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OKUYUCU İLE SOHBET

Değerli NEVZUHUR dostları ;

Bizleri, Sağllk Ve afiyet içersinde NEVZUHUR'un 50, Sayısına ulaştlran Cenab-ı Allah'a hamd edip daha nice sayılara ulaŞtırmasını

niyaz ediyoruz." '2008yılının 
ocak ayında NEVZUHUR yolculuğuna çıkarken, bu işi nerelere kadar götüreceğimizi bilemiyorduk ama niyetimiz halisane

idi. yine, bu halisane duygularla yolumuza devam ediyoruz. Gayret bizden TevfikAllah'tandır.
Bu yolculuk iç6risinoe, İiz oeğerti okuyucularımızın dergimize göstermiş olduğu alAka da bu yola devam etmemiz iÇin önemli bir sebeP

oldu. Mektup, telefon ve elektronik posla vasıtasıyla bize ulaşan NEVZUHUR dostları, bizi yüreklendirip cesaret verdiler. Her bir okuYucumuza

ayrı ayrı teşekkürü borç biliriz.
Hiçbir maddi beklenti içerisinde olmaksızın, müköfatını sadece Cenab-ı Allah'tan umarak yürüdüğümüz bu Yolun aYnı zamanda [\4il|i

bir görev oldugunun da şuuru İçerisindeyiz. Nasıl ki bizden öncekiler bizlere bir şeyler bıraktılarsa, bizler de sonraki kuŞaklara bir ŞeYler
aktİrmaya meİburuz. yeİer ki bunlar doğru ve istifade edilecek şeyler olsun. Bu hususta gösterdiğimiz hassasiyet ise okurlarımızın zlten
malümudur.

Değerli dostlarımız; bu sayımızı, ANDAÇ'ın güzel bir yazııyla başJatıyorız. 2O1.9 yaşında ve ona yaŞÇa Yakın olan AntalYalıları

tanımak istiy"orsanız, " o ÜLKEN1N EN yAŞL/S/YD t VE GÖLGESlıvoe senpiLMiŞTi BÜrÜN RENKLER " adını taşıyan buyazıyl okumanız
gerekecek.

MUSTAFAAKBABA ise yazlslna "BiR GEL1R lNsAN CIHANA" başlığını uygun görmüş. Bu yazıda; çok yönlü ve çok renkli bir kiŞiliğe

sahio olan Ahmed Rasim BeV konu edilip, hayatından kesitler sunuluyor.-" " - "nı_İ 
ÖİÜinEL; rtj İ« xiuoİnz İiu rün«rüR? diye soİuyor ve bunun cevabını yazısında yine kendisi veriyor. ilginizi çekeceğini

UmUVoruz.-' -'-'-E, 
sayımızda bulunan diğer yazar ve yazılarına gelince: |BRAHİM ŞnŞvn, "{{flDAĞIN ASi Ç)CUKLAR\ YlLKlATLARI",

TUNCER GüNhy; " AHMET YEN\LMEZ,IN LAPT)PU", nuı<iyr PERÇEM B^ş; "SiZ BiZiM DUYARS,üZ.LAŞTIRAMADIKLARIMIZDAN
ujsıNız;; oiNui rnıı i|;,;aNrervn DEM\RciLER çARş/s/,N/N BlLGEsEsl N1EN GüzEL GüNLER iÇiN NAS1HAILER ",ABDULLAH

snToĞlÜ; " S)MUNCU BABA" başlığını taşıyan ve hepsi birbirinden güzelyazılarla sayfalarımız arasında yerlerini alıyorlar.

Değerli dostlarımız; 50. §ayımızİ İenklendirmek adına MUSTAFA AKBABA'nın şiirlerinden derlediğimiz bir demet oluŞturduk.

MUSTAFA {xgnaa,onı\ şiİn1rn serlevhasıyla takdim edilen bu demet, şiir severlerin ilgisini çekecek, okuyucusunu değiŞik iklimlerde

dolaştıracaktır.
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle..

gibi bitkiler bulunur. Bu bitkiler arasında delice, kocayemiş,

o ÜLKENiırı eı.ı yAşLısıyDı VE sandal, yabani çilek ve zakkum en yaygın olanıdır. 600-1.200m.

oöı_ceğı.ıpe Senpiııvıışrı eürüı{ nrı.ıxı-rn ;:?:ffij9"i;JIJ:'L'J: ii"lffiğ,?,:iİ:'#iJ,"lİ }ffJf'İ:
meşelerin egemen olduğu, karışık ormanlar ya da yamaç
ormanları ortaya çıkar. Kızılçamların arasında yer yer meşelik,
daha yükseklere doğru Halep çamı ile, tıpkı soğuktan korunmak
için paltosunu giyen insan gibi kalın kabuklu karaçamiar başlar
ve göçebe yaşamın kutsal ağacı ardıçın bollaştığı görülür.
Efsanelere konu olan sedir ağacının saltanatı bin metreden
sonra başlar, Torosların ağaç sınırı olan 2000 metrenin üzerinde
bile kendine yer bulabilir. Ü|kemizde doğal olarak yetişen tek
sedir türü, Toros Sediri veya Katranağacı olarak da adlandırılan
Cedrus Libani'dir.

Geneline baktığımızda sedirin yayıIış gösterdiği 4 türü
vardır. Bunlar, Atlas Sediri, Himalaya Sediri, Kıbrıs ve Lübnan
Sediridir. Görüldüğü gibi, doğum yerinin adını aldığı gibi, Lübnan
Bayrağı'nın da simgesi olmuştur. Günümüzde ise Lübnan'da
sedirin varlığından 400 ağaç dışında eser kalmamıştır,

Her ağacın yaşam çevresi kendi türüne aittir. Daha alt
kotlardaki ağaçlar, başka türlerle bir arada yaşama konusunda
daha yumuşak başlı olsa da ağaçların şahı olan sedir, bölgesini
başka bir ağaç türüyle kolayına paylaşmaz, hatta yanına bile
yaklaştırmaz, yaşam alanını kendisi belirler. Çünkü o göğü

tırmalayıp, yer ile birleştirebilen kar aşığı bir ağaçtır.

Şimdi bu aşığın tarih içerisinde yerine bir göz atarken
sevdalarına da kulak verelim. Sedirin bilinen hiköyesi; yazılı
tarihten de önce efsaneler, hikAyeler, masallar biçiminde
aktarıldığına şahit oluruz. Toplumlar tarihlerini bu yolIa da
süslemişlerdir Bir örnekle efsanelerin kahramanını anlamaya ve
yakı ndan tan ı maya çalışal ı m..

Tevrat'ta Cennetten kovulan Adem Atamızdan
bahsedilir. Öleceğine yakın Tanrı'dan kendini ve tüm insanlığı
bağışlamasını diler. Büyük oğlu Şit'i Cennet bahçesine gönderir.
Bahçenin bekçiliğini yapan melek oğluna üç tohum vererek
babasının öldükten sonra ağzına koyup öyle gömmesini söyler.
Adem ölür ve şimdi Lübnan'ın bulunduğu topraklara gömülür ve
Adem'in ağzırİdan yeşeren üç tohumdan Akdeniz ikliminin
simgesi üç ağaç fiIiz verir; Zeytin, Servi, Sedir...(efsanenin

ANDAÇ

NEVZUHUR'un manevi hazlarıyla bizi besleyip,
büyütmeye başladığından bu yana 9, senesine girmiş,50.
sayımızı karşılamaya hazırlanıyorduk. Tam bu noktada
kendimizi zorlamadan Anadolu Dergiciliğinin içinde bulunduğu
durumu, kısaca bir benzetmeyle tekrar hatırlatmak ihtiyacını
hissettirıı. Kartalların karıncaları görmezden geldiği toz duman
arasında, her bir derginin yürüme gayretlerini rahatlıkla
hissediyorduk. Kartalların iigisine, yüreklendirici teşviklerine,
yönlendirme veya kısa paslaşmalarına ihtiyaç duymadan tevazu
İçinde gelişimlerini sürdürdüklerini görmek umut vericiydi.

Nevzuhur'un iddiasız kararlı yaşamında, halisane
duygularla Antalya Dergiciliğinin tarihine yeni yeni sayılar
yetiştirme gayretinin hazzını duyarak yolumuza devam
ediyorduk. Doğal olarak bu sayımız için yazacağım konuyu
oldukça ilginç bir kahramanın gözüyleAntalya'nın florası üzerine
kurgulayacaktım ve yazımıAn kahramanı Antalyalı olmalıydı.
Konumu seçerken tabii ki ayil zamanda 21 Mart Dünya
Ormancılık gününün de rolü olduğunu söylemeliyim. Uygarlık
tarihine yön veren bu kahramanı;Antalya'nın tarihine, insanına,
güzellikleriyle bezenmiş diğer değerlerine tercih etmemin
ğebebi, onur|andırmanın yanında onun da Antalya
sayılmasındandı. Şimdi Antalya sayılanlara genel bir bakışla
konumuza başlayabiliriz.

Antalya topraklarının %60'ı ormanlıktır. Otundan
ağacına bitki varlığının hemen her çeşidine rastlanan
Toroslar'da, her yüksekliğin ağacı olduğu gibi, her yükseklikteki
otu da farklıdır. Ağaç ve ot farklılığı salt yüksekliğe bağlı olarak
değil, dağın deniz gören yüzü ile denizden uzak yüzünde
farklıl ıklar gösterir. Kısa örneklemelerle konumuza ısınalım.

Bölgenin deniz seviyesine yakın (500 m.) kotlarında
zeytin, kızılçam, keçiboynuzu, defne, sarıağaç, mersin ağacı,

çitlembik ve defne yetişir. Ayrıca lavanta, kekik, nane ve veronika



ENryruHUR
haklılığı doğruitusunda örneklere göz atmak yeterli olacaktır.)

