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DOĞRU MU?
 Şu anda hepiniz neyin doğru olup olmadığının merakı içerisindesinizdir. Sizleri fazla
meraklandırmayıp konuyu açıklığa kavuşturayım. Birkaç hafta önce Başkent Üniversitesi
tarafından yayınlanan Bütün Dünya Dergisi’nde, yaklaşık bir asırdır Atatürk’e ait olduğunu
sandığımız “Conilerle Mehmetçikler Arasında Fark Yoktur” sözlerinin, aslında O’na ait 
olmadığını keşfetmişler. İşin aslı ise yapılan bir dizi araştırma sonucu ortaya çıkmış. 
 18 Nisan 1934 günü, Avusturalya’dan Mustafa Kemal Paşaya bir telgraf gelir. Bu
telgrafta 25 Nisan Gelibolu çıkartmasının yıldönümü dolayısıyla Avusturalyalılara bir
mesaj gönderilmesi istenir. Telgrafın altında da o dönenin büyük Avusturalya gazetelerinden Star
gazetesinin imzası vardır. Atatürk’ün bu telgrafa cevabı çok kısa ve nettir: “25 Nisan 1915 
Gelibolu Çıkartma Hareketi ve bu Yarımada’da cereyan eden bütün muharebeler, dünyaya 
orada kanlarını dökenlerin kahramanlığı ile beraber, bu mücadelenin sebep olduğu zayiatın
milletleri için ne kadar elemli olduğunu göstermiştir.” Daha sonra mektup Melbourne Star

Bizim devlet idaresinde takip et-
tiğimiz prensipleri, gökten indiği 
sanılan kitapların dogmalarıyla 
asla bir tutmamalıdır. Biz, ilham-
larımızı, gökten ve gaipten değil, 
doğrudan doğruya hayattan almış 
bulunuyoruz.

MEDRESELER NEDEN KAPATILDI?
 Bir kaç yıl önce çıkarılan bir yasa ile vakıflara medrese açma izninin verilmesi ve 
yabancı üniversitelerin, kendi ülkelerindeki statüleriyle ülkemizde açılmasının önünün 
açılması 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat (Eğitim-Öğretim Birliği) Yasası’na aykırı-
dır. 3 Mart 1924 öncesinde kurulmuş olan tüm medreseleri vakıflar açmıştır. Bu medre-
selerin kapatılması Mustafa Kemal Paşa tarafından aynı tarihte gerçekleştirilmiştir. Peki, 
Mustafa Kemal bu medreseleri kapatmaya ne zaman karar vermişti. Kaynaklar Mustafa 
Kemal’in bu konuda çok önceden karar verdiğini gösteriyor. Buna ilişkin Mustafa Ke-
mal’in bizzat yaşadığı ilk belirgin olay şudur: Mustafa Kemal işgal altındaki İstanbul’da 
ülkenin sorunlarına çözüm ararken, kimi medrese hocaları kurdukları cemiyetler vasıta-
sıyla, işgalcilerle işbirliği yaparak ulusal mücadeleye karşı ellerinden gelen her kötülüğü 
yapmışlardır. Bu cemiyetlerinden biri 19 Şubat 1919’da İstanbul’da kurulan, üyeleri ara-
sında İskilipli Atıf Hoca, Konyalı Hoca Atıf Efendi, Mustafa Sabri ve Said-i Kürdinin bulunduğu ve ileride İslam Teali (Yüceltme) 
Cemiyeti adını alacak olan, Cemiyet’i Müderrisin yani Medrese Hocaları Cemiyeti’dir.            
 Mustafa Kemal’in yaşadığı ikinci olay 28 Mart 1922’de Konya’da bir medreseyi ziyareti sırasında yaşanmıştır. O gün
medresenin en kıdemli hocası, Mustafa Kemal’den medrese sayısının artırılmasını ve medrese öğrencilerinin askere alınmaması-
nı rica eder. Buna Mustafa Kemal’in yanıtı çok sert olur. “Ne o! Yoksa sizin için medrese, Yunanlıları mağlup etmekten, halkı
zulümden kurtarmaktan daha mı değerlidir? Millet kan içinde yüzerken, halkın en iyi çocukları cephelerde dövüşür, yurt için canla-
rını feda ederken, siz burada genç, sapasağlam delikanlıları besiye çekmişsiniz”. “Bu delikanlıların askere alınmaları için yarın emir 

