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OKUYUGU iLE SOHBET
Sayg ıdeğer NEVZU H U R okurları ;

Yaz aylarının bu sıcak günlerinde, dinlenmeye çekileceğiniz serin bir akşam vakti, sizi sıkmadan okuyacağınızı
umduğumuz 41 . Sayımızla karşınızdayız.

Bu sayıdaki ilkyazımız; ANDAÇ arkadaşımızın kaleme aldığı"TEFERRUAT OLMUŞ DÜşÜNÜşLER1N HURDAL1K
OLMUŞ KURTLAR|'başlığını taşıyor. Unutulmuş, unutturulmuş değerlerimizden bazılarını, kemirici kurtlarca nasıl yok edilmekte
olduğunun dile getirilmesinin yanı sıra, bize yanlış bilgiverilerekşartlandırılmış bazı konuların irdelenişidikkatiniziçekecektir.

İkinci yazımız MUSTAFAAKBABA'dan. Oruç ile ilgili birayrıntıyı işlerken ne kadaryozlaştığımızı ve de yozlaşmakta
olduğumuzu farkedeceksiniz. Söz konusu yaz|nın başlığı; "ÖZVareNlNOaPAÇAVRA"

BÖRÜ KATUN'un kaleme aldığı yazının başlığı ise "KIJRMANCAN DATKA". Bu yazıda; kahramanlaşmış Türk
kadın|arından biri kısaca anlatılmaktadır. TürkTarihinde nice önemli ata ve analar|mızı ne yazık ki yeterince tanımıyoruz. Umarız
bu y azıözellikle gençlerimize katkı sağ lar.

ALİ DEMİREL'in,"BtJLGIJR" başlığını taşıyan yazısında; bulgur yapım aşamalarında Türk Kültürünün özgün unsurlarını
bulacaksınız.

SonyazımızHASANTÜLKAY'ın.Biröncekisayıdayeralan,"DERVİŞANETÜRKD1STUBİRFRANS/Z" başlıklıyazının
devamı oian bu yazıyla MARCEL COLOMBE'yi daha yakından tanımış oiacaksınız.

42. sayımızda buluşmak üzere.

www.m ustafaakbaba.com ad resi nden me n üdeki N EVZU H U R jqEwEJ§ffjK
I ink'ine tıklayarak bütü n arşivimize ulaşabi l irsi n iz,

TEFERRUAT oLMUş DÜşÜnıÜşı_eniıı
HURDAL|K OLMUŞ KURTLARİ

ANDAÇ

lstanbul Radyosunda, masa|cı baba olarak tanınan
Eflatun Cem Güney'in, 'Bir Varmış Bir Yokmuş' adlı
programında anlattığı masalları dinleyeııek büyümüştüm.
Masalların sonunu; 'Gökten Üç Elma Düştü' diye bitirirdi.
Elimdeki beni çocukluk günlerime götüren anılar kitabımın
bekçisi olan, kitap kurdunun ( Kebiçe) delik deşik olmuş
sayfaların üzerinde bı raktığı izlerini takip ederek, kurgulad ığı m
üç ayrı konunun ortak noktasını belirlemiştim. Geçmişe
emanet ettiğim anılarım arasında dolaşırken; bizden
gidenlerin boşluğunu hissedip, içimizin burkulması kadar
doğal bir şey olmadığını düşünüyordum. Sepetimden düşen
üç elmanın içindeki kurtlar, huzursuzlanarak kıpırdanmışla1
suskunluklarını bozarak söylenirlerken, seslerine kulak
verdim.

Benim işim, değerleri yok edip, değersizleştirmektir."
diyen ilk kurdumuz, yapacağını dilde yapmıştır. Türk mi|leti,
tarihi boyunca gittiği yerlerde insanlık öğrettiğini hemen her
zaman dilimi içinde göstermiştir. Kimsenin diline, dinine,
kültürüne dokunmamış, bulunduğu topraklarda, barışık bir
toplum meydana getirmenin gayretini göstermiştir. Bu
tespitten sonra, bizdeki yozlaşmaya bir bakalım.

1000 yıllık İsl6m tarihimizde, Halk Türkçesine bile
doğal olarak Arapça, kültür etkileşimi ile de Farsça kökenli
kelimeler girmiştir. Bu etkileşim karşılıklı olmuştur. Onlara da

binlerce kelime Türkçeden geçmiştir. Sadece 400 yıllık
mazisi olan, 5 dilin kırması olan İngilizcede, sokak dilinin
bile %60'ı Latincedir. Kısa vadeli maddi çıkarlardan başka
bir şey düşünmeyen toplumlar, kendi dillerinde
düşünemeyen, kendi dil ve kültürünün önemini
kavrayamayan birtoplum olmaya mahküm kalırve kimlik,
benlik, haysiyet duyguları gel!şemez. İçinde
bulunduğumuz yabancı eğitim hastalığı ve özentisi
neredeyse genlerimizi sarmış, kemirdiği bünye ise,
zayıflayarak dönüşü olmayan yola girmiştir. Bilim, teknik
ve bilhassa edebiyat seviyesine bakıldığında sonuç daha
bir belirgin görülür. İnsanın kendine olan güveni
sarsıidığından, temel sorunları bulup da çözemez duruma
düşen nesiller olarak kaybolur gider. Yüzeysel yabancı
kelimelere sığınan çoğu insanımız da, kü|türlü ve gelişmiş
olduğunu kanıtlama adına o kelimelerin arkasına
onursuzca saklanırlar. Kısaca beyin kıvrımlarının arasına
yuva yapmış bu kurtlardan kurtulmak gerekir. Bilinçli,
ülkesini seven, değerlerine sahip çıkan, toplum bilinciyle
yaşayan bir toplum, yeniden zor olsa da yeşerir, doğru
bildiği yolu bularak ilerleyebilir.

İk|nci kurdumuzu; "benim yaşama iradem, yok
etme üzerine kurulmuştur." Deyip, tar!hi değerlerimizi
kemirirken iş başında görürüz. Fetih için İstanbul'a
yürünecek yolda yapılan Rumelihisarı'nın temelleri,
1452'nin Mart ayında atılmış, 4 ay gibi kısa bir zamanda
bitirilmiştir. İçinde hisarla birlikte yapılan ilk manevi iman
sembolü olan, Fatih Sultan Mehmed Mescidi, Kale Camii
olarak anıisa da ona en çok yakışan, fetihler babası
manasına gelen Ebül Feth Cami'sidir.1950'lere kadar en
uzun ibadet edilen camii vasfıyla da anılırdı. İ|k namazı bu
Fetih Cami'sinde kılmış olanları saygıyla hatırlayalım.
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Fatih Sultan Mehmed, Çandarlı Halil, Zagnos, Saruca Paşa,
Baltaoğlu Süleyman Paşa gibiulu komutanlaı Ulubatlı Hasan
gibi mücahitler, Akşemseddin, Mola Gürani, Akbıyık, Karyağdı
Baba, Şeyh Zeyrekgibi ulema secdede dizdıze, omuz omuza
saf tutmuş|ardı. Fatih'in yadigOrı ve aynı zamanda vakfiyesi
olan bu yer, nadide bir eser olarak korunabilmeli, bu tarihi

şehre şeref katan o mübarek insanların, tarihi şahsiyetlerin,
zamana damgasını vuran, mekAna ağırlığını koyan
mürşitlerin, hatıralarına sahip çıkılmalıydı. Böyle nadide tarihi
bir esere sahip çıkamamış olanları, elmayı kemiren kurtlara
benzetmek yerinde olur herhalde. 80'li yıllardan bu yana antik
tiyatro formunda konser mek6nı olarak kullanılan bu yerde
ezan sesinin, yerini tiyatral çığlıklara bırakması daha mı hoş
olmuştur? Cevabı size bırakırım. Cami'nin temelleri, şimdi
konser verilen yerin altında bulunuyor. Sadece mekönın bir
köşesinde, mahsun minaresinden kalan bir parça, kurdun
elinden zor kurtulmuştur.

Rumeli Hisarı - Ebül Feth Cami'sinden arta kalan

Buna karşı l ık, 1 4.y.y. başlarında (1 300-1 308)
Karamanoğlu Mehmet Bey tarafı ndan yaptırılan, Anamur'daki
Mamure Kalesi'nin içindeki Kale Camii halen ibadete kapılarını
acık tutar. Bu örneğimizle Fatih ve İstanbul'a yapılan
haksızlığın, bir kat daha içimizi acıttığını söylemeden
geçemeyeceğim.

Aynı acı sona, Yedikule Hisarı'nda da şahit oluruz.
İstanbul'un fethinden sonra Türklerin yaptırdığı ilk ve en önemli
eserlerindendi. İçinde yine Fatih'in talimatıyla inşa ettirilen bir
başka Ebül Feth Cami'si bulunmaktaydı. O Cami de bugün
yıkılmış, yerinde yeller esmektedir. Ne garip bir tesadüftür ki o

mekön da yedikule Halk konserleri'nin mek6nıdır! velhasıl
yaşam gayeleri kemirmek olan kurtlar, beyin kıvrımları
arasından çıkıp, nefes alacak yerleri iyi seçebiliyorlar. Bu
tükenmişlik başka yerlerde de görülür, bu örneklerim ilk ve
önemli olmaları adınaydı. Şimdi faili meçhul olmuşları bir
kenara bırakarak, kurdun elinden kurtulabilmiş yaşayan üç
değerimize bir göz atalım.

Mimar Sinan'ın Üsküdar'daki Şemsi Paşa Cami'si,
kendine özgü güzelliklerive özellikleri yanında( geçmişinde az
bilinse de) unutulası acı veren başka bir olay ile de anılır. Devir,
kurtların cirit attığı, sıkıntılı ve oldukça zor günlerden geçen

İsmet İnönü devriydi. Cami'ye devlet tarafından el konulmuş,
içerisi kaba bir tarifle ahıra dönüştürülmüştü. 'Camilere saman
dolduruldu' sözü, o devirlerden kalan meseller arasında yerini
almıştı. Sinan'ın eserine yapılan reva buysa, gerisini siz
düşünün. Neyse ki bu cami, kurdunu temizleyip kurtulmuştu.
Geçen sene ziyaretine gittiğimde gölgesini boğazın sularıyla
yıkarken bulmuş, geçmişi unutan bakışlarıyla Topkapı
Sarayı'n ı ve Marmara'yı seyrediyordu.

son olarak bir misöl daha vererek tarihi konudan

çıkalım. Yine o devirlerde benzer sıkıntı Süleymaniye
Cami'sinde de görü|ür. Lakin bu sefer kurt yoktur. Şartların
zorladığı bir durumdu. Yaralı ve hasta askerlerimiz kalacak
başka yer bulunamadığından camiye doldurulmuştu. Bir
müddet sonra asker, cami daha fazla zarar görür diye

çıkarıldığında, caminin zeminine seriiecek hasır bile
bulunmuyordu. Şartların çok zor olduğu dönemden geçiliyordu
deyip konuyu kapatalım.

