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OKUYUCU iLE SOHBET
Değerli N EVZUHUR dostları ;

Boğucu yaz sıcaklarının ardından, havaların serinlemeye başladığı eylül ayında sizlere 29 ncu sayımızla merhaba demenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Her yeni sayının hazırlanışında duyduğumuz tatlı heyecanı, okuyucularımızın da dergiyi ellerine aldıklarında
hissettiklerine inan ıyoruz.

Bu sayımız Mustafa AKBABA'nın çok renkli bir yazısıyla başlıyor.. Renkli diyortız çünkü; yazarımvın temmuz ayı içerisinde
Hindistan ve Nepal gibi iki renk|i ülkeye yapmış olduğu seyahatin ayrıntıları bu yazıyı renkli kılıyor. Satır aralarında; üzüleceğiniz,
düşüneceğiniz, güleceğiniz ve şükredeceğiniz çok şey saklı. BlR SEYAHAT|N ANATOMlSl başlığı altında sunulan bu yazı;21 .

Yüzyıldaki Adem neslinin bir kısmına ayna tutuyor.
Hindistan ve Nepal'de yaşayan o insanların durumlarını, davranışlarını, inanç ve itikatlarını anlamak için bu yazının mutlaka okunması
gerekiyor.

Araştırmacı M. TURGAY KÜRÜM'ün makdlesi;AVRASYA'DA RUNİK YMl başlığı altında devam ediyor.

Ali DEMİREL'in Haçlılarla ilgili yazısı da devam eden yazılarımızdan o|up bu bölümün konu başlığı; HAÇL|LAR
BARBARL| KLAR| N l N YAN lSl RA YAMYAMDl LAR.. .

oĞUz ÇETINoĞLU VE M. ŞADi PoLAT'ın.birlikte hazıdadıklarıve DERGiı-ER orRyAS|NDAN üst başlığı ile sürdürülen yazı
serimizin bu sayıdaki konusu; HlLAL-|AHDAR (YEŞ|LAY) Dergisi.

yine oĞUZ çETiNoĞLU'nun kaleminden; " DEĞERLERİMİZ ve TÜRXİYE " unvanlı kitabın tanıtım yazısı kitap severlerin
ilgisine sunulmuştur.

Genç şairlerimizden FAT|H ÜNvrR'in ALDANlŞTlR adındaki şiiri de şiir severlerin dikkatini çekecektir.
2012 Kasım sayımızda buluşmak dileğimizle...

}1T"tğ7T7Tfİ rrTn
J\EY üUnUİ\

Bl R sEyAHATl N ANAToıvı isi Havalimanından ayrılışımızdan kısa bir süre sonra, daha
Delhi sınırları içerisinde tarihi olmayan bir Hindu tapınağını
görmek amacıyla kısa bir mola verildi. Büyük hacimli yapılmış
tanrılarının (!) bulunduğu burada, gerek bizimle lstanbul'dan
gelen rehberimizin, gerekse bizi havalimanında karşılayan
mahalli rehberin verdiği bilgiler karşısında iliklerime kadar
donduğumu hissettim. Putperestlik belirgin bir şekilde ortadaydı.
İslAm öncesi cahiIiye dönemini yaşıyorlardı.

Hindistan; Hindü, Budist, Müslüman, Hıristiyan, Sih vb.
inanışlara sahip insanların birlikte yaşadıkları bir ülke. Tarihi ve
mimari özellikleri o|an tapınakların dışında, şehirler arası yol
kenarlarında ve şehirlerin her yerinde adım başı, saymakla
bitmeyecek oian küçük tapınaklar var. Pek çok iş yerinin bir
köşesinde de bir tapınma bölümünü görüyorsunuz. Buralarda
tanrılarının heykelleri bulunuyor, mum ve tütsü yakıyorlar.

Pembe Şehir olarak O" nili*n ve Rajastan Eyaleti'nin
başkenti olan Jaipur'da; Şeh|r Sarayı Müzesi, Jantar - Mantar
Gözlemevi ve fillerin sırtında çıkılan Amber Kalesi görülmeye
değer yerler arasındaydı.

Program gereği Jaipur'Oun Rgrr'y, geçilecekti. Jaipur -
Agra arası 235 km olup yaklaşık 5,5 saat kadar sürüyor. Yol
üzerinde bulunan, kırmızı şehir olarak da bilinen Fatehpur Sikri'yi
de görüyorsunuz. Agra Kalesini gezmek ve uzaktan Tac Mahal'i
seyretmek ayrı bir güzellik.

Ve tabii ki bu seyahatin olmazsa olmazı Tac Mahal...
Gürganiye (Babür) Devleti hükümdarlarından Şah Cihan
tarafından, çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal'in ölümü üzerine türbe
olarak yaptırılan ve bütünü 22 senede tamamlanan yapı dünya
şah eserleri arasında. bulunuyor. Mimarı; Şirazlı İsa (Muhammed
|sa Efendi). Şirazlı lsa; Osmanlı'da eğitim görmüş ve Mimar
Sinan'ın talebelerinden. Görüldüğü üzere, Mimar Sinan'ın eli
dolaylı yoldan Tac Mahal'e kadar uzanmış. Dünyada, üzerinde en
çok Kur'anAyeti bulunduran yapı unvanını da taşıyor.

MUSTAFAAKBABA

İstanbul Yeşilköy'den hareketle, 6 saat kadar doğu
istikametine yapılan bir uçuştan sonra, mahalli saatle 04:20 gibi
Delhi Havalimanındaydık.

Hindistan, merak ettiğim ülkeler arasındaydı. Programda
ayrıca Nepal'in de bulunması bu yolculuğun cazibesini
arttırıyordu. Kültür benzerlikleri aynı olsa da bir taşla iki kuş
vurulup iki ayrı ülke görülecekti.

Velhasıl kısmetmiş; yiyecek lokmamız, içecek suyumuz
varmış ki 5-15 Temmuz 2012 tar|hleri arasında bu seyahat
gerçekleşti.

Delhi Hava|imanı günümüz O*yu ,tunOurtlarına uygun bir
yapıda. Gümrük işlemlerimizin ardından Hindistan'daki
harcamalarımızda kolaylık olması adına havalimanı bünyesinde
bulunan döviz bürosundan para değiştirme işlemlerini yaptık.
Bunu şunun için yazıyorum; paralarının değeri oldukça düşük.
150-200 $ gibi bir para karşılığında elinize binler|e telaffuz edilen
Rupi veriyorlar.

Havalimanı çıkışında Oi=l laiprı" Şehrine götürmek üzere,
ön camı üstünde "Tourist" yazan yeni bir otobüs bekliyordu. Bu
araç, filmlerde ve televizyonda gördüğümüz gibi reng6renk boyalı
değildi. Başındaki sarığı ve uzun sakalıyla karakteristik bir
görüntü sergileyen Sih şoför bizi,karagöz çiçeklerinden yapılmış
kolyeleri her birimizin boynuna geçirerek karşıladı.

Delhi - Jaipur arası 259 l... nor*"l şartlarda 6 saat kadar
sürüyor. Gidiş seyrinize göre bu süre uzayabiliyor.
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TAc MAHAL

Şah Cihan;Yamuna Nehri'nin kenarına beyaz mermerden
yaptırdığı bu türbenin karşısına (nehrin diğer kıyısına) kendisi için
de siyah mermerden bir türbe yaptırmayı ve iki türbeyi birbirine
gümüş bir köprü i|e bağlamayı planlıyor (Bu gün burası yeşil
bahçelerin arasında boş bir alan olarak halen mevcut). Ancak bu
arada oğlu Evrengzib Alemgir iktidara el koyup babasını, etrafı
hendekle çevrili Agra Kalesi içerisinde bulunan sarayda göz
hapsinde tutuyor. Yıllarca karısının kabrini uzaktan seyreden Şah
Cihan ölümünden sonra onun yanına defnediliyor.

Mümtaz Mahal vefat edince, önce Tac Mahal'in bahçesi
içerisinde bir yere defnediliyor, daha sonra türbe içerisine
nakledi|iyor. İlk defnedildiği yer şu anda duvarla çevrili olarak
hölen muhafaza ediliyor. Mümtaz Mahal; Tac Mahal'in kubbesinin
tam orta noktasının iz düşümü olan yerde, Şah Cihan da hemen
bitişiğinde, kapıdan giriş yönüne göre onun sol tarafında yatıyor,

Şah Cihan'ın mermer mozolesi, Mümtaz Mahal'in mozolesine
göre daha hacimli yapılmış,

Seyahatimizin 5. gününde Agra'dan tekrar Delhi'ye
döndük. Agra - Delhi arası 203 km ve yaklaşık 5 saatlik mesafede.

Delhi ve Yeni Delhi birbiriyle kaynaşmış vaziyette.
Gezerken; eski ve yeniyi, antik ve moderni bir arada izliyorsunuz-
Yollarıyla, yeşil park ve bahçeleriyle, etkileyici binalarıyla Jaipur
veAgra'dan çok farklı bir görüntü sergiliyor.

Delhi ve çevresinde; Jama Masjit (Cuma Mescidi/ Camii),
Kızıl Kale, Hindü'larla Afkan'lılar arasında yapı|an bir savaştan
sonraAfkan'|ılartarafından eski bir Hindü tapınağı üzerine yapılan
külliye ve burada bulunan Kutup Minar görülmesi gereken
yerlerden.

Kutup Minar adı verilen 5 katlı minarenin yüksekliği 73 m.

Yapımına 1293 yılında başlanmış. Onun yakınında, Kutup
Minar'dan 100 sene sonra Alay Minar adı verilen bir minarenin
yapımına daha başlanmış ama alt kısmı yapılan minare bir
sebepten tamamlanamamış, o şekliyle günümüze kadar gelmiş.
Kutup Minar'ın çevresinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve Esma-ül
Hüsna bulunuyor.

Yine hiç paslanmadan bu güne kadar gelen, %99 saflıkta
885 yılında yapılmış demir sütun da burada bulunuyor. Ancak bu
sütun buraya Hindistan'ın bir başka bölgesinden getirilmiş.

Cuma Camii'ni ziyaret ederken, avluyu çevreleyen
revakların bir yerinde muhafaza altına alınmış özel bir bölüme
rastladık. Meğer burası Kutsal Emanetler'in bulunduğu bir yermiş,
Görevlisi bize; Hz. Ali ve Hz. Hasan tarafından deri üzerine
yazılmış Kur'an-ı Kerim ayetlerini, Sakal-ı Şerifi, Peygamber
Efendimiz'in deve derisinden yapılmış ayakkabısını ve taş
üzerindeki mübarek Ayak İzi'ni tek tek gösterdi. Bir tevafuk eseri
rastladığımız bu bölüm, Cuma Camii ziyaretinin en unutulmaz 6nı
olarak hafızalarımızda kald ı.

CUMA CAMİİ

Gürganiye (Babür) Devleti ll. Hükümdarı Hümayun'un anıt
mezafl da Delhi ve çevresinde gördüğümüz en önemli tarihi
eserler arasındaydı. Bu anıt mezar mimari açıdan Tac Mahal'in bir
habercisi, öncüsü kabul ediIiyor.

2

PASLANMAYAN DEMİR SÜTUN

HUMAYUN ŞAH'ın anıt mezarı
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10 Temmuz akşamı Guargon'da müzikal gösteri;

"Kingdom of Dreams" ı izlerken, kendimizi Bollywood film|erinden
bir sahnede gibi hissettik. Günümüz teknolojisinin Hind kültür ve
tarihinin birleştirilmesiyle sahne|enen renkli gösteri ve bu
gösterinin sergilendiği bina görülmeye değerdi.

Delhi'den bir iç uçuşla rurunu"''ru geçildi. Gün batımında,
yeniden hayata döneceğine inanılan ölülerin yakılışı ve kutsal
kabul edilen Ganj Nehri kıyısında mantralar ve davullar eşliğinde
yapılan seremoniyi (ki onlara göre ibadet) Ganj üzerinde bir
tekneden izledik. Akşam saatinde; Şiva, güneş ve Ganj için
yapılan bu ayine "ArtiAyini" deniyor.

Yolculuğumuzun g. CününO" Urr"nr.''den bir uçuşla
Nepai'in başkenti Kathmandu'ya gidildi.

Kathmandu'da ilk günü; tanrıça Kumari Bahal'in ruhunu
günümüzde içinde taşıdığına inandıkları günümüz tanrıçasını (!)
görmeye gittik. Tarihi bir Hindü mabedinde yaşayan günümüz
tanrıçası, tapınağın iç avlusunda insanlar toplandığı zaman,
pencereden 1-2 dakikalığına görünüp tekrar içeriye giriyor.

Günümüzün yaşayan bu tanrıçalarını 6 yaşındaki
çocuklardan seçiyorlarmış. Güzel olan ve belli testlerden geçirilen
kız çocuklarından bir tanesi tanrıça ilan ediliyormuş. Bu
tanrıçanın, buluğ çağına erişmesiyle de tanrıçalığı son
bu|uyormuş. Onun yerine bir başkasını tanrıça ilan ediyorlarmış.
Önceleri tanrıçalıkları biten kız çocukları evlenemiyorlarmış ama
sonradan evlenmelerine müsaade edilir olunmuş. Bu çocuk
tanrıça pencereden görüntü verirken kesinlikle video ve fotoğraf
çekimine izin verilmiyor. Fakat kartpostalları satılıyor, kitaplara
fotoğrafı giriyor. Tahmin edileceği üzere, işin inanç boyutunun
dışında ticari kısmı da söz konusu.

Kathmandu'da ayrıca; 2500 yıllık Swoyambunath Mabedi,
Bhaktapur olarak bilinen Nepal'in sanat şaheseri 55 pencereli
sarayın bulunduğu Bhodgaon Bölgesi, dünyanın en büyük
Stupa'sının bulunduğu Boudnath, kutsal Hindü Mabedi
Pashupatinah, sanat, mimari ve tarihin merkezi Patan
gördüğümüz yerler arasındayd ı.