vereceğim”. Dönüşte yanındaki Sovyet büyükelçisine şöyle der Mustafa Kemal: “Savaş 
sona erince onlarla daha ciddi konuşacağız. Her şeyden önce onları mali kaynaklarından, 
vakıflardan yoksun etmek lazım. Yurt topraklarının büyük bir parçası, nerede ise üçte 
ikisi, belki de daha çoğu vakıftır. Bu topraklar mollaların varlık kaynaklarıdır. Bunların 
çoğu köylülerin elinden alınmış topraklardır. Buna son vereceğiz. Bir de utanmadan hü-
kümetten yardım istiyorlar”. 
 Değerli okuyucular, bu örnekler bizlere Mustafa Kemal’in medreseleri haklı nedenlerle 
kapattığını gösteriyor. Sizce de öyle değil mi?

                                                                                                 
KULÜP ÖĞRENCİLERİ

gazetesine gönderilir orada yapılan çeviri sırasında gazete “Eski düşman, Türkiye, Hatırlıyor!” başlıkları atılarak yayımlanır. Aynı 
zamanda da Diktatör Kemal Paşa ibaresi de sokuşturulur. Bir ay sonra Avusturalya gazetesi daha ayrıntılı bir demeç isteğinde bulunur 
ama Atatürk bu isteği yanıtsız bırakır. Bunda sizlerin de tahmin edebildiği gibi 1 ay önce olan yanlış çeviri skandalı büyük rol oynar. 
İkinci demeç isteğinden sonra aynı gazete üçüncü demeç isteğinde bulunmuş ve tekrar yanıtsız bırakılmıştır. Yani Avusturalyalılara 
birinci demeçten başka demeç verilmemiştir. Oysaki Avusturalya, Yeni Zelanda ve Türkiye’de devletlerce dikilen anıtlara “Atatürk 
1934” imzasıyla İngilizce yazılan sözlerde yazana göre Atatürk, “ülkemizde yan yana yattıkları yerde bizim için Johnnyler ile Meh-
metler arasında fark yoktur” demiş güya. Oysa Atatürk’ün 1934 yılında böyle bir demeç vermediği anlaşılmakta. Atatürk’ün 1934 
yılında Avusturalyalılara gönderdiği metinde daha önce aktardığım üzere böyle bir şey yazmıyordu. Peki kim söylemişti bu sözü di-
yorsanız size söyleyeyim, bu sözün Avusturalyalı Alan J. Campbell’e ait olduğu tespit edilmiştir. 
“Bütün Dünya Dergisi-Mart 2015” sayısından alıntıdır.

Kemal Arda ERGENE
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DA VINCI’DEN II. BEYAZIT’A MEKTUP
 “Ben kulunuz değirmen konusunu düşündüm ve Allah’ın inayeti ile suya gerek 
kalmadan, sadece rüzgârdan güç alan bir değirmen yapmanın yolunu buldum. Şükürler 
olsun ki, gemilerden ip yada halat kullanmadan, sadece kendi kendine devir yapan bir 
hidrolik makine kullanarak, su çıkarmanın yolunu bulmayı Allah bana nasip etti. Ben 
kulunuz, İstanbul’dan Galata’ ya uzanan bir köprü yapmak isteğinizi, yapabilecek biri 
bulunamadığı için köprüyü yapamadığınız duydum. Ben kulunuz nasıl yapılacağını
biliyorum. Köprüyü bir bina kadar yüksek yapacağım. Çok yüksek olduğu için, 
üzerinden kimse geçmeye razı olmayacak. Öyle bir köprü yapacağım ki, yelkenleri 
fora olsa bile, bir gemi altından geçebilecek. İsteyenleri Anadolu kıyısına geçirecek 
bir asma köprü yapacağım. Allah sizi bu sözlere inandırsın. Bu kulunuzun, her za-
man hizmetinizde olduğunu bilin…”
 Osmanlı Sarayı’na 4 ayrı proje sunuyor; bir yel değirmeni, bir su boşaltma 
pompası, İstanbul Boğazı için bir asma köprü ve Haliç için tasarlanmış kemerli bir 
taş köprü. Mektuptan gördüğümüz gibi, Leonardo sadece Haliç’e köprü planıyla
yetinmemekte, Boğaz’a da açılıp kapanan bir köprü kurmayı önermektedir. Bu 
plan, Boğaziçi için düşünülmüş tarihteki ilk köprü tasarımı olabilir. Leonardo’nun 
tekliflerine olumlu bir cevap verilmediği açıktır. (Herhangi bir cevap verilip ve-
rilmediği de bilinmiyor). Osmanlılarda Batılı mühendislerin ve bilim insanlarının 
Müslüman olmadan istihdam edilebilmeleri ancak 18. yüzyılda mümkün olabil-
miştir. (Mektubun Türkçeye çevirisinin başlangıcında Leonardo’dan söz edilirken 
“kâfirin gönderdiği mektup” ibaresi kullanılmaktadır). 16. yüzyılın başı, özellikle 
de II. Beyazıt’ın kendisi, Leonardo’nun Haliç’te bir köprü yapması için uygun ko-
şullar oluşturmuyordu.