Son kurdumr, ;"; h6iA canlı kıpırdıyordu. Sesine
kulak verdiğimde; " geceyi bizler kemirmeseydik, kim bilecekti
delik deşik olmuş gökyüzündeki yıldızların parlayan
gerçeklerini." Diye seslendi. Hak yolunda, O'na döneceğimiz
zamana kadar bizi aydınlatan Kur'an ve Peygamberimizin
yolunda ilerlerken; o yolu aydınlatan nice gönül eh|i insanımız
da, tevazu gömleği üstlerinde, fener gibi ışıklarıyla insana yo|

gösterici olmuşlardır. " Biz Türk dili bilir, suyun geldiği yana,
'Yukarı', gittiği yana'Aşağı' deriz. Dilin anlaşılmazından hiçbir

şey anlamayız." Diyen ve insanla gönül köprüleri kuran
aydınlık yürekleri; Yunus Emre'yi,(1240-1321) Hacı Bektaş-ı
Veli'yi,(1209-1271) Yusuf Has Hacib'i(1017-19-1077),
Kdşgarlı Mahmut'u(1008-1105) ve Hoca Ahmet Yesevi'yi
(1103-1165) saygıyla anmadan geçemeyiz.

Şimdi, ayrı bir larzı olsa da Aruz'u en iyi kullanan,
Farsca'yı çok iyi bilen ve güçlü bir şiirsel anlatımla, çağının
aydın entelektüel kişiliğine sahip olan ve diğer saydıklarımın
arasında ayrık otu gibidursa da önemlisayılan Mevl6nA'dan ve
onun Mesnevi'sinden bahsedeceğim. Yazımda, anlamı

Üsküdar Şemsi Paşa Camii
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'Efendimiz' olan Mevl6nA yerine, Cel6leddin-i Rümi'yi
kullanacağım. Hükm-ü şahsiyetine ihtiram duymuyorum.
Bunun saygısızlıkla da bir ilgisi yoktur, içime sinmiyor. Sadece
Peygamber'imiz 'Efendimiz'sözünün tek sahibidir. O sözün bir
başkasına çok bo| geleceğini düşünürüm.

Sadece kaliteli bir öğüt kitabı olan Mesnevi'nin ilk
beyiti Bişnev (dinle)diye başlar. Sonunda ham kişinin, pişkin,
olgun kişinin halini anlayamayacağını, sözün kısa kesilmesi
gerektiğini §oyleyip 18. Beytini 'vesselam' diyerek bitirir. Zeki
usta! Sanki ileride karşılaşacağıtenkitleri önceden hesap edip,
onlara 'ham' damgası vurarak, korunma kılıfını önceden
hazırlamıştır. 3999 beyitten oluşan kitabına ad olarak yazıldığı
tarzın adı olan MesnevT'yi seçmiş; "u|aşmada, tam inanış
sırlarını açmada, din temellerinin temelleri..." diye sunmuştur.
İnsanı iz6fi ve mevhum varlıktan gerçek varlığa ulaştıran en
aydın yol olduğu anlatılır, Hz. Peygamber'in feyizlerini yaşayıp
yayan manevi bir ışık olduğu da belirtilir. Devamla; "bu kitabın
nuru, içinde kandil yanan bir mekAn gibidir. Sabah
aydınlığından daha nurlu, nurlandırıcıdır. Kur'an gibi bazılarını
hidayete, bazılarını del6lete sevk eder. Rızıkların
genişlemesini ahl6kın iyileşmesini sağlar." Der. Ayrıca onun
hakkında yazanlar; MesnevT'nin, baştan sona dek Kur'an-ı
Kerim'in tefsiri olduğu ve İlahi aşkın mertebelerini izah eden,
Hz. Muhammed'i övüştüı diye de yapılan açıklamalarla
belirtirler. Mesnevi'sine klösik doğu edebiyatının geleneğine
uyup, Allah'a hamd ü send, Peygamberimizi, Ehlibeytini,
Sahöbesini, meth ederek başlanmadığını görürüz.

Buna karşılık, Türk dili ve edebiyatı için temel bir eser
olan Kutadgu Bilig ( Kutlu kılan bilgi ) kitabının yazarı olan
Yusuf Has Hacib, 6645 beyitlik bu eserini Allah'a hamt,
Peygamber'e ve dört Halifeye teşekkürle başladığını
hatırlatmalıyım.

MesnevT'yi ilk önce, AbdülbAki Gölpınarlı'nın;
'MesnevT Tercemesi Ve Şerhi' adlı kitabından okumuştum.
Daha önceleri, Cel6leddTn-i Rümi hakkında olumsuz
yazılanları başka kaynaklardan okuduğumda ve edep dışı
sözler duyduğumda; birbirine zıt farklı değerlendirmeler
karşısında şaşırıp kalmaktan öteye geçememiştim.
Okuduğum bu eserde on|ardan hiç bahsedilmemişti. Belki de
olduğu gibi sadece kendine özgü, düşünür ve kuwetli şair
olarak kabullenilemiyordu herhaide. Aslında kimsenin sahte
saygıya da, hak edilmemiş yüceltilmesine de gerek yoktu.
Nihayetinde gerçek kaynak olarak Kur'an ve
Peygamber'imizin hadisleri, yaşantısı yeterli değil miydi?
Dünyanın her döneminde ileriler ve geriler birlikte yaşamıştır.
Lakin ileride olanların da maalesef geride kalmış mısralarına
rastladığımızda m6n6 yüklemede aciz kalmışızdır. Hoşnutsuz
seyircilerle sarılmış bir tiyatro oyuncusu gibi değil de; " Kitap
yazan, t6riz oklarına amaç olmayı ister." sözünün yol
göstericiliğine sığınarak, kurdun izlerini birlikte takip ede|im.

CeldleddTn Rümi'ye ait bir sözle başlayalım. " Edebi
olmayan kimse Allah'ın lütfundan mahrumdur." Der. Şimdi
kurdun izlerinde, Mesnevi'nin içinde, edebi olan beyitlere bir
bakalım! Mütercim Süleyman NahTffnin; 'MesnevT-i Şerifi
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(tam metin) sadeleştiren Amil Çelebioğlu, Timaş Yayınları'nın
6.cildinin 565, 636 643. sayfalarında (daha fazlası da vardı)
okuduğum hikAye|er içimi ürpertilerle dolduran sessiz kurtlar
gibi kendi rahatlıklarında sayfalar arasında sarhoşça
yatıyorlardı. Altın Mesnevi, içine kaı.ıştırılmış bakırlarla değer
kaybına uğramıştı. Okuduklarıma ilave olarak, Konya Selçuk
ÜniversitesiTarih Bölümü Başkanı, Prof. Dr. Mikail Bayram'ın
bir programında duyduklarımı da bir araya getirince; cevabını,
nedenini katiyen bilmediğim sorular karşısında, şaşkın ve bön
baka kalmış, bütün duygularımın sağanağı sicim gibi
boşalmıştı. HikAyeler, güneşli bir havada dolu yağması gibi
peş peşe, üzerime üzerime gelmişlerdi. Bu saçmalıklar daha
önce okuduk|arımın ve duyduklarımın aynısıydı. Beyninin sağ
yanını kullanmayı bırakıp, sol yanının dürtülerine uyarak
yazlan bu hik6yeler, Süfli (Düşüklükler) dleminden gelen
yansımalan çağrıştırıyordu. Mesnevi'nin kurtları kıpırdanmaya
başlamış, sürüyü vuran oynak balıklar gibiolmuşlardı.

Sayın Ömer Tuğrul İnançer 'Gönül Sohbetleri'
kitabında; "Efendimiz Hazretleri'nin gerek kırk yaşından
evvelki, gerekse kırk yaşından sonraki vahiy|i hayatında
Allah'ın ayetlerine aykırı bir tek nokta yoktur." diyor. Ve yine
Mesnevi'yi yükseliş yolculuğunu (seyr-i sülük) yaptıktan
sonra, yazmış olduğunu söylediği, 'Dinle Neyden' kitabında
ise, " Mesnevi, Pehlevi- Farsça dilinde yazılmış Kur'an gibidir
diyor. Kur'an'i nurlar yağdırdığından bahsediyor. Yetmedi; "

Allah huzurunda, mahşerde BerAat etmek, aklanmak için
MesnevT önemlidir." Söz|erini, bu abartılı övgüleri
okuduğumda; Emoroid (basur) gibi sıkıntı veren, Dıin (düşük)
aşağısı hikAyeleri nereye koyacaktık? Hdşö Kur'an gibi

neredeyse indirildiğine getirilecekti! Bu abartılar, Hz. Ali'nin;
"İlim Ur nokta idi, onu cahiller çoğalttı." Sözüne güzel bir örnek
teşkilediyordu.

Bu durumda hiç şüphesiz benim de söyleyeceklerim
olacak. Hikmetin mizahla buluşmasının inceliğindeki zarafeti,
Nasrettin Hoca'da görürüz. Buradaki edepsizin edepsizliğini
sergilemesindeki hikmetin izahı nasıl olur? Hem de hakkında
Kur'an'dan sonra, bu kitap için üniversite ayarında bir kurul
(Darül Mesnevi) kurulmuşken! Sanatçının alanına, bütün
insan davranışlarının girdiğini kabul edebilirim. LAkin Zoofili
(insan ve hayvan arası cinsel eylemi veya böyle eylemlere
eğilim göstermeyi tanımlamak için kullanılan bir terim.) kokan
beyitleri, haşa Allah Ayetleriyle aynı kabul eden saçma
koruyucu zihniyet karşısında, bana sadece " edep ya hu!"

demek kalıyor. Mesnevi de, koruyucuları da çirkinlikleri
yüklenerek değerlerini yitirmişlerdir. Aslında yaAmı, bu
zihniyeti kabullenememiş olduğum için kaleme aldığımı
söylemeliyim. Nihayetinde lnsan her devirde, içindeki eksik
taraflarıyla olaylara hAkimiyetini devam ettirir. Doğru bildiği
yanlışları fıtratında vardır. O ululaştırılmasaydı, o beyitler
saklanmasaydı, belki de olduğu gibi kabullenilebilirdi. Şimdi
böylesi daha mı iyi oldu? Kelimelere bu kadar hükmeden
Celdleddin-i Rümi'ye yakışmamıştır. ( Kim bilir belki de
yakışm ıştı r,) Yüceltildiği yerde nasıl ayakta kalacak. Birilerinin
payandası da buna yeter mi? Bilmiyorum. Gübresine göre
bostan ekilen o övgü kitabı, sahibinin köksüzlüğünün bedelini
ebedi yaşayacaktı. Kiinatta Habil- K6bil olduğu gibi, kişinin



ffiffiYnqjFflÜR

kendi kdinatında da kendi HAbil ve K6bil'i vardır. Mesnevfldeki
K6bil gibi olan beyitleı Mesnevflyi ve yazanını yok etmiştir. O
yazar ki; bir tarafının sembolü kalp, diğer tarafının sembolü
nefs olan bir yapıya sahipti. Nefs mutlaka menfaati ister,
yoldan çıkmayı diler. Belkide bu beyitler, nefsin eserleriydi. Bir
düşünürü duymak, hissetmek gerçek anlamda onu tanıyıp
anlamak için bilgi sahibi olunması gerektiğini, duygusallığın
bazen gözlerimizi köreltebilir olduğunu da bilirim. Yine de
okuduklarım, vicdan muhasebesinde yoruma gerek kalmadan
karşımdaydı. lşin bedii cephesi de, imanT cephesi de yoktu.