Ganj'ın bir kolu olan Bagmati kenarında bulunan Hind0
Mabedi Pashupatinah'da da ghat'lar bulunuyor. Cesetlerin
yakılışını burada da izledik.

Gerek Varanasi'de Ganj kenarında, gerekse
Kathmandu'da Bagmati kenarında bulunan ghat'lara sa| üzerinde,
gövdesi örtülü, başı ve ayakları dışarıda sürekli ceset getiriliyor,
Cesetleri önce nehrin suyuyla ıslatıyorlar. Başına, ağzına ve
ayaklarına sular döküyorlar. Bir kenardabiraz bekletildikten sonra
yakmaya götürüyorlar. Ateşi; ölen kimse erkek ise büyük oğul,
kadın ise küçük oğul tutuşturuyormuş. Oğulları yoksa
yakınlarından birisi bu işi üstleniyormuş.

Hindü'lar yatar vaziyette, elleri göğsünün üzerinde olacak
şekilde, Budist'lerde otururvaziyette yakılıyormuş. Cesetler nasıl
oturur vaziyete getiriliyor, doğrusunu isterseniz orada mahalli
rehbere sormak aklıma gelmedi,

Bir cesedin yanması için 300 kg kadar odun gerekiyormuş.
Sandal ağacı kutsai sayıldığı için tercih edileni imiş. Ancak pahalı
olmasından dolayı başka ağaçlardan istifade ediyorlarmış. Ama
mutlaka az da olsa sandal ağacı odunundan konuyormuş. Sandal
ağacı aynı zamanda kokuyu da önlüyormuş. Belki bu yüzden,
belki de rüzg6rın lehimize olmasından dolayı, cesetlerin yakılışını
seyrederken rahatsız edici bir koku almadık. Parası olmayan
ailelerin cesetlerini devlet elektrikli gath'larda yakıyormuş.

İnanışlarına göre makbül olanı, cesetlerin kutsal kabui
ettikleri Ganj veya Ganj'ın kollarından birinin kenarında yakılması
ve küllerinin oraya atılması imiş. Buna imkön yoksa başka bir
nehrin kenarında yakıyorlarmış. Amaç, küllerin Hint Denizi'ne
ulaşmasıymış.

Hindistan'da nüfus çok fazla olduğu için ölen de fazla
oluyor. Ghat'lara sürekli ceset getiri|iyor. Onun için bazı kemiklerin
tam yanıp kül olmasını beklemeden suya atıveriyorlar- Yakma
işlemi aralıksız 24 saat devam ediyor. Nepal'de ise tamamı kül
oluncaya kadar bekliyorlarmış. Bu vesile ile şunu da öğrenmiş
olduk; kadınların kalça kemikleri, erkeklerin ise eye (kaburga)
kemikleri en geç yananlarıymış.

Nepal'e kadargidilir de EverestTepesi görülmez mi?
Doğrusu gezi programı d6hilinde olmadığı için bunun

gerçekleşeceği aklımdan geçmemişti. Kathmandu'daki mahalli
rehberimiz, ekstra bir uygulamayla bunun mümkün olacağını
söyledi. Hava şartları müsaade ederse çift pervaneli, 18 kişilik
küçük uçaklarla bu gerçekleşebiliyormuş. Böyle bir fırsatı
kaçırmak doğru olmaz diye düşündük. Dünyanın en yüksek
zirvesini dünya gözüyle görmek, bu seyahate ayrı bir heyecan
katacaktı. Arzu edenler bu programa katıldı. Himalaya'ların en
yüksek tepelerinin bulunduğu bir hat üzerinde gerçekleşen ve
toplam 1 saat süren bu yolculukta çok şükür ki Everest
(Sagarmatha) de bizden kendisini saklamadı, Bulutların üzerinde
kalan zirvesini (8848 m) doyasıya seyrettik. Hatta bu tepelerden
en alçak olanı (5970 m) Chhoba - Bhamare Tepesi'nin zirvesini
dahigörebildik.

Bu uçakların pencere kenarlarında birer sıra koltuklar var.
Bu konu için özel yetiştirilmiş hostes hanım yolcuların yanına
gelerek her bir zirveyi gösteriyor, bize daha önce verilen şema
üzerinden de bi|gilendirmede bulunuyor. Uçak Everest Tepesi'ne
yaklaşınca geniş açıdan görebilmemiz, ayrıca fotoğraf ve video
çekimi yapabilmemiz için yolcuları teker teker kısa sürelerle
kokpite alıyorlar. Bu uygulamayı her yolcu için iki defa
gerçekleştiriyorlar.

Yine hostes hanımdan öğrendiğimize göre, Everest'e gidiş
istikametinde Chhoba - Bhamare Tepesi'nden sonra gelen, 7134
m yüksekliğindeki Gaurı Shankar Tepesi'ne dağcıların
tırmanışına izin veriImiyormuş. Sebebine gelince; şimdi
söyleyince benim gibi siz de güleceksiniz. Önemli tanrılarından
Şiva, karısıyla beraber orada yaşıyormuş. Onların rahatsız
olmamaları için böyle biryasak uygulanıyormuş.

Yolculuğumuzun 1O. .nU";;" Kathmandu'dan tekrar
Delhi'ye, ertesi günü sabah da lstanbul'a dönüşümüz gerçekleşti.

Yu karıda ki y azdıklar ımı/" 

-Jnrrr", 
n, n gözleri ön ü nde

Hindistan ve Nepal hakkında bazı resimler canlanmıştır diye
düşünüyorum. Ancak bu çerçeveye daha başka resimler ilave
edebilmeleri için bundan sonraki yazdıklarımızı da okuma|arı
gerekecek.

Hindistan seyahatimiz 
".*r,nOu, 

Timur Han'ın 5.
kuşaktan torunu, Babür Şah tarafından 1526 da Hindistan'da
kurulan Gürganiye Devleti (Babür İmparatorluğu) zamanından
kalmış olan kaleler, saraylar, anıt mezarlar, camiler vb. Babür|ü
eserlerini, Kutup Minar'da olduğu gibi Afkan izlerini, Hindü ve
Budist'lerin kendi kültür ve inançları çerçevesinde meydana
getirdik|eri yapıları gördük. Bunların hepsi bu gün Hindistan
turizmine büyük katkı sağl ıyorlar.

Dünyanın 7. büyük ekonomisine sahip olan Hindistan'da
sefaletin diz boyu oluşu hayli düşündürücü. Mahalli rehbere
bunun nedenini sorduğumuzda; nüfus sayısının fazlalığını sebep
olarak gösterdi. Bu önemli bir etken olabilir ama bunun dışında
başka şeyleri de aramak gerektiğine inanıyorum.

Hindistan'ın resmi dili lngilizce. Okullarda eğitim lngilizce
olarak yapılıyor. Ülkede 25 ayrı dil konuşulduğu için, dilde
bütünlük sağlanması adına lngilizce resmi dil olarak kabuledilmiş.
Nüfusun % 80'i Hindü olduğundan mahalli dil olarak çoğunlukla
Hindü dilibiliniyor.

Gerek İngilizcenin resmi dil oluşu, gerekse trafiğin soldan
işlemesi, İngilizlerin Hindistan'a bırakmış oldukları miras olarak
düşünülebilinir. lngilizlerin Hindistan'da uyguladıkları en hayırlı iş;
"Sati" olarak bilinen, dul kalan kadının kocasının cesediyle bidikte,
evliliğe sadakatin nişanesi olarak diri diri yakılma geleneğine son
verdirmiş olmaları. Toprakların fakirlerden a|ınıp zeng.inlerin
elinde toplanmasını sağlayan uygulamaları da lngiliz
sömürgeciliğinin bir başka boyutu.

Hindistan'da Raca'lık unvanı resmen kaldırılmış olmasına
rağmen, Racalar ellerinde bulundurdukları maIları sayesinde
m ü reffeh hayatla rı n ı sü rd ü rmeye devam ed iyorlarm ı ş.
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NE]ffillF[UR-
Hindistan Halkının % 60'ının eğitimli, % 40'ının da

eğitimsiz olduğunu öğreniyoruz. Ama 1 ,2 milyar nüfusa sahip olan
ülkede % 40 oldukça fazla sayı teşkil ediyor.

Farklı dinlerden ve milli günlerden dolayı Hindistan'da tatil

çokfazla olduğu için okullartemmuz başında açılıyormuş.
Hindüların dini inanışlarında 3 esas var: "Samsara"

dedik|eri reenkarnasyon (yeniden doğuş), maddi - manevi
yapılan her türlü faaliyetin karşılığının er veya geç görüleceği
manasına gelen "Karma" ve yüce hakikatlere götüren yol adını
verdikleri "Dharma".

HaIk; "Kast Sistemi" denen bir sınıflandırmaya tabi
tutuIuyor. İlk sırada Brahmanlar yani din adamları bulunuyor.
İkincisi; Gatriye diye adlandırılıyor ki askerler bu sınıf içerisinde.
Üçüncüsü; Vayslar yani tüccarlar, bürokratlar. Ve nihayet en alt
sırada köylüler, hizmetçiler, köleler yani Paryalar. Her kast
seviyesine göre tanrının bir uzvundan yaratılmıştır diye
i n a n ı yo rl a r. M esel 6 ; B ra h m a n l a r baş ı n d a n, P ary alar ay akl a rı n d a n

vb... Kastların kendi aralarında da bölünmeleri bulunuyor. Kastlar
arası geçişin ancak reenkarnasyonla olabileceğini kabul
ediyorlar. Bu dünyada iyi insan olur, bulunduğu kastta üzerine
düşeni eksiksiz yaparsa bir sonraki gelişte bir üst kastta
yaratılabileceklerini düşünüyorlar.

Böyle bir sistemi sürdürüyor olmaları anlaşılır gibi değil.
Bunun, inancın ötesinde, dünyevi menfaatler için kurulmuş bir
sistem olduğunu zannediyorum. Din kisvesi altında bu düzenin
devam etmesini sağlatıyorlar, Kim sağlatıyor? sualinin cevabını
ise okuyucunun iz'anına bırakıyorum...

Az önce kast sistemi 
'n"r'"'"O" 

bulunan bir ayak
takımından bahsettik. Gerçekten bu insancık|ar ayak takımı.
Sefaletin ve pisliğin içerisinde yaşıyorlar. lnsanların, kaçının kaç
para olduğunu gözlerinizle görüyorsunuz. Hindistan'nın pis
olduğunu duyuyorduk ancak bu boyutta bir pislikle
karşılaşacağımızı tahmin etmiyordum. Yeni Delhi dışında, diğer
gördüğümüz şehirlerde pislik diz boyu. Yeni Delhi'de bile sizi
rahatsız edici görüntülere rastlayabiliyorsunuz. Mesel6; insanlar
kaldırımda giderken arkasını dönüp kaldırım kenarına ayakta
idrarlarını yapabiliyorlar. Diğer şehirlerde rastladığımız
görüntüleri hiç sormayın. . . Şehir merkezine çok yakın hatta şehir
merkezi diyebileceğiniz yerlerde bu|unan boş toprak alanlarda,
naylon ve bezden yapılmış gölgelikler altında insanlar iç içe
yaşıyorlar. Dışkılarını yol kenarına yapanlara şahit olduk. Şehir
içinde, kaldırım kenarlarında çerçöple küçük birateş yakıp, küçük
bir kap içerisinde bir şeyler pişirip yiyen, 3 - 5 metre ilerisine
ihtiyacını yapan ve orada yatan insanlar var. Pek çok yerde yol
kenarındaki yapıların giderleri sokağa akıyor. Yol boyunca uzanan
ince ve sığ, çoğu yerde de üzeri açık olan kanalcıklara akıtılmaya
çalışılan bu atık sular tıkanıklıklardan dolayı dışarıya taşıyor.
Cadde kenarları ve sokak araları balçık.çamur. Domuzlar bu

çamurlar içerisinde dolaşıp duruyorlar. lkinci katta, pencere
kenarında dişlerini fırçalayan 10 - 12 yaşlarında bir çocuğun
ağzındaki birikintiyi sokağa tükürdüğünü gördük. Hijyen ve
hijyensizlik bir arada... Yerler kırmızı renkli tükürükler|e dolu.
"Pan" adını verdikleri bir uyuşturucu karışım uluorta satılıyor.
Hazırlanışını, bir satıcının yanında durup seyrettim. Kauçuk
yaprağına benzeyen, ondan daha ince bir yapraktan bir parça
koparıyor, içerisine biri beyaz, diğeri koyu sarı renkte olan
karışım|ardan azar miktarda sürüyor. Daha sonra 0,5 cm3 veya 1

cm3 hacminde bir parça daha koyup (bu bir bitki kökü parçası
olabilir) yaprağı sarıyor ve alıcısına veriyor. Alıcısı bunu çiğniyor,
çiğnerken de zaman zaman yere kırmızı renkte tükürüyor.
Erkeklerin çoğu bunu kullanıyor. Pan denen bu madde ne kadar
kafa yapar bilemem ama insanların göz göre göre uyuşturulduğu
birgerçek.

Kutsal kabul edilen inekler şehirlerarası yollarda ve

şehirlerin her yerinde başıboş dolaşıyorlar. Araç trafiğini
aksattıkları da çok oluyor. Bir mağaza içerisine girmiş olanını bile
gördüm. Sayısı az olmakla birlikte Yeni Delhi caddelerinde dahi
görülüyorlar, insanlar bunlara hiç tepki vermiyorlar. Maymunlar ve
sincaplar her yerde karşınıza çıkıyor. Kendinizi hayvanat
bahçesinde geziyor gibi hissediyorsunuz. Deve ile çeki|en yük
arabalarına sık sık rastlıyorsunuz.

Hindistan şehirlerinde taksi yok. Onun yerine üç tekerlekli,
üzeri örtülü, yanları açık triportörleri taksi olarak kullanıyorlar.
İnsan taşımacılığında ayrıca iki kişiyi taşıyabilen bisik|etler de var.
Bu taşıma araçlarına "Rikşa" deniyor.