Ece DOĞAN

ULUSLARARASI BİR MİRAS VE TRAJEDİ: ÇANAKKALE 
 “Milletler asla düşmanımız değildir çocuğum, asıl düşmanımız siyasetlerdir.” Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyanın iki 
tane Cihan Harbi arasında emperyalizm, faşizm gibi ideolojilerle kavrulmakta olduğu bir dönemde söylenmiş bu cümle, zamanının 
çok ötesinde bir  hümanizm içermekle beraber;  Çanakkale’de çarpışmış olan  Türk Ulusu ve İngiliz ile Anzak birliklerinin dünyaya 
verdikleri bir dersin de en iyi tercümanı olmuştur. Peki nedir anlaşılması gereken bu ders? Bunun idrak edebilmek için Birinci Dünya
Savaşının Çanakkale Cephesini doğru yorumlamamız gerekir.
 Çanakkale Harbi ülkemizde birçok kişinin sandığının aksine Türk’ün savaştaki üstünlüğünü ve kudretini veyahut Anzak
askerlerin öldürülmesinin haklılığını kanıtlamamıştır. Çanakkale’de Türk Askeri Anzak askeriyle Arıburnu’nda, Anafartalar’da,
Conkbayırı’nda yan yana ölerek ölümlerinin haksızlığını haykırmıştır. Bir tarafta İngiltere ve İtilaf Devletlerinin çıkarları adına sefer-
ber edilen Anzaklar diğer tarafta ise yurtlarını korumaktan başka seçeneği olmayan Osmanlı askeri. Bu iki tarafın birbirini öldürmeye
itilmesi o dönem dünyada siyasi erk sahibi zümrenin vazifelerinin gerektirdiğinin tam tersini yaptığını kanıtlar niteliktedir. Onlar aynı
topraklarda ölerek bölücü otoriteye karşı kardeş olmuşlardır. Savaşla ilgili anekdotlardan birinde Osmanlı ve Anzak askerlerinin cep-
hede savaş devam etmediği sırada futbol maçı yaptığı söylenir. Bu anekdot durumun ironisini gözler önüne serer adeta. Farklı şartlar 
altında barış ve kardeşlik içinde yaşayabilecek bu iki tarafın birileri tarafından birbirlerini öldürmeye koşullandırılmış olması insana ve 
kurduğu düzene olan güveni sorgulatmıştır Çanakkale’de. İnsanların Çanakkale’de ölmelerinin sebebi bir kısım “devlet politikaları” 
ve ideolojilerin sevginin gücüne olan inancının güce olan sevgilerine yenik düşmesidir. Tarihin de defalarca kanıtladığı gibi bu sözde 
politikalar insanlığa ölüm ve yıkımdan başka bir şey getirmemiştir. Çanakkale Muharebesi buna bir örnek gösterilebilir.  Öyleyse bu 
bilgilerin ışığında dünyada otorite sahiplerinin savaş yerine barış , dünya halklarının da düşmanlık değil kardeşlik uğruna fikir birliğine 
varmaları için daha kaç kişinin ölmesi, kaç hayatın mahvolması gerekmektedir? Bu soru dünyaya Çanakkale Savaşı’nda ölen yüzbin-
lerce mazlum kahramanın mirasıdır. 

     Günümüzde Çanakkale Savaşı’nın üzerinden bir asır geçti; 
fakat biz insanlık olarak bu kanlı savaştan çıkarılması gereken
gerçeği ne kadar kavrayabildik? Kavrayabildiysek bunu dünya 
insanlarının yararına ne kadar kullanabildik? Bu sorunun cevabı
bence bizde, geleceğin özgür düşünen özgür insanlarında yatar. Dün-
ya sahnesindeki Çanakkale gibi her savaş bize Albert Camus’nün 
de dediği gibi şunu göstermelidir: “Barış uğruna savaşılacak tek 
şeydir.”  Artık dünya insanlarının barış için hayatlarındaki haksız
totalitarizme karşı çıkma vakti gelmiş ve geçmiştir. İnsanların 
insanlık dışı çıkarlara hizmet eden siyasetlere rasyonel bir tepki
verebilmesine bağlıdır barış dolu bir gelecek. Çanakkale Sava-
şı insanlara bu davanın ehemmiyetini gösteren dünya tarihindeki 
kanlı bir trajedidir. 