MesnevT'ye ve saçma hikAyeleri yazana da saklayıp
bahsetmeyenlere de yakışmamıştı. Ben şimdi, bu kurtları bir

kenara koyayım da, kalan lezzet sizin olsun.

Eskiden Mevlevilik ve Bektaşilik gibi ince sanatların,
halk kültürünün çarpıcı yansımalarının görülebildiği odak
noktaları artık körelmiş, hem İstanbul hem de taşra bundan
zarargörmüştür.

Bugün yurdumuzda bir tek Mevlevihane ve gerçek
Bektaşi dergdhı kalmamıştır. Meydanda Mevlevihane yok,

postnişin yok, ikrar veren, 1001 gün süren çileyi bitiren, hatta

başlayıp da çilesi kırılan yok ama nedense piyasa
semazenden ve dededen geçilmiyor. CelAleddin-i ROmiyi
anmak niyetiyle Ayin-i Şerif için Galata Mevlevihane'sine
gidenler 350 |ira, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nu tercih
eden|er 500 lira ödediğini, talebeye kolaylık da yokmuş, diye
duyduğumda pek de şaşırmamıştım. Mevlevilik medyatik
olmuş, meydan MevlAn6 Derneklerine kalmıştı! Yeri gelmişken

onlardan biriyle geçmişte yaşadığım bir olayı, örnek olması
adına anlatmak yerinde olur.

8-10 kişilik grup dükkdnımın önünde belirdiğinde,
sözcüIeri durumunda olan kişi bütün sıcaklığıyla; "bir müddettir
ilginç kişi|iğinizi takip ediyorduk, sizinle tanışmaya geldik."
Diyerek ayaküstü sohbetin kapısını aralamışlardı. Mevl6n6
Kardeşliğinden geldiklerini söyleyip, okumam ricasıyla
fasiküllerden oluşan rehber kitabını bırakmak için izin
istemişlerdi. Yanımdan ayrılırken de; " kitabın tamamını ilkdefa
size bırakıyoruz." Diyerek önemimi vurgulamak istemişlerdi.
Aslında önemli olanın ben değil de benim sayemde
uzanabilecekleri çevremdeki gençler olduğunu biliyordum.

Zira Yahova Şahitleri de benzer yaklaşımlar sergilemişlerdi.
Gönülsüzce kitabı karıştırırken, bir şema dikkatimi çekti. İç içe
geçmiş halkaların birindeAllah yazıldığını, onun üstünde de iki

halka daha bulunduğunu görünce, kitabı kapattım. 'Vehbi'nin
Ke116kesi' düşmüş çı plak kalınm ıştı.

Tekrar geldiklerinde sadece "Allah'ın üzerinde olan iki

halka kimi ve neyi temsil ediyor?" diye sordum. Sözcü
durumundaki gülümseyerek; "onun gibi başkaları da var, irtibat

halindeyiz. Dedi. Sabırla; "halkaların sonu neye dayanıyor?"
sualime hemen; "bir kapı" dedi. " Kapının ardında ne var?" diye
üsteleyince, cevabı çaresizliğin veya pişkinliğin son
noktasıydı. "O kadarını bende bilmiyorum, derneğimize
gelirseniz sizi aydınlatacak cevapları bulursunuz." Deyip
sıyrılmaya çalıştı. "Şimdiye kadar sizler öğrenemediyseniz,
benim de öğrenmeme gerek yok." Deyip kendi sapık
dünyalarıyla onları baş başa bırakmıştım. İzaha muhtaç başka

bir konuya, kısaca eğilelim. Hıristiyanların, o öldüğünde
cenazesine geldiklerini, ayin ve törenlerine katıldıklarını,
ilgilerini eksik etmediklerini de bir türlü anlayamamışımdır.
Başka dini önderlere esirgenen bu ilgi, sizce de dikkat

çekmiyormu?

Ayrıca, CelAleddin-i ROmi ile özdeşlenen; "Gel, gel ne
olursan ol, yine gel/ diye başlayan şiir de sonradan ona isnat
edilmiştir. Şiirin Ebu Said Ebu'| Hayr'a ait olduğunu artık
biliyoruz. Ayrıca, " Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok /

Nice elbiseler gördüm içinde insan yok." Ve " Ben lafa bakarım
söz mü diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye." ayrıca ; "

'Ya olduğun gibigörün, ya göründüğün gibi ol." Diye başlayan 7

öğüt de ona ait değildir. Gençliğimizde duyup okuduğumuz
baskın sözlerin sahibi olarak onu tanırdık. Bunda da
yanıimıştık. ÖlOUl<ten sonra isminin gücünü kullanarak ve
birçok ilaveler yaparak, olduğundan daha da değerli kılmaya

çalışmaları; ona yapılan bir kötülükten, şüphe duyu|masından

çok da ileri geçmemiştir. Ölümünden sonra bunca yama ile
yüceltilmeye neden ihtiyaç duyulmuştu, cevabı yine size
bırakalım.

İnsanın Hakk'a ulaşmasındaki en büyük engel
benliktir, 'ben' demektir. CelAleddin-i Rümi; " 'ben' denilen
varl ığ ı, Hz. Peygamber tarafı ndan'ümmetin firavunudur-" Diye
nitelendirilen Ebü Cehil'e benzetir. Şimdi içinde'ben'olan bir

sözü ve sahibini tanıyalım. Mesnevi'sini yazdırttığı Çelebi
Hüs6meddin'e; "inanan inananın aynasıdır." Diyen bu zat,

onda kendini gördüğünden bahseder. O olgun varlık,
CelAleddin-i Rümi'ye ayna kesilmişti. EskiTürkçe'deki 'b' harfi,

elif gibi dikine durmaz. Yatıklığıyla da bir alçak gönüllülük

-tevazu- simgesi gibidir ki tevazu, tasavvufun olmazsa
olmazlarındandır. Şimdi onun sözüne bu doğrultuda bir
bakalım. , Şems'e o kadar bağlı olduğu halde; " Tebrizli Şems,
bir bahane zaten: güzellikle lütufla övünen biziz, bizi fakat
halka, gizlenmek için, o kerem sahibi bir şeyh, bizse
yoksullarız." deyin buyuruyor. Yorum size aittir.

Şimdide bu zatın yaşantısına, tarihdeki durduğu yere

bakarak, oradaki kurtları tanıyıp yazımızı tamamlayalım. Ahiler
ve Türkmenler Anadolu'da Mogol'a karşı isyan durumunda
iken; CelAleddin-i RümT, Mogollar'ın yanında yer alacak kadar
siyasi bir kimliğe sahipti. Hacı Bektaş'a, Nasrettin Hoca'ya,
Sadrettin Konavi'ye ağır hakaretlerde bulunan kişidir. Şems-i
Tebrizi olarak bilinen Mogol ajan ı, ayn ı zamanda Kalendiriler'in

Şeyhidir. Her ikisi de Anadolu insanını Mogollar'a itaat etmeye

çağırıyorlardı. Düşük hikAyeler içinde; derin manalar
anlatmaya çalışıp, tasawuf bataklığındaki sapkınlık ile raks
eden Celdleddin-i ROmi ve Şems-i Tebriziyle birlikteliğine(
ilişkinin adı her neyse) kızan ve de en önemlisi Mogol tarafını
tuttuğundan dolayı da çok sinirlenen, büyük oğlu AlAeddin

Çelebi, Ahi Evran ile birlikte, Şems-iTebrizT'yi öldürmüşlerdir.
Onu ilk şikdyet eden ve oğlunun ölümüne sebep olan da,
oğlunun cenazesine gitmeyen de Celöleddin-i RümT değil
miydi? Bu doğrultudan baktığımızda, Hz. Peygamber'imizin
"Ey müminler! İnsanlar sizin söylediklerinize değil,
yaptıklarınıza bakarlar." Sözünden başka, fazla söze gerek
olmadığını söyleyebilirim.
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Cel6leddTn-i ROmT; " Birisisözlerimden, bundan başka
bir söz naklederse, o nak|edenden de bezmişim ben, bu
sözden de bezmişim." Der. Ben de; " Yorum yapmadan
okuduğum, edepten uzak beyitlerinden bezmişim ben ve
onları yazan senden bezmişim." Demeliyim vesselam.

öz vereNıNDA pAçAvRA

MUSTAFA AKBABA

1430 Hicri Ramazan ayını Miladi takvime göre 28
Haziran-27 Temmuz 2014 tarihleri arasında hamdolsun idrak
ettik. Değerlendirebilmiş olanlara ne mutlu.

Bu yazımızda Ramazan ayının fazilet!erinden
bahsedecek değilim. O din adamlarının görevi, Bu ay
içerisinde Filistinlilere karşı kudurmuşçasına vahşet
sergileyen İsrail Devleti'nin yaptıklarını da konumun dışında
tutacağım. Ramazan aylarında daha da vahşileşerek
saldırganlaşan o devletiAllaha havale ediyorum. O masumları
vuran eller de, bu vahşeti gördüğü halde görmezden gelenler
de bir gün cezasını ödeyecektir. Bu dünyada değilse bile öbür
ölemde mutlaka.

Elbette tarihler bir gün dürüst eller tarafından
yazılacak, dalkavuklar tarafından şuurlu olarak yalan yanlış
kaleme al ı nanlar ise çöplüklerde çürüyecektir.

Ben bu yazımda; beni yıllardan beri rahatsız eden,
gitgide de yaygınlaşan iki konuya kısaca temas edeceğim.