Yollar korna sesinden geçilmiyor. Herkes korna çalarak
yoluna devam ediyor. Bu ses kidiliği insanı çıldırtacak boyutta.
Otobüsler, kamyonlar rengarenk boyalı. Şehirlerarası ulaşımlarda
dahi eski otobüsler kullanılıyor. Bunlardan kimisi iki katlı olup üst
katı yataklı. Ancak gözünüzün önünde konforlu bir otobüs
canlanmasın. lnsanlar iç içe uzanaraktan gidiyorlar. Jiplerden
insanlar sarkıyor. Tren vagonlarının dış kısımlarına tutunmuş,
şehirlerarası yolculuk yapan insanlar gördük, Ozellikle Delhi'de
özel lüks otomobil|erin sayısı oldukça fazla. En çok gözünize
takılan yerli TATA olmakla beraber dış menşeili markalar da
azı msanmayacak sayıda.

Gezimiz esnasında Varanasi'de bir kumaş atölyesine de
gidildi. ,10O0 yıllık ve 200 yıllık teknoloji ile ahşap tezgAhlarda
dokunan kumaşların demonstrasyonunu izledik. Teknolojisi 1 O00
yıl öncesine dayanan tezgöhta, iki kişi günde 3 cm yüksekliğinde,
20O yıl öncesine dayanan tezgihta ise tek kişi 20 cm
yüksekliğinde kumaş dokuyabiliyormuş. Ancak 100O yıl önceki
teknolojiyle dokunan kumaş, diğerine göre çok daha yumuşak.
"Bulunmaz Hint kumaşı" dedikleri bu olsa gerek.

Krallıktan cumhuriyete ZOOa y,l,nOu geçen Nepal'in bu
günkü nüfusu 30 milyon. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri.

Nepal ile Hindistan arasında kültür farklılığı yok. % 80'i
Hind0 olmak üzere değişik dinlerde insanlaryaşıyor. Müslümanlar
% 4,5 oranında bulunuyor.

Nepal, Hindistan'a göre biraz daha derli toplu. Belki bunda
nüfusunun az oluşunun da rolü vardır. Taksi olarak küçük hacimli
otomobiller kullan ı l ıyor.

Resmi dilleri Nepalce. Hindistan'da olduğu gibi askerlik
burada da mecburi değil, paralı. Nepal'de okuma mecburiyetj de
yok. Okuyacaklar için öğrenim 4 yaşındayken başlıyo1 16
yaşında bitirilmiş oluyor. lhtisas yapılırsa buna 2 yıl daha ilave
ediliyor. Böylece okuma süreci 18 yaşında bitmiş oluyor.
Okullarda lngilizce ikinci dil olarak veriliyor. Küçük büyük herkes
İngilizce biliyor.

Nepal'de ortalama ö|üm yaşı 60 olup kadınların 1 - 2 yıl
daha fazlaymış. Hindistan'daki mahalli rehbere sormak aklıma
gelmemişti ama orada da ortalama ölüm yaşının daha fazla
olacağını zannetmiyorum, O şartlarda fazla yaşamak pek
mümkün değil.

Bu ülkeler için yazılacak Orn, o"n şey var. Ancak, bu
yazdıklarımızbile okuyucusunu yoracak boyutta.

Buralara yolculuk yapmak isteyenlere çok önemli bir
uyarım olacak. O da şu: Mutlaka iyi bir tur şirketiyle gitmeleri.
Kendi başlarına veya sıradan bir işletmeyle giderlerse çok büyük
sıkıntı yaşarlar. Güçlü bir firmayla gittiğimiz için (ben bütün
seyahatlerimde buna dikkat ederim) hiç sıkıntımız olmadı. O
hengimenin içerisinden sıyrılıp 4veya 5 yıldızlı otelinize gelince,
kendinizi dışarısıyla hiç alökası olmayan farklı bir dünyada
buluyorsunuz. Güzel peyzajl geniş bahçeler içerisinde son
derece modern otellerde kalmak, gün içerisindeki bütün
yorgunluğunuzu alıyor. Yemek ihtiyacınızı huzurla sağlıyorsunuz.
Aksi halde hijyenin bulunmadığı dış ortamda yemek yemeniz
mümkün değil.

AVRASYA,DA RUNix ynzı
M. TURGAY KRÜM

turggy@antalvaonline.net

Aşguzai - lskit- Scyth - Saka
İskitler ile ilgili Bizans ve Arap yazarların eserleri, ve

Arkeolojik buluntular bize oldukça detaylı bilgiler vermektedir.
Karadeniz'in kuzey kıyılarından başlayarakAvrasya'yı, MO- 7.yy ile



4.yy arasında kontrolleri altında tutan bu halkın kökeni (orijini)
hakkında bilim dünyasında çelişkili tespitler yapılmaktadır.
Çoğunlukla bu kavimin orijini İrani (indo-europan) kabul
edilmektedir. Bir kısım bilim adamı da bu kavmin Turani olduğunu
kabul etmektedir. Bu kavmin İran-i (Aryan) olarak kabul edilmesinin
temel nedeni, Ermeni ve Süryani kayıtlarında geçen birkaç
kelimenin, indo-europa kökenli olmasıdır. Hem Tarihi kaynaklar,
hem arkeolojik buluntular, hem de son yıllarda yapılan runik yazı
çalışmaları, bize lskitlerin Turani bir kavim ve Altay orijinli olduğunu
ispatlar.

1970 yılında bulunan Esik kurganından çıkan İskit içki
kupasındaki runik yazının Prof. Musabayev (Kazakistan Bilimler
Akademisi) tarafından Türkçe olarak okunması, ve diğer runik yazı
uzmanlarınca yapılan çalışmalar için aşağ ıdaki adres incelenebilir.

Resim 1 0: Esik Kurganından çıkan İskit kupasındaki runik yazı.
Http://www.lostlanguages.com/saka. htm
lskitlerin dillerinde bazı indo-europan kelimelerin olması

olağandır. Tarihi kaynaklar bize İskitlerin, MÖ 7. YY'da Avrasya'dan
çıkıp Pers ve Medler ile savaşarak onları yendiği Mısır'a kadar bu
ülkelerde 28 yıl hüküm sürdüğünü söylemektedir. (Herodot 1. kitap).
Daha sonra Perslerin isyan edip İskitleri yurtları olan Avrasya'ya geri
dönmeye mecbur bıraktıklarını görmekteyiz. Daha sonraları ise,
Pers kralı Daryus'un (Dareios) İskitler ile savaşmak ve bu 28 yılın
öcünü almak için

İstanbul boğazını geçerek İskitlere saldırdığını görüyoruz.
(Herodot 4. kitap). Herodot için aşağ ıdaki adresler incelenebilir.

http://classics,mit,edu/Herodotus/history. 1 .iv. html
http://ciassics. mit.edu/Herodotus/history.4. iv.html

Resim 11 :

http://mkatz.web.wesleyan.edu/g rk 1 0 1 /l inked_pages/grk
ythian_archers.html

Herodot'dan öğrendiğimize göre İskit denilen halklar üç
farklı yaşama şekli gösteren kabilelerden oluşmaktadır. Bunlardan
birincisi Çiftçi İskitler : Bunlar yerleşik düzende çiftçilik
yapmaktadırlar. İkinci gurup Göçebe İskitlerdir. Bunlar daha çok
hayvancılık yapan, at , inek ve koyun sürüleri ile göçebe yaşam
süren İskitlerdir. Üçüncü ve son gurup ise Şahane (Royal) İskitlerdir.
Şahane İskitler diğer İskitleri köleleri gibi görürler. Savaşçıdırlar.
İskitlerin en kalabalık ve yiğit olanlarıdır. Bu üç farklı İskit
guruplarının da farklı coğrafyalarda olduğunu göz önüne almalıyız.

Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, İskitleri homojen bir halk olarak
almak yanlıştır. Benzer giyim, inanç , dil vs. gibi kültürel anlamda
ortak özellikler gösteren farklı klan ve boyların hakim unsur olarak
Şahane İskitler tarafından yönetildiği bir devlet yapısı olarak ele
almak bizce daha doğrudur. Herodot'da anlatılan İskitlere ait kültürel
ögelerin de, hakim unsur olan Şahane İskitlere ait olduğunu
düşünmekyanlış olmaz. Herodot da İskitlerin orijini hakkında Greek
ve bazı lskitler arasındaki söylenceler anlatıldıktan sonra,
Herodot'un da bizzat "Ben de bunu -bu görüşü - tutuyorum" dediği
görüşe göre İskitler Asya'da yerleşikken Masagetlerle yaptıkları
savaşta yenilip Aras (Araxes) nehrini geçerek Kimmederin ülkesine
gelirler. Ve Kimmerlerin boşaltıp kaçtığı bu bölgeyi yurt tutarlar.

Masagetlerin, Med (Pers) kralı Kyrus ile yaptığı savaşı birinci
kitabında detaylı olarak anlatan Herodot'un lskitieri lrani veyahut
Pers olarak tanıtmaması, Asya'dan geldikleri fikrini savunması ,

Massagetlerin İskitlerle benzer kültürel özellikler taşıdığı ve "İskit
soyundan olduğunu söyleyen|er vardır" demesi, Massagetlerin
Hazar Denizi'nin kuzey doğusunda yaşadıkları yani Ural dağlarının
güney eteklerinde bu|undukları göz önüne alırsak, lskitlerin de bir
Turani kavim olmasının, lrani bir kavim olmasından daha güçlü bir
o|asılık olduğunu görürüz Kültürel ögelere gelince. Herodot, 4.
Kitabının başında, Iskitlerin kısrak sütünden bir tür içki elde
ettiklerini, ince detaylarına kadar anlatmaktadır. Bu içkiye Türkler
"Kımız" derler. Bugün de Orta Asya'da pek çok Türk toplulukları hala
bu içkiyi yapar ve kullanırlar. Çin kaynakları da Kımız olarak
adlandırılan bu içkinin sadece Türk kavimlerine has bir içki olduğunu.
söylerler. Bu güne kadar Türklerden ve yakın akrabaları olan
Moğollardan başka bu içkiyi kullanan başka bir kavmin olduğu hiçbir
kaynakta yoktur. Sadece Kımız içmeleri bile onların Turani bir kavim
olduğunu ispatlamaya yeter. Diğer kültürel ögelere gelince (Herodot
4. Kitap ), İskitler, Türkler gibi, kurban edilecek hayvanı iple boğarak,
kan dökmeden öldürürler. Türkler gibi domuz beslemez ve kurban
etmezler, en çokAt kurban ederler.

Çin kaynaklarında da Türk toplumlarının domuz
beslemediği özellikle ayırt edici özellik olarak belirtilir.

Diğer Türklerde de olduğu gibi en nefret ettikleri düşmanlarının
kafa taslarından içki kadehi yaparlar. Kralları ölünce diğer Türk
kavimlerinde de görüldüğü gibi halkı saçlarını kesip, yüz ve
vücutlarında yaralar açarlar, Mezarına eşlerinden birisi, hizmetçileri
ve atları, boğularak konur. Kralın sağlığında kullandığı eşyaları
(Silahları), içki kupaları ile beraber mezara konur. Mezar dikdörtgen
şeklinde kazılmış toprağa mızraklar çepeçevre yere saplanır ve
rızeri sazlarla örtülür. Bir tür oda oluşturulur. Daha sonra mezarn
üstü toprakla kapatılıp, üzerinde bir tepe oluşturulacak şekilde
toprak ve taş yığılır. Ölümün 1. Yılında gene kralın atları ve adamları
boğularak kurban edilir, kurban edilen atların içlerine saman
doldurulup, mezar çevresindeki kazıklara takılır. Bu mezarlarla ilgili
Herodot'un yazdıkları ile Pazırık gibi diğer kurganında yapılan
arkeolojik çal ışmalar birbirini desteklemektedir. Yapı lan Arkeoloj ik
kazılarda, lskit mezarları nda silahları ile gömülmüş kad ı n savaşçı lar
da bulunmuştur. Bu durum da diğer Türk toplumlarında çok sık
rastlanan bir durumdur. Türk toplumlarında da kadının statüsü
yüksektir. Çoğu zaman erkekleri ile beraber silah kuşanıp savaşa
gitme sık görülen bir durumdur. İskit kurganlarında bol miktarda
geyik ve kartal motifli eşyalar bulunmuştur. Geyik ve kartal, Altay ve
Türk mitolojisinde oldukça fazla yer alan, çok önemli iki hayvandır,
Greek ve Bizans kaynaklarında geçen lskitlere ait isimlerle ve lskit
diline ait olduğu kabul gören kelimelerin orijini çalışmalarıyIa ilgili
olarak aşağıdaki adresler incelenebilir.

http://www. lostlanguages.com/scythian. htm
http: l lwww2.4dcom m. com/m i l len ialscythwrd. htm l

http://www2.4dcomm.com/mil lenia/scytha- html
http://www. kafkas.org.trlen gl ish/ANALlZ/karacaylarin%20tar|hi2

.html
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Günümüz bilim adamlarında çok sık rastlanan bir yanlışa da
burada değinmek istiyoruz.

Yaygın olan yanlış görüş şudur: "Greek ve Bizans
kaynakları nda Karadeniz'in kuzeyindeki bütün barbar

kavimlere Iskit denmektedir. Buna Hunlar da dahildir" Kaynaklar
bize bunun böyle olmadığını göstermektedir.