Kutsal kitaplarda sedir ağacı, büyüklüğün, kudretin, şan
ve şerefin, maneviyatın, zenginliğin, yayılış kudretinin sembolü
olarak kabul edilmiştir. Zeytin ve hurmadan sonra, Kur'an da adı
geçen yine sedir ağacıdır. Sürner|erin Gılgamış Destanı'nda da
sedirin adı geçer. Konya'nın Süberde yöresinde yapılan polen
analizlerinde Anadolu'da 8500 yıl öncesine ait sedir polenleri
bulunmuştur. Anadolu'da hAlen kullanılan "Dağların kadısı
Katrandır." sözüyle sedir ağacı, kudretli, yargılayıcı ve takdir
edici konumundaki erkeksi bir güçle özdeşleştirilmektedir. Oyle
ki; kayalara şekiller veren yontu ustası rüzgArların nefesi bile,
kollarını açmış sedirlerin arasından geçerken hadlerini bilerek
dağıtıcı, yıkıcı rollerini üstlenemezler, on|arın önemine saygı
gösterirler. Uzaktan seyredildiğinde ihtişamıyla sizi büyüleyen
sedire dokunursanız, inanın duyarsınız dile gelen sevdalarını.
Reçineleri elleriniz:e hele bir bulaşmaya görsün sizleri güzel
kokusuyla ağırlar. lncil'de de övgüyle söz edilir sedirden. Bunun
nedeni hoş kokusu ve rengi, ayrıca kolay işlenebilmesidir.
Görüleceği gibi hem pagan inancında hem de tek Tanrılı
dinierde, gönüllere taht kurmuş bir ağaçtır sedir. Şimdi her birini
Antalya sayd ı kları m ı za birazdaha yaklaşal ı m.

'Nasıl ki hiçbir kuş kartaldan daha yüksekte yaşayıp
uçamaz ise hiçbir ağaçta ondan yükseğe çıkamaz!' övgüsüyle
ünlendiriimeye layık olan, Antalya Tarihi'nin kurulmasını
gözlemiş, gözetmiş, M.Ö 3.yılında doğup da höl6 yaşayan, nefes
alıp veren, başlangıçta bahsettiğimiz bu kahramanımız 2019
yaşındaki Katran Sedir Ağacıydı. 2300 metrelerde dahi
hükümranl ığ ı n ı gösterip, yaşayabilen ağacımız, 25 m, Boyu nda,

çapı-2.62 m. Genişliği-8.23 m. olan, ülkemizin en yaşlıağacıdır.
O, çığlıkları sessiz ve rengArenk olan çizgilerini köklerinden
almış, kaydı hayatında işe yaramayacak kadar asia
yaşlanmayacakları n simgesidir.

katran sediri

Bu arada yeri gelmişken, bizdeki sedirlerin işlevleri
doğru|tusundaki önemine geçmeden; yaş ve boy konusunda,
dünyada önderliği elinde bulunduran Sekoya ağaçlarından
bahsederek, sedirimizin bizdeki önemini daha iyi
vurgulayabiliriz.

Ka|iforniya'da Kings Canyon Ulusal Parkı içinde bulunan
General Şarman Sekoya Ağacı dünyanın en büyük
ağaçlarındandır. 2000 yaşlarında,32m.çapında ve
84m.uzunluğundadır. Boyu 140 metreye kadar, yaşları 4000
yıllara uzanan olanları da vardır. 200 senede bir çiçek açan
devasa ağaçlar görkemli duruşlarıyla çok uzaklardan belli
olurlar. Kırılan dallarını hemen onarma özelliğine de sahiptirler.
Türkçede mamut ağacı olarak bilinir. Giant Forest (dev
orman)'da bulunan en büyük 5 sekoya ağacı, dünyada en büyük
10 ağaç arasında bulunur. Böyle büyük cevizleri kırmak gibi, bir
niyetim olmadığını anlatmaya çalışayım. Aklım onları asla
küçümsemez. Sekoyalar yurdumuzda olsalardı görkemli
görüntünün ötesinde bir şey kazanmış sayılamazdık. Bu bakış
acısıyla, ismini Cherokee kızılderili kabilesinde yaşayan bir

savaşçının ismi verilen sekoya ağacını, ayrı bir kategoride
değerlendirebiliriz.

Zamanın ritmi içinde, görselliğin ötesinde yaptıkları
işlevlerle, sayısız medeniyetlerin kalıntılarıyla kuşatılmış bu
ülkenin toprakları üzerinde, dirençlerine saygı gösterdiğimiz
sedir ağaçlarına gelelim. Uygarlığa yön veren, ülkemizin ulu
ağaçları olarak saygımızı kazanan sedirlerimizin bu hasletlerini
sıra|arken, herhalde önemlerini de pekiştirmiş oluruz, <Kirpiyi
seven Hind fakiridir.> sözünde olduğu gibi sedir, iğne
yapraklarının arasında büyüttüğü kozalaklarını eteklerine
serpiştirirken insanına; "tohumlarımı yok olmadan toprakla
kavuşturun ki yüzümüz hep size dönmüş olsun" dercesine
geleceğe fısıldamaları görev ağacı olma adına
önemliydi.Vaktiyle dünyanın en güzel, en hızlı gemileri
Antalya'da yapılırmış, bu gemileri yapan ellerin ustalığı kadar,
yapıldığı ağaçların kerestesi de dillere destanmış, hem de bütün
dünyada. Süveyş Kanalı açılırken Antalya ormanlarından
kesilen ağaçların keresteleri buradan Mısır'a gönderilmiştir.
Mısır'a demiryolu yapılırken de on binlerce ton travers,
Torosların bu zümrüt ormanlarından Afrika'ya gitmiş, ayrrca
Suriye de buradan kereste çekmiştir. Zamanında KiIikia'yı (m.ö)
19. Yüzyılda işkAl eden Mısırlılar, yılda on bin sediri keserek
İskenderiye Liman ı'na taşı m ışlar. Osmanl ı döneminde 1 464 km.
Hicaz Demiryolu inşaatı'nda da sedir kullanılmış, ormanlartahrip
edilmiştir. Roma kumandanlarından kiracımız olan Antonius'un
Antalya ve çevresini armağan ettiği(!) Kleopatra'nın ünlü gemisi
de, Barbaros Hayrettin Paşa'nın donanması da aynı sedir
ağaçlarıyla yapılmış.

Bitti mi? Tabii ki hayır. Milattan öncekidönemlerde sedir,
güzel kokusu, çürümemesive renginin güzelliği nedeniyle saray
ve tapınakların yapımında, firavun ve üst düzeydeki devlet
görevlilerin mumya tabutlarının hazırlanmasında, beyaz reçinesi
de mumyalamada kullanılırmış. Burada konuyla ilgili bir bilgiyi
tekrar|ama pahasına olsa da aktarmak gerekir. Türklerin
Mısırlılardan çok önceleri mumyalama tekniklerini bilip
kullandıklarını vurgulamadan geçmek olmaz, hatırlatılması
gerekir. Konumuzla ilgili olmasa da bu konu hakkında kısa bir ek
yapmakta fayda vardır. İll< insan mumyalama tekniğini
mükemmel bir şekilde uygulayanlar, Mısırlılardan yüzlerce yıl
önce Altay Türkleridir (Turfan Mumyaları). Uygur bölgesinde
bulunan, Mısır piramitlerinden daha yüksek ve büyük piramitleri
yapan da Türklerdir. Bugün Çin sınırları içinde yer alan Xian
şehrine 100km. uzak|ıkta Gin Ling Shan Dağlarında inşa
edilmiştir (300 m. yüksekliğindeki Beyaz Piramit). Türk Bilim
adamı- Kazım Mirşan'ın y_aptığı araştırmalarda _Ön Türk
Uygarlıkları tarafından OT- OG olarak isimlendirilen On-Mısır'a
ll.Ö 3OOO yıllarında Doğu Anadolu'dan lsup-Ög yazısının gittiği
tespit edilmiştir. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim.

Fatih Sultan Mehmed'in lstanbul'un Feth'inde de
Toroslardaki ( başta çamlar o|mak üzere) ağaçlar önemli rol
oynamıştır. Alanya'nın birçok köyü sadece bu iş için görev
üstlenmişlerdir. Zamanında savaşın en önemli silahı ok'tan
bahsediyoru m, Kaz Dağları'nın birkaç bölgesindeki çamların ok
yapımına en uygun ağaçlar olduğunu görürüz. Burada yapılan
oklar, '1000 gün süreyle çile çekerek kepAze (ok olmadan yay
germe talimi) olan acemi askerlere çile sonunda armağan gibi
gelirve savaşa katılma beratı sayılırdı.

Bölgedeki ağaçların görevleri bunlarla da bitmez,
yapımı çok zor olan, dikkat ve sabır isteyen okların yapımında
dallarını, gövdelerini veren ağaçların yurdunda aynı zamanda,
okların üzerine; kugu, kerkenes, karabatak(en makbulü) ve
tavşancıl kuşlarının tüyleri takılır hedefine (500-800 m. arası)
varırlardı. Bu ormanlar o kuşları da besleyip büyütmüştür.
Anlatılanların aydınlığında ve samimi olarak düşünüldüğünde,
sedirin yanında bizlerin bakış acısı doğrultusunda, sekoyaların
boyları birazufak kalmıyorlar mıydı? Neyse, şimdi konumuzun
akışı nda kaldığ ımız yere dönebiliriz.
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duymuşlard ır?...
Şimdi ulular

büyüttükleri, floranın
çiçeklerine geçebiliriz,

meclisinin gölgesinde; eteklerinde
vazgeçilmezleri olan, bölgenin nadide

XXX

Büyüklüğünün, gücün, görkernin, ünün, onur ve
zenginliğin simgesi olan sedirin en mükemmel yetişliği topraklar
ise Çığlİkara Ormanıdır. Elmalı-Finike sınırında, Elmalı iiçesi,
Kızılağaç, Zümrütova ve Tekeli köyleri sınırları içinde yer alır.