Oruç, insanlarafarz kılınmış ilAhi bir emirdir. Uyanlar
olur, uymayanlar olur, işin o boyutu bizi ilgilendirmez. Önemli
hastal ı k durumlarında (uyduruk hastal ı klarla oruç tutmayanları

çok görüyoruz), seferilik durumunda, bayanlar hamilelik,
emzirme veya özel hallerinde sonradan ödemek kaydıyla
Ramazan ayında oruçlarını tutmayabilirler. Ancak kendini
Müslüman kabul edip şu veya bu sebepten oruç tutmayanların
uymakla mükellef oldukları bir durum vardır. Bu, oruç
tutmayanların tutanlara karşı borcudur. Bu kanunlarla tespit
edilmiş bir kaide değildir, tamamen insani düşüncelerle
yapılması gereken davranıştır. O da şudur: oruç tutmayanların
bu mübarek ayda herkesin gözü önünde yiyip içmemesi
gerekir. 'Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım'anlayışı ile
hareket edenler kişiliksizliklerini sergilemiş olurlar.

Son yıllarda gitgide artan bu fütursuzluk bu yıl
Antalya'da had safhaya ulaştı. Antalya'da olduğu gibi diğer
sahil yerleşim yerlerinde de bunun böyle olduğunu biliyoruz.
Gelen gayrimüslim yabancılara taş çıkartırcasına, haydsızca
insanların gözünün içine baka baka yiyip içtiler. Bunların
hemen hepsi taş gibi sağlam oldukları halde dini
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önemsemeyen, hafife alan insanlardı, Zalen İsl6ma gönül
vermiş ama mazeretinden dolayı oruç tutamayanlar böyle bir
terbiyesizliğe yeltenmezler, gizli saklı yiyip içerler. Bu
vurdumduymazlığın yavaş yavaş iç kısımlara doğru sirayet
etmeye başladığı da aldığımız duyumlar arasında bulunuyor.
Allah hidayet versin demekten başka elimizden bir şey
gelmiyor.

Uzunca bir süre önce Hakkın rahmetine kavuşmuş
olan Nedim Yaltırık ağabey|miz anlatmıştı. Bir Ramazan günü
yakından tanıdığı arkadaşının işyerine gitmiş. Sahibi
İstanbul'dan gelen gayrimüslim toptancı tüccarla sohbet
ediyormuş. İşyeri sahibinin çok ısrarlarına rağmen
gayrimüslim tüccar; "Biz Ramazan ayında Müslümanların
gözü önünde bir şey yiyip içmeyiz" diyerek ikramı kesinlikle
kabuletmemiş.

Yine rahmetli babacığım anlatmıştı. O da
büyüklerinden duymuş. Yerli Rumlardan bir adam Ramazan
günü uluorta bir şey yiyen oğluna çok kızmış; "'Sen
Müslümanlara eziyet etmekten utanmıyor musun?" diye ciddi
şekilde azarlamış. Bu Hıristiyan Rum'a Cenab-ı Allah
ölümünden önce iman nasip etmiş. Allahualem be|kide imana
kavuşmasına o hadise sebep olmuştur.

Ramazan ayını bilen gayrimüslimlerin bile göstermiş
oldukları bu hassasiyete Müslümanların uymaması neden
olabilir? sorusuna; Bozuk nesiller yetiştirmek için imanımıza,
aile yapımıza, örfümüze dışarıdan ve iç işbirlikçileri ile yapılan
saldırıların ürününü vermeye başlaması cevabını verebiliriz.

Bir de çıplaklık meselesi var ki her zaman dikkat
edilmesi gereken bu konuya Ramazan ayında daha da özen
gösterilmesi gerekir. Ama bizim yerlilerimiz çıplaklıkta
gayrimüsIimleri sollayıp onları kıskandırır hale geldiler,
Gayrimüslimler kendi memleketlerinde bizimki|er kadar vücut
teşhirinde bulunmuyorlar. Daha edep ve adaplı oluyorlar. Yurt
dışında çalışan bir Türk aile yaz tatilini geçirmek için
memlekete geldiğinde tesadüfen Almanya'da tanıdıkları
yabancı bir aile ile karşılaşıyorlar. Yabancılar şortlu imiş.
Bizimkilere; "Aman Almanya'ya döndüğümüzde dostlarımıza
bizim burada şortla dolaştığımızı söylemeyin" diye tembihte
bulunmuşlar.

Hani Necip Fazl; " Öz vatanında Parya" der ya...
Bizimkilerözvatanında paçavra oldu.

"Edep Ya Hu!" deyip yazımızı burada noktalayalım.

KURMANCAN DATKA

BÖRÜ KATUN

"Kızınla yurt kurasın, oğlunla ordu olasın " der
Türkmen atasözü... Yurt kurmak: Yaşayacağın yeri
hazırlamak, yaşamak için gereken her şeyi sunmak, toplum
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düzenini olması gereken şeki|de sağlamak ve bunu korumak
için bireyler yetiştirmek... Yani bir toplu yaşamda olması
gereken maddi manevi her şeyi kızınla yapasın. Ne kadar

büyük bir sorumluluk yük|emiş atalarımız Türk kızlarına. Ama
bu yükleyiş bilinçsiz ve mesnetsiz bir yükleyiş değil. Tarih

boyunca kahramanlık|arı her ırkın kitabına muhakkak yazılmış
olan yiğitleri yetiştiren Türk kadını sadece anne olarak değil
bazen fikir ortağı, eş, bazen de destek olan kardeş, bazen de

cephede savaşan er olarak karşımıza çıkar. Yani her alanda
fikrine ve varlığına saygı duyulan Türk kadınına atalarımız yurt

kurma gibi büyük bir görev verirken bunu başaracak kadar
donanımlı olduğumuzu bilmekteydiler ki tarih yiğit Türk
erkeklerimizi yazdığı kadar yiğit Türk kadınlarım':l da
yazmıştır. Sadece anne, kardeş, eş olmak dışında Türk kadını
bizzatöne çıkarak komutanlık, liderlik de yapmıştır. Hiçbir ırk,

Türk ırkı kadar kadın lider yetiştirememiştir. Ben sizlerle,yiğit
kadın analarımızdan kurmancan Datka'nın mücadelesini
kısaca paylaşmak istiyorum.

Kurmancan 1811 de Oş şehrinin Madı köyünde Bargı

kabilesine mensup, varlıkça orta halli Mamıtbay'ın kızı olarak

dünyaya geldi. Çocukluğu hakkında pek aynntılı bilgi olmasa
da kaynaklar ortak olarak Kurmancan 'dan; güzel , akıllı ve

değerlerinden taviz vermeyen dik duruşlu bir kadın olarak
bahseder. Şimdi birçoğunuz, "tabi tabi eminim öyledir... Abart
bakalım" dersiniz. Ama yazdıklarımı okuyunca bu özelliklerin
hepsini taşıdığını anlayacaksınız ki bu özellikleriyle
Kurmancan aslında tam bir Türk kadını örneğidir. Belki şu an,

özellikle gençlerimizi etkisi altına almış olan yozlaşmadan
dolayı size bu yetideki Türk kadını uzak gelebilir, ancak siz de

anlayacaksınız ve yozlaşma yolundan döneceksiniz. Dönüş

her zaman özedir. İşte özünü tam olarak taşıyan Kurmancan
1832 de 21 yaşında Hokand Hanlığın'dan Altay Kırgızların
lideri Alimbek Datka ile evlenir. İnançlı bir komutan olan

Alimbek Ruslar tarafından kalleşçe bir suikast sonucu şehit
edilir. Bundan sonrasını anlatabilmem için o dönemin siyasi
olaylarından biraz bahsetmem gerekir.

,1700 ler de başlayan Rus işgali 1742 de " mescitler

ancak Rus ve vaftiz edilenlerin yaşadığı yerde açılabiliı''
kanunuyla hız kazanmıştı. Bu kanunla esas niyet lslam'ı

seçmiş olan Türk'lerin yoğun olarak yaşadığı yerleri hem işgal

etmek hem de İslamiyet'in pekişmesini ve yayılmasını
önlemekti. Bu kanun; işgalin, sadece toprak için yapılmadığını

, göstermekteydi. Artık saldırı sadece toprağa, ırka değil Türk

ırkının inançlarınaydı. Uydurdukları ve adına kanun dedikleri

bu bahaneyle Türk- Müslüman köyler basılmak da katliamlar
yapılmaktaydı... lşte bu dönemdeTürklüğü ve İslam'ı savunan
Alimbek şehit olmuştu.

Alimbek'in yerine eşi Kurmancan geçti. Bu geçiş hiç
yadırganmadı. Kurmancan o toplumda yaşadığı sürece
sergilediği duruşu, kişiliği, kritik olaylarda verdiği tepkilerle
zaten saygınlık kazanmıştı. Ama yadırganmamasının tek
sebebi bunlar değildi. Bir de sadece Türk toplumlarında
görülen, kadının da erkek kadar saygın bir yeri olmasıydı. Bu

anlayış Türk'lerin İslamiyet'i tertemiz haliyle kabul etmesiyle de
iyice pekişti. Tedemiz derken aklınıza yanlış düşünceler

gelmesin. Maalesef mükemmel olan dinimiz kendilerine
Müslüman diyen, bazen cahillikle bazen de bilerek misyoner

çalışmalarıyla kirletilmekte. Bu kirliliğin daha başlangıcında,
kadına verilen değerlere saldırı|arla başladığı bilinmektedir.

Oysa Tanrı'nın kitabında kadın çok değerlidir. Konuya
dönersek; Kurmancan, eşinin yerine geçer geçmez ilk olarak
sayısı 1000 e ulaşan birordu kurdu. Baturdenilen bu yiğitlerle

kısa sürede Güney Kırgız-Altay bölgesini yönetimialtına aldı.
Buhara ve Hokand Hanlıklarına otoritesini kabul ettirdi. 1877
de Çarlık Rusyası işgal alanını genişletmiş ve hızlandırmıştı.
Hokand Hanlığı düşmüş ancak Kurmancan'ın asıl etkin olduğu
Fergane havzasının direnişi kırılamıyordu. 25 Nisan 1876 da
yapılan çatışmada Kurmancan'ın oğlu Abdul|ah şehit olmuş
kendisi de esir düşmüştü. Şimdi burada bir şeye değinmeden
devam edemem. Yaşanan olaya bakar mısınız?.. Bir kadın,
komutan olarak askerleriyle beraber savaş meydanın da

çarpışmada esir düşüyor. Bu soylu ve cesur hareketin bir
örneği daha varsa o da yine bir Türk kadınıdır. Hiçbir ırkın
tarihinde Türk kadının zek6sı, manevi gücü, inanç ve

değerlerine bağlılığı ve saygısı görülmez. Zaten bundan değil
midir ki misyonerlerin ilk yozlaştırmak istedikleri bizim
kadınlarım ız ve kadınlarımızın değer yargı|arı o|maktadı r...