Herodot da Androphaklar , Taurisler, Agathirisler, Sauromatlar,
Gelonlar, Melankhlenoslar ve Budinler lskitlerden ayrı kavimler
olarak belirtilmişlerdir. Herodot; "Androphaklar İskitler gibi giyinirler
ama dilleri ayrıdır" , "Melankhlenoslar siyah elbise giyerler ama
İskitlerin geleneklerine uyarlar.", "Gelonlar'ın dili Greek ve Iskitçe
karışımı bir di|dir" demiştir. Bu yanlış anlayışın nedeni bizce şudur;
İskitİer devlet olarak tarih sahnesinden çekilmişler ancak İskitleri
oluşturan halklar, giyim, inanç, dil ve yazı gibi kültürel özelliklerini
koruyarak ya başka isimler altında yeni devletler kurmuşlar , ya
başka kavimlerle birleşip yeni bir kavim oluşturmuşlar ya da diğer
devletlerin içinde yaşamlarını devam ettirmiş veya asimile olmuşlar.
Yani Bizans kaynakları, İskitlerin mirasçısı olan, İskitler gibi
konuşan, giyinen., yazan, yaşayan , inançlara sahip olan kavimlere
de genel olarak lskit demişlerdir. Eski Arap tarihçi ve seyyahların
Slavlara "Sakalibe" demeleri gibi. Konumuzla ilgili olması sebebiyle
burada be|irtmek lüzumunu hissettiğimiz bir konu da M.S. 568
yılında Bizans'a gelen Göktürk elçilerinin getirdiği mektubun,
Bizanslılar tarafından "İskit Harfleri ile yazılmış" mektup olarak
anılması, İskitlerin, Hunlar ve Göktürkler gibi runik yazıyı
kullanmalarından ileri gelmektedir. Orhun ve Yenisey'de bulunan,
edebi olarak en üst aşamasına gelmiş RunikTürk yazısının, o günkü
koşullarda evriminin en az 10 YY da oluşacağı göz önünde
tutulursa, Runik Türk yazısının ilk ortaya çıkışını MO 6. YY ve
İskitlere uzanması şaşırtıcı değildir.

|skitlerle ilgili bazı eski Greek seramiklerinde yer alan
resimlerde İskitlerin giyimleri hakkında bilgi edinmemiz mümkündür.
Aşağıdaki adres ve devamındaki sayfalarda bu seramikler hakkında
dahafazla bilgive resim vardır.

http://mkatz.web.wesleyan.edu/grk1 0 1 /l inked_pages/grk1 0 1,sc
ythian_archers.html

Bu resimlerden de anlaşılacağı gibi, lskitler, kürk parçalarının
birleştirilmesinden oluşan giysiler giymektedirler.

Göze çarpan iki farklı karakteristik olgu daha vardır. Pantolon ve
başlıklar. Eski Çin kaynaklarında da belirtildiği gibi, pantolon, Türk
boylarının ayırt edici özelliğidir. Başlıklar ise deri veya keçeden
yapılma olup bugün benzerleri hala Altay'larda kullanılmaktadır.

Resim 12:Kürk elbisesi ile Bir İskit savaşçısı, Greek Vazosu MÖ,
500Resim 13: Aynı dönem Greek Tabağında İskit ve Greek
sayaşç/s,.

Resim 14: Kürkten elbise ve pantolon giyen lskit okçusu. M0.500
GreekTabağı.

Resim 15: Altay'da Kürkten e/blsesi ve metal aksesuarlarla
süslenmiş başlığı ile bir Şaman, MS 2000

sarmatlar- sauromatae
Herodot ve Hipokrat eserlerinde Sarmatlar için İskitlerin bir

kabilesi olduğunu söylemektedir|er. Herodot da Sarmatların orijini
konusunda anlatılan hikaye ise özetle şöyledir: Kadın savaşçılar
(Amazonlar) esir olarak bulundukları gemiyi ele geçirip, Azak Denizi
(Maiotis) kıyılarına gelirler. Ve burada lskitlere komşu olarak
yaşarlar. lskit|er bir gurup bekar genci Amazonların yakınına
gönderirler. Bir müddet sonra Amazonlarla evlenen bu gençler
Sarmatları oluşturur. Sarmat kurganlarında bulunan materyallerden
de anlaşıldığı gibi, lskitlerle birçok benzer özellik gösteren
Sarmatlarda savaşçı kadın mezarı daha çoktur. Bunun yanı sıra,
İskitlerden daha sönük bir ekonomik ve kültürel yaşama sahip
olduklarını görmekteyiz. Herodot'un ; "İskit dilinin bozuk bir şeklini
kullanırlar" dediği bu halk MÖ 6-4. YY. arasında bölgede egemen
olmuşlar. MÖ 3.YY da Ural dağlarının güney eteklerinde yaşayan
bazı kavimlerin güneye inip bu bölgeye gelmeleriy|e birlikte "Aorsi,
Roksolan, Alan (As), Yazı g(Asi)" beyliklerini kurdukları n ı ve bunları n

oluşturduğu konfederasyon devletin tüm lskit ülkesine egemen
olduğunu görmekteyiz. MS 3. YY. da Got kavimlerinin,
İskandinavya'dan Baltık Denizinin güneyine inip, Kuzey Karadeniz
kıyılarına ve Kırım'a kadar gelmeleri ile Sarmatlar, etki alanlarının
büyük bir kısmını kaybetmişlerdir. MS. 375'de

HunIar tarafından tarih sahnesinden silinmişlerdir. Büyük
çoğunluğu Hunların egemenliğine giren Sarmatların bir kısmı
Gotların , bir kısmı da Romalıların koruması ve egemenliği altına
girmişlerdir. Greek Yazarı Priskos, ve Jordanes'in eserlerinde,
Atilla'nın Roma Imp. sığınan bu kavimlerin, kendine verilmesini
isterken bu kavimlere genel olarak lskit kavimleri demesi,
Sarmatların, İskitlerin kültürel devamı ve mirasçısı olmalarındandır.

Jordanes için aşağıdaki adres incelenebilir.
http ://www. boud icca. de/jordanes 1 -e. htm

Gotlarve Hunlar
Ana yurtları İsveç'in güneyi (Göta|and) olan bu kavimler,

MÖ 1. Y.Y. da Baltık denizini geçerek, güneye Wisla kıyılarına
gelirler. Zamanla Karadeniz kıyılarına kadar ulaşan Gotlar,
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Sarmat'ların hakimiyet alanlarını daraltırlar. MS 3.yijzyla
gelindiğinde Gotların, Karadeniz'in kuzey kıyılarında tamamen
hakimiyet kurduklarını görürüz. Kırım'ın tamamen Gotların
egemenliği altına girdiği görülür.

Resim 16:
Gotların, Karadeniz'in kuzeyindeki hakimiyet kurdukları

dönemde, (İ.S,200-350), Ural Dağlarıyla Hazar Denizi arasındaki
bozkırlarda, daha sonra Avrupa Hunları diye adlandırılacak Orta
Asya dan çeşitli nedenlerle göceden kabile|erin biriktiğini
görmekteyiz. Gotlar Karadeniz'in kuzeyine yerleştikleri bu dönemde
otokton yerli halklarla (Slav-Sakalibe gibi) , lskit ve Sarmatların
bakiyeleri ile ve sonradan da bozkırdaki Turani Hun kavimleriyle
kaynaşmıştır Kırımda Hermanarik (Germanarik) in krallığı altında
karadeniz üzerindeki ticareti kontrollerine alan Gotlar Bizans ile
hem ticari hem de askeri ilişkilerini geliştirirler. Nazar Denizinin
Kuzeyinden Bizans ve Avrupa'ya giden ipek yolunu kontrolleri altına
alırlar. Masagetlerle birlikte İran ordularına karşı savaşırlar.

Gotlarla ilgili ve Hunlarla ilişkisini anlatan en geniş kaynak,
Jordanes'in Getica isimli eseridir.
http://www.boudicca.de/jordanesl-e.htm Bizans, o dönemde
Runik- Firig ve Likya yazısından geliştirilmiş olan Latin- Greek
alfabesini kullanmaktadırlar .Buna rağmen Gotlar, Hristiyan
Bizans'ın kullandığı latin alfabesi yerine kendileri gibi pagan-şaman
inancındaki otokton halkın (İskit Sarmat bakiyeleri ) ve doğu
komşusu bozkırdaki Turani kavimlerin kullandığı Runik alfabeyi
kullanarak kendi dillerine uygun şekilde, soldan sağa yazılan Runik
alfabeyi, geliştirip kullanmaya başlarlar. Bu yazı İskandinavya'da
17. yy a kadar kullanılmıştır. Latin alfabesine o dönemden sonra
geçilmiştir. Bizans ile girilen ilişkiler sırasında Kral Hermanarik
Hristiyan olur. Got kabilelerine de Hristiyan olmaları için baskı
uygular. Bir kısım Got kabilesi pagan inancını korur. Bunlardan bir
kİsmı kuzeye ana yurtları İskandinavya'ya (Gotaland)geri göçerken
bir kısmı da benzer pagan şaman inancına sahip olan bozkırdaki
Hun kabilelerine katılırlar. Bu durum Got-Germen mitolojisinde
Hun'ların menşeyi konusunda şöyle hikaye edilir; Hermanarik
Hristiyan olunca büyücü Got kadınlarını (pagan-şaman) bozkıra
sürer. Bozkırda bu kadınlar kötü ruhlar ve cinlerle bir|eşirler. Hunlar
işte bunların çocuklarıdır. Mitolojiye bu şekilde yansıyan olayın aslı ,

Hunlar Avrupa içlerine 350 yı|ından sonra yaptığı akınlarda Hun
ordusunda pagan Got kabileler, komutanlar ve askerlerin
olmasından da (Fransa yakınlarındaki Katalonya savaşında Hun
ordusunda çoğunluk Got asker ve komutanlardır.) anlaşı|acağı gibi,
Hristiyan olmayı reddeden Got kavimlerin benzer inanca sahip Hun
imparatorluğu içinde yer almalarıdır. Bu kabilelerden bir kısmı
Hunlar içinde asimile olmuş dillerini kültürlerini kaybetmiş, bir kısmı

Orta Asya ori_iinli kavimlerle kaynaşmış, bir kısmı ise kültür ve
dillerini belli bir müddet korumuşlardır. Bu mitolojik anlatımdan, bazı
Got kavimlerinin Turani Hun kavimlerle karışıp melez kavimler-
kültürler oluşturduğunu düşünmek ve bugün Kafkaslardaki
toplumları oluşturan farklı anatomik-kültürel yapıya (indo europan
dil konuşan) sahip toplumları anlamak, Gotik mimari tarzın bazı
Kafkas toplumların kültürüne nereden geldiğini de anlamak belki
mümkün olur.

Tersine bir durumda söz konusudur, yani merkezi Hun
otoritesine çeşitli nedenlerle baş kaldırmış, isyan etmiş Hun birliği
içindeki bazı kabileler de Gotlara katılmış, Hunların Avrupa içlerine
yaptıkları akınlarda Hunlara karşı Gotlarla birlikte savaşmışlardır.
Vizigot ordularında çok sayıda Hun asker ve komutan olduğu Tarihi
kaynaklarda yazar.rabi bu kabilelerin bir kısmı Hristiyan olmuş, ve
asimile olmuşlar bir kısmı Got kavimleriyle kaynaşarak melez
kültürleri oluşturmuş, bir kısmı da benliklerini uzun müddet
korumuşlar sonra yok olmuş|ardır, Gözden kaçan en önemli nokta
Hunların İmparatorluk (imparatorluk kavramını yeni bir kavram
olarak kabul edersek) diğer anlamda kabil konfederasyonları
şeklinde olduklarıdır. Bu tip devlet örgütlenmeleri Krallık gibi tek bir
etnik topluluğun hükümranlığı değillerdir. Dolayısıyla pek çok etnik
unsur da hem tebaa hem de yönetici konumundadır. Dahası
imparatorluğun merkezi yapısında farklı etnik kökenlerden gelen

şahısların olması ve birden fazla dilin konuşulup kabul görmesi
normaldir, Hunların içindeki pek çok kavme Jordanes de lskit
kavimleri denmesinin nedeni Hun ve İskit devletlerinde merkezi
yönetimde bulunan kavimin Runik yazı da dahil benzer kültürel
ögeler taşımasıdır. Hunların merkezi yönetici kavminin Türk dili
konuştuğu (dolayısıyla da Türk etnik kökenli olduğu) birçok batılı
bilim adamınca da kabul görür. (Denis Sinor,Erken lç Asya Tarihi, -

Early lnner Asia Oxford Yayınları S 277) Hunların Avrupa'ya doğru
harekete geçmesi ile Hun İmparatoru Atilla, önce Hermanarik in
Kırım'da kurduğu kırallığı egemenliği altına almış, ve kendisine
bağlı olan Hunimund'u (Hun ağızlı- Hun gibi konuşan) Gotlara kral.
yapmıştı. Sonuçta biliyoruz ki Hunlar bütün direnmelere rağmen
Avrupa'yı büyük ölçüde kontrol altına almış Bizans ve Batı Roma
İmparatorluğunu haraca bağlamış Alplerin kuzeyinde kalan Tüm
Avrupa'yı da kontrolleri altına almışlardır.

Resim 17: Türk Dünyası Kültür Atlası Sayfa 94,95 deki Harita,
T.K,H,V. yayınlafl,

Bu hakimiyet sahası, bilim adamlarının da çizdiği gibi bugünkü
Almanya Danimarka ve Gotların ana yurdu olan İsveç'in
güneyindeki Gotaland'ı da içerisine alır. Hunlar tarih sahnesinden
çekilince Avrupa'nın bu günkü coğrafyası kabaca şekillenmiş
olmaktadır. Bugünkü Avrupa'da bulunan Alman İngiliz Fransızlar
başta olmak üzere pek çok devletin önemli etnik unsurunu
oluşturan Keltler, Saksonlar, Franklar, Germanlar, Vikingler,
Macarlar Gotların ve Hunların bakiyeleridir. Gotik kavimlerle
beraber hareket edip Hunların önünden kaçan Turani Hun
kavimleri de zaman içinde asimile olup yok oldular. (Macarlar

7 belki de bunların bakiyeleridir.)