Vedat Kerem DEMİRTAŞ
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FATİH HAREMİ NİÇİN KURDU?
 Harem’in Türk geleneklerinde  yer almamasına rağmen Fatih  tarafından kurulmasının başlıca  nedeni güvenlik ve devlet sır-
larının  açığa çıkmasını engellemekti. Fatih’e kadar  Osmanlı padişahları  ya kendi çevrelerindeki kızlar,  ya beylerin kızları  ya da 
savaştıkları kralların  kızlarıyla evlenirlerdi.  Özellikle yabancı kralların kızları  her ne kadar Müslüman olup  Osmanlı kültürünü 
benimseseler de  kendi soylarını unutamayanlar da çıkıyordu.
 Bu nedenle de  kendi ülkelerine çoğu zaman  açık ve gizli mektuplar gönderiyor,  devlet güvenliğini tehlikeye düşürüyorlardı.  
Saray dışından evlenmek ise reyayadan  veya tebadan bir aileyi saraya katmak  anlamına geliyordu. Osmanlı padişahları  bunun da 
devlet güvenliği açısından  sakıncalı olduğunu düşündüler. Bu nedenle de  Harem kuruldu ve burada  yetiştirilen kızlardan  en zeki ve 
güzel olanı daha sonra Padişahın  karısı olmaya hak kazanırdı.
 Osmanlı’da her şeyin başı Padişahtı.  Harem de padişahın sorumluluğundaydı.  Ancak padişahın haremle ilgili haklarını 
“Kızlar Ağası”,  ya da  “Harem Ağası” denilen  iğdiş edilmiş bir erkek kullanırdı.  Kızlar Ağası sadece padişahtan  ve
sadrazamdan emir alırdı.  Kızlar Ağası,  genellikle Mısır’da yetiştirilmiş,  sonra da iğdiş edilmiş  bir Arap olurdu.  Harem’in iç bö-
lümlerinden ise  “Haznedar Usta”  adındaki bir kadın  sorumluydu.  Harem’deki bütün kalfalardan herşeyden önce  padişaha karşı 
sadakat beklenirdi. Ancak buna rağmen Harem’de yaşanan  bir ihanet tarih kayıtlarına geçti.  Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi 
olayında harem kalfalarından  Arz Niyaz Kalfa, Hüseyin Avni Paşa’nın  casusu olarak çalıştı ve padişahla ilgili  gizli bilgileri dışarı 
sızdırdı.  Bunun sonucunda Arz Niyaz Kalfa  idam edilmek yerine Harem’den  kovuldu.
 Saraydaki cariyeler nasıl seçilirdi  adları nasıl konurdu? Cariyeler Kızlar Ağası tarafından  hazırlanan özel bir sınavla

seçilirdi  ve isimleri bu sınav sonrasında  Kızlar Ağası tarafından
verilirdi.  Saraya giren bir genç kız,  Kızlar Ağası’nın
verdiği isimle çağrılırdı. Devlet ileri gelenlerinin kızları  hareme alınır
mıydı? Osmanlı’da Harem sanılanın aksine  bir zevk ve eğlence yeri 
değil,  bir eğitim kurumuydu.  Buradan yetişen kızlardan en zeki  
ve güzel olanı padişahla evlenirken,  diğerleri de yüksek düzeyli
devlet adamlarıyla  evlendirilirdi. Bu yüzden de devlet ileri
gelenlerinin  çoğu kızlarını Hareme vermek için birbirleriyle yarışırlardı. 
Ancak bunu başaranlar oldukça azdı. Çünkü Haremden  sorumlu
olanlar ancak hatırını kıramadıkları devlet adamlarının kızlarını saraya
alabiliyorlardı. Hareme kabul edilen bu kızlar da  üç yıl eğitim gördük-
ten sonra evlerine gönderiliyorlardı.  Harem bu yönüyle bir kızlar okulu 
gibiydi.