Burasİ nadide ağaçların yayılış yeridir, Ormanı oIuşturan sedirler
arasında ardıçlar da boy gösterir" Ancak ardıçların hükümraniığı
iki bin metreyi aşkın yükseklikte başlıyor. Bu olağanüstü
güzellikteki doğa parçasının sakinleri arasında yeşil ve mavi
Lübnan sedirinin dışında boz ardıç, katran ardıç, kokulu ardıç,
meşe, akçaağaç, dişbudak ve kavak ağaçları da bulunur.
Yü(sekliğe göre değişim gösteren bitki örtüsü açısından da çok
zengin olan orman, tavşan, tilki, keklik, yaban domuzu, kartal ve

şahinleri de bağrında besler. Bahar gelirken titrek kavak,
hüsnüyusuf, menekşe ve ballıbabalarla yeryüzünde bir cennete
dönüşen Çığlıkara Ormanı'nın varlığını kaçımız biliyoruz acaba?
Kaçımız bu nadide güzelliğinin bir parçası olduğunu hissediyor?
diye düşünmeden de edemeyiz.

Kaderlerinin efendisi olan, uyku korosunun tenorları gibi

bulundukları bu yerlerde, rüzgArlar eşliğinde sevdalarını
söy|eşirler. Şimdi kahramanımız olan Katran Sedirinin hatırı
sayılır yaşlarda olan diğer arkadaşlarını tanıyabiliriz. Aslan
ArÜıç-170O, Dibek Sedir-1700, Toros (Lübnan) Sediri-1500,
Kocİ Sedir-1070, Şah Ardıç-BOO, Koç Sediı650 ve son olarak
Katil Sedir-SOO yaşında ulular meclisinin 8 muhteşem fertleri,

sessiz ve vakur kendi değerlerinin koruyuculuğunu yapıyorlar.
Olağanüstü güzellikleriyle sedirlerin doğai müzesi olarak kabul
gören Çığlıkara'nın vazgeçilmezleri olarak kabul görüyorlar,
(eunlarOan sadece Dibek Sedir, Finike'de bulunur.) Kaçımız bu

ağaçlara kulağını dayayıp, gördüklerini anlatmasını istemiş, ya
Oİ elini ağacın yüreğine koyup, kalp atışını hissetmiştir? Veya
ormanda dolaşırken onların çıkarttığı nağmeleri

karşılıyor. Dağ çayları bu görsel şöiene eşlik edenlerdendir"
Torosların nazlı gelinlerine de birkaç örnek verelim ve

onları Arıtalya ile sınırlayalım" Asuman çiğdemi, Karya Ters
Lalesi (ağiayan ge|in), Çalba Çayı, Dağ Çatı, Misk Stjrnbülü
(müşkü|üm-misk soğanı-Dağ misgisi-dede gülü), Sıklarnen,
Karçiçeği, ve clüııyada 19 çeşidin 1Z'si ülkenıizde olan l'iardelen.
Antalya'nın Akseki İlçesi bilindiği gihi kardelenin ana yurdudur.
Ve son olarak, unutulmama savaşı veren, aynı zamanda EXPO
2016 Antalya'sına semboI seçi|en sihirli görüntüsü ve nadide
formu ile efsanelerin çiçeği Şakayıktır. Konyaaltı'nın
Hisarçandır Köyü Mevkii'nde doğal ortamında bulunan 4

hektar|ık şakayık alanı koruma altına alınmıştır, Şimdilik şakayık
kurtarılmış gibi görünüyor. L.akin Türkiye'de tehdit a|tındaki
bitkilerden, 1500 tür, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Dünyadaki varlıkları sonsuza dek ortadan kalkacağını bilmek
sizlere de acı vermiyor mu?

Şakayık Çiçeği

Yeri gelmişken Çığlukara Ornıanı'ndaki Ulular
Meclisi'nin biraz uzağında kalsa da katılan yeni üyeden
bahsetn,ıeden geçmemeliyiz. 1a71 Malazgirt Meydan
Muharebesi iie ya§ıt olan, İzmir'in Ödemiş İlçesi Bademli
Köyü'nden Antalya'mıza hicret eden 945 yaşındaki zeytin
ağacı nın çapı 2.55m.ıJir. Expo 20 1 6 Fuar alan ındaki yeni yerinde
bundan sonraki yaşamınaAntalya olarak devam edecektir.

Bademli Köyü'nden getirilen zeytin ağacı"

Yazım boyuca sıraladığım bu güzellikler, her şeye
rağmen bir bütünün parçası belleyip bizlerle yaşamayı seçmiş
olJalar da, ormanlarımıza musallat olan zararlı neyse; bitkiler ve

çiçekler dünyasına da zarar vermekte, yok olmasını
hıİlandırmaktadır. Olayları izleyen yılları takip edersek görürüz
kitehdidin adı'yine bildik insanımızdır...Çığlıkara ve Teke Köyü

çevresindeki Sedirlerin hüküm sürdürdüğü dünyada bir eşi
bulunmayan müstesna bö|gelerde inatla taş ocakları yapımının
ısrarcısı da yine onlardı... Şimdilik taş ocaklarından en çok
etkilenen Armutlu ve Avşar Köyleri olduğunu belirtelim.

Konumuzu bitirirken; ülkesini sevme iptilasına müptela
olan bizlerin, bizim parçamz olanlara yaptıklarımız ve de

Torosların zirvesinden Akdenız'in serin sularına atılan
her adırnda, gökkuşağından renklerini almış bitkiler karşilar bizi,
Bazen bir ağacın yanı başında,bazen de bir kayanın üzerinde,
Ya da kilometrelerce uzanan sahil kumları arasında. Antalya
tarihi ve kültürü kadar endemik bitkiler açısından da çok
zengindir. Akdeniz'de bulunan 630 türün 500'ü Antalya'dadır.
ZOO turu ise sadeceAntalya'ya özgüdür. (nokta endemikleri)

Endemik bitkiler, bulundukları habitatın ekolojik
özellikleri nedeniyte sadece o ülkede ya da bölgede yetişen,
dünyanın başka bölgesinde yetişme imk6nı olmayan bitkilerdir,

Toros'un Amanos Dağları 25O, Kaz Dağları 70 endemik takton

barındırır. Ülke bazında bakıldığında ise ülkemizde gördüğümüz
üç bitkiden biri endemik bitkidir. Yaşam savaşı veren Antalya'nın
Oitl<iler dünyasına bir örnekle yaklaşalım. Doğadan toplanan ve

çoğunlukla süs bitkisi olarak ihraç edilen soğanlı bitkilerimizin
tİcİreti ilk olarak Ege Bölgesinde başlamış daha sonraları Toros

Dağları zengin soğanlı bitki popülasyonları ile bu ticaretin

meİkezi olmuştur. Türkiye'nin soğanlı bitki türleri de aynı şekilde
uzun yıllar ticari amaçlarla doğadan toplanarak yurt dışına
göndeİilmeleri sonucu zarar görmüştür. Anadolu'nun bu nadir

ğenetik zenginIiğinin bilinçsizce yağmalandığına maalesef hAlA

Ünık olmaktayız. Son yıllarda umut verici gelişmelerin olduğunu

da söylemeden geçmemeliyiz. Doğal alanların sadece'bilinçli
ekotuİizm' için ziyaret edilmesini diliyoruz. Korumak için sevmek,
sevmek için tanımak gerekir.

Antalya sahillerine yazın geldiğini müjdeleyen sarı ve
beyaz rengi ile kum papatyası ilk önce bizi karşılayanlardandıı"
Güneşin etkisi çoğaldıkça gösterişli ve mor rengi ile hacıvat otu,

emzi( otları geride kalıyor, ama bu kez kıyıdan Torosların
zirvesine ilerledikçe, onların yerini davis kazteresi, bindirdilikotu,
gevenlerle, Belen Mürdümlüğü'yle, çiğdemlerle ve zambaklar
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yapamadıklarımız için verdiğimiz zararların bilincinde yaşamı
kovalamak zorunda kaldığımızı kabullenmemiz içimizi
acıtmalıydı. Bu duygularla Anta|ya'nın florasına dönüp de bir çift
sözümüzü esirgemeden söylemeliydik, Ağırlayıcı, konuksever
davranışlarını esirgemeden verdikleri halde, Habil ve Kabil
arasına sıkışan ruhlarıyla insanoğlunun duygusuz yüzüne
kazınmış, acımasız davranışlarına muhatap kalsalar da, yine de
onlara değer verdiğimizi, yanlarında oIduğumuzu
anlayacaklarını umut ediyorum. Yorum yapmadan hele de
akademik sözcükler kullanmaya gerek duymadan ormanlara
vereceğimiz zararn ne denli zalimane, alçakça bir davranış
olduğunu rahatlıkla itiraf etmeliydik. Ormanlar Mem|eketimiz için
değil, tüm insanlığın sorumluluğudurve insanlığın ortak kullanım
alanıdır. İçinde yaşayan canlıların ise her fırsatta başlarına
yıktığımız sadece evleridir. Nihayetinde önemi burayla sınırlı
vücudumuz geride kalacaktı. Yere gömüldüğümüzde,
Muhyiddin-iArabi'nin; "Onun içindesin, o senin zarfındır." dediği
gibi toprak olduğumuzda yineAntalya olacaktık.