Dizi, magazin ve reklam|arla hem uyuşturulmak hem
de mal, eşya,süs hırsına itilmeye çalışılmıyor mu? Birtoplumu
yok etmek için aileden başlanır ilkesini kabul eden misyonerler
aileyi ayakta tutan kadınlarımıza televizyon afyonuyla aile
ahlakını ve değerlerini küçük göstermiyor|ar mı? Yayımlanan
görsel ve yazılı basında kimin eli kimin cebinde bellideğil!Yani
misyonerler iyi çalışıyorlar ancak yine söylüyorum dönüş
eninde sonunda öze olacak. Neyse bu konulara şimdilik
girmeyelim çünkü çok uzun mevzu, derin ve çetrefilli...

Nerde kalmıştık? Kurmancan esir düşmüştü. Ancak
kurmancan'ın kendisinden önce namı Rus komutan Mikail
Skobelev'in kulağına gelmişti. Rus komutanın karşısına
getirildiğinde Kurmancan'a esir muamelesi yapılması bir
kenara, saygı ve ikramla karşılandı. Skobelev bir an önce
direnişin bitmesini istiyordu. Rus ordusu kalabalık ve

donanımlıydı. Kurmancan kıvrak zekAsıyla esir olduğu ve
kısmen yenildiği halde Skobelev'iantlaşma yapmaya ikna etti.

Hatta antlaşmanın kendi köyünde yapılmasını sağladı.
Antlaşmaya göre Kurmancan direnişe son verecek, Çarlık
Rusyası da Fergane vadisinin iç işlerine karışmayacaktı. Yani
halk hayat tarzına devam edebilecek, İslamiyet'i
yaşayabilecek ve mescit kurabilecekti.

Kurmancan'ın güçlü Rus ordusu karşısında esir
edildiği halde kendi köyünde antlaşma yaptırması politik bir
deha örneğidir. Bu durum bazı kaynaklarda direnişe devam
edilebileceği görüşü yer almıştır. Ancak bu politik kararın
altında yatan gerçek Kurmancan'ın kadınlık içgüdüleriyle
alakalıdır kanımca. Hırslarıyla hareket etse idi kadın, erkek,

çoluk çocuk birçok kayıp verecekti. Kadınca bir hamleyle,
halkını Ruslara kırdırtmaktansa antlaşmayı uygun gördü.

Önder olduğu 30 yıl boyunca halkı hem töresini hem de
inançlarını yaşayabildi.
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kurmancan Datka

Tabii ki bu antlaşma dönemi gül gülistanlık geçmedi.

Antlaşma döneminde küçük oğlu Kamçıbek'in de karıştığı bir

kavgada bir Rus öldü. Kamçıbek cinayetle suçlanarak Çarlık
Rusyası tarafından idamla cezalandırıldı. Hem Kurmancan'a
hem de yetiştirdiği evlatlarına saygı duyan ve sahiplenen halkı,

bu cezayı kabullenmek istemediler. İdama müsaade etmemek
için gereken her şeye hazır olduklarını Kurmancan 'a ilettiler.

Şimdiyine araya gireceğim ama bakar mısınız lütfen: Bu kadın

kendini nasıl sevdirdiyse halkına, halkı O'nun oğ|u için tekrar

çarpışmaya hazır! Bu denli fedakArlık için yine bu denli

fedak6rlık görmüş olmalılar... Sanırım bunun da b|r örneği
varsa yine Türk tarihinden çıkar. Devam edelim: Kurmancan'ın
halkına verdiği cevapla aslında neden bu kadar çok sevildiği
anlaşılıyor. Halkına hitaben : "Bu dediklerinizi eda
edebileceğinize eminem. Ancak bu hğdise neçe neçe anaların
gözyaşlarına sebep olar. Menim oğlum idam edilirse bir tek

men ağlaram." Diyerek idamı kabullendi. Halkını çok seven bu

asil ruhlu kadın bir evlat için yüzlerce evlat kaybedemezdi.
Verilen kararın ne kadar zor ve asil olduğu tartışılamaz. Ecnebi
ırklar para, mal, köle için binlerce genci harcarken bir Türk,

hem kadı.n hem de anne, başka canlar yitip gitmesin, başka
analar ağlamasın diye kendi canının ölümünü kabulleniyor. Bu

yüksek bir maneviyat ister ki bu maneviyatın bir örneği daha
varsa tahmin edeceğiniz gibi yine asi| ırkımda vardır... Oğlu
idama giderken, bu muhteşem kadının söyledikleri belki de

O'nu efsaneleştirdi. İdam zamanı geldiğinde son kez oğluna
bakarak : "Oğul metin ol, metanetini kaybetme. Sen şehit
olursan. Bu rütbe herkese nasip olmaz, unutma ki ecdadımızın
heç biri yataklarında öz ecelleriyle ölmemiştir." dedi. Bir ananın
oğlunu ölüme hazırlayan bu sözleri yüksek maneviyat değil de
nedir?.. Her kula nasipolmaz...

Bu yazdıklarım, daha da buraya sığdıramadıklarım ve
tarihe hiç yansımamış yaşananlar bu kadını efsaneleştirdi.
Sadece dostları değildüşmanları tarafından da saygı ve takdir
gördü. llk o|arak Buhara Emir'i Seyit'ten daha sonra Türkistan
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Hanı tarafından iki kez Datka yani büyük komutan unvanını
aldı. Ölümüne kadar bedenen ve ruhen savaştığı Ruslaı O'na
Altay çariçesi (ecesi) adını verdiler. Aldığı unvanlarla tarihteki
nadir kadın|ardan biridir Kurmancan. Ama yaptıkları taşıdığı
asil kanın gereğidir ki kandaşı olan birçok yiğit kadın vardır.
1907 de 96 yaşında vefat ettiğinde arkasında ondan razı olan
bir hatk bıraktı ve hiçbir zaman inandığı değerlerden taviz
vermedi. Halkı da O'na vefasızlık yapmadı. Bişkek Erkindik
Bulvarı ve Oş'da heykeli halen bulunmaktadır. Kırgız halkı
Kurmancan'ın resmini paralarına ve pullarına basarak
unutmad ıklarını göstermiş|erdir.

Türk kadını ne kadar övünse azdır. Ecnebi tarihi, iki

kraliçe bir rahibeyle böbürlenirken ben size sadece ismiyle
yüzlerce yiğit Türk kad ı nı sayabilirim.

Ama benim saymamla değil nes|in bilmesiyle, bu

kadınları tanımasıyla ancak övünülebilir. Maalesef birkaç
nesildir Türk kızları misyoner faaliyetler sonucu öz güvenden

eksik dolayısıyla özenti biryaşam içindeler.

Kurmancan Datka ve Yiğitleri

Kurmancan Datka ve O'nun gibi analarımız kızlarımıza
anlatılmadığı için, kızlarımız, model olarak içleri bomboş, hem
beyinsel hem fiziksel hormonlu ecnebi ya da devşirme
kadınları örnek almakta. Yazıh ve görsel basınla verilen
afyonla kadınlarımız özden uzaklaştırılmakta. Ancak bir

atasözü vardır ki çok severim "yılan eğri gider büğrü gider ama
deliğini bulur" yanidönüş taşıdığı kanın gereğiözüne olacaktır.

Bu kötü gidişe dur demek için, Türk olrnanın üstün

olmak için kafi olduğunu anlatabilmek için, işte Kurmancan
Datka!.. Mensup olduğu asil ırkın tüm özelliklerinitaşıyan yiğit
kadın...

Buyurun, övünebilirsiniz...
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BULGUR

ALi DEMin=ı-

Türk Milletince; akraba toplumların ve de beraber
yaşama, komşuluk gibi ilişkileri olan toplumlarla ortak kültürler
geliştirilmiştir. Yeryüzündeki insan varlığının önemli değerleri
incelendiğinde, hemen hepsinin Turani kökenli oldukları
görülmektedir. Yiyeceklerin, önemli gıda maddelerinin
saklanması ve fayda|ı şekilde kullanıma sunulması konusu da
böyledir. Ta eskilere bakıldığında: külbastı, erişte (sonradan
'makarna' denildi), kımız, kefir, yoğurt... Ve daha niceleri...
Yakın geçmişte ise; pastırma, sucuk, döner ve çeşitli kebaplar
en önde gelen örneklerdir. İşte, gıda ile ilgili örneklerden biride
bulgurdur. Bulgur kültürü, Sümerler (Sümer uygarlığının
Türkler tarafından kurulmuş olduğu artık kesinleşmiştir - konu

ile ilgili son bilimce gelişmeler bunu göstermektedir)tarafından
günümüzden 4000 yıl önce bu coğrafyaya yerleştirildiği
anlaşılmıştır.

Bu yazımda, onca gıda kültürümüzün içinden bulguru

öne çıkarmamın önemli birsebebivar. Bulgur; daha yapılmaya
başladıktan itibaren, kullanıma hazır hale gelinceye kadar
toplumsal bir kültürfaaliyeti oluşu gibi bir ayrıcalığa sahiptir. Bu

toplu çalışma ve yardımlaşmanın içeriği, imece usulü
yardımlaşmanın yanı sıra bir nevi eğ|ence ve cümbüş
vesilesidir. Bulguryapılışının bu yönü kısaca şöy|edir:

Bulgur yapılma mevsimi gene| olarak harman sonu
o|u1 yani güz başlangıcı bulgur kaynatma zaman ıd ır.

Her aile, kendi kişi sayısına göre bir yıl içinde ne kadar
bulgura ihtiyacı olduğunu bilir. Birkaç ai|e (2-3 hatta bazen 5

aile birlikte) bidikte bulgur kaynatmaya karar verirler, bu kararı
kesinlikle kadınlar, kendi aralarında anlaşarak verirler. Her
ailede yeteri kadar kazan olmaz, o günde bulgur kaynatmayan
diğer komşulardan yeteri kadar kazan alınır. Akşamüzeri,
uygun olan genişçe bir yere kazanlar kurulur. Her kazana,
daha önce ayıklanmış ve yıkanmış olan buğday konur, bir
kazana ne kadar buğday konulacağı tecrübeli kadınlar eliyle
ayarlanır. Kazanlara konan buğdayların üstü su ilave edilerek
doldurulur. Bulgur kaynatacak olan ailelerin kadın, kız ve

Bulgur Kazanları

gelinlerinin hemen hepsi kazanların yanındadırlar. Bu arada
genç gelin ve kızlardan bazıları ikram hazırlıklarına başlar. O
gün akşam bulgur kaynatılacağını bütün köylü bilir. Kazanların
altı yakıldıktan bir süre sonra; öncelikle kadınlar ve çocuklar
sonra da erkekler ve bekör delikanlılar, bulgur kaynatılan yere
gelirler. Bulgur yapılacak buğday|ar kaynayarak 'hedik'
oluncaya kadar; orada bulunanlar havadan, sudan, kaldırılan
mahsullerden hatta avdan bahsederler... sonunda hedik olur.