-HAÇLİLAR BARBARLİKLARİNİN
YANİSİRA YAMYAMDlLAR

ALi DEMinrl
Emrinde bulunan az sayıdaki Türk savaşçısıyla Hatay

kalesini Haçlılara karşı korumakta olan Komutan Yağı Kıyan; her
ne kadar erzakları bitmek üzere olsa da kaleyi sonuna kadar
savunmak istiyordu. Onca saldırılara karşın kaleyi ve kale içindeki
sivilleri korumaya devam ediyordu. Haçlı orduları ise aylarca
süren kuşatmaya karşın kaleyi ele geçirememenin çılgınlığı
içindeydiler.

Sonunda o|an oldu: Ermeni iken din değiştirerek lslam'ı
seçen, sözde Müslüman'dönme Firuz'adındaki hain, ihanetini yaptı
ve bir gece yarısından sonra, Haç|ı askerlerinin kaleye girmelerini
sağladı... Hatay kalesi düştü. Sıradan bir savaş için bu durum
olağandır. Savaşan taraflardan birisi yenecek diğeri de yenilenecek,
bunda yadırganılacak birşey yok ama!..

Hatay kalesi düştükten sonra olanları, kendi tarzımda
yazarak sizlere iletmiş olmak isterdim ama olmuyor, mutlaka
başkalarını işin içine karıştırmam gerekiyor; bunun nedenini
aşağıda yazacağım. Şimdi başkalarına bir bakalım: Tarihçi ve Tarih
Felsefecisi ve de araştırmacı Güven AYKAN, Prof. Dr. Gülay Öğün
BEZER ve ünlü tarihçilerimizden İsmail Hami DANİŞMEND, ayrıca
yeri geldikçe belirteceğim yabancı kaynaklardan bazı bilgilerşunlar:

Haçlılar, Hatay kalesini yerle bir ettiIer, duvarlarını yıkıp
taşlarını bile söktüler. Hatay'daki camileri ve minarelerini yıktılar.
İçlerinde kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 10.000
Müslüman Türk'ü katlettiler. Bu olayları bizzat gözleriyle gören
papaz Lemoine yapılan yağma ve katliamlardan bahsederken.,
"Bizimkiler sokakları dolaşıyor, rastladıkları çocuklarla
ihtiyarları paramparça ediyorlardı, Ancak o gün herkes
boğazlanamadı. Ertesi gün bizimkiler geri kalanları kestiler."
(Funck Brentano, Les Croisades, Paris 1934, s. 57)

Katlettikleri Türk askerlerinin bir kısmının başlarını
keserek, katırlara yükleyip, kendilerine çok yardımları dokunan Arap
yöneticilere hediye olarak yolladılar. Kalan Türkleri guruplar halinde
toplayıp öldürdüleı yüzdü|er, iç organlarını temizledikten sonra
kızartıp yediler. Hatay ve çevresinde Türk kalmayınca ovaya doğru
çayırlıklara saldırarak orada bulabildikleri Türkleri yakalayıp
getirdilerve yediler! Sonunda canlıTürk kalmadığını görerek, yemek
için Şehitlerimizin cenazelerini mezarlardan çıkararak, iç organlarını
temizleyip kebap yaparak yediler...

Haçlı seferine katılmış olan Richard de Pelerin (Hacı
Rişar)' ın yazdığı Chanson d'Antioche (Antakya Destanı) adlı
eserinde (destan olduğu için nazım şeklinde yazılmış) bu olayları
şiirsel olarak nasıl anlatmış:

" Asaletl ü Piyer l'Erm it otağı nın önü nde oturuyord u,
Kral Tafur bir çok adamları ile çıka geldi,
Bunlar bin kişiden fazla ve açlıktan şişmiştiler.
'Asaletmeab! Rahmeti Rahman adına banayol göster,
Zira açlıktan ve zayıflıktan ölüyoruz' dedi,
Piyer cevap verdi: 'Cebin (korkak, yüreksiz) olduğunuzdandır'

dedi.
Haydi şurada ölmüş yatan Türkleri toplayınız,
Tuzlar ve pişirirseniz, pek6l6 yenir onlar.
Kra l Tafu r,' D oğ ru s öyl üyo rs u n u z,' ded i,
Otağda n ayrıId ı, avanesi n i çağ ı rdı,
Toplandıklarında on bin kişiden çoktular.
Türkler yüzü ld ü, barsakları çı karı ldı
Etleri nden haşl ama ve kebap yapı ldı,
Doyasıya yediler, amma ekmeksiz yediler
Bunu gören putperestler (Türkleri kasdediyor) pek korktular,
Et kokusundan hep duvarlara dayandılar.
Yirmi bin putperest, bu avaneyi seyretti,;
Ağl a mad ık Tü rk kalmad ı,"

(Antakya Destanı, Brentano, 57-58) (R.Erer, s:45-46)
Aynı destanın bir başka sayfasından, başka bir günden

bahsediyor:
Avane bir birine şöyle diyordu: "lşte karnavalın son günü olan

Mardi Gra geldi, Şu Türk eti zeytinyağında pişmiş domuz sırtından
ve Jambondan daha iyi olur." Çayırlarda a(ık Türk ölüsü
bulunmayınca:

"Mezarlıkta vardılar, ölüleri çıkardılar,
Hepsini üsf üste yığarak bir tepe haline getirdiler,
Çürümüş olan barsakları Nehr-ül-As'a attılar;
Etlerin derilerini yüzüp rüzg1rda kuruttular,"

(Antakya Destanı, Brentano, 58)(R.Erer, s:46)
Güven Aykan'ın Fransız arşivlerinden elde ettiği belgelerle

ortaya koyduğu "Fransızların gizlediği soykırım" kitabından:
"21 Ekim 1097'de Suriye'nin en büyük şehri olan Antakya

Kalesi'nin tepesinden haykırışlar yükselir: "

-Geliyorlar!
"Antakya önlerinde açlıktan şiköyet eden Fransızlara, Hıristiyan
din adamı Pierre l'Ermit şu tavsiyede bulunur: "Açlığınızın sebebi
korka kl ı ğ ı n ızd ı r. Tü rk cesetleri n i toplayı n ! r uzlay arak pişi ri l irse
daha lezzetli olur!"

"Türklerin derileri yüzüldü, bağırsakları çıkarıldı.,.
Etlerinden haşlama ve kebap yapıldı.
Doyasıya yediler, ama ekmeksiz olarak.
Bu olayları gören zincire vurulmuş Türkler ise çok korktular,..
Et kokusundan hep duvarlara dayandılar.

Çayırlarda artık Türk ölüsü bulunmayınca:
Mezarlıklara vardılar, ölüleri çıkardılar

Ağ lamad ı k Tü rk ka l madı ! ".
(Fransızların milli destanı olarak kabul ettikleri Chanson
d'Antioche'nin (Antakya Destanı) 5. Bölümünden)

" B ohem o n d, b i rkaç T ü rk geti ri l m es i n i em retti,
Bunları hemen öldürtttj. Büyük bir ateş yaktırarak, cesetlerini
şişlere geçirtip pişirdikten sonra, akraba ve yakınlarını bu
Türk etlerini yemeleri için kurulacak sofralara getirilmelerini
emretti." (Sur şehri Katolik Metropo|iti Guillauma)

Antakya'da Bohemond (Haçlı Ordusu Komutanı)
birkaç Türk esirini boğazlattı herkesin gözü önünde kızarttı,
iştahını tatmin için gelmişti... (Ch. Mil|s - Histoire des
Croisades)

Bir başka yabancı bu konuda ne demiş:
İOnU'l Esir, "El-Kamil fi't-tarih" isimli eserinde olanlara bakış

açısını şu şekilde ifade etmiş:
"Anlatacağım olaylar öyle korkunç ki, yıllar boyunca

bunlardan bahsetmekten kaçındım,,, Bir gün Allah, Hz,
Adem'i yarattığından beri, dünyanın böyle bir felaket
yaşamadığı söylenirse, hiç tereddütsüz buna inanın. Çünkü
gerçek budur..., Mahşer gününe kadar, bu kadar büyük
felaket bir daha görüImeyecektir kuşkıısıüz.,."

Yerli ve yabancı tarihçilerin yazdıklarının hepsini bu
yazıda zikretmek mümkün değil. As|ında sadece anlatıp geçecektim
ama neden bu konuda başkaca yazanları burada ele aldığımı
açıklayacağımı yukarıda belirtmiştim. Şöyle ki: Haçlı seferleri ile ilgili
yazı serimizin ilkinde, lzmit yakınlarında; haçlıların yakaladıkları
veya köylerden ele geçirdikleri Türk çocuklarını öldürüp, şişe geçirip,
büyük ateş yakarak kızartıp yediklerini yazmıştım ya. Bir tanıdığım
hatta arkadaşım, yüksek okul mezunu, bir kamu kuruluşunda üst
düzey görev almış biri, yani sıradan cahil birinden bahsetmiyorum!
Konunun geçtiği dergiden yazyı okumuş, şöyle dedi: "Ali Hoca
yazını okudum çok güzel olmuş ama o çocuk yeme işi biraz
abartılmış gibi.." Yani bana kibarca şunu diyordu; Haçlılar çocuk
kızartıp yemezler sen yalan yazmışsın! Eh,., Ne diyeyim! O Haçlı
seferleriyle Türklere. neler yapıldığını Avrupalılar biliyorlar. Bazen
üç-beş yaşlı kadın lstanbul'a gelip, Haçlı seferlerinde olanlardan
dolayı özür diliyorlar, hatta Papa bile bu konuda Türklerden özür
diledi. Neden özür diliyorlar? Çünkü atalarının neler yaptıklarını
biliyorlar. Bazı Hıristiyan bilim insanları açıkça ortaya koyuyor:
FransızAkademisi üyelerinden Funck Bretano; Les Croisades adlı
eserinde; 1096 yılında İznik civarında yakalanan Müslüman
çocukların parçalan ı p, etlerini şişlere geçirerek ateşte kızarttıkları n ı

hatta tam pişmeden yarı çiğ olarak yediklerini yazmış- Bir başkası
hem de tanık. lmparator A|exis Komnen'in kızı Anna Komnen'in
görgü ve beyanına göre; "En büyük eğlencelerinden biri,
rastladıkları Müslüman çocukları öldürmek, kızartmak ve
yemek." (İngiliz Tarihçisi Mills.) Haçlıların çocuk yemeleri sadece
lzmit ile sınırlı değil. Maarra kasabasında da aynı şeyi yapmışlardır.
Fransız tarihçilerden Rudolf of Caen Kronikçi, şöyle demiş:
Askerlerimiz Maarra'da dinsizlerin (Müslümanların)
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yetişkinlerini yemek kazanlarında kaynar suyla haşladılar;
çocukları şişlere geçirerek öldürdülerve sonra ızgarada pişirip
yediler, (Amin Maalouf , The Crusades Through Arab Eyes; London,
al Saqi Boks, 1984, s.38). Ama... Bizim okumuş yazmış, yüksek
tahsillilerimiz bile tarihimizden habersiz! Atalarımızın neler yaptığını,
fırsat buldukça düşman|arın atalarımıza neler yaptığını bilmeyen,
tarihinden ve de milletinden bi haber güruh haline nasıl geldik?..
Tarihimizden haberi olmayanlar, başkaca yalan bilgilerle
doldurulmuş kafalarıyla bizden o|an (Türk ve Türk'ten olan) hemen
her şeye karşı çıkıyorlar ama yabancılar onların gözünde
mükemmel, doğru ve güvenilir. Beyinleri ve ruhları kirletilmiş böylesi
insanlarımıza söylenecek çok sözümüz var. Bu doğruları
nesillerimize öğretmeyenlere ise daha çok söyleyecek sözümüz var.
Hayır, bu konuyu burada bitirmeyeceğim, cahilliğimiz ve
duyarsızlığımız hatta daha başka durumlanmızı önümüzdeki sayıda
yeniden e|e alacağım...

Bu arada hemen şunu belirtmeliyim: Bu yazdıklarımdan
dolayı; Hz. İsa Mesih'in gerçek yolundan giden, geçmişteki ve
günümüzdeki (eğer varsa) Hıristiyanları tenzih ederim. Allah'ın bir
mucize olarak dünyaya getirdiği Hz. lsa Mesih ve; bütün vadıklarını
geride bırakıp peşine düşen havarilerin, yürüdükleri o ilahi yol ile şu
bahsi geçen Haçlılar aynı mı? Bunlar Hz. lsa Mesih ve havarilerinin
yolunu mu takip ettiler? Takip mi ediyorlar?..

Şimdi Haçlı.seferine devam edelim. Haçlı ordularının
yanına, Doğu Roma Imparatorluğu tarafından bir askeri birlik
katılmıştı. Birliğin görevi Haçlılara yol göstermek ise de asılgörevleri
Türklerden ele geçirilecek olan yerleri Doğu Roma İmparatorluğu
yönetimi altına sokmaktı. İmparator ve Haçlılar arasındaki
İnlaşmaya göre ele geçirilen yerler Doğu Roma İmparatorluğu
topraklarına katılacaktı. Söz konusu birliğin başına çok ünlü bir
komutan atanmıştı, General Tatikios veya Taticius. Bütün tarihçiler
bu komutanın Peçenek asıllı Türk olduğunu ve de Türkçe
konuştuğunu not etmişlerdir. Öyleyse adı yukarıdaki gibi olamaz;
Batı Romalılara göre Taticius, Doğu Romalılara göre ise Tatikios.
Her biri kendilerine göre soslayarakTürk soylu ünlü komutanın adını
uyarlamışlardır. Bence asıladı, Komutan Tetikolmalı, bu değilse bile
bir başka Türk adı olmalı... Her neyse. Hatay'daki Haçlı ordularının
ileri gelenleri kendi aralarında toplandılar ve şöyle bir karar verdiler:
Hatay Doğu Roma imparatorluğuna verilmeyecek, bir haçlı toprağı
olacak. Bu kararlarına sebep olarak; General Tetik ve askerlerinin,
hiç savaşa katılmamaları, hatta Haçlı orduları zor durumlara
düştüğünde bile yardım etmeyerek geriden seyretmeleri gösterildi.
Hatay'ın kuşatılmasında da hiç yardım etmediklerini ileri sürerek,
Doğu Roma imparatoru ile yaptıkları anlaşmaya uymayacaklarını
ilan ettiler. Artık bir Hıristiyan şehri kabul ettikleri Hatay'da da
uydurma bir devlet kurduklarını duyurdular. Bu uyduruk devlete;
Antakya Prensliği Devleti dediler ve devletin başına Beomomdo'yu
geçirdiler.