"BlR GEL|R iııısıı.ı clHANA"

MUSTAFA AKBABA

_Yazımızın başlığı; Ahmed Rasim Bey'in süzindk
makamında sevilen bir şarkısının güftesi içerisinde geçen bir
ifildedir, Bu 'bir gelişte' insanlar hem kendisi, hem içinde
yaşadığı toplum ve hem de insanlık adına kabiliyetleri
doğrultusunda faydalı işler yapmalıdır. 50, Sayımızı
neşrederken, merhum Ahmed Rasim Bey'i konu olarak seçmem;
edebiyat,san'at ve kültürümüze katkılarının çok olması sebebi
iledir._

1864 yılında dünyaya gelip bu fAni ölemdeki rolünü
muharrir, edib, bestekör, tarihçi ve seyyah olarak oynadıktan
sonra 1932'de hayat sahnesinden ççkilen Ahmed Rasim Bey;
2.Abdülhamid, 2.Meşrutiyet, Mütareke, Milli Mücadele ve
Cumhuriyet dönemlerine şahitlik etmiş çok yönlü bir şahsiyettir.

Ahmed Rasim; muharrirlik hayatı içerisinde mütareke
yıllarına rastlayan sürede, mijli hareketi destekleyen Türk
Dünyası Gazetesi'nde " Türk Ozü Türk Sözü" başlığı altında
kaleme aldığı makaleleri ile bu mücadeleye manevi yönden
destek sağlamaya çal ışm ıştı r.

23 Ağustos 1919 Cuma günü tarihli Türk Dünyası
Gazetesi'nde (Nr.3); "Eski Türk Ne Demiş ldi?" başlığı altında
neşredilen makaleyi okurken şu satırlar özellikle dikkatimi çekti
ve yüzümde gayri ihtiyari acı bir tebessümün belirmesine sebep
oldu.

"Meşrutiyet'in ilk zamanlarında Arnavutluk'ta bir yol
politikası açılmış idi, Bize dediklerine göre Arnavutlar
kabarmışlar, ayağa kalkmışlar;

'Biz yol yaptırmayız, çünkü düşman bundan istifade
eder' diye yolsuz iddiada bulunuyorlardı. Balkan Muharebesi
esnasında, hatta şu zamanda düşmanın o yolsuz dağlardan,
tepelerden nasıl aşıp Arnavutluk'u ezdiği görüldü. Biz o yollarda
yürüyemeyip mecalsiz kaldık. Fakat düşman kendisine emin,
muhatarasız yollar bu|du.

Anadolu'ya son seyahatim esnasında kumandan
paşalarımızdan biriyle yalnızca bulundum. O zamana kadar
tab'ının metanetinden şüphe etmediğim bu zat bana ağlar gibi
hitap ederek dedi ki:

-Burada nasıl galip gelebilir? lki ay var ki bir fırkayı sevk
edemedik.

-Neden paşam?
-Yolyok!..
-Düşman nasıl sevk ediyor?

VesAitiçok!...
Yani uyumamış.
Milletleri uyutan şeylerden biri de dahili nifaklardır.

Balkan Muharebesi'nde bizi baskına düşüren aramızdaki ihtilaf
gürültüleri idi:"

Günümüzde de yıllar öncesinde o günkü Arnavutların
düşüncesine benzer kısır düşünceli insanların olduğu görülüyor.
Her dönemde şu veya bu sebeple ' istemezük' cüler
bulunabiliyor. Neyse, şimdi biz bu konuyu bir kenara bırakıp
Ahmed Rasim'in bestek6rlık yönüne bir kapı aralayalım. Nasıl
olsaAhmed Rasim, bu mantaliteye sahip olanlara gereklicevabı
1919 yılında vermiş.

Ahmed Rasim Bey'in hayat hikAyesi, muharrirliği
dolayısıyla kaleme aldığı makaleleri, edebi alanda vücüda
getirdiği hikAye, roman, fıkra, deneme, hatırat, monografi,
seyahat yazıları ve tarihçiliği ayrı ayrı ele alınacak olan
konulardır. Biz bu yazımızda sadece bestekörlığı üzerine, o da
çok sınırlı olmak kaydıyla birazcık kelAm edip renkli hayatından
bazı kesitler sunacağız.

DAruşşafaka'da Zek6i Dede'den müsıki öğrenen ve bu
konuda bilgisini gitgide geliştiren Ahmed Rasim Bey nota
bilmezdi. 65 kadar şarkı bestelemiştir, bunların 50'si bugün
bilinmektedir. Bütün şarkılarında 21 makam çerçevesinde
kalmış fakat samimi uslübuyla güzel eserler meydana
getirmiştir. Bestekdrlığa; daha D6ruşşafaka'da talebe iken, 18
yaşında birzövil şarkı ile başlamıştır. Şairolduğu için güzel şarkı
güfteleri yazmıştır, şarkılarının çoğunun güftesi kendisine aittir.
1927'de İstanbul'dan mebus seçilmiştir. lçkiye düşkünlüğü ile
tanınır. 68 yaşında iken Heybeliada'da ölmüş ve oranın
kabristan ı na defnedilmiştir.

AHMED RASiM
BEY

Ahmed Rasim Bey'den dört yaş kadar büyük olan Şevki
Bey (1860-1891),Ahmed Rasim Bey'in yakın dostlarındandır.
HacıArif Bey'in talebesi olan Şevki Bey, 3'1 yaşında iken hayata
gözlerini yumduğunda geride çok kıymetli eserler bırakmıştır ki

bestekArlık hayatı 10 küsur yıldan ibarettir. O da Ahmed Rasim
gibi içki müptel6sıd ır.

Ahmed Rasim, "Ayazpaşa Kola Çıkıyor" başlıklı
makalesinde; bir kış gecesi, Avrupa'dan gelen tiyatro
kumpanyalarından birisinin oynadığı "Karmen" operasına
gittiğini, paydos olup da dışarıya çıktığı zaman yerdeki karın
ayak bileklerini aştığını ve acı bir ayazın başlamış olduğunu
bahis ettikten sonra yazısına şöyle devam eder:

"...sarındım, toplandım, yola çıktım. Meyit yokuşu
tarikiyle dönüyordum. Eski Altıncı DAire'nin önüne geldiğim
sıralarda idi ki oradaki merdivenli yokuştan birinin yuvarlana
yuvarlana caddeye kadar geldiğini gördüm. Derhal koştum.
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Kolundan tuttum, kaldırdım. Bir de bakayım ki bizim meşhOr
bestekör, hAnende Şevki Bey merhum değil mi?

O kadar serhoş ki gözlerini bile açamıyor! Şimdi ne
yapmalı? Bırakmak olmaz, b6-husus o halde. O vakitler,
beyoğlu'nda otel de bilmem. Düşündüm, Koluna girip eve kadar
suİükİemeden başka aklıma bir çöre gelmedi. Koluna girdim,
yürüttüm... Tam orta yere (Köprünün ortası) ge|dik. Şevki'nin
galiba istimitükenmiş ki birden bire çöktü serildi.

- Ne?.. Kalk!.. BirAder, davran!.. Kendine gel!..

Bel6ya bakın ki eğilmek ihtimAli yok. Muşambayı,
paltoyu çözmeyince kabiI değil. Hem hangi el ile?.,

Geceleyin uğradığım derde bakın. RüzgAr azdırdıkça
azdırdı. Aman ya Rabbi!.. Sen bilirsin!.. Bıraksam, beş dakika
sonra kıkırdayacak. Söz anlamaz, duymaz.- Belki de donma
alAmetleri yüz göstermiş.. Şimdi ne yapmalı?..

Kederimden ağlıyordum. Bıraksam, bir cinayet;
bırakmasam, başı ucunda dursam; bende intih6ra karar vermiş
olacağım. Etrafta adam değil, it bile görünmüyordu,

Gençlik, 6h gençlik! Gücüne ve ezici kuwetine kurban
olayım! Buzdan her biri yarlmşar okka olmuş eldivenlerimi
nasılsa çıkard ı m, muşambayı çözdüm.

-TahammülyA Musö!
deyip Şevki'yi öyle bir sırtlayış sırtladım ki hAlA bu

muvaffakiyetime hayretteyim,
Gayret, tehlikeden kaçış, bir arkadaş kurtarış bana

haröret veriyordu. Merhumu, kuytu yerlerde dinlene dinlene,
mola vere vere eve getirdim. Getirdim amma bende yarılmadık
dudak, kabarmadık kuIak, çatlamadık el kalmadı. Ciddi
söylüyorum ki o ayazda ben de birdenbire heyecanlanıp da
nöyle- bir güçlüğe katlanmasa idim, sabahleyin köprüden
geçenler ikimizi de sırıtmış bulurlardı!

Ne dersiniz? Şevki sabahleyin beni görür görmez,
te'essürsüz:

- Gelşu şarkıyı geç!
diye kendisine mahsus okuyuş tarzı ile:

Mahzün dilimi şAd edecek sensin efendim
Her lAhza beniy6d edecek sendin efendim

şarkıs ı n ı okumas ı n m ı?.. Biçöre, yemin ederek:
Akşamki mdcerödan haberi o|madığını, hayretler içinde

temin ettiidi."

Osman Nihat Akın (1905-1959), Ahmed Rasim Bey'in
kızı R6sime Hanım'dan torunudur. Dedesinden tevarüs ettiği

kabiliyet ile müsıkiye karşı duyduğu alAka daha ilk mektep

sıralarında öğretmeninin dikkatini çekmiştir. Dedesi Ahmed
Rasim'in meclislerinde kulaktan müsıkT öğrenmiş, Levon
Hanciyan'dan yardım görmüştür. Güftelerinin çoğunu kendisi
yazmıştır. Maalesef o da içkiye müptelddır.