Taslara, tabaklara doldurulan hediğin üzerine genelde tuz,
biber (isteğe göre) ceviz içi ezmesi gibi katkılar serpiştirilerek
herkese ikram edilir. Bazı yörelerde türkü söylenir, oyunlar
oynanır, böylece bulgur kaynatma işi eğlenceye ve şenliğe
vesile olur. Duruma göre gece yarılarına kadar hatta sabah
ezanına kadar bu eğlencelerin sürdüğü vakidir... Bir başka
gün, başka ailelerin birleşerek bulgur kaynatma şenliği
başlar...

Kaynatılarak hedik haline getirilen buğday, hemen
kazanlardan alınarak temiz sergilerin üzerine ince bir tabaka
halinde seriiirler. Havanın durumuna göre 2-5 gün içinde
kuruyan bu|gurluk buğday için ikinci bir işlem zamail gelmiştir.

Kaynatılmış ve kurutulmuş buğdayın dış kabuğunun
(kepeğinin) sıyrılıp a|ınması gerekmektedir. Bu iş için 'dibek'
kullanılır. Her ailenin bir dibeği olmaz, buna gerek de yoktur.

Her köyde bir dibek bulunur o da, genelde köy meydanındadır.
Bazı büyük köylerde her mahallede bir dibek olur. Dibek
denilen taşın çevresine temiz sergiler serilerek, sıçrayan
buğdayların toprağa karışması önlenir. Dibek dövecek olanlar
ayakkabılarını çıkarırlar, ayaklarını yıkarlar ve o temiz
sergilerin üstüne çıkarlar. Dibek taşına (taşın ve oyuğunun
büyüklüğüne göre) uygun miktarda, hafif nemlendirilmiş olan
bulgurluk buğday konur.

Buğday Dövme

İrl genç karşılık|ı olarak, ellerindeki tokmaklarla dibek
dövmeye başlarlar. Tokmağın biri inerken diğeri kalkar, aynı
yere vururlar ama hiç birb|rine çarpmazlar. Tokmakla dövülen,
hafif nemIi olan kaynatılmış buğdayın kepeği sıyrılmaya
başlar. Yeterince kepeğin sıyrıldığı görülünce dibeğin içi
boşaltılır ve yeniden buğday konur. Bu işlem buğday bitinceye
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kadar devam eder. Dibek dövmek yorucu bir iştir dolayısıyla
sadece iki gençle bu iş yürümez. Sırada bekleyen diğer
gençler, yorulanların yerini alırlar, diğerleri dinlenir. Burada da
yardımlaşma (imece) Türk Töresinin bir unsuru olarak ortaya

çıkar... Dibekte dövülerek kepekleri sıyrılan buğdaylaı biraz
nemli ve kepekle karışık durumdadır. Tekrar sergilere
yayılarak yeniden kurulur. Kepekler de kurumuş olduğundan,
hafif bir rüzgArda bile savru|duğunda kepekten ayrılır. Durun,

henüz bulgur olmadı ama savrularak kepeğinden ayrılan
bulgurluk buğdayın bir kısmı bez torbaya konularak ayrılır.
Henüz bulgur haline getirilmemiş olan bu buğday kış aylarında
kavurga yapılır. Kavurga doğrudan çerez olarak tüketildiği gibi,

içine kuru üzüm veya kendir tohumu da katılarak daha çeşnili
bir çerez haline getirilerek tüketilir. . .

Şimdi gelelim son aşamaya, artık pilav yapılabilecek
bulgur elde etmenin son işlemine sıra geldi. 'Bulgur çekmek'
diye anılan işlem şöyle:Altlı üstlü iki değirmen taşı, yaklaşık 70

- 100 Cm çapında özel taşlar. Alt taşın tam ortasında dingil

görevi yapan, genelde ağaçtan yapılma özek vardır. Üst taşın

bir kenarındaki oyuğun içine sıkıca yerleştirilmiş, 3-5 elin

tutabileceği uzunlukta, balta sapı kalınlığında ağaç tutmalık.

Yine üst taşın tam ortasındaki özek boşluğunda, öğütülecek
buğdayların, avuçavuç peş peşe konulacağı, yaklaşık 10-12
cm çapında delik olur...
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Bulgur Çekme Taşı

Bulgur çekmek, bulgur yapma işlerinin en

eğlencelisidiı tabii gelinler ve kızlar için! Bulguru çekilecek
ailenin en büyük evi veya evinin en büyük odası bu iş için
seçilir. Bulgur kaynatan ailelerin gelin ve kızlarının dışında
diğer komşu ve de akraba gelin ve kızları da o evde toplanırlar.
O evde; 5 -7 yaşındaki çocuklar dışında hiçbir erkek kalamaz!

Köy odasına, diğer komşu|ara veya akrabalara misafir olarak
giderler ve bulgurtamamen çekilip, kadınların eğlenceleri bitip,

hepsi evlerine gidinceye kadar eve ge|emezler... Bulgur

çekilecek ev sahibi; çeşitli içecekler (çay, ayran, şerbet, gazoz
gibi), yiyecek yemek ve tatlılar ve de bol bol çerezi hazırlamak
zorundadır. Değirmen çevirerek bulgur çekecek gelin ve

kızların içinde iyi türkü söyleyen, def çalan hatta türkü yakan

bulunmalı, eğer yoksa öyle birileri bulgur çekilen eve davet
edilir. Bulgur çekme gecesinde asıl işlem bulgur olsa da
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yoğunluk eğlence, oyun ve şamatadadır. Bulgur çekmek basıt;
yere büyükçe, temiz bir sergi yayılır. Serginin tam ortasına
değirmen taşları (üst üste) konur, taşın çevresine 3-5 genç kız
(gerekirse genç gelin) oturur. Her biri üst taşın kenarına
sabitlenmiş olan ağaç kolu bir eliyle tutarak çevirmeye
başlarlar. İlk çevriliş biraz gayret ister ama üst taş belli bir hızla
döndürülmeye başland ı ktan sonra iş kolaylaşı r.

Taş döndürülürken, bir genç bayan da eliyle, belli

aralıklarla, üst taşın ortasındaki delikten buğday koyar.

Değirmen taşlarının kenarlarından çekilmiş bulgur dökü|meye
başlar. Biriken bulgurlar bir başkası tarafından, zamanzaman
alınarak elekten geçiriliı iri olanlar pilavlık ufakları ise köftelik
bulgurdur...

Değirmen taşında bulgur çekme işlemi böyledir ama
bu sırada: Türküler söylenir, oyun oynanır, bazı mukallit kız
veya gelinler, kimi köylülerin taklidini çıkarmak gibi komiklikler
yaparlar. Türküler koro halinde söylenir yani değirmen

çevirenler de sırada bekleyenler de hep birlikte söyler|er. Bu
arada sesi güzelolanlartek olarak da söyler. En eğlenceli olanı
ise; türkü yakma yeteneği olan birinin, orada bulunanlar ve
bulunmayanlarla ilgili, çeşitliolay|arı ve davranışları konu alan
türküler yakmasıdır. Bu arada, değirmen taşı çevirmeye
zaman zaman ara vererek toplu halde yemek ve içmek hatta

oyun oynamak için zaman ayırırlar...

Genelde akşam başlayan iş gece yarısı gibi biter ama
bazen şafak vaktine kadar uzadığı olur, bu durum özellikle
genç kızların tutumuna bağlıdır!.. İş bittiğinde ya da kızlar
'tamam artık dağılalım' dediğinde; yaşlı kadınlar, kızları ve
gelinleri evlerine kadar bırakmak üzere eşlik derler. Bir başka
bulgur çekmede buluşmak üzere dağılırlar...

Yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığım, bulgur yapımı
ile ilgili kültür değerimiz ne yazıkki o haliy|e kalmadı. Henüz7
yaşımda iken bizim evde bulgur çekilirken, küçük olduğum için
başka yere gönderilmemiştim. Diğer gelenlerin yanı sıra,
benden çok büyük komşu kızlan, ablalar da vardı, onlar
değirmen taşı döndürüp bir taraftan da türkü söylerken,
arkalarından varıp saçlarını örgülerinden çekerek muziplik
yaptığımı hatırlıyorum..,

Her şey makineleşti, ne dibek kaldı ne de değirmen
taşları. Ama her şeye karşın bu konunun sevindirici yanı;

bulgurun bir gıda olarak hAlA yapılıp tüketilmesi hatta bunun
daha da yaygınlaşmasıdır. Bulgurun ne kadar faydalı bir gıda
olduğunu sayıp dökmeyeceğim. Zamanımızın sağlık
sorunlarından olan; damar sertliği ve buna bağlı kalp
hastalıkları, tansiyon hastalığı, yağ bağlayarak şişmanlama
hastalığı gibi sorunların sebebi olan sözde yiyecekler dikkate
alınınca, bulgurun çok yararlı bir gıda olduğu konunun
uzmanları nca dile getirilmektedir.

Bulgur pilavının yapılışını bilmeyen yoktuı varsa da
sağlığı için öğrensin. Tereyağ|ı bulgur pilavı, yanında da köy
yufkası...

Hiçyememiş olanlarvarsa birdenesin. Afiyetolsun!
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Ateist olmasına rağmen mü'min müslümanlarla bile

komplekssiz samimiyet ortamı kurabilen Marcel Colombe'un
anmaya ve anlatılmaya değer güzel insani vasıfları ve

Türkperest diyebileceğimiz bir yanı vardı. Öyle ki onunla

tanışıp da şöyle ayaküstü üç-beş dakika konuşmuş öğretmen

arkadaşlar, kendisine hayran olurlardı. O'nun Türk ve Türkiye
'hayranlığı gibi bir şey değil; tamamen şahsına yönelen bir

hürmet ve hayranlık. . .

Ateist bir şarkiyatçı olmasına rağmen; Müslüman
vicdanını incitecek söylemlerden uzak kalması, İsl6m ve

Müslümanlar hakkında o|abildiğince objektif düşünebilmesi;
üstüne üstlük Türkçe konuşan birisiyle karşılaşınca bir eski

dostuyla buluşmuş gibi samimi bir havaya girmesi, Türkiye'nin
tanıtımı konusunda bizim yapamadığımızı yapması
kendiliğinden bir sayg ı ve sempati çemberi oluşturuyordu. . .