Haçlıların Hatay'da işleri bitmişti, şimdi asılhedefleri olan
Kudüs'e yönelmelerinin zamanı gelmişti...

Önümüzdeki sayıda Kudüs'te buluşalım!

"En hayırlı bir cemiyetin bu alömet,i
f6rikası, bu gün de içtimöi bir gazeteye unvin

oIııvor" sloqanı iIe kendini tanıtan-.-r;

HıLAL_ı AHDAR ( YEşıLAY )
DERGİsi

oĞuz çrriNoĞı-u _ rıııErıvrr şnoi poı-nr
ocetinoglu1 @gmaiI.com // msadipolat@gmail.com

İstanbul'da 2 Şubat 1925 tarihinde, Aylık Kültür ve Sağlık
Dergisi tanıtımıyla, 5 Mart 1920 tirihinde kurulan Türkiye
Yeşilay Cemiyeti tarafından, Hilal-i Ahdar adıyla ve 'Aylık'

yayın programıyla yayınlanmaya başladı.
Adı,'Yeşil Ay' anlamına gelen mecmuanın maksadı, içkinin

zararlarnı anlatmak idi. O dönemdeki adıyla 'Hilal-i Ahdar
Cemiyetlnin kurucusu Dr. Mazhar Osman Usman ve Başyazarı

Fahreddin Kerim Gökay, derginin başlıca yazarlan idi. Dergi bu
isimle, 1928 yılına kadar 22 sayı yayınlandı. Harf İnkılObı'ndan
sonra, 'Yeşı7ay' adını aldı. Hil6l-i Ahdar Dergisi'nin 1. sayısının
kapağında, dergi ismi dışında şu bilgiler yer alıyordu: Sıhhi ve
içtimAi, içki .aleyhtarı gazete. 2 Şubat 1341 Pazartesi,
Münderecat (lçindekiler): Mukaddime (Sunuş yazısı): *Hilal-i

Ahdar Cemiyeti ve Gazetesi: Mahzar Osman. *Layiha - Hi6ri
Ahdar Merkez-i Umimisinin içkinin kaldırılması hususunda
Büyük Millet Meclisine verdiği layiha stıreti, *Makale: Cihan
kadınlık 1leminde içki düşmanlığı Safiye Hüseyin hekim
müşaadelerinden. §efihef kurbanları. *Balıkçı p6diş6hın
sarayları: Doktor Fahreddin Kerim. *Mevsim hıfzısıhh6sı
(sağlığı)-Nezleden tehaffiz (koruma), göğüs nezlesinde
yapılacak tedbirler. *Yeşil ay göIgesinde - yevmi (günlük)
gazetelerde içki düşmanlığı: Men-i müskirat (içkinin
yasaklanması) kanununun iadesi hakkında talebler - Yalnız
rakının kalkması k6fi değildir. *Hihl-i Ahdar azaları - Hilal-i
Ahdar Cemiyeti Heyet i Merkeziye ve Az6y-ı Esisiyesinin
Es6misi (asıl €z6larının isimleri tam6mı 118 kişi).

Birinci sayfanın sol tarafındaki yazılar *Hilal-iAhdartakvimi -
Kanunis6ni zarfında Istanbul'da içki yüzünden (tahaddüs) eden
(vuku bulan) cinayetler. Içki çocukları bile çıldırtır - içki ırzları
piyımal eder,(ayakaltına alır) - lçki haysiyetleri berbad eder -
içki arkadaş katilidir. - İçki kanun ve nizam düşmanıdır. §ıhhat
ve içtima'i şüür, Yeba tehlikesi. *Sarhoş makinist.
*Bulgaristan'da içki mücidelesi* İçki ve spor. Yeşil kitap.
*İstanbul'da grip hastalığı. *Eskişehir Belediyesi ve içki
düşmanlığı. iSıhhiye vekili İstanbul'da. ResmT bir itiraf: Polis
Müdürü vukuatın yarısından fazlası sarhoşluktan mütevellit
olduğunu söylüyor. Tlesimler: İçkiden ewel, içkiden sonra.
Reis Mazhar Osman Bey reis-i sini Ali Möhir Bey frengi
cinnetinin azgınlığını ancak sıcak su banyosu teskin eder.
*Ayyaş bir babanın, meçhul bir validenin vakitsiz düşen
çocuğu. *Başka memleketlerde kış.

Başlangıçta üye sayısı 118 olan derginin lstanbul ve taşra'da
bulunan 6z6larından b6zılarının isimleri şunlardı: *Mali

müzehher Osman Bey ( Reis-i evvel ) *Aliş Mahir Bey (reis-i
s6ni) *Miralay Atıf Bey (Reis,i s6ni) *Doktor Fahreddin Kerim
Bey (K6tib-i umimi) *D6v6vekili Cellleddin Fiyad Bey
(Veznedar) *Ebulfesa z6de Velid Bey (aza) *Eşref Edib Bey (6zA)
(Sebilürreşid s6hibi) *Ahmed Emin Bey (6z6) "Doktor Hikmet
Hamdi Bey (6z6) 10- *Halid Bey * Sıhhi müze muavini (6zA)
§eryef Yesari Bey (Az6) *Muallim Hafız Kemal Bey (6z6)
*Kimylger Tevri Rafet Bey (6z6) *Hulusi Bey - Ticaret-i Ali
Mektebi Müdürü (aza) *Doktor İbrahim Z6ti Bey (aza) *Safiye

Hüseyin Hanım (aza) *Malum Salih Keramet Bey (6z6) *Medrese

Müshfi-i Şekib Bey *Doktor Atıt A*it aey Qzö) 
*Hacı Emin Paşa.

ftzfl. (Buraya kadar olan zev6t, HilaFi Ahdar Heyet-i
Merkezisi n i teşki l eder)

Su nuş yazısı nd a g azete h akkı nda şu bilgi ler veri liyord u :

En hayırlı bir cemiyetin bu al6met-i fArikası, bu günde içtimai
bir gazeteye unvan oluyor. İlmi matbuat'da iptida (başlangıçta /
ilk önce) yüzünü gösteren bu yeşil hil6l de cemiyet'den ayrı bir
şey değildir, içki düşmanları cemiyetinin bir uzvu, vasıta,i neşr
efkArıdır, Hil6l-i Ahdar propaganda gazetesidir, Siyaset mesaili
sahifelerinde mevzubahis olamaz. Netekim cemiyet de siyasi
bir maksat tAkip etmez. İns6ni bir gAyeyi kendisine mefktıre
edinmiş her milletin Münevver (nurlandırılan, ışık veren)
kafadarlarını meslekdaş saymış, ancak köinatdan içki belflsını
kaldırmağa hasr-ı mevcidiyet etmiştir. Telkinltında dinden,
fenden, iktisaddan, içtimaiden, 6dilden, mantıkdan, akıldan
istiane etmekten çekinmez. Maksadının kudsiyetine ş6hid
ararken bunların hiç birinden mustağni (big6ne) kalmaz,
Karşısındakini ikna ve ilz1m (inandırmak) içün halk arasında o
derece teveccühe mazhar olmuş, bu güne kadar muhafaza
etdiği, nezAheti ve samimiyeti sayesinde günden güne
yükselmişdir,

Kısa aralıklarla 87 yıIdır yayınına devam eden Yeşilay
Dergisi'nin, Mayıs 2004 tArihinde 846. sayısı 19,5 X 27 santim
ölçülerinde, parlak kuşe k1ğıttan kapak içerisinde birinci
hamur klğıda tek renk olarak basılmış 26 sayfadan ibflretti.
DevIetin bütün sorumlu mercilerine muntazaman
ulaştırılmaktadır, Notunun yer aldığı bu sayıdaki kimlik bilgileri:



S6hibi: Yeşilay Cemiyeti adına Genel Başkan Selihaddin
Kaptanağası. Yazı lşleri Müdürü: Av. Neciti Ozfatura idi.

Bu sayıda yer alan yazıların başlıkları ve yazarları: *Basın
Ahl6kı' Söz Konusu Olabilir mi?: Türkiye Yeşilay Cemiyeti,
*lJyuşturucu ve İntihar: M. NecAti Özfatura. *Yeşil'ay Raporu /
Basın Ahl6kı: Yeşilay Genel Merkezi. *Kıbrıs'ta 

Çözüm ve Annan
PlAnı: Av. Kem1lettin Nomer. *Yalancının H1fızası Yoktur
Sel6haddin Kaptanağası, *Televole Batağı: Türkiye
Gazetesi'nden iktibas, *Beceri ve Şampiyon: Dr, Vehbi Altunçul,
*Misyoner Okulları: Emekli Albay Rabi Baştürk. *Kökümi,j

Arıyorum (Şiir): Zeliha Durmuş. *Kar Til.neleri: Mustafa Özen,
*Yeşilay. Irak Cep,hesinde 'Şeker Harbi: lmz6sız. *'lsl6mi Terör'
L6fını Pentagon Uretti: Basından. *Aklın ve Hayatın En Büyük
Düşmanı / Ceh6let: Haydar Sabri. *Ürküten Anket başlığıyla
basından iktibas edilen bir yazı: Sigara, Alkol ve Uyuşturucu
İlköğretime İndi.

Aralık 2009'da çıkan 911. sayının kapağında içki şişesinin
içerisinde bir genç kız fotoğrafı ve altında; 'Alkolizm ve
Uyuşturucuya Hayıl yaz| anlamlı bir resim çalışması buiunuyor.
Dergide; Genel Başkan Av. Mustafa Necati Ozfatura'nın'Aile Elden
Gidiyol başlıklı başmakalesi, Prof. Dr. Psikiyatrist Arif Verimli'nin;
Çocuk yetiştiren anne ve babalara tavsiyelerde bulunan yaAg,
Yeşilay Eğitim Uzmanı Prof. Dr, C6hit Babuna'nın alkol bağımlılığını
anlatan yazısı, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof- Dr. Cevdet
Erdöl'ün 'Bağımlılıklar ve Çocuklarımız', Yeşilay Genel Sekreteri ve
Yeşilay Dergisi'nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet SırrıArvas'ın
'Bir Başarı Hiköyesl, Yeşilay Eğitim Uzmanı Röbi Baştürk'ün
'Kültürel Kaynaşma', Yeşilay Gönüllüsü Dr. Erden Saraç'ın'Kolay
Kilo Vermenin Sırları', Prof. Dr. Sefa Saygılı'nın'Hastalık Hastalığ|
başlıklı makaleleri ve Prof. Dr. Orhan Kural'ın 'Aldatılmış Toplum
Reis/nden söz eden yazısı ve Yeşilay Gönüllüsü Olcay Yazıcı'nın
'Şiiri Yazılmayan Şehil başlıklı şiiri dikkat çekiyor. Okuyucuya
önemli ve doyurucu bilgiler sunan diğer yazlarn başlıkları ve
yazarlarr. *Alkolün Vücuda Etkileri: Cüneyt Arkın. *Annenin İçtiği
Sigaranın Çocuğuna Zararları: Doç. Dr. Metin Donma, *Domuz

Gribi: Doç. Dr. Vehbi Altunçul. *Yaş 35: Narkotik Amiri Zafer Ercan.
* Yayl an ı n Çi meni,. Hatice Bayramoğlu.

Mays 2012 tarihinde yayınianan 940. sayısı; 21 X 27 santim
ölçülerinde renkli baskılı kuşe karton kapak içerisinde, mat kuşe
k6ğıda tamamı renkli olarak basılı 64 sayfalık derginin Türkiye
Yeşilay Cemiyeti adına lmtiyaz SAhibi: Genel Başkan Av. Muharrem
Balcı, Editör: Genel Sekreter Prof. Dr. lbrahim Keieş. SorumluYazı
İşleri Müdürü:Av. Osman Baturhan Dursun. Yayın Koordinatörü:Av.
Adalet Canlı Akbaş. Kapak resminde "Dikkat! Tütün Endüstrisi
sigara kul lan ı m ı n ı me şrul aştı rı yof' ifödesinin kullan ı ld ığ ı derginin bu
sayısında Prof. Dr. lbrahim Keleş, "Müc1delemiz Sigarasız Bir
Dünya" başlıklı sunuş yazısında özetle şöyle söylüyordu:

"Sigara kullanımı insan sağlığı aç.ısından ciddi sonuçlara yol açan
küresel bir sağlık problemidir. Ulkemizde ve dünyada sigara
kullanım oranı alınan yasal önlemlere rağmen yine de aı7ış
göstermektedir. İlmi bir gerçek olan ve farmakolojik olarak zehirli ve
kanserojen maddeleri içeren tütün ürünlerinin tüketimi ve pasif
içicilik neticesinde ülkemizde ve dünyada ölümler, hastalıklar ve
sakatlıklar artmaktadır. Sigara södece insanı değil toplumu
çökerlen, telafisi olmayan hastalıklara yol açan bir bağımlılık
türüdür. Sııf üretimi ve kazancında bir çökme yaşamamak için şu
anda birçok tütün şirketi de sigara yasağıyla mücödele etmektedir,
İnsan hayatını tehlikeye sokan bu müc1deleye karşı Yeşilay
Cemiyeti olarak yaptığımız müc1deleler aralıksız olarak devam
edecektir,"

Bu sayıda yer alan yazıların başlıkları ve yazarları: *Kitlesel

ölüm aracı olarak tütün: Celal Karlıkaya. *Tütün bağımlıIığının
ekonomik boyutu: Dr. Toker Ergüder. *Tütün Endüstrisinin
Tütün kontrol politikalarına müd1halesi: Ahmet Zeki Olaş,
*TürkiyeYeşilay Cemiyeti ite İTO Arasında işbirliği protokolü.