Pek genç yaşta süzin6k makamında; "Ne müşkülmüş
seni sevmek, sana yör olmak" mısraıyla başlayan şarkısıyla
bestekArlık hayatına adım atmıştır. Kendisi bu şarkı ve
bestekArlık hayatı hakkındaki ilk macerasını şöyle
anlatmaktadır:

"Pek gençtim, bu şarkıyı gizli olarak besteledim ve
sakladım. Bir akşam rahmetli dedem beni odasına çağırdı ve
benimle konuşmağa başladı. Bu arada söz m0sıkiye ve yeni

eserlere intik6l etti, Yeni geçtiğim eserlerden okumamı
emredince hemen bu şarkıyıokumağa başladım. Derin biralAka
ile dinleyen dedem, ben şarkıyı bitirince kimin eseri olduğunu
sordu; Hacı Arif Bey'in eseri olduğunu söyledim. Bu şarkı
dedemin o kadar hoşuna gitmişti ki gözlerinden yaşlar gediği

halde HacıArif Bey'i rahmetle yöd ederek;' böyle güzel bir eseri
ancak o rahmetli meydana getirir!,.' diye taktir ve tebci| etti.

Yaptığım eserin beğenildiğini görünce; ' bu şarkıyı ben

besteledim fakat huzurunuzda bunu söylemeğe cesaret

edemedim efendim!' diye itirafta bulununca, dedem hiddet ve
tehevvüre kapılarak masadan kalkıp; 'seni yalancı, düzenbaz!..
Böyle bir eseri meydana getirmek haddine mi düşmüş..' diye
beni tutup dövmek için kovalamağa başladı. Tabii ben çareyi
firarda bulundum ve kaçtım."

Osman Nihad Akın'ın ; "Dedemin Aşkları" başlıklı
yazısından şu satırları alarak yaAmza çeşni katmaya devam
edelim.

"... Yine böyle bir kayboluştan sonra yorgun ve periş6n
evine dönen Ahmed Rasim'in, yıkanıp temizlendikten ve birkaç
saat uyku uyuduktan sonra:

-Hanım, ver benim öteki elbiselerimi... Arkadaşlar,
Miltiyadi gazinosunda, beni bekliyorlar!.deyip sokağa fırlayan
kocasın ın arkasından, sadberk Hanım,

-Bey!
diye seslenebilmiş.
-Ne var?
Su6line karşı da:
-Hiç!.
demekten başka bir kelime verecek cevap bulamamıştı.

Ahmet Rasim'in ısrarı üzerine; bu seslenişin, södece eve erken
gelmesini rica ve temenniden ibdret bulunduğu anlaşılmış.
AnmeO Rasim, Miltiyadi gazinosuna giderken, yolda yaptığı bir
vicdan muhösebesinden sonra karısına hakvererek:

Bu akşam gün batarken gel,
Sakın geç kalma erken gel
Tahammül kalmadı artık,
Sakın geç kalma erken gel.

kıt'asını kaleme almış. Ahmed Rasim'in pek yakın arkadaşı ve
ahböbı olan Tatyos Efendi tarafından da 'Uşşak' makamında
bestelenmiştir..."

Ahmed Rasim, başından geçen bir hatırasını da şöyle
nakleder:

"...İşte böyle bir gece idi ki sokaklarda yağmurların
ağlaştığını, polis düdüklerine bekçi sopalarının cevap verdiğini,
sİatİn İlaturka sekizi vurduğunu dinliyorduk ki bir polis komiseri
baş ucuma dikildi:

-Zöt-ı 6lilerini Merkez Kumandanlığına götürmeğe
memurum, dedi.

Şöyle bir ön ayıldım. O günkü,. o günden evvelki
makalelerim birer birer önümden geçti. Oyle şüpheli bir şey
yazmamıştım. O h6lde Merkez Kumandanı Södettin Paşa,
bultan Hjmid'in baş mu'temedi acaba beni ne diye aratıyordu?
Soğuk bir terin ensemden bel kemiğim boyunca indiğini
hissettim.

Dışarıda bir Aralık gecesinin yarısı, rüzgdrh, uğultulu,
tenhA ve titrek kararıp gidiyordu. Komiser, bir payton çağırdı.
Şemsiyemi kapadım; bir köşeye suçlu suçlu büzüldüm.- 

Çok bekletmediler. Fesimi, gözlüğümü düzelttim,
redingotumun düğmelerini yokladım, acele ilerleyip etekledim.
Paşanın gözleri kıpkırmızı idi. Dedi ki:

-Sizi rahatsız ettik Rasim Beyefendi...
İçim birazferahladı.
-Başımıza geleni sormayın; Bestenigör Kalfa sizlere

ömür..,
-Cen6b-ı Hak ömr-i'devletlerini müzdöd buyursun...

duAsınımırıldandım.
Paşa'nın konağı, zamAnın müsikiAkademisi idi. HattA

Sultan Hamid'e raks için, saz ve söz için burada Çerkes kızları
ta'lim ve terbiye edilirdi. Bestenig6r Kalfa, Paşa'nın sazının baş
hAnendesi idi. O, ne sesti! Kemençe gibi bir ses, ki bir
kemençenin perdelere boyun eğen güveni bile onda vardı. On
beş gün evvel Enflu-enza gibi başlayan dörtnala bir verem, o
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Paşa devam etti:
-Şimdi z6t-i 6lilerinden ricA ederim; h6le m0nösib bir

güfte kerem buyurun...
-FermAn efendimizindir, dedim. Dışarı çıktım. Beni yan

odaya aldılar. Bir de ne göreyim, Höfız Hüsnü de orada değil mi?
Onu da çal-yaka edip getirmişler kigüfte ile beste olsun diye...
Oturdum. Korku ile kederin, serhoşluk ile ayıklığın karışıklığı
içinde şu kırık dökük mısrAları söyledim:

Çok sürmedi geçti tarab-ı şevk-i bahArım.
Soldu emelim, goncelerim, reng-i iz6rım.
Bir bülbül-i raksön-ı tarab-nAk idim ammö
Bilmem kineden terk-i hev6 ettihezörım?
Bu nağme-i dil-s0z-i gamım düştü Arök'a,
Ben böyle gönü|ler yakıcı Bestenig6r'ım.

H6fız Hüsnü, bestesini, Bestenig6r eyledi. Geçtik
Paşa'nın yanına... Ben güfteyi okudum, Paşa merhüm hınçkırdı;
o besteyi terennüm etti, höngürdedi..."

Ahmed Rasim Bey'in bestekArlığı ve bu konudaki
hatıraları hakkında yazılacakdaha çok şey var. Ancak yazımı^n
daha fazla uzamaması için son olarak Enis Tahsin Til'in; "iki

şarkı" başlığı altında kaleme aldığı yazısından da bir alıntı
yaparak hatm-i kel6m eyleyelim.

"Ahmed Rasim Bey vatanını çok severdi; memleketin
fe|öketlerinden çok teessür duyardı. Balkan Harbi'nde
uğradığımız mağlubiyet kendisini çok müteessir etmiş, o neş'eli
insan günlerce sAkin, durgun bir höl almıştı. Birinci dünya
Harbi'nden mağlup . 

olarak çıktığımız zaman, daha büyük
teessüre düştü. Hele İstanbul işgal edilerektürlü türlü taşkınlıklar
başlayınca, teessürü bir kat daha arttı. O sırada yazı yazdığı
Vakit Matbaası'nda bir kenara çekilir, hemen kimse ile
konuşmaz, s6dece söylenilenleri dinlerdi. Teessürünün
derecesini kendisinin yazdığı ve bestelediğişu şarkı ile gösterir:

Bir bah6r ister gönül gülsüz, semensiz, lAlesiz
Bülbülü ötmez, çemenzörı çiçeksiz, j6lesiz
Böyle bT-reng-i bahAr, böyle figansız, nölesiz
Bir bahörın belkivardır başka zevki, neş'esi.

Ahmet Rasim Bey, bu şarkı ile, dünyaya küstüğünü,
gülün, bülbülün kendisini 6det6 sinirlendirdiğini anlatıyor;
renksiz, çiçeksiz, sessiz bir hayat istiyor ve (Böyle bir hayatın
belki vardır başka bir zevki, neş'esi) diyor. Bu şarkı, o zaman
geçirdiği buhranları, içinde kopan fırtınaları gösterir.

Ahmet Rasim Bey, bütün o felAketligünleri ıztırab içinde
tökip etti. İstiklAl Harbi muvaffakıyetle neticelenerek memleket
kurtulduğu zaman, birdenbire değişti, sanki başka bir adam oldu.
Vaktinden ewel ihtiyarlamış, herkesten kaçan hal alan,
Kadıköyü'nde Papazın Bahçesi'nde münzevi hayat yaşayan
muharrir, birdenbire gençleştive yeni birşarkı yazıp besteledi:

'YArgüldü, benim bahtım uyandı'

Bu şarkı, evvelkinin tam6men aksidir; yaşamak,
hayattan kAm almak arzusunu aks ettiriyor. EsAsen, Ahmet
Rasim Bey'in bütün şarkıları bir maksatla, y6hut birisine hitöb
ederek yazılmıştır..."

Not: Yazımızda okuduğunuz üzere; Ahmed Rasim
Bey'in torunu Osman Nihad Akın,"Bu akşam gün batarken gel"
mısraıyla başlayan güftenin, dedesinin yakın dostu Tatyos
Efenditarafından bestelendiğini söylüyor. Pek çok kaynakta da
bu böyle geçiyor.