O'nu ilk defa bir Selçuklu sergisinin açılışında tanıyan

ve dinleyen Fransa'daki Türk Kültürü ve Türkçe dersleri

öğretmenlerinden Denizlili Mehmet Ali bey, şaşkınlığını
gizleyememiş ve şöyle deyivermişti: "Hayret!.. Hayatımda ilk

defa kimseye zara'sz, üstelik Türklere faydalı bir Allahsız
görüyorum!.." Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nın referansı ile

Fransa'ya geldiği söylenen bir Türk eğitimciyi bile kendisine
hayran eden birTürkiye söylemi...

Marcel Colombe bizim için bu kadar önemli ve değerli

bir insandı...

O'nun Türkçe sevdasından bahsettiğim dostlar;
doğum, çocukluk ve ilk gençlik yıllarının Kuzey Afrika'da
geçmesinden dolayı yarı şaka, yarı ciddi "mutlaka kanında
geninde birTürk karışıklığı vardır; iyi araştırmak lazım" dediler.
Böyle bir biyolojik ve genetik izah malzemesi olabilecek sohbet
ve hatıra nevinden bile bir veriye sahip değiliz. Şahsi
kanaatimce Müslüman Arap bir toplumun içinde büyüdü, Afrika
Müslümanları ile meşgul olurken Türkleri keşfetti, Türklüğün ve

Türk Müslümanlığının farkını gördü...

Türkiye'nin Batı uygarlığına uyum çabası diye
özetleyebileceğimiz Atatürk ilke ve inkı16plarının da bu

yönelişte bir ilgi odağı olması gerekirzannındayım...

Yaşayan Türkçeyi okuyup konuşup yazabilen Marcel
Colombe'un Arapça ve Osmanlıca Türkçesi mükemmeldi.
Ancak dilimizdeki zorlama hızlı değişimler onu üzüyordu.
Türkçe ile çok oynuyorsunuz diyordu. "Hani mektep okul oldu,

anladık, öğrendik, kabul ettik... Mektup betik olur mu?,.
Öztürkçe öğrenirken sanki yeni bir dil öğreniyormuş gibi

zorlanıyorum...

Yıllarca konuştuğum, dilime ve hafızama yerleşmiş
hayat dururken, niye yaşam diyorsunuz..." Hayatımıza,

hatızamıza, kültür dünyamıza, sanatımıza, edebiyatımıza
girmiş, vicdanımızda kökleşmiş nice "hayat" dolu kelimenin
öztürkçecilik gayreti ile lügatlerden çıkarılması gayretleri onu

şaşırtıyor, bizi ise ondan fazlaüzüyordu aslında...

FransızAkademisi'nin ilim ve ciddiyet ağırlığının bütün

ihtişamı ile hissedildiği bir dünyada, Mösyö'ye Öztürkçe
zorlamasının kimliğimize yönelen bir ideolojik saldırı
gayretkeşliğinden kaynaklandığını anlatamazdık... Zaten
anlatsak da anlayamıyordu... Bir millet nasıl kendi diline bu

kadar düşman olur, kelimelerle nasıl hoyratça oynanır; aklı ve

iz'anı kabullenemiyordu...

Marcel Colombe Türkiye'nin değiştiğinin farkındaydı.
Bu değişimi kendince pek de hayra alAmet saymıyordu. Kırk yı|

geriden Mısır'ı ve şimdilerde İran İsl6m devrimi ideologlarını,
Ayetullahları takip eden Türkiyeli İslamcı lar yanl ış yapıyorlard ı.

Laikliğin kamu düzenini bozmamak kaydı ile her inancın
özgürce yaşanmas|, vicdanlara ve özel hayata baskı
yapılmaması olarak anlaşılması, bundan taviz verilmesi
halinde iç karışı klık|arın çıkacağından endişeliydi...

Radikal islAmcı militanca çağnlara kapalı geleneksel
Türk Müslümanlığının yozlaşmasını, devrim çizgisine
kaymasını istemiyordu. Bu batıda İslam fobisini besleyen
oryantalist yaklaşımlar kadar, Türkiye sevgisinden de
kaynaklanan bir korkuydu...

Doğrusunu söylemek gerekirse Hizbullah vahşetini,
ekranlarda kanlı-canlı lşit infazlarını görmüş insanlar olarak,
bay Colombe'un çeyrek asır önceki kaygılarının pek de haksız
olmad ığ ın ı fark etmenin üzü ntüsünü de ya§ıyoruz.

Karanlık bir cinayete kurban giden eski Kültür
Bakanlarımızdan siyaset bilimci Ahmet Taner Kışlalı'nın ölen
eşinin ardından yazdığı BİR TüRK'ÜN ÖLüMÜ yazısın!
hatırlayanlarınız vardır. Nicole Kışlalı evliliğinIn ikinci yılında

şöyle demiş: Hem Türk, hem Müslüman olmak istiyorum. Ben
Tanrı'ya inanırım. Senin Tanrın ile benimki farklı değil ki!..

Çocuklarımız iki toplum arasında kalmamalı. Ben de her şeyi
seninle, onlarla ve bu toprakların insanlarıyla
paylaşabilmeliyim...

Zileli Ahmet Taner'in annesini, yeni seçtiği adıyla
Nilgün Kışlalı'yı sevinç ve mutluluk gözyaşlarına boğan ihtida

merasiminden sonra tam bizden biri olan bayan Nicole
Kışlalı'nın hikayesinin bir benzerini de Marcel Colombe için

anlatabilmeyi ne çok isterdik. "Dört kitabın dördünü de
okudum, tetkik ettim. Hepsinin ortak mesajı iyi insan olmak
tavsiyesi... Nerde o iyi güzel insanlar?.." diyordu. Hidayet
bulmakAllah'ın bir lütfu keremiydi...

Hikmetinden sual olunmazdı... Fransa'da beş yıl
Marcel Colombe'un evladı, torunu gibi yaşamış Özlem Güncan
hanımefendinin dediğigibi; ne biliyoruz, belkide son nefesinde
kelime-i şehadetle gitmiştir... Ölürken başında değildikya!..

10



Neyse bu misyonerce saplantımızı bir kenara bırakıp,

sözAhmet Taner Kışlal ı'dan açılm ışken onun3'1 Mart - 6 Nisan

1995 tarihli Cumhuriyet Hafta'da çıkan Fransa'dan
Türkiye'ye... yazısının girişini ikisine de bir vefa borcu taksidi

niyetine paylaşmak istiyorum :

"Yaşlı Fransız konuşurken salonda sinek uçsa
duyulabilirdi.

Türkiye'ye
başladı sözlerine...

1935 yılında geldiğini anlatarak
adasından bir Yunanlı balıkçının

ilk kez
Sakız

teknesiyle Çeşme'ye geçmişti. Döviz bozdurması gerekiyordu.

Gümrük memuruna sormuştu:

-Banka nerede var?
-İzmir'de...

Peki İzmir'e gitmek için parayı nerden bulacaktı?

Çaresizdi. Ama gümrük memuru, cüzdanını çıkarıp cebindeki

parayı kendisi ile paylaşmakta bir an bile tereddüt etmemişti.

Ve eklemişti:

-İzmir'e gidip dövizinizi bozdurduğunuzda, bana

olan borcu nuzu falanca adrese bı rakı rs ı n ız. . . "

MARGEL COLOMBE

Marcel Colombe Türkiye ne kadar değişse de
geleneksel Türk misafirperverliğinin kalıcı olduğuna

inanıyordu. Türkiye'ye daha ilk girişinde, TL'nin Fransız
Frankından çok çok kıymetli olduğu bir devirde hatırı

sayılır bir parayı daha hayatında ilk gördüğü, belki bir

daha göremeyeceği tanımadığı bir yabancıya senetsiz
sepetsiz veren gümrük memuru nasıl unutulur?.. Bitlis'te,

Ahlat'ta, Konya'da yaşadığı bu ve benzeri hadiseler
miydi acaba ona Anadolu'yu bu kadar sevdiren?.. Kim

bilir?..

Nitekim 3 Kasım 1990 tarihli Tercüman
gazetesinde Atilla Çetin onu şu girişle okuyucularına
takdim ediyor:

ffi]ffiIeffiK-

" İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları
Enstitüsü'nün 60. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla
konferans vermek üzere İstanbul'a gelen Prof. Dr. Marcel

Colombe, gazetemizi de ziyaret ederek Tercüman
Kütüphanesi'ni inceledi. İslöm ve çağdaş Arap tarihi

konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından olan Prof.

Colombe, Türkiye'de son derece büyük değişiklikler
gördüğünü, değişmeyen tek şeyin Türklerin "İpsala'dan

Ardahan'a kadar cana yakınlığı ve misafirperliği"
olduğunu söylüyor."

Marcel Colombe'un iyilik duygusu bizi görünce

daha çok mu harekete geçiyordu, yoksa bütün insanlara

aynıydı dabizmi farkında değildik; bilmiyorum... Bildiğim

tek şey Türkiye muhabbeti hasbT idi... Fransa'dan başka

ülkelerin de hariciyelerine Türkiye brifingleri için davet
edilen Marcel colombe'un özellikle sscB döneminde

Başkan Brejnev tarafından bile dinlenilmesi gıcığımıza
gitmedi desek yalan olur. Fakat bunu kendisi de
gizlemiyor, kesinIikle Türkiye'nin aleyhine kelam
etmediğine inanıyordu. O'nu esas dinlemesigereken ise
Türk Dış işleri idi...

Emek|iliğini de Paris'te yaşasaydı herhalde

şarkiyat ve tarihle ilgiIi dar bilim çevrelerinde kalmaz,
daha geniş kitlelere mal olan bir şöhret de yakalayabilirdi.

Fakat Marcel Colombe gerçekten ün ve nam salma gibi

beşeri bir duyguyu, isim yapma hastalığını yenmişti...

Kim bilir, belki de hayatının hiçbir döneminde bu zaafı
hissetmedi.,. Şöhret afettir diyen tasavvuf ehline çok
yakın... "Dervişane Türk dostu bir ateist Fransız

şarkiyatçı" tanımı paradoksal bir ifade gibi görünse de,

tam onu anlatıyor...

Belki ilk bölümünü iki ay önce okuduğunuz
yazımda anlatılanların bir tekrarı olacak ama; Atilla

Çetin'in girişini alıntıladığım Tercüman'daki yazısının
devamını da, onu tanımak için bir hülasa mal0mat gibi

paylaşmak istiyorum:

"Prof. Dr. Marcel Colombe'un ilgi çekici bir hayatı

ve kişiliği var. 1913 yı|ında Cezayir'de doğmuş. Çünkü
babası orada görevli imiş. Ünlü Fransız romancısıAlbert
Camus ile aynı lisede okumuş. Yüksek tahsilini Paris'te
"Yaşayan Şark Dilleri MillT Okulıı' (İnstitut National des
Langues et Civilisations orientales-ir{Rıco) adlı köklü

bir kurumda yapmış ve aynı okulda profesörlüğe kadar
yükselmiş. Arapça, Farsça ve Türkçe'yi mükemmel
biliyorve konuşuyor.