Yeşilay Dergisi, 88. yılını idrak ederken 942. sayısı, Temmuz
2012'de çıktı. Bu sayının dosya konusu 'Çocuk ve Bağımlılık' idi.
Kapaktan duyurusu yapılan iki makaleden biri 'Savaş ve Bağımlılık'
başl ığ ı n ı taşıyor.. Bosna Hersek Milletlerarası Sarajevo Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim Üyesi Alma Jeftic
tarafından hazırlanan makale, Asude Zeynep Cömert tarafından
Türkçeye çevrilmişti. Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı
Gazeteci Kemal Ozet'in kaleme aldığı makalenin başlığı ise:Alkollü

İçeceklere, 'Alkolsüz' Maskesi' başlığı ile veriliyor. Dergide dikkat
çeken diğer bir yazı:'Çocuk ve Sigara' başlığını, Prof. Dr. Sefa
Saygılı imzasını taşıyor.

Denilebilir ki Yeşilay Dergisinin bu sayısı, başucu kaynak eser
değerindedir.

Bu satırların kaleme alındığı günlerde, Ağustos ayına ait sayısının
hazırlanmakta olduğu bilgisi alınan Yeşilay Dergisin iletişim
kanalları: Adres: Nur-u Osmöniye Caddesi Nu: 17l1 Cağaloğlu -
İstanbul. Telefon: 0.212-527 16 83 Belge Geçer: 0,2312-522 84 63
e-posta: yesilaydergisi@yesilay,org,tr internet:
www.vesilay.org.tr
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Birinci Dünya Savaşı sonunda, bütün yurdun işgal edilmiş
olmasına rağmen, milletimizde istiklöl ve müc6dele azmlnin
sönmediğini gören düşman; top ve tüfekle yenemediği Türk varlığını
içten çökertmek için alkol ve uyuşturucu maddelere başvurmuştu.
Limanlarımıza uğrayan düşman gemileri, beraberinde getirdiği yığın
yığın içkileri indiriyor ve bunlar el altından halkımıza ve bilhassa yurt
savunmasının en önemli unsuru olan gençlerimize ulaştırılıyordu.

Kısa zamanda içki ve uyuşturucu madde alışkanlığı bir salgın
halini almaya yüz tutmuştu. İşte bu faciayı görüp, işin önemini
kavrayan vatansever aydınlar (Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Bey
ve arkadaşları) Şeyh'ül-İslAm Haydarizide İbrahim Efendi'nin
teşvik ve himAyesinde halkı ve gençliği uyarmak ve bu yolda
mücödele etmek için 5 Mart 1920 tarihinde merkezi İstanbul'da
olmak üzere "Hilal-i Ahdar" adıyla cemiyetin temellerini attılar.
Daha sonraları, cemiyet ilkönce "Yeşil Hi16l" ve sonra da "Yeşilay"
isimlerini kullanmıştır. Cemiyetin şimdiki adı ise "Türkiye Yeşilay
Cemiyeti"dir. Yeşilay Derneğinin kuruluş tarihini içine alan ,| - 7
Mart arası ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanır- Yeşilay
Haftasında alkollü içkilerin, uyuşturucuları n toplu ma, aileye, bireye
zararlaı anlatılır.

Cemiyetin kuruluş maksadı ve hedefleri kısaca şöyle
açıklanmıştı: "Hil6l-i Ahdar kutst bir cemiye,t'dir, Beşerin
saadetini teminden başka bir emel beslemez. Insanları kü'0l
iptilasından kurtarmakla daha pek çok mes'üd edeceğine
kanidir, Beşeriyetin fel1ket vedibarında en büyük amillerden
biri olmak üzere içkiyi tanır. Emindir ki, içki insanı alçaltmış,
dimağının asaAetini bozmuş, vücudunu tereddiye
(soysuzlaşmaya) uğratmış, neslini çürütmüştür, Bedeninin her
zersine düşman olan bu zehirin beşere yeg1ne kıymet veren
mevhibe-i fıtratın ve zek1nın katili olduğunu hiç hatırından
çıkaramaz. Bir kadeh içkinin içinde servetleri mahv eden,
h6nm6nlar (ocaklar) söndüren, akıllarını kaçıran ifrit görür,
Hil6l-i Ahdar içkiye adam akıllı alışmış olanlara bir şey
yapamaz, Bunlara ne nasihat, ne musibet k6r eder; Ekseri
ölünceye kadar bu hemdemlerle hembizim olurlar. Can
nefesden çıkmadıkça huylu huyundan vaz geçmez. Kimi
çıldırır, himarhaneye gider, yine işreti zerre kadar itham etmez.
Kimi serhoşlukla babasını öIdürür, kızının ırzına saldırır, Devlet
hazinesine gelişi güzel başıboş bir hayvan gibi musallat olur,
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ömrünü hapishanede geçirir. En hakiki akşamcı unv6n-ı istihzi
k6rına hedef, şişkin suratlı, kırmızı burunlu, mahmür gözlü,
salak kıyafetli bir serseri h6linde, zekAsına mukadder mevkf
içtimlsının beş on kat aşağısında sürünür, bunların, içinde
nasihatle, musibetle yola gelen pek azdır, Onlar 1kıbetlerini ya
btmarhanede, ya mahbesde veya meyhlne köşelerinde
beklerler. Hil6l-i Ahdar içkiye henüz el uzatanları korkutmak,
hele bu habisin çeşnısıne v6kıf olmayanları korumak içün
çalışır.

Hil6l-i Ahdarcılık körü körüne bir taassub değildir. lçkiye
düşmanlığı akla, mantığa, fenne istinat eder. Bu hususda
mİarıztarİyla münakaşadan kat'iyyen çekinmez,'İçmeyiniz'
derken tehdit tavrı takınmaz. Zehirleniyorsunuz, batıyorsunuz.
'Kendinize acıytnız çocuklarınıza acıytnz' diyen, karşınızda
mtınis ve müşfik bir 6lim, bir hayırhah (hayırsever) sim6sıdır.

Cemiyetin Eski Başkanları: Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman
Uzman (05.03.1920 - Ocak 'l945), Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim
Gökay (Ocak 1945 - 22.01-1950), Av. Celal Feyyaz Gürsel
(26.01.1950 -17.05.1952), Dr. Şükrü Hazım Tiner (17.05.1952 -

17.09.1955), Safiye Elbi1 (7.09.1955 - 26.05.1956), Dr. Şükrü
Hazım Tiner (26.05.1956 - 25.01.1960), Vecihi Divitçi (25.01 .1960 -

Kasım 1960), Aytekin Ozan (Ağustos 1961 -Aralık 1961 ), Fahreddin
Zaim (Aralık 1961 - Ocak 1962), Aytekin Ozan (Nisan 1962 - Kasım
1962), Prof. Dr, Abdülkadir Karahan (Kasım 1962 - 17 .03"1963), Av.
Yusuf Ziya İnan (17.03,1963 - 27 .09.1964), Prof. Dr. Ayhan Songar
(04"10.1964 - 12.02.1968) Av. Kemaleddin Nomer (12.02.1968 -

29.11.1969), Selahaddin l(aptanağası (29.11.1969 - 27,03.2004),
Av. Mustafa Necati Özfatura (27.03.2004 - 13.10.2010), Av.
Muharrem Balcı (13.10.2010 - )(Bu yazı, Türkiye Yeşilay
Cemiveti'nin internet sitesinden al ınmıştır.)

Adİ, rıiı-Aı-_i AHDAR DERNEĞi ve MEcMüAsı iıe
özdeşleşmiş olan Ord. Prof. Dr. MAHZAROSMAN USMAN

Türkiye'de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Türk hekimi,
ruh ve sinir hastalıkları uzmanı, 31 Ağustos 1961 tarihinde
İstanbul'da veföt etti. Doğumu: 1884. İlk ve ortaokulu Kırklareli'nde,
Liseyi Üsküdar'da okudu. 1904'de Askeri Tıbbiye okulunu, yüzbaşı
rütbesiyle bitirerek doktor olan Mazhar Osman, Gülhane Askeri
Hastanesi Akliye Servislhde öğretmen yardımcılığına başladı.
1908'de Berlin ve Münih'e giderek nöroloji ve psikoloji dallarında
uzmanlık eğitimi aldı. Tekrar Gülhane'ye dönen Usman, 1914'le
Haseki'deki Akıl Hastalıkları Müşahedehaneslnin başhekimi ve
müdürü oldu. Bir müddet sonra Haydarpaşa Askeri Hastanesi akliye
ve asabiye mütehassıslığına getirildi. Mazhar Osman, Bakırköv'de
bulunan ve terk edilmiş bir kışla olan Reşadiye Kışlası'nın
bulunduğu araziyi devletten talep etti. Dönemin cumhurbaşkanı
Mustafa Kemal Atatürk, Başbakanı lsmet lnönü ve içişleri Bakanı
Refik Saydam'ın onayı ile 1924-1927 tarihleri arasında Bakırköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin kuruluşunu tamamladı.
Hastanede uzun müddet Başhekimlik görevinde bulundu. 1933'te
İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Kliniği'ne Ordinaryüs Profesör olarak
töyin oldu. 1941'de başhekimlik görevini bıraktı ve emekliye ayrıldığı
1952'ye kadar öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti.

Türk Nöro-psikiyatri Cemiyetlnin yanı sıra; Hilö-i Ahdar Cemiyeti
gibi İçki İle Mücadele ve sağlık derneklerinin kurucusu olan Usman
Sinir Hastalıkları (1935-1936, 2 cilt), Keyif Veren Zehirler (1934),
Tababeti Ruhiye, Asabiye ve Akıl Hastalıkları gibi çeşitli mesleki
eserler yazdı. Türkçe ve muhtelif yabancı dillerde yazılmış 300'den
fazla medikal ve paramedikal makalesi vardır. Vefötına kadar ayda
bir çıkardığı İstanbul Seririyatı adlı tıp dergisi, dönemin en çok
okunan ve aranan dergisi olmuştur. Hamburg Akıl Hastalıkları
Derneği, Fransız Nöroloji Derneği, NewYork NörolojiAkademisi gibi
yurtdışı sağlık kuruluşlarının onur üyeliklerine seçildi. Türkiye'de ilk
defa Seroloji, Nöro-patoloji, tecrübi psikoloji laboratuarları
oluşturulmasında önemli rol oynadı. Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi, 'Mazhar Osman Hastanesi' olarak da
hatırlanmaktadır. Fransız Nöroloji Derneği, Fransızca Konuşan
Ülke|erAkıl ve Sinir Hastalıkları Derneği, Alman Psikiyatri Derneği
ve New-York Nöroloji Akademisi üyesidir.

YARARLAN l LAN KAYNAKLAR:
Hilal-i Ahdar Mecmüası koleksiyonu
Yeşilay Dergisi koleksiyonu
Türkiye Yeşilay Cemiyeti internet sitesi.

ALDANİŞTİR
FATİH UNVER

AIdanıştır!
Yorgun yokuşların kırçıllığı
Ve yanılmıştır
Kararsızdır gece.

Haykırıştır!
Kundağını çözerken
Hayatın hırçın cümleleri.

Arada diiine düşen
Kimsenin söylemediği sahipsiz türkü;
Küçükken tuttuğun güniükte büyümektedir.
Ve gözyaşlarının tomurcuğu kağıtlar
-Şimditoz içindedir.

Kaybediştir!
Kabus soğuğundayken gece
Hüzzam makamı bir düşten uyanmak.

Ve arayış
Aldanıştır..
Yorgun yokuşların dönüşünde kendini.

Sahipsizdir gece.
Yine yanılmıştır.

Çünkü dün,
Bugün kadar gerçektir
ve yarın, aldanıştır...

,DEĞ ERLERl M i z vE ıü Rxiye,
oĞuz çETlNoĞLu

ocetinoglu 1 @gmail.com

Coğrafya dilimlerini, toprak parçalarını vatan yapmak zordur.
Çağımızda vatanı korumak, onu kalkındırmak, üzerinde yaşayan
' mill et denilen insanlar topluluğunun bağ ı msızl ığ ı n ı yaşaması n ı

sağlamak, daha da zorlaşm ıştır.

Devlet kurmak, devleti yaşatmak ve güçlü kılmak da öyle.

Devletler; içeride güven ve huzuru sağlamak, dışta caydırıcı ve
itibarlı olmak mecburiyetindedirler. Aksi takdirde içeride birliği, dış
güçler karşısında bağımsızlıklarını koruyamazlar.

Devletler ya güçlü olacaklar veya zayf olup diğer devletlerin
yönetimi altında girmek mecburiyetinde kalacaklardır-
Günümüzde; Emekli Büyükelçi v eYazar lsmail Berduk Olgaçay' ı n
'Tasmalı Çekirge' isimti kitabındaki anlatımı ile BUDBUKAT
formülü geçerlidir.

BÜDBÜKAilBir Ülkenin Diğer Bir Ülkenin Kontrolü Altında
Tutulması' ib6resindeki ke|imelerin baş harflerinden oluşmuş bir
formüldür.

Teknik konularda akademisyen unvanına s6hip bir emekli general olan
Prof. Dr. Mustafa Oktay Alnıak, (') sosyal konular üzerinde çalışmalar
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yapan, topluma faydalı o|mayı, bilgi ve inançlarımızın
korunmasını kendisine gaye olarak belirleyen vatansever bir
entelektüeldir. Vatanı sevmenin yeterli olmadığının şuuru ile bilgi
ve tecrübelerini yeni nesil|ere aktarmayı görev bilmektedir. SAde,
samimi, inandırıcı ifAdelerini çarpıcı örneklerle güçlendirerek
kaleme aldığı görüşlerini, 'Değerlerimiz ve Türkiye' (') isimli
kitapta topladı. Kitap, YeniyüzyıI Yayınları (') tarafından
okuyucunun istifAdesine sunuldu.

