kendi kâ
tlarma bakm, be says
vter. Mustafa Fazl Paa o za
mana kadar kendi kâtlar-
na bakmam dahi. Fakat, a-

çp baktklar zaman, Türk
paasnn kazand görül-

mü. Bunun üzerine kapal
zarf açlnca, Kredi Liyone
Bankasnn Paris merkezine,
paann emrine yazlm iki

milyon ngiliz liralk bir çek
çkm. Masadakiler hayret-
ten donakalmlar, Rus pren-
sinde de afak atm. Türk
ptaasna yalvararak, af dile-

mee balam. Paa da, Mos-
kofun bu sefil ve perian
halini kâfi bir ceza saym;
biraz önce Rusun teklif etti-

i 200.000 frank oradaki gar-
sonlara datlmak artiyle
meseleyi kaplatabileceim
söylemi. Ve, dediini de yap
trarak, marur Moskof pren

sinin gururunu adam akll
krdktan sonra 2.000.000 n-
giliz liralk kazancn ondan
istememi.
kinci hâdise de, Çemberli-

tataki «Encümen-i Ülfet» te

geçmitir. Paa bir gün ya-
banc dostDarna bir ziyafet

vermi. Kulübün aç bas
Dimitri ile müdürü Andon e-

fendi birbirlerinin zdd kim
selermi. Ziyafette bulunan
misafirler yemeklerden fev-
kâlâde memnun kalmlar.
Bilhassa çorbaya baylm-
lar. Bu hal paann pek ho-
una gitmi. Müdürle açba-y taltif etmek istemi, An-
don efendiden ziyafetin he-
sabn istemi; o da Dimitri-
ye giderek, yaplan masrafn
miktarn sormu. Dimitri,
400 altm, deyince, Andon e-

fendi akna dönmü. Fakat
Dimitri: «Ne zannettin de-
mi, yalnz çorbalara 80 lira-

lk horoz hayas gitti» demi.
Müdür Andon, kovulma

korkusu ile kna skla pa-
aya gidip masrafn 400 al-

tn tuttuunu ve yalnz çor-
balara 80 liralk horoz ha-
yas gittiini söylüyor; fakat
paja bir kahkaha atarak:— Ne sandn Andon efen-
di; diyor. Dimitri çok idare-
li i görmü, böyle açba
her kapya nasip olmaz.
Ve, paa, her ikisini de tal-

tif ediyor.

Bir müddet sonra, Mah-
mut Nedim pa& sadarete ge-
liyor. Kulüp hakknda dedi-
kodular artyor. Nihayet ka-
patlyor. Sonradan Beyo-
lunda Serkuldoryan kulübü
açlmtr.
BZDE LK TYATRO
Koca Reit Paann yeti-

tirdii Âli Paa ve arkada-
lar gibi, Bat zihniyetini be-
nimsemi kimselerin tevik
ve himayesiyle bizde ilk ti-

yatro, 1848 ylnda, Beyo-
lunda Hristaki pasajnda açl
mtr. Ad, Nauman Tiyat-

rosu idi. Avrupadan gelen o-

peret kumpanyalar burada
temsiller veriyorlard. Yaban
clar buraya pek fazla itibar

ettikleri için, 1857 de padi-

iah, tiyatronun Dolmabahçe
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havagaz tarafndan aydn-
latlmasn irade etmitir.
Halk ta gitgide tiyatroya

rabet gösterince, Ermeni va
tandalardan mürekkep san'

atkâr ekipleri meydana gel-

mi, talyancadan tercüme e-

dilen piyeslerin temsiline
balanmtr. Daha sonra da,

Gedikpaada bir jat canbaz-
hanesi tiyatro haline getiril-

mi ve Düyunu Umumiye nâ-
zn Âli bein himaye ve te-
vikiyle Güllü Agop efendi
burada Türkçe temsiller ver-
mee balamtr. Bir kaç za-

man sonra, erkek san'atkâr

-

lar arasria Türkler de kar
mtr. Türk kadnlarnn ti

yatroda rol almalar bir hay
li gecikerek olabilmitir.

Muharrem GRAY
DÜNYADA VE TÜRKYE -

DE LK TRAMVAY
Yeryüzünde ilk tramvay,

1842 ylnda Birleik Ameri-
kann New - York ehrinde
kurulmu ve iletilmitir.