Ancak, Türk Edebiyatı Dergisi'nin 504. Sayısında (sayfa

45), sayın Fırat Kızıltuğ; " Uşşak makamındaki bu şarkı,
kaynaklarda Tatyos Efendi'ye mal edilir, değildir. Ahmed Rasim
Bey'indir. Tatyos notaya almıştır." diye yazıyor.

Ahmed Rasim'in bazı güftelerinin başka bestekörlarca
bestelendiği bir gerçektir. Ahmed Rasim'in nota biimediği ise bir
başka gerçektir. Bu konuda her iki ihtimAl de mümkün görülüyor.

En iyisibiz bu konuyu uzmanlarına havale edelim.

İstifade edilen Kaynaklar:
-Yılmız ÖZTUNAJBüyük Türk MOsıkisiAns. ,1-2lKültür Bakanllğt Yay. 199O-Ankara
-Mustafa RONAJS0 yıllık Türk mOsıkisi/Türkiye Yayınevi-1 960 lstanbul
-ismail Baha SÜRELsAN/Ahmet Rasim Ve müslki/Kültür BakanlİğlYay. 1997-Ankara
-Türk Edebiyat Dergisi/Ekim 2014/sayı 492
- Türk Edebiyat Dergisi/Ekim 201 s/sayı 504

TüRK xiıvıoinz
KlM TüRK,TüR?

ALi DEMiREL

Bu sorunun cevabı aslında çok kolay, arada bir engel
olmasaydı elbette kolaydı, Türk kişilerinin düşünce ve bilinçlerini
esir alan husus açıklanmadan bu soruya verilecek cevap tam
olarak anlaşılmaz, aksine yanlış bile anlaşılabilir. Bütün dünyayı
ve özellikle de bizi, yanlış üzerine saplantılı hale getiren durum

şu: Batı medeniyeti (aslında böyle bir medeniyet yok) denilen
barbarların, insanlığın önüne sürdükleri çarpık fikirlerden biri de
'Milliyetçilik' meselesidir. Son iki yüz yılda, özellikle de Fransız
devriminden sonra yeryüzündeki insanları sözde kan bağına
dayalı milletler olarak ayrıştırmaya başladılar. Akıllarınca
bilimsel bir zemine de oturtmak istediler ama olmadı. Saç ve ten
rengine hatta göz rengine göre tasnif etmeye çalıştılar yine
olmadı, Mademki doğal (yaratılış) olarak böyle bir ayrışma yok o
halde bunu kendileri yapmalıydı! Bilindiği gibi insan çiftlikleri
kurdular; seçtikleri gençleri ve genç kızları çiftliklerde... Neyse
bunlar herkes tarafından biliniyor zalen... Batılı barbarlar ortaya
koydukları bu çarpık fikri diğer toplumları parçalamak, devletleri
hatta imparatorlukları yıkmak için, temel de ise dünyada sömürü
düzeni kurup ekti olarakyaşamak için kullandılar,

Batılı barbar kavimler; sözde kan bağı ve kafatasçılığa
dayalı ırkçılık fitnesini insanlığın içine sokmakla kalmadılar.
Kendilerinden başka bütün kavimleri kötüledile1 iftiralar atarak
onları aşağıladılar, yetmedi diğer milletler için tarihler yazdlar.
Ne gariptir ki batılı barbarların yazdığı tarihi her millet kenditarihi
gibi okullarında yeni yetişen nesillerine okutmaya başladılar.
ğarbarlar bunu nasıl mı başardılar? Çok kolay oldu: Ülkeleri
hatta kıtaları sömürerek ekonomik gücü ele geçirdiler, parayla
neler yapılmıyor ki?.. Bu barbar kavimler -ne kavmi? Organize
suç çeteleri- Bütün yeryüzünü sömürge yapmak istiyordu ancak
karşılarına hep aynı engel çıkmaktaydı, Türkler. Sakın bu
engelin yeni olduğunu sanmayın, karşımızdaki kötülük çetesinin
de yeni olduğunu sanmayın... Batılı barbar kavimler bizim için de
tarih yazdılar ve bize dediler ki: Siz barbarsınız, göçebesiniz,
dininiz Şamanizm (ne demekse?) ,1071 deAnadolu'ya geldiniz...
Falan. Böyle bir saçmalığı bize yutturmaya kalktılaı Atatürk
hemen karşı çıktı, seslerini kesmek, en azından yeni yetişen
nesillerimizi bilinçlendirmek için tarih araştırmalarını başlattı ve
okullarda okutulacak tarih kitapları yazdırdı. Onları
durduramadık, Atatürk'ün ölümünden sonra kaldıkları yerden
devam ettiler. Ne yazık ki okullarımızda onların yazdırdığı tarih
kitapları okutulmaktadır. Çok daha kötüsü; içimizdeki sözde
tarihçi ve de bilim insanı (çakma akademisyenler) Barbar
batılıların tezlerini onlardan daha ateşli bir şekilde
savunmaktadırlar. Barbarlar önce:'Tamam siz Türksünüz, 1071
de Anadolu'ya geldiniz ama başka yerde (Orta Asya ve başka
yerlerde) Türk yok, onlar başka kavimler'. Dediler (böylesine
arsızca bir yalan, onlar için sıradan...). Baktılar ki sadece
Anadolu Türklüğü bile onlar için tehlikeli, (içlerinden bazıları)'hiç
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Türk yok,, demeye başladılar. işe bakın ki: içimİzdeki (çakma de olsa kurtulrnuşuzdur. Şimdiasılkonumuza gelelim... KiŞive

aı.İojmisyenlerdİen) mankurlardan biri de aynı şeyi soyleOil.. toplumların lİ+ p|.1ı3.1 il<j.9nq kosula,Pf,ıÖlı9ır. Olmazsa olmaz

Bakın bir Macar bilim insanı (gerçek akad'emiĞyÖn) Ğyörgy koşullardan i|ki İNANÇ, ikincisi ise TÖRE'dir. Bu iki önemli

İrrİi şovı" diyor: "Türk,e asta Turk demez Avrupalı. Kazak der, unsuru kısaca-özetolarak irdeleYelim:

Azari 'der, Ö2oex der, Kırgız der; öyle ki Türk olduğunu İNnNÇ: Bunda kasıt Türk|erin dini inancının özelliği ve

bilmemelidir, kabul etmemeıiair. nncak Avrupalı her zaman kapsamıdır.Buinancınanatemelleri:
airupaııaır.;, . Daha irdeİendiğinde bu barbarİarın, çoğunlukla TengriTektir, (bir değil çünkü bir sayılabilenlerin ilkidir, tek ise eŞi

-ozöııiı<ıe- Türklerin üzerine saldırmakta oldukları _-benzeriolmayandır)
anlİşılmaktadır. Neden? şimdi bu nedenlere dikkat edin. ÖteAcunvardur.(ötedünyavardır)
onıu,n dünyayı sömürmesine sürekli karşı çıkan Türkler, onları ÖteAcunda Uçmağ vardur. (öte dünYada cennetvardır)

hemen her-sivaşta yenen Türkler, onıİrİ uygarlığı getiren, ÖteAcundaTamuvardur.(ötedünYadacehennemvardır)
zaman zaman onirr, yon"t"n ," onl"r,n etendiği olJn Türl<ler, öte Acunda Tamu'ya gitmek istemez isen Yazukları (günahları)

diğer milletlerin uyanmasını sağlayan da Türkler... Bunlar işlemeyesin.
Türklerden korktukları kadar hiçbiişeyden korkmazlar. içlerinde konu çok uzun olduğu için ayrıntıya girmeyeceğim ama

saygıdeğer bilim insanları da var, i§te onıardan biri;Alman Ord. bir hususu, kasıtlı (bazıları bilmeYerek) olarak ÇarPıtıldığı iÇin

prof. Fritz NEUMARK bakın ne diyor: "Siz Türkler, gerçek irdeleme gereği duydum. ŞAMANL|K = |Ş|MANL|K: lŞıman

kimliğ1ize döndüğünüz zaman Avruğa,nın refah ve medbn|yeti (Şaman); ziyalı kişi, ışıklı kişi, aydın kiŞi. lŞımanlık her konuda
';;L,;İİ;;-1İ; 

ı.orİrı"r, bu! Bize kirşı düşmanlıklarının ana oİur,kadınveerkekolabilir.Herışımançevresiileilgilibirkonuda
seoepıerinüen biri de şr, a, barbar batılılaİın kökü yok! Yani ocağın başıdır. Söz konusu ocaklar: Otacılık, emÇilik, ebelik,

iarihlbri yok. 10O0 - 11Öo yıl öncesinde ingiliz diye biİkavim ve sağıtçılık, sığıtçılık hatta askerlik ocağı bile olabilir. Bir de din ile

iilii;;"'Jr"niroiıyoı<tu. iransızdiyebirıiilletyÖktu, Fransızca ilgiİi olan ışımanlık vardır ki işte çarpıtma ası| bu konudadır.