Deniz Lizge ÖKSÜZ
Selen ÇELİK

İSMET İNÖNÜ’DEN HATIRALAR
 Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz Hükümeti’nde Bahriye Nazırı olarak görev yapan ve İtilaf
Devletleri açısından başarısızlıkla sonuçlanan Gelibolu Harekatı’nı planlayan Winston Churchill, İsmet İnönü ile II. Dünya
Savaşı sırasında yakın ilişki kurmuştu. Bu kez İngiltere Başbakanı olarak görev yapan Churchill, Türkiye’yi savaşa sokma
amacıyla dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile Adana ve Kahire’de bir araya gelmişti.  Churchill, 14 Mayıs 1950’de yapılan 
seçimlerin ardından CHP’nin muhalefete düşmesi nedeniyle 31 Mayıs tarihinde Londra’dan İnönü’ye şu mektubu göndermişti: (15)
 “General İnönü”ye, Aziz Generalim, her ne kadar benim Türk politika işlerine karışmam doğru olmayabilirse de
Türkiye’nin mukadderatına riyaset ettiğiniz uzun devrenin kapanmış olduğunu şahsen büyük bir teessür duyarak okumuş bulunuyorum.          
 Bana öyle geliyor ki tarih, General olarak kazandığınız zaferlerden başka, Türk Cumhuriyeti’ni İkinci Cihan Harbi’nin vahim 

tehlikeleri içinden nasıl sıyırıp geçirdiğinizi ve aynı zamanda Mustafa Kemal tarafından 
sert mücadelelerle kurulmuş olan liberal ve müterakki hükümet sistemini nasıl muhafaza 
ettiğinizi hayranlıkla kaydedecektir.
         Dostça ve zevkli olan mülakatımızı daima hatırlarım ve politika sahnesinden şim-
diki çekilişinizde size en iyi dileklerimi yollarım.’’               
KAYNAK: Sabahat Erdemir, Muhalefette İsmet İnönü Konuşmaları,
Demeçleri, Mesajları, Sohbetleri ve Yazılarıyla Cilt 1 1950-1956, İstanbul 1956, s. 1

      İsmet İnönü ile ilgili bir başka anı da Çanakkale Savaşları sırasında V. Ordu 
komutanlığını üstlenen Alman mareşal Liman Von Sanders’in Kurtuluş Savaşı
sırasındaki bir teşebbüssü ile ilgilidir. İnönü hatıralarında, Liman Von Sanders’ın 
bu girişimini şöyle naklediyor:“Biz askerliği Alman hocalardan öğrendik. Fakat iyi
öğrendik ve öğretmenlerle eşit seviyeye geldik. Bunu da ispat ettik. Milli Mücadele’de
General Liman Von Sanders bize mektup yazdı. ’Geleyim size yardım edeyim’
diyordu. Yani biz muharebeyi idare edemeyiz diye düşünüyor. Gelecek o idare edecek.
Oralı olmadık. Çünkü kendimize güveniyorduk. Eşitlik imtihanını vermiştik. Ne
bizde, ne de kolordu ve tümen kumandanlarında hiçbir kumandanda kompleks yok.’’
KAYNAK:  İsmet İnönü Hatıralar 2. Kitap, İstanbul, Bilgi Yayınevi, 2. Basım, 1992, s. 220

Barış KORKMAZ
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KULÜP GÜNLÜĞÜ
Biz Atatürkçü Düşünce ve Tarih Kulübü olarak, ODTÜ Bilim ve Teknoloji müzesine gittik. 46. Tübitak Ortaöğretim Kurumları Proje Yarışması’nda

projeleri sergiye layık görülen arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Farklı branşlardaki projeleri de inceleyerek bilgilendik. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde sergilenen Kurtuluş Savaşı Fotoğraf ve Malzeme Sergisi’ni gezdik. Kulübümüz tarafından hazırlanan Vakanüvis Gazetesi’nin

yayınlanmasında bizlere yardımcı olan kulüp rehber öğretmenimiz Elif ÖZEN’e ve Tarih Zümre Başkanı Süleyman KEÇECİ’ye teşekkür ederiz.
 