Colombe, asıl isteğinin Türkçe okutmak
olduğunu, ancak İl<inci Dünya Savaşı'nın bunu

engellediğini ve araştırmalarını Çağdaş Arap Tarihi ve
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Kuzey Afrika üzerine yoğunlaştırmak zorunda kaldığını
söylüyor. Ancak Türkiye ve Türk tarihi ile ilişkisini hiçbir
zaman kesmemiş. Cezayirdeki "Garp Ocakları"
konusunda değerli çal ışmaları var.

Türkiyp'ye ilk defa 1935 yılında gelen Prof.
Colombe, Fransa Arkeoloji Enstitüsü'nde 1937 yılında
araştırmacı olarak görev almış ve Osmanlı mimarisinin
ünlü araştırıcısı Prof. Dr. A|bert Gabriel'i yakından
tanımış. Fuat Köprülü'nün bazı makalelerini fransızca'ya
tercüme eden Colombe, Prof. Ömer Lütfi Barkan'ı hiç
unutmuyor. Barkan, o dönemde annesiyle otururmuş.
"Barkan'ın siyahlar giyinen annesinin yaptığı yaprak

dolmalarının tadı hal6 damağımda" diyor.

MARCEL COLOMBE Türk dostlarıyla.

Hemen her yıl Türkiye'ye gelen Coiombe,
Anadolu, özellikle Selçuklu eserlerine ilgi duyuyor.

Bunun için Van, Doğubayazıt, Erzurum, Diyarbakır, Urfa,

Sivas, Ahlat vb. yerleri karış karış gezmiş. Prof.

Colombe'un Selçuklu sanatına bu ilgisi bir sergi ile

sonuçlanmak üzere... yaşadığı Montelimar şehrinin
belediye başkanıyla, Selçuklu mimarsini yansıtan bir

fotoğraf sergisi açma konusunda anlaşmaya varmış.
Serginin hazırlıkları devam ediyor. Sekiz yıldır emekli
olan Colombe, birçokları gibi paris'te değil, Lyon -
Marsilya arasındaki Montelimar'da yaşıyor. İstanbul gibi,

Paris'te de hayat bir cehennemden farksızmış. "sakin ve
tabiata yakın bir hayat insanı mutlu eder" diyor.

Marcel Colombe'un eserlerinden bazıları şunlar:
"İslam ve Politika", "Mısır'ın Gelişimi {1924-1950), "Arap

Dünyası ve Tarafsızlık Politikası". '1959 - 1972 yılları
arasında yılda dört sayı çıkan "Orients" Şark adlı
mecmuanın müdürlüğünü de yapan Colombe, birçok
dergi ve gazetelerde yazılar yazmış. "Hilöfet Meselesi"
üzerine de geniş bilgiye sahip. Sultan Abdülhamid'in
küçük oğlu hamid Efendi'yi tanımış; Şark Dilleri Okulu'na
gelirmiş.

Marcel Colombe Şark Dilleri Okulu'nda Arapça,
farsça ve Türkçe'nin birlikte okunmasının büyük yararına
inanıyor. Halbuki şimdi, okulun yeni müdürü Türkçe
bölümünden Osmanl ıca'yı bile kaldı rmak istiyormuş.

Osmanlı ve Selçuklu sanatına hayranlığını sık sık
ifade eden CoIombe, Türklerin İslAm sanatına
katkı|arından ve bu sanatın evrenselliğinden söz
ediyor.Bunun için de Montelimar'da Mayıs 1991'de
açacağı serginin Türkiye'nin tanıtımı açısından çok
faydal ı olacağ ı na inanıyor."

Şarkiyatçılar hakkındaki kanaatlerimizi gözden
geçirtecek kadar bir Türk muhibi olan Prof. Dr. Marcel
Colombe ilim ufkundan gösterişsiz bir çoban yıldızı gibi

kayıp gitti.,. Hatırasının, eserlerinin ve hizmetlerinin
unutulmaması için ilim ve hizmet ehlinin himmetlerine,
gayretlerine ihtiyaç var.. .

Rahmet ve dua ile adını anamasam da aziz
hatırana deruni hürmetve muhabbetle toprağın bololsun
aziz dost bay Colombe!.. Fransa'da yakından tanıma
mutluluğu yaşayan Türk eğitimciler seni hep minnetle
anıyorlar...
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GEZGİN LEniİİ CÖZÜYLE YAZİLANLARİN aYOİNİ_İĞİN DA PARLAYAN ANTALYA

Köşemizde, Antik Çağ'ın ünlü Coğrafyacısı Strabon'dan başlayarak 20. Yüzyılın başına kadar

uzanan uzun tarihsel süreçte, özellikle birçok Avrupalı gezginin kaleminden dökülen ilginç Antalya
gözlemlerini, yazı dizimizde doğanın bir lütfu olan bu güzel şehrin izlerine dokunarak gelişimini sizlerle

paylaşacağız.

Söylencelere göre, l.Ö. 2. Yuzyılın ortalarında Attaleia, Bergama Kralı |l. Attalos Philadelphos'un " Bana bir

yeryüzü cenneti bulun" buyruğuyla kurulan ve adını kurucusundan alan Attaleia, yani günümüzün Antalya

kentiAnadolu'nun en bereketli coğrafyasında, antik Pamphylia, Lykia, Pisidia bölgelerinin kesiştiği bir

noktadadır. İ.Ö. lSe yılı civarında, liman etrafında küçük bir balıkçı yerleşimi olan Korykos'un yerine

kurulmuştur. Kent, limanı ile her zaman, özellikle İ.Ö.l SS yılında krallığın sona ermesinden sonra burada

yuvalanacak korsanlar için çekici olmuştur. Hellenistik doğu krallıklarının çöküşünden sonra, Kilikia

Bölgesi'nin Romalı Valisi Publius Servilius VatiaAttaleia'yıİ.Ö.ll yılında ele geçirir. Şehir 10. Yüzyıllarda

Bizans lmparatorluğu'nun askeri bölgelerinin en önemlilerinden biri olmuştur. Ancak kısa süre sonra

Selçuklu sultanlarının baskısıyla kent düşer. Bizans, kenti 1120 yılında geri almayı başarırsa da 1207

yılında Selçuklu Sultanı l. Keyhüsrev tarafından yeniden fethedilir.
,l308 yılında Selçuklu Hanedanı sona erdiğinde, 14. Yüzyılın büyük bölümünde Hamit Oğulları'nın

egemenliğindedir. 1397-1399 civarında Sultan l. Bayezid'in fethi ile Antalya'da Osmanlı Dönemi başlar.

1402 yılında Moğol Hükümdarı Timur'un yıkıcı saldırı|arı buraya da ulaşır. 1415 yılında l. Mehmet

döneminde Antalya ikinci kez Osmanlılar tarafından ele geçirilir. Antalya aslında '1918, ama resmen Türkiye

Cumhuriyeti'nin ilan edildiği ,l923 yılına kadar İmparatorluğun sürekli bir parçası olacaktır. Kısaca tarih

akışından sonra, gezginlerin yazdıklarına geçebiliriz. ( Suna-İnan Kıraç Akdeni- ' 1ı,deniyetleri Araştırma

Enstitüsü'nün hazırlattığı ' Gezgin Gözüy|e Antalya' adlı kitabından faydalanılm

Strabon : Geographika, İ.Ö.yüzyıl.

" Phaselis'den sonra Pamphylia'nın başlangıcı ve büyük bir kale olan Olbia gelir ve oradan

sonrada, büyük hacimde ve gürültüsü ta uzaktan duyulabilen, çok şiddetle yüksek bir kayadan aşağı

çarparak düşen ve Katarrhaktes ( Düden) olarak adlandırılan ırmağa varılır. Bundan sonra Attaleia kenti

gelir, burası adını kurucusu Attalos Philadelphos'dan almıştır; o, diğer bir koloniyi de civara ve surla

çevrelediği büyük bir kent olan Korykos'a göndermiştir.'

lbn Havkal : Kitöbu Süret el-Arz, 10. yüzyıl

" Ülkenin en fazla vergi gelirleri, Trabzon ve Antalie'den alınmaktaydı. Antalia kenti, İslam

memleketlerinde dolaşan gemilerden, Şam (Suriye) ülkesi sahillerinden getirilen her şeyden vergi tahsil

etmekteydi. Mavnalar ile savaş gemi|eri ve teknelerden elde edilen ganimetler de vergiye tabiydi. ALınan

vergiler, taşınan malın, gemilerin ve Müslüman köIelerin değerine göre hesaplanmaktaydı. Bunlara

hükümdarlık tarafından konu|an gümrük vergisi de ilave edilmekteydi..."

Piri Reis : Kitab-ı Bahriye, 'l521

" Andaliyye'nin denizden gelirken nişanı, onun doğu tarafında bulunan yüksek dağlardır. Bu dağlar,

doğu tarafından gelir ve gün batısı tarafında sona erer. Bu dağların bittiği yerde yumru-bir dağ vardır. Bu

dağın gün batısı tarafları alçaktır. Bu alçak yere doğru yaklaşıp, yİkın gelince, Andaliyye'nin kalesi, burcu

ve surları ile belli olur. Bu kalenin önünde bir liman vardır. Bu liman küçüktür. Bu sebeple, sözü edilen

limana giren gemiler, Baştan ve kıçtan palamar bağlayıp öyle yatarlar, Bu limanın ağzının iki tarafında birer

kule vardır, Bu kulelerden birbirine zincir gerilmiştir. Yabancı gemiler giremez..."

( Bahsedilen bu iki kuleden Mermerli tarafındaki olanın adı Kız Kulesi, Tophane tarafında olan

kulenin adıda Mendirek Kulesiydi. 17O0'lü yıllarda ikiside büyük ölçüde yıkılmıştır. Sadece Kız Kulesi20.

Yüzyıla kadar kısmen ayakta kalabilmiştir.)

Kitip Çelebi : Cihannüma, 1732

" Burada pek çok cami ve hamam vardır. Bahçelerinde bol miktarda limon, turunç ve yemiş olur.

Burada hurma da çok boldur. Şehrin bağ ve bahçesi doğusuna düşer, kuzeyinde bir dağ vardır. O dağ

dibinde Düden derler bir nehir ki Eğirdir Gölü'nün ayağıdır. Oradan çıkıp, geri batar. Yeraltından akarak

Adalie bahçeleri yakınında çıkar. Adalie'nın bütün bahçelerini suladıktan sonra şehre uğrayıp deryaya .

dökülür. Ayrıca bu Adalie'nın develeri çoktur ve hepsi pınar çalısında ot|arlar. Burada susam ve çeltek de
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