Jiİ" niroiıyo1tu! uiçbirtarihiyazıt, k'alıntıve belğeleriyok! Hepsi Neymiş efendim ŞAMANİZM oİNİ imlşl Böyle bir din Yoktur ve

ndyıe... Bu durum önların çok .un,n, sıkıyor; dÜnyanın pek Çok hiç bir tarihte de olmamıştır. Dini ocakların (sonraları Tekkelerin)

y"İinı .o.,iren, p_ek çok kavmi köleleştirÖn bu bjrbarların 'jsil' başında bulunan ışımanlar vardır. Dini ıŞımanlar görev anlaYıŞı

6ırnrı"r, gereki 
'öyıe 

nir asalet için ise köklü bir geçmişe ve ola}ak ikiye ayrılırlar: Dini halka öğretenler Yani KAM lar ve dini

meJeniyeie sahip blmak gerek. Gbrek de ortada ııiç-biİşey yok! (herh_angi bir sapıklık olmasın diye) koruYuP kollaYanlar Yani

i;t il;r;;, oniuln ,İrğı,ı. kompleksine kapılmaİarın-a ğeOep SAVC| lAr (bazı Türk boylarında SAVAC| lar - günümüzde bu

olmaktadır. Kendilerine Üı, ,ygrİı,ı, kökü bulmak için kollaİı unvan höl6 var ama işlevi biraz farklı). Türk Mi|letine sürekli bu

;j}f,İ;.'. önc" İovı" bir'"çıkış yaptılar: Bizim aslımız- konuda iftira atılmaktadır. Barbar batı|ılar; TÜrklerin onbinlerce

ğ"ç*iş.i, yunan lĞre[- ueıen1 mecİeniyetioir, işte biz onların yıl öncesinden beri Tek Yaratıcıya iman etmiŞ olmalarını bir türlü

iorünıarıyızı Bu lafla olmaz; hemen araşiırmaıar başladı. Eski İçlerine lndiremedikleri iÇin ÇeŞitli iftiralar atmaktalar. ŞöYle
yazııllar, Mısırdaki papiruslar, arkeolojik çalışmalar v-b. Derken diyorlar:Türklerin Şamanizm diYe birdinlerivardır, dağa, taŞa,

i"nrç jöyleçıttı:Vunan medeniyetinİn ı<uruÖuıarı olanAkadlar ağacg vb. tap.arlar.... Bu iftiraları onlar atıYor ama bizim

surJro"i.,geımişıeıRİyaveıurjnkökenliler. BirdeAkadlardan Müslüman kardeşlerimiz olan AraPlar da YaPıYorlar. AraPların

öncesivar bu yunanistah,ın. Evet var, onlar pelakslar, bunlar da derdi ise başka: Türkler öyle zorla (kılıç zoruYla) Müs|Üman

Asya,dan gelme Turan kökenliler.., Bu durum Barbar batının olmadılar. Kendi kadim itikatlarına uYduğuvedeYeni birmesaj

canını çok sıktı u*u oırrn, yeryüzünde sadece Yunan olduğunainandıkları içinMüslümanoldular.AraPlarbaktılarki;
.eJ"niy'"ti mi var? Hemen yeni bir köke sarıldılar; dediler ki Türkler ahlakı temiz, yaşantıları.hak Yoluna u|gun, mütevÖzi

il;; ffip;;riorüjrn, ve de Roma medeniyetini kuran|ar bizim ama aynI zamanda.cesursavaŞÇılar. Gördüler ki islamJYet'ive de

]tİ'ı]"rIJ,İıut"İ;, onların torunlarıyız! iine, lafla olmaz bu Arapları koruyup kollayacak bir kavim; .g.man eski dinlerine

araştırılmalıydı, araştırdılar. Sonuç: Roma Kenti d6hil bütün dönmesinler diye Etrak'a (Türk'e) karŞı iftiralara baŞvurdular.

Roma devletini ve Roma medeniyetini kuranlar Etrüks denilen Oysa biz Türklerde _eski din - Yeni din diYe bir ŞeY Yok, biri

Türkler. Günümüzde yapılan yeni araştırmalar (arkeoloji, dil ötekinin devamı. Yukarıdaki inanÇ kökümüzün beŞ temel

bilimi hatta DNA testl'eri1 n, irnryu tam olarak netleşiirmiş esaslnln hangisi Kuranı Kerime ters? islamiyet'ten önce,Musa

durumda... Bu da olamadı!yenisine bakalım dedilerve bu kez: Peygambere ve Tevrat'a itikat eden Türkler olduğu gibi lsa

Helenler de barbardı, oiğer ı<avimıer de hep kötüydüler. Asıl iyi Peyğamber'e itikat eden Türk toPlulukları da vardı, hölÖ var... Bu

olanlar Turiya truruvi) milletiydi, iştö biz' Turiya|ılarİn konuya yine döneceğiz. Şimdigelelim Türklüğün olmazsa olmaz

torunlarıyız, 
-dedİıer. 

çanakkale- yakınındaki Tarihi Turiya kosullarındanikincisine.
kalıntılarında çalışmalara başladılar. Başka kaynaklar oa 1Hiiit, TÖRE (TÜRE-ToRAh): Ezelden beri Türk Töresi var

nrrrrn.laraşiırılıhca;ğeıeneİgörenek,özellikİedi|bakımından olmuştur. Törede yer alan kurallar dini inanca ters düŞmez,

onların aslında LUV1'Ğr olduğiı ve de Asyİ,dan gelme Turan Zaman zamani coğrafi koŞullar, ekonomik koŞullar özellikle de

kökenli oldukları anlaşıldı! Batİ[ı barbarlar açısındaİ ne acıklı bir diğer kavimlerle iç içe olduğumuz duru.mlarda törelerimizde bazı

durum değil mi?! gu durumda Batıll barbarlar, Türk milletine oegişiı<ıiı<ıer ve a.rtmalar olmuŞtur. Hatta bazı BaŞbuğlar -
düşman olmasın oa xime düşman olsun?! Neyİe, bir kere inat rcaİnıar - Hanlar kendiİerince uYgun Ve olumlu gördükleri Yeni

ettiler, kendilerine iyi bir kök blılacaklar, dururlai mı? Yeni bir kök kurallar koyarak töreyi zenginleŞtirmiŞlerdir. Töre konuları;

aJayı'gereı<iyordu ama mutlaka derin bir uygarlık olmalıydı. askeri, savaş, ataya saygı, evlenme Ve aile YaŞantısı,

Avrupa yakınında kendilerini yamayacaklail k5ı.ıu bir uygjdık misafirperverliktenyenecekgıdalar(meseladornuzyenmez)ve
kalmamıştı, olanları zaten jenemişierdi. yakınlarda 

-/otsa 
yeme içme adabına kadar pek Çok konuYu kaPsar. Şimdi

uzaklara bakmaları ğereı<iyordu . lJzaklara baktılar Ve -bunların 
hepsini sıralamak yazlmlAn konusu değil ama

kendilerine uygun yeni nir ı<oı<ıu medeniyet belirlediler; Hint askerlikleilgilibirkaÇörnekyazayım:
meoeniyeti. ıİğmiş; Hin -Avrupa dil benzerliği varmış, bir de Türk'tenköleolmaz.
Aryrn ,İt, ,arm,ş, İşte bu Avrupalılar onların torunlarıymışlar!,. İl<iTürl<tetOüşmanasaldırmaz.

komeoi gibi! yenİ araştırmalar hızla gelişiyor: Hint kaynakları, AtlıbirTürkyayadüşmanasaldırmaz.
nvesta,oİ yazılanlar, büme, kaynakları vb... lrdelenmektedir. Aman dileyene el kaldırılmaz.

Son günlerde, yapııan araştırmalara göre Avrupalılar açısından, Kadın ve Çocuğa vurulmaz, esir edilmez,

Hint iıedeniyetj ı<bı<u konusunda da durum hiç iyi görünmüyor... Daha pek çok...
Sayın NEVrUHUR okuyucularİ,' Üuruy, kadar Gerek Türklerin'dini inancı gerekse Türk.Töresi incelendiğinde;

yazılanlardan, umarım aklımızavurulan kelepçeden'bir nebze insan türünün mavi gezegendeki serüveninde, benimseYiP
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uygulaması gereken çok değerli iki hazine olduğu
anlaşılacaktır. ..

Sayın NEVZUHUR okuyucuları; Türklüğün temeli
yukarıdaki iki madde de (inanç ve töre) hayat bulur. Bu iki husus
olmazsa olmaz... Bu inanç ve töre ne zamandan beri var?
Aslında başlangıcı insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanır.
İyinin görülmesi için kötünün de o|ması gerekir, vardı- var. Doğru
yolda olanlarla yanlış yolda olanlar, iyi olanlarla kötü olanlar...
Hasılı Şeytani güçlerle Rahmani güçler hep var olagelmiştir. Biz
Türklerin ilk atası olarak Yafes kabul edilir, Tespit edilebilen ilk
uygarlığın (Qara Tau - Kara Dağ Türk uygarlığı) günümüzden
35000 (otuzbeşbin) yıl önce Orta Asya'da var olduğu bilimce
sabittir. Ama birleşik devlet olarak llk Türk Boyları
federasyonunun günümüzden 17000 (onyedibin) yıl önce
kurumsallaştığı; ka|ıntılardan, yazıtlardan ve de Nekaal
tabletlerinin okunmasından anlaşılmıştır. Bilimce yapılan
tespitlere göre bu büyük uygarlık, bilim insanlarınca 5 ana
bölümde ele alınmıştır. Zaten ele geçen yazıtlarda da bu beş
bölüme işaret edilmektedir. Söz konusu uygarlık birliğine,
günümüzden 2500 (ikibinbeşyüz) yıl önce 'TURAN BlRLlGl'
denilmiştir. Zaman içinde bu ad yerleşmiş ve halen
kullanılmaktadır. Bu muhteşem insan uygarlığının ana bölümleri
(kendi zamanlarında) aşağıdaki şekilde adlandırılmıştır (konu
halen araştırılmakta olduğundan aşağıdaki Turan Uygarlığı
bö|ümlerinden ilk üçüne verilen tarih, mevcut kaynaklar ışığında
görecelidir):

UŞUN UY (Uşunguy) (İ Ö. 14000 yılından öncesi) Federasyon
oN - UYUL ( İ.Ö.14000) (yılından sonras.ı) Federasyon
BiR-oyBiL (İ.Ö.8500)Konfederasyon-imparatorluk
AT_ oYBiL ( i.Ö, 1517 ile 879)
TüRüK BiL (i.Ö.879 ile i.S.580)"

Fin karde§lerimiz (matthias alexander castren), lsveç
kardeşlerimiz ( Prof.Dr. Sven Lagerbring) hatta Bulgar
kardeşlerimiz (Stoyan Dınkov) uyanmaya başladılar. Doğu
Avrupa'daki bu uyanış, aynı şekilde hızla uyanmakta olan Japon
kardeşlerimizle (Kazunari Yamada - Shinzo Abe) gönülce
bütünleşmişlerdir (parantez içindeki isimler, o toplumların Turan
önderlerinden kişiler). Dahası vari Uruz (urus) Atanın kavmi ve
torunları olan Ruslar da uyanmaya başladılar. Bu konuda Rus
bilim kişisiAnatoli Timofeeviç Fomenko ve arkadaş|arının ilginç
çalışmaları devam etmekte ve de fikirleri okullarda ders olarak
okutulmaktadır, Uyanması gereken - uyanmasını istediğimiz
aslen Turan Uygarlığı kökenli.başka toplumlar da var. Bunlardan
bazıları şunlaİ: İskoçlar, İrlandalılar (Keltler), İskandinav
topluluklarından uyuyanlar, Basklarvb...