Bunu, Loubat adl bir Fran-
sz mühendisi yapmtr.
Bundan 18 yl sonra da,

Train adl bir Amerikal n-
giltereye gelerek, Amerika-
da tatbik edilmekte olan
tramvaylarn bir benzerini
yapt ve çaltrd.

Fakat, Amerikada ilk tram
vay tesis eden ve ileten
Louba adl Fransz mühendi-
si, 1854 ylnda kendi memle-
keti olan Fransaya gelerek,
Pariste Billy rhtm üzerin-
de tramvay tesisleri kurdu.
Buna o zaman Fransada «A-
merikan treni» deniyordu.
1856 da Paris tramvaylar
Omnibus kumpanyasna dev
redildi ve Concorde meyda-
nna kadar uzatld.
Bundan sonra tramvay, di-

er memleketlerde de sür'-

atle geliti. Fakat Fransada
çok ar inkiaf etti. Paris ve
Lil ehirlerinde elektrikli
tramvaylar ancak 1873 yln
da tatbik edilebildi.

lk zamanlarda dünyann
her tarafnda atlarla çekilen
tramvaylar, sonralar elek-
trikle iler haline gelince, e-
killerinde ve hatlarnda bir
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çok yenilikler yapmak zaru
reti hâsl oldu.

Tramvay, Avrupa memle-
ketlerinde kullanlmaa ba-
ladktan yirmi yl kadar son-
ra, yani 1869 ylnda Türki-
yede tatbik olunabilmitir.
Fakat bizde, ilk elektrikli

tramvaylar stanbulda deil,
o zaman bize ait bulunan
am ve Selânik ehirlerinde
çaltrlmtr. stanbulda
elektrikli tramvay ise ancak
1912 ylnda kullanlabilmi-
tir.

stanbulda tramvay ara-
balarn çekecek atlar, ya-
banc n^emleketlerden ve
bilhassa Macaristandan satn
alnrd. Fakat, Balkan har-
bi srasnda tramvay idaresi
atlar ordu ilerinde kulla-
nlmak üzere 26.000 küsur
lriaya devlet tarafndan alm
d, yerine de bir müddet at
getirtmek mümkün olama-d için, stanbul ehri bir
yl kadar tramvaysz kalm-
tr.

te bu srada, Kabatata
ufak bir elektrik fabrikas
yaplm, önceleri Tünel -

ili, daha sonra da Kara-
köy - Ortaköy arasndaki
tramvaylar bu fabrikann
yardm ile elektrikle iletil

mee balanmtr. ehrin di

er hatlarndaki tramvaylar
da, 1912 ylnda tamamlanan
Silâhdaraa fabrikasnn i-
lemee balamas üzerine e-

lektrikle çaltrlmtr.
Nedret KIVANÇLI

TRAMVAYIN MEMLEKE-
TMZDE GEÇRD

SAFHALAR
1869 ylnda kurularak i-

lemee balayan ilk atl tram
vaylar, Eminönü - Bayezit
hattnda sefer yapyordu. A-
rabalar iki veya dört at çe-

kiyordu. Atlar, Soukçeme'
de, yani imdiki adlî tp mü-
essesesi önüne gelince, yoku
banda deitiriliyordu. At-
l tramvaylar Eminönü - Ba
\ezit yolunu 45 dakikada a-

labiliyordu. Köprüden tram-
vay geçmezdi. O tarihlerde

Türk kadnlar sokaa nadi-

ren çktklar için, imdiki

gibi izdiham yoktu. Araba-
larda, kadnlarn yeri de, ön
tarafta bir perde ile ayrl-m idi. Kadn - erkek kar-k oturulmuyordu.

Tünelin ilemee balama
tarihi ise, tramvaydan be
yl sonra, yani 1874 tür. O ta

rihlerde, Galata ile Beyolu
arasnda, darack ve çok dik
Yüksekkaldr'imdan baka
geçit yolu yoktu. te bu iki

ksm birbirine ksa yoldan
balamak için Fransz mü-
hendislerinden Gavand'm ha
zrlad projeye göre, tüne-
lin inasna baland ve üç
yl dört ayda tamamland.

Tünelin iletilmesine ba-
land srada, zamann pa-
diah Sultan Hamid, bunda
da baz vehimlere kapld ve
(ümmet-i Muhammedin ba-
na belki bir felâket getirir, o-

nun için önce bir müddet
hayvan nakli suretile ne i gö
rebileceini anlayalm) di-

yerek, insan nakline müsaa-
de etmedi ve tünel bir müd-
det kasaplk hayvan naklin-

de kullanld.