Yazarın ana hedefi; bu yazının giriş bölümünde belirlenen
olumsuzluklara iş6ret etmek, güçlü bir devlet olunabilmesi için
yapılması gerekenler konusunda insanIarımızı bilgilendirmektir.

'Değerlerimiz ve Türkiye' isimli eser, 26 ana bölümden oluşuyor.
14 bölümün alt bölümleri var. 27 . bölüm, 1 3 adet kitaptan oluşan
'Kaynakça'dry. Bu çalışmada, 'İnsan Hakları' ve '201 3 yılının
Teknolojik Ussü Türkiye' başlık|ı makalelerde kaynakça
kullanılmıştır. Diğer makalelerde yazarın düşünceleri samTmi bir
söyleşi üslubuyla sunulmuştur.

Ana bölümlerden bözılarının başlıkları şöyle: 
*Atatürk ve Bilim,

*İnsan Hakları, *Başarının Değerleri, -Türkiye İçin Bir Gelişim
Projesi, *Enerji ve İleri Teknolojiler, *Ekonomi ve Özelleştirme
Problem|eri, *Bir Paşanın Kaleminden lnsan Hakları ve Medya,
*Savunma Endüstrisi ve Teknolojik Gelişim Stratejileri, -Türkiye

Hakkında Tekno-Politik Görüşler, *20'13 Yılının Teknoloji Ussü
Türkiye.

Oktay Hoca, Alnıak Paşa, askeri disiplin ile diplomasi nezAketinin
ideal karışımını gerçekleştirerek kAmil insan-bilge kişi hüviyetine
bürünüyor ve bu hüviyetin sağladığı üstünlüğü ustaca kullanıyor.
Kimseyi kırmadan, gücendirmeden Türkiye'nin ve dünyanın
gerçek|erini ve gelecekte karşılaşı|ması muhtemel tehlikeleri dile
getiriyor.

Akıl vermek; akıl vereni de akılverileni de küçük düşürücüdür-

Akıl vereni küçük düşürür: Çünkü verdiği akıl beğenilmez ve
uygulanmaz ise, Amiyöne tAbiri ile 'hariçten gazel okumuş,
dinleyici bulamamış veya ciddiye alınmamış' kişi konumuna
mahkOm olur. Akıl verileni küçük düşürür: Çünkü 'Sen
düşünememiştin, ben sana söyleyeyim de uygula' şeklinde
yorumlanabilir.

Kitapta küçük düşürücü unsurların zerresi yok. Okuyanlar
sessizce; 'Hoca doğru söylüyol veya 'Paşa iyi dtişünmüş'
Cümlelerini sıkça tekrarlamak durumunda kalıyorlar.

Yazar; belli ki yıllarını boşa harcamamış. İlmin katı prensipleriyle
gerçekleştirdiği gözlemlerini, sanatkAr titizliği ve imbikten geçmiş
bir nezöketle yazıya aktarmış.

Alnıak Hoca-Paşa,'Türk milletinin bu coğrafyadaki hayatını sona
erdirmek maksadıyla kurgulanmış olaylardan ders almak gerekir.'
Diyor. Son 100 yıl içendeki Sarıkamış, Çanakkale, .Ku(uluş
Savaşı olaylarını ve bu olayların aktörleri olan ABD, lngiltere,
Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın yaptıklarını örnek olarak
gösteriyor.

Tarihin tekerrür etmemesi için bu olayların gençlerimize
anlatılması gerektiğine ve tarih bilincinden mahrum gençlerle bu
vatanın korunamayacağına dikkat çekiyor. lrak'ın durumunu delil
olarak gösteriyor.

Değerlerimiz ve Türkiye; geçmişten geleceğe uzanan bir
köprüdür. Bu özelliği ile Yahya Kemal Beyatlı'nın, özdeyiş höline
gelen' Kökü m özide olan ötiyim' sözinü hatırlatıyor.

Yazar; Türkiye'nin bölgesinde 2013 yılının teknoloji üssü olması
idealini açıklıyor ve bu idealin gerçekleşmesi halinde Avrasya
koordinatındaki bölge ülkelerine istikrar ve kalıcı barış
sağlayacağını müjdeliyor. Böylece Türkiye_ BÜDBÜKAT'çıların
mengenesinden kurtulacak, kendisi BUDBUKAT'çılığa tenezzül
etmeyecek, bölgesinde güç olarak örnek alınan, gıpta edilen bir

ülke konumuna erişecek.

Şüphesiz 2013 yakın bir zamandır. 3-5 yıl önce yazıldığı tahmin
edilen bu cümleyi, dua olarak kabul etmek mümkün olduğu gibi,
gerçekleşmesi için elimizi çabuk tutmanın gereğine işAret etmek
için revize etmediği de düşünülebilir"

Yazmak zahmetli iştir. Okumak ise zahmetsizdir. Türkiye'nin
geieceğinin planlanmasında söz sAhibi olmayı aklından-
gönlünden geçirenler; ister seçilmiş, ister t6yin edilmiş kadrolarda
bulunsunlar, kendilerine yol haritası olacak, ufuk açacak olan bu
eseri mutlaka okumalıd ı rlar.

(') Prof. Dr. OKTAYAL|NAK:
1962 yılında Kara Harp Okulu'ndan subay olarak mezun
oldu.1971 yılında Ege Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği
Lisans, 1978 yılında lstanbul Universitesi, lşletme Fakültesi,
İşletme İktisadı Enstitüsünde İşletmecilik İhtisası, 1981 yılında
Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Yüksek Lisans
(Master) öğrenimlerini tamamlad ı.

1986-1987 yıllarında Kanada'da National Research Counci|'de
NATO bursuyla araştırma yaptı.

1 982-1 990 yıllarında, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde
' Mühe nd islik M alze meleri ni n Yükse k S ıcakl ı kta Deforma syon u ve
Süper Alaşımla/ konusunda yaptığı çalışma ile doktora derecesi
aldı. 1994 yılında doçent, 2002 yılında profesöroldu.

Kara Harp Okulu'nda Teknik Bölüm Başkanlığı, Süleyman
Demirel Üniversitesi'nde Öğretim Üyeliği, Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Koordinatörlüğü
ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

2004 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim üyeliği
görevine devam etmektedir. Üniversite-Sanayi işbirliği faaliyetleri
koordinatörüdür.

1962-2001 yılları arasında; Türk Silahlı Kuvvetleri nde görev
yaptı. Kara Harp Okulu'nda akademik çalışmaları yanında, Milli
Savunma Bakanlığında, Savunma Sanayi Dış İlişkiler, Teknik
Hizmetler ve Dış Tedarik Dairesi Başkanlıkları görevlerinde
bulundu. Güvenlik, lojistik ve tedarike ilişkin ileri teknoloji
projelerinde görev yaptı. Savunma Sanayi, Dış İlişkiler, Avrupa
Bağımsız program Grubu (|EPG), NATO (CNAD) konularında
çalıştı.

Bilim Dünyası'nda; 1993 yılında TÜBİTAK Hüsamettin Tuğaç
Vakfı Araştırma Birincilik Ödüıü'ne, 1995 yılında iıııro giıim ve
Teknolojiye Katkıda Ustün Başarı Odülüne, 1999 yılında lstanbul
Üniversitesi ve Dünya Grubunca Yılın İşletmecileri ödülüne layık
görüldü.

Süper alaşımların yüksek sıcak|ıkta davranışları, savunma
sanayi, teknoloji ve.proje yönetimi konularında ELSEVlER,
AGARD, CANMEl TÜBİTAK ve muhtelif dergilerde yayımlanmış
makaleleri; Savunma Sanayi, Pğe Yönetimi, Avrupa Birliği ve
İnsan Hakları konularında kitapları mevcuttur.

Endüstriye| ve ilmi çalışmalar kapsamında; Milli ve Milletlerarası
Hidrojen Enerjisi Kongreleri Başkanlığı ve Elimsan İlmiAraştırma
Grubu (EBAR) Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Üniversite-
Endüstri İşbirliği faaliyetleri kapsamı nda ileri teknoloji projelerinin
Di rektörlüğ ü n ü ya pmaktad ı r.

(') DEĞERLER|MiZ VE TüRKiyE: ıSBN: 978-605-5857-14-1
Birinci Basım, Temmuz 2009. Kitap: 13,5X21 santim ölçülerinde
renkli baskılı karton kapak içerisinde üçüncü hamur kAğıda basılı
240sayfadır.
(') yENiyÜzyıL yAylNLARl: ilgi Kültür ve Sanat Yayıncılığının
markasıdır.
Çatalçeşme Sokağı Nu: 27110 Cağaloğlu, İstanbul. Te|efon:
0.212-526 39 75 / Belgegeçer: 0.212-526 39 76
www. ye n i vuzyi lyayi n l e ri. co m / ııyww. i l g ivayi n evi. co m
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DALLAR Oİ CÖVOeİİİiİİİ HAYAT YOLLARİDİR

isnnoı
İbradı isminin Osmanlıcada, soğuk - soğutma anlamına gelen 'İbrad' (abra - ebra) sözcüğünden

meydana geldiği tahmin edilir. Antalya'dan 167 Km uzaklıkra üç tarafı Torosların koruması altında 950
metre yükseklikte bulunur. Doğusunda Beratlı, rrabeza, Kurtur, Çuval|ı, Aktepe; batısında Melik, Toka,
Geçkarve Çeçkar, Uluçukur, Kesik; kuzeyinde Zimbit, Obet, Gaydan, Akpınar, Lök, Pınarcık, Enerli;
güneyinde Katara, Karadağ, Akıncı, Kurtgediği Dağları i|e çevrilmiştir.

Gembos ve Gemboğazı ovası İbradı'nın kuzeyinde Dereköy i|e Gönyem ve İbradı ovasındadır.
Yörenin bundan başka; Üzümcü, Egnit, Söbice, Atalanı, Şehriman, Görenci, Tozakiçi, Çukurviran, İletir,
Masat, Aşağıyazı, Elmaağacı, Düzlen, Halaç, Zibbitalanı, Kuyubaşı, Hökez, Söğüt ve Kızılağaç gibi
yerlerde küçük ova|arı bulunur. lbradı, ormanlarında kayın, çam, sedir, köknar ve ardıç ağaçlarıyia
bezenmiş ova ve yaylaları 1200 - 1500 metre yüksekliklerinde tabiatın bütün güzelliklerini kendinde
toplamış tam bir yayla cennetidir.

Botamya'dan başlayarak, Gümüşdamla'da (Zi|an) İbradı Konağı adındaki yerden çıkan
pınarlardan meydana gelen ve Uzümdere önünden geçtikten sonra Unulla (ürünlü) ile Menerye arasından
geçerek, Manavgat'a inen Manavgat Çayı bölgenin en büyük ıı,mağıdır.

Altınbeşik Mağarası Türkiye'nin en güzel mağaralarından biridir. Çevrenin karstik topografyası ve
çam ormanları güzel bir manzara oluşturmaktadır.

ibradı'ya bağlı olan Ormana; Bizans ve önceki dönemlerde Erymna, Etenna ve Kotannaisimli üç
şehir devletten birisidir. Akseki gibi benzer ev yapılarıyla tanınır, aynı özelliklere sahiptir. Bütün yörede
evlerde kullanı|an malzeme moloz taştır. Çatı örtüleri Marsilya kiremitindendir. Ormana evleri de düğmeli
taş duvardır.

ilçede bulunan Büyük (Çarşı) Cami: Kare pianlı, pembe boyalı sade bir yapı olarak dikkati çeker.
H.1295 de yanmış ve yeniden yapılmıştır. Kapı üzerindeki H. '1 312 tarihi, caminin son onarımı tarihidir.
Osmanlı devrinden bu yana kullanılan mezarlık İbradı'yı Akseki'ye bağlayan yolun kenarındadır. Güzel taş
işçiliği ile ilgilenenlerin dikkatini çeker.

ibradı'dan bahsederken ince, narin bir güzelliği olan ve duruşu ile söğüdü hatırlatan kardelen

çiçeğinden bahsetmek gerekir. O'da söğüt gibi güneşe uzanmaz, öze hasretinden olsa gerek bükük
boynunu uzatır doğduğu yere. Yöre insanı en azından neslinin korunması için 2005 senesinden bu yana,
her 20 martta düzenledikleri festivallerde simge olarak kardeleni seçmişlerdir.

Pisidya bölgesinin sınır|arı içinde kalan İbradı yöresinde ilk yerleşimin başlangıcı kesinlik
kazanmamıştır.. Çukurviran köyü yakınlarında Helenistik döneme aitbazı kalıntıların oluşu Roma
öncesinde ıır0.0. lİl- llyüzyıllaİda burada Helenistikyerleşim olduğunu göstermektedir. 13. yy. da İbradı
yöresi Selçukluların eline geçmiştir. Bu dönemde yöredeki belIi başlı eserler arasında, lbradı'daki XlX.
Yüzyıl sonlarından kalma yedi adet ev, Tolhan, Cami ve mezarlık alanı bulunmaktadır. Ayrıca Arabastı
kestanesi ağacı da korunan kültür varlıkları arasında yerini alır. Ayrıca aynı mevkide bulunan Selçuklu
Kervan Sarayı'ndan geriye sadece temel taşları kalmıştır. Kocaoluk mevkiindeki antik yapı kalıntısı; Sülek
yaylası, Kocaoluk mevkiindedir. İbradı'ya 22Km uzaklıkta bulunur. Yapı hakkındafazla bilgiyoktur.

Bölgede bahsedebileceğimiz bir de Erymna Antik Kenti bulunur. Küçük bir tepe üzerinde yer alan
kalıntılar, burç, sarnıçlar ve temel taşlarından ibarettir. Kaynaklarda adı ; Orumna / Orumnos, olarak geçer.
ibradı'nın 3 Km. güneybatısındadır. Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntıların en önemlisi tapınaktır.
Tapınaktan günümüze kalan podyum kısmıdır.
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