EDİTÖR: Hezal Dilan SARI
 KULÜP ÖĞRENCİLERİ: Mert SARIGÜL, Zeynep YILDIZ, İrem ADAM, Bilgehan ÜLGENER, Ece DOĞAN, Efe COŞKUN,

Lizge Deniz ÖKSÜZ, Selen ÇELİK, Ataberk KARAGÖZOĞLU, Yeşim KUMBARACI, Barış KORKMAZ

VİKİNGLER
 Vikingler farklı zamanlardaki göçlerle gelerek Avrupa’nın kuzeyine, 
İskandinavya’ya yerleşen barbarların soyundan gelirler. Bu sıra dışı tüccar 
ve korsanlar, 8. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar, uzun gemileriyle inanılmaz 
bir istila sürecine başlamış ve İspanya’nın güneyinde olan Cebelitarık’a
kadar tüm batı ve kuzey Avrupa sahillerini yağmalamışlardır. Yeni topraklar
bulmak ve ticaret yapmak amacıyla bilinmeyen denizlere açılan Vikingler, 9.
yüzyılda İngiltere sahillerine de pek çok baskın yapmışlardır. İlk başta
Briton Keltler tarafından yönetilen İngiltere, Romalıların gelmesi ile Britannia
adını almıştır. Roma yıkılınca Ango-Saksonlar İngiltere’ye gelip küçük kral-
lıklar kurdular ve Kelt toplukları Galler gibi kenarlara atıldı. 1016 – 1035 
arasın da Danimarka kralı Knud İngiltere’yi yönetti. Vikinglerin bunlardan 
başka Avrupa’nın iç kısımlarına ilerlediklerini görüyoruz. Akdeniz’de inmiş 
Avrupalılar ve Araplar ile savaşmışlardır. Rusya’nın batısındaki nehirlerinden 
geçerek Konstantinopolis’e bile ulaşmışlardır. Orada Varangian Guard olarak 
bilinen paralı asker olarak çalışmışlar, batıya doğru olan seferlerinde ise İzlan-
da, Grönland ve Kuzey Amerika’yı keşfetmişlerdir.

Mert SARIGÜL

SERTAVUL’A YOLCULUK
 Karaman-Mut karayolu üzerinde, İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan Torosların eteğinde bulunan Sertavul, hem yaylanın hem 
de geçidin adıdır.
 Karaman’dan Mut’a doğru yol aldığınızda Sertavul Geçidi’ne varmadan Torosların kaynak sularından
Amcam Çeşmesi ile karşılaşacaksınız. Çeşme ovadan çıkıp yeni bir iklime ve kültüre doğru ilk adımınızdır.
Çeşmeden sonra rampayı çıkınca 1650 rakımlı Orta Torosların en yüksek ve önemli geçidine kavuşursunuz. Geçidi aşıp
yaylaya doğru inerken yolun her iki tarafında Yörük çadırlarını görürsünüz. Sertavul yaylasına ulaştığınızda rakım 1400 m.dir.
 Sertavul Yaylası ve çevresi ormanlarla kaplı, soğuk kaynak sularının olduğu, yazın nüfusun arttığı yazın ve kışın
lokantaların faal durumda olduğu bir yayladır. Et lokantaları, Sertavul’un en belirgin özelliğidir. Yoldan geçenleri 
lokantalarına çağıran lokanta sahipleri ve çalışanlar ilginç görüntüler oluşturur. Bölgenin farklı iklimi temiz havası ve
bitkileriyle (kekik) beslenen koyun ve keçi etinden pişirilen pirzola ve saç kavurma, yanında da koyun yoğurdu olursa yemeye
doyulmaz. Vakit bulursanız yemek sonrası Sertavul’un doğu yamacında ki mağaralara tırmanabilir, dere yataklarında fosil arayabilirsiniz.

 Mut’a doğru ilerlediğinizde Alahan Manastırı yol ayrımına
ulaşırsınız. Yolun doğusundan 1 km kadar dağ yönüne çıktığınızda manastıra
ulaşabilirsiniz. MS 4. ve 6. yy arasında yoğun olarak kullanılan, Hristiyan’lar 
için hac merkezi olduğu düşünülen, sütun ve kubbesi hala sağlam durumdaki
manastır, Mut ve  Göksu vadisinin görüldüğü yalçın bir tepenin yamacında yer alır.
Ayasofya Müzesi’ne benzer mimarisi ile dikkat çeken
manastır ve çevresindeki mağara evler gezmeye ve görmeye değer yerlerdir.
 Manastırdan Göksu vadisinde kıvrılıp akan Göksu nehrine doğru bakmayı, 
satıcılardan dağ kekiği, nar ekşisi, doğal zeytin yağı ve koyun yoğurdu almayı 
unutmayın. İyi geziler.

Zeynep YILDIZ