Tünelin yapld sra-
larda stanbulda elektrik
fabrikas bulunmadn-
dan, ilk zamanlarda virmi
vldan fazla bir müddet,
hususî motörle çaltrl-
mtr. Vagonlarda da pet
rol lâmbas yaklyordu.
Vagonlar, imdiki gibi ka-
pal deildi. Bu yüzden u-
fak tefek kazalar oluyor-

du.
Yapld günden beri Tü-

nel üç esasl kaza geçirmi-
tir, ilk ikisinde insan kapb
olmam, fakat kinci Cihan
Harbi srasndaki büyük ka-

zada ölenler ve ar yarala-

nanlar olmutur.
lk zamanlarda tünelle il-

gili iki enteresan vak Ja da
geçmitir. Biri, üstünde im-
diki gibi büyük binalar ol-

mayp, ba, bahçe ve mezar-
lktan ibaret bulunduu za-

manlarda, geceleri el ayak
çekildikten sonra «arab» de-

nen bir hortlan dolat
rivayetidir. Bu sebepten, ge-

ce seferleri için içi buluna-

myordu. kincisi de, on yl



kadar evvel, heybesi ve su
destisi yannda saf bir köy-
lünün vagondan çkmaya-
rak, defalarca bir aa, bir

yukar baa sessizce gidip

gelmesi ve bu halin yolcula-

rn dikkatini çekmesidir. Ni-

hayet zavall köylüye:
— Neye çkmyorsun, bo-

kuna tekrar tekrar gidip ge-

liyorsun? denilince:

— Ben, Mekke-i Mükerre-
meye gidiyorum, oraya va-

rnca çkacam; cevabm
vermitir. Bunun üzerine i
aratrlnca, bir açk gözün

saf köylüyü, tünel yolu ile

Kâbeye yollayacam, vâdi-

le dolandrd anlalmtr.
LK ELEKTRK

stanbul, 40 yl öncesine

kadar, evvelleri mum, daha
sonra da hava gaz ile aydn
latlrd. Hava gazi ile ay-

dnlatma, 1892 den 1913 y-
lma kadar sürmü, bu tarih-

te hava gazi ve elektrik ev-

lere de girmitir.

1912 de kurulan ve 1913

de biraz daha gelitirilen Si-

lâhdaraa elektrik fabrikas
ihtiyac karlamaktan çok
uzakt ; Yalnz tramvaylarn
tahrikine ve bir ksm sokak

lara büyük otellerin aydn-
latlmasna yetebiliyordu.Sojn

radan geniletilerek, ihtiya-

c karlamaa balad.
Elektrik, Tramvay ve Tü-

nel müesseseleri 1938 yln-
da hükümetçe yabanc irket
lerden satn alnd. O tarih-

te elektrik aboneleri says
100.000 iken, bugün 220.000

dir.

TAIMA REKORU
Elektrik, memleketimizde

hiç bir ehirde olmad ka-

dar geni ölçüde stanbulda
istihlâk edilmektedir. Bilhas

sa ulatrma iinde rekor k-
rar mahiyetteki sarfiyatn
belirtmek için bir kaçrakam
verelim:
Tramvaylarn bir ylda ta-d yolcu says 113 mil-

yondur. Tünel de 9 milyon
yolcu tamaktadr. Buna
karlk ehir vapurlarnn
yllk yolcu says 55, hususî

ve tramvay4 otobüslerinin

yolcu says da 34 milyondur.

Banliyö trenlerinde de 17
milyon yolcu tanmaktadr,

BZDE LK TREN
1869 da Avrupanm bir çok

yerleri demir yollarile kapl
olduu halde, Osmanl impa-
ratorluu snrlar içinde yal-

nz Varna - Rusçuk arasn-
da 224 kilometrelik bir de-
mir yolu vard. Bu da bir n-
giliz kumpanyasnn mal
idi.

Bu tarihlerde Osmanl hü-
kümeti, demir yoluna olan ih

tiyac gerei gibi duymaa
baladndan Nafa Nazr
(Bayndrlk Bakan) Davut

-

paa Avrupaya yolland. Na-
zr, bir hayli uramalardan
sonra, mehur milyarder Ro-
çildin de ortak bulunduu
bir teekkülün mümessili o-

lan baron Hirach ile stanbul -

Edirne - Filbe - Sofya - Ni
üzerinden Saray - Bosnaya
geçerek Avusturya hududu-
na varacak bir demir yolu
tesisi için mukavele imzala-
d. Yine b

tu mukaveleye gö-

re, biri Edirneden Dedeaa-
ça, ikincisi Filibeden Burga-
za, üçüncüsü Selânie, dör-
düncüsü de Niten Srp sn-
rna varacak dört ayr hat
inas da kararlatrld. Bü-
tün bu hatlarm tutar 2500
kilometre olacakt. Bu anla-
ma bir çok deiikliklere u-

rayarak, nihayet 1872 de E-
dirne - Dedeaaç; Selânik -

Üsküp yollarnn inasna im
kân bulunmu, ertesi yl da
stanbul - Edirne hatt bü-
yük törenle ilemee açl-
mt. 1875 ylnda da, yuka-
rda gösterilen dier hatla-

rn inas bitmitir.
Böylece Avrupada ilk de-

mir yojunun ileyii tarihi o-
lan 1776 ylndan yüz yl
kadar sonra stanbul da de-
miryoluna kavumu bulunu
yordu.
Dünyada, ilk treni tekil

eden ilk lokomotif 1770 y-
lnda Londrada tecrübe edil-

mi, iyi netice verdii için

de, onJûlometrelik bir demir
yolu döenip, lokomotifin ar
kasma vagonlar taklmak su
retile ilk tren hareket ettiri-

iebilmitir.

LK YATAKLI VAGON
Bizde yatakl vagon, 1924

yl temmuzunun 23 çaram-
ba günü, Büyük Millet Mec-
lisi Bakan Ali Fethi (rah-

metli Fethi Okyar) tarafn-
dan kordelâs kesilmek su-

retiyle, ilemee açlmtr.
O . gün, Haydarpaa stas-

yonundan hususî bir katara
balanan ilk yatakl vagon,
davetlileri Herekeye kadar
götürür) getirmek suretile i-
letilmee balamtr.

Saln ve Güzelliin Tlsm
Eski devirlerin mergup ve makbul gda maddelerinden

olan zeytinya, sal korumak, güzellik ve cazibeli artr-

mak için de, çeitli ekillerde kullanlrd. Yukarda resmini

gördüünüz Quo vadis'in güzellik perisi Liji'nin yüzünü ay-

dnlatan kandilin alevi de, cildine taravet, cazibesine kuv-

vet salayan zeytinyandan nûr almaktadr.

Modern keifler, zeytinyann gdaî kymetini ve terki-

bindeki, cinsî faaliyeti kuvvetlendiren, E vitamini mevcudi-

yetini meydana çkarm olup, tarihî devirlerden beri zeytin-

yana gösterilen rabetin esrarn açklamtr.
Bu ve dier gda maddelerine ait merakl bilgiler; i-

manlamak veya zayflamak, endam katlarn muhafaza e
güzelletirmek için gerekli kalori ve vitamin hesaplan; vi-

tamin kaynaklar, ve içilecek eylerin vasflar ve cinsleri,

muayene usulleri v. s. v. s. Mehmed Ali Kâtç'nn BESN
KILAVNZN isimli aheserinde tafsilât ile bulunuyor. Tavsi-

ye ederiz.
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Otomobil 9

in Douu
Bu gün insanlarn en basit

nakil vastas sayd otobo-

bil, yer yüzünü öylesine kapla-

mtr ki, tanrnn günü ezip

çiniyerek hayatlarna son ver

dîi insanlarn kurban olmala-

r bile, artk olaan ilerden

saylmaa balamtr.
Bu gün yer yüzünde, on bin-

lerec otomobil var bunlar her

gün yüzlerce insann kurban et

mektedirler. Otomobil, artk
hayatmzn terkedilmez bir

ihtiyac haline girmitir. O ka-

dar ki, kasap, bakkal, manav
bile onsuz i göremiyor veya-

hut görmekte zorluk çekiyor,

natta, bata Amerika olmak
üzere baz ileri Bat memle-
ketlerinde hususî otomobili

bulunmayan ailelerin says
pek azalmtr.

Bunlar kaydettikten sonra,

bir de elli yl öncesine döne-

lim. imdiki modern ve k oto

tomobillerin yerine onlarn de-

desi saylan iptidai otomobil-

lerin ahlaya, oflaya, kna, sk

1897 de zamanna göre lüks bir otomobil

na, tabii ki bu günkülerden

çok yava gitmee çalmalar-
n görenlerin -aman bu cansz

makine belki üstümüze geli-

verir diye- saa sola kaçarak
hayret ve merakla seyrettik-

lerini gözönüne getirelim.

Bisikletten otomobile geçi

Bu, nasl olmutu? Durur,
ken ortaya nasl çkm vc

imdiki mükemmel hale gele-

bilmiti? Bunun cevabn, yari

otomobilin tarihini, bizzat ota
mobil icadetmi olanlardan bir

olan Zelele'den dinliyoruz

1885'de Habeistanda dodu
halde Fransz vatanda ola
bu kimse, 1897'de makinist ç-

ra olarak, Dion imalâthane

sine girmiti. O tarihte Fransa

daki Renault kardeler de ili

otomobillerini imâl etmek ü
zere Dion imalâthenesinde

motörler satn almlard.
Tam üç yl sonra, yani Yir

minci yüzyln banda, art

makinist olan genç Zelele, il

defa kendi elinden çkm ola

otomobilin direksiyonu ban
geçmiti. '

Böylece, elli küsur yllk bi

otomobilcilik esnasnda, her
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git motöriü vastay kullandk-

tan sonra, hâlâ sevdasna doya»

myan Zelele; imdi yer yüzü»

nün bütün oförlerinin pirî ve

eyhidir ve otomobilin kendi

elinde doup büyüyüünü .öy

le anlatmaktadr,,

«lk tek silindirli; be bey»

gir kuvvetli, petrolle ileyen

otomobille yolda görüldüüm
zaman, bütün faytoncular be-

nimle alay etmee baladlar,

Hattâ, halk bile bu «eytan i-

cadma» inanmayan gözlerle

bakyor, ve bu «kendi kendi»

ne yürüyen acayip araba» ya

binmee hiç cesaret edemiyor

lard. Bu ilk otomobilin -bu-

günküler gibi- direksiyonu

yoktu. Tpk kahve deirme-
ninin kolu gibi bir manivelâ»

s vard. lk defa buna bin-

mek cesaretini gösteren (bi-

lâhara yedinci Edvard ola»

rak ngiltere tahtna çkan)
prens de Galles'dir, Bir

müddet sonra ayni otomobil-

le Belçika kiral Leopold'ü

de gezdirdim. Benden ilk o-
förlük dersini alan da, o dev»

rin naml ve dilber artisti

Othero'dur. *

Bu ilk otomobili yola ç-
karmak bir mesele idi. ' Sa-
bahleyin saat sezikde yola

çkmak istersek, saat altda
hazrla balamak gerekir»

di. Ancak bir kaç yl sonra

otomobil motörleri tekem-
mül ederek, daha pratik ve
süra'tli hareket imkân elde

edildi. Fakat uzun bir zaman
otomobiller kjaroserisiz, yani
açk kullanld. Tekerlekleri

de, fayton tekerleklerinden
pek az kalnca idi. Sür'ati i-

se, en çok 15-20 kilometre-
yi geçmiyordu. Zaten yollar

hep atl arabalarla dolu ol-

duundan, daha hzl gitme-
e de imkân yoktu. lk oto»

mobiller far'szd. Yalnz, o-
förün Çanda ve solunda,
faytonlardaki gibi, zayf k-
l fenerler vard
Otomobilin krk - elli yl

gibi ksa bir zamanda, bu-
günkü haline gelerek, saatte
yüzlerce kilometre yapabile-
ceini, o vakit rüyamda gör.,

eydim, inanmazdm.»
Türkiyeye, ilk otomobili

Sultam Hamd'in an ti esinin arabase

Sultan Aziz'in askharabas

kimin getirdii hakkndiaki
rivayetler çeitlidir. Bir ri-

vayete göre, Msrl prenses
Abbas Halim Paa, baka bir

rivayete göre ise, sonradan
son halife olan ehzade Ab-
dülmecit efendidir. lk oför
de, Acem lâkabüe anlan Ab-
dürrahim'dir.
Bu ilk arJabalar, Avusturya

mamulât ve petrolle iler haLle

de idiler.

Bir müddet sonra, yani Bi-

rinci Cihan Harbinden az ev-
vel, ilk Ford otomobilini ge-
tiren Enver Paadr»
Memleketimizde bu suret-

le yaylmaa balayan otomo
bilin takside kullanl da,
yine bu oför Abdürrahimm
ilk arabay piyasaya sürüsü
balamtr.
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