Kişi ve kavimler, uyanırlarsa bir değer ifade ederler.
Bazı Türk toplulukları zulüm ve baskılar karşısında bile
(Hıristiyan ve Musevi olmalarına karşın) tin aydınlıklarını
korumuşlardır; Gagavuz ve Karaimlerde olduğu gibi. Bazıları ise
ne yazık ki kutsal benliklerine sahip olamamışlardır. Hazar
İmparatorluğu yıkılınca Doğu Avrupa'ya dağılan Musevi
kardeşlerimizneyazık ki Karaimler dışında kalan hemen hepsi
gerçek benliklerini unutmuşlardır. ikinci dünya savaşında
soykırıma uğradı|ar. Bir kısmı Amerika'ya göç etti zenginlik ve
makam sahibi oldular. Bir kısmı İsrail'e göç edip orada devlet
kurdular. Ama bu durum ve tutumları boşuna, içlerindeki Turan
bilincinin farkında olmadan, uyanmadan olmaz! Bu durum,
kişiler bazında da geçer|i; çok zenginleşerek bir Corç SOROS
olabilirsin, makamca yükselip Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozi
olabilirsin. Bu elde ettikleriniz sizi madden büyütebilir ama
insanlık olarak ve tinsel anlamda karanlıkta kalırsınız.
Aydınlanmak mı istersiniz? Titreyin ve kendinize dönün!.. Bu
önerim bütün insanlar için geçerli. Turan Uygarlığı'nın bir parçası
olmak çok kolay. Kişi bazında Türk olan çok insan var, ben size
farazi bir örnek vermek istiyorum. Afrika'daki Mau Mau
kabilesinden bir zenci ile bir Fransız matmazel evlense,
çocukları olsa, o çocuk büyüyüp yetişkin olduğunda: "Ben Tek
olan Yüce Yaratıcıya Türkler gibi gönülden inanıyorum ve Türk
Töresine uygun olarak yaşıyorum dolayısıyla ben bir Türküm"
derse, kesinlikle o bir Türk'tür. Bir örnek de kavim bazında
vereyim ama bu kez gerçek bir örnek olacak. Osmanlı
İmparatorluğumuz zamanında üç kıtaya uygarlık taşıdık,
kimsenin dinine ve inancına karışmadık hatta saygı duyduk. Bizi
tanıyan Avrupalı bir kavim, BOŞNAKLAR topluca, Türk gibi
Müslüman oldular, Türk töresine göre yaşamaya başladılar.
Avrupalı diğer kavimler Boşnaklara şöyle dediler: "Siz artık Türk
oldunuz!" Çok doğru dediler. İmparatorluk zamanından beri
önemli görevlerde bulunan Boşnak kardeşlerimiz; eski Türk
kavimleri kadar Türk'türler - Turan Uygarl ığ ı n ı n parçasıd ı rlar. . .

Sevgili NEVZUHUR okuyucuları, konumuzun ta başına
dönelim:

TÜRKKiMDiR?
KiMTÜRK,TÜR?

Boyu - posu, saç rengi, göz rengi, ten rengi hasılı bütün
görünüm özellikleri ne olursa olsun; anası atası kim olursa olsun,
Öünyanın neresinden ol.ursa olsun,. eğer .kişi: "YÜCE
YARATlclNlN TEK oLDUĞUNA GÖNÜLDEN iMAN ETTiM.
A|LEMDE VE TOPLUM iÇiNDE TüRK TöRELER|NE GöRE
YAŞAYACAĞ|M DoLAY|S|YLA BEN BiR TÜRKÜM" Diyorsa o
bir Türk'tür, Turan uygarl ığ ı n ı n bir kişisidir.

Yazıyı, Atatürk'ün veciz sözü ile bitiriyorum.

,NE MUTLU TÜRKÜM D|YENE"

Başlangıçta bu Turan Birliğini oluşturan TurAni kavimlerin o
zamanÜi burumlarını henüz-ayrıntılı olarak bilmiyoruz. inanç ve
Töre birliği esasına dayanan bu uygar toplumların, daha var oluş
yıllarında bile birliğin bütünlüğünde slirekli eksilmeler olmuştur.

Şöyle ki: OrtaAsya'daki kuraklık ve nüfus artışı sonucu dünyanın
dört bir yanına göçler başlamıştır. Göç edenler gittikleri yerlere
inanç ve töre kapsamında uygar|ık götürmüşlerdir. Bu konuda
pek çok ka|ıntı - kaynak var. İşte bir tanesi: Fransa'nın Vişi
bölgesinde bulunan, günümüzden 4500 (dörtbinbeşyüz) yıl
önceye ait, halen müzede muhafaza edilen yazıt... Pek çok var
ama bu yazımızda hepsini sayıp dökmemiz mümkün değil.. . Söz
konusu göçler, gidilen coğrafyalara uygarlık götürmekle barbar
kavimlere faydalı olmuştur ama göç eden Turan kavimleri zarar
görmüşler, bazı toplumlar ne yazık ki özelliklerini
kaybetmişlerdir. Bunların hepsini bir yazı içinde irdelemek
elbette olanaksız ama gittikleri yerleri (yine hepsini değil)
yazayım,. Hint'e gidenler, Sarı Denizdeki Doğu Adalarına
(Japonya) gidenler, Masar'a gidenler, Sümer-Anadolu - Yunan
ve İtalya'ya gidenler, Arap yarımadasının kuzey bölgesine
yerleşip çoğalan Adnaniler, Fransa - ispanya'ya gidenler, Orta
Asya'dan - Urallar'dan - Tuna'dan Avrupa içlerine, lskandinav
ülkelerine - İngiltere'ye, Asya'nın kuzey taraflarına ta Sibirya'dan
Baltık Denizine hatta Amerika kıtasına kadar göçler oldu. Ne
yazıkki göç eden kardeşlerimiz gittikleri yere uygarlık götürdüler
ama çoğu yerli ha|kın içinde, zaman değirmeninin öğütmesiyle
eridiler, yerli halka karışıp onlar gibi oldular. Pekiyi bu insan gibi
insan olan Turan kavimlerinden günümüzde kimler var derseniz,
kısaca ona da değineyim: Orta Asya'daki bütün kavimler -
boylar, Kafkasların tamamı, Anadolu, Avrupa'nın önemli bir
kıjmı... Turani kavimlerin önemli bir bölümü İslamiyet'i
benimsemiştir. Bazı Turani milletler Musa Peygamber veya lsa
Peygamberin öğretilerini benimsemişlerdir. Göçler sonucu
oluşan Turan uluslarının dağınıklığı bazı kötü sonuçlar verse de
son zamanlarda uyanma - aydınlanma yeniden başlamıştır.
Örnek: Macar kardeşlerimiz (Antropolog, Birö Andrös ZSOLT),
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BuRSA,YıZiYARET

Sevgisi içimizde her dem büyüyen maya
Bir gün yine yolumuz düştü güzel Bursa'ya
Çeken bizi buraya hava mı, yoksa su mu?
Acep, gönülehline rnuhabbet duygusu mu?
Kendimce ben dolaştım mutlulukla her yanı
Dilimde, Tanpınar'ın o "Bursa'da Zaman"!
Bazön biraz su içtim bir cimi çeşmesinde
Ve bazön da din|endim bir çınar gölgesinde
Her yer inceden ince, her yer bir tarih ağı
Yansıtıyor sessizce güzelim altın çağı
CAmiIeı bedesteni, o hanlar ve hamamlar
Efsünlu günlerini geçirmiş bir zamanlar
Geziyorken böylece bu şehri adım adım
Asırlar gerisinde eski günlere vardım.

Altmış okka kılıcı, bir geyik üzerinde
İşte, Geyikli Baba Bursa'nın ilk fethinde
Heybetiyle durmakta Yıldırım Böyezid Hön
Bir müşkili çözüyor yanında Emir Sultan
Somuncu Baba'ya bak, mekönIarı aşmada
O, üç ayrı kapıda bir bir vedalaşmada...

Kaybolurken varlığım m6zTnirı nefesiyIe
Tekrar bu güne döndüm ezanların sesiyle
Gönlümce ben dolaştım, gönIümle ben dopdolu
Saatlerce gezindim, bıkmadan onca yolu.

(Rasih'in Gaze|'inin redif ve kafiyelerinden mülhem)

NA,T

-Şefaat Ya Resülul|ah-

Düşme biçare ruhum buhran buhran üstüne
İnletme efl6kı sen tuğyan tuğyan üstüne

Sevmiş isek ol Gül'ü yeter o nazar bize
Bir dahi eylemeyiz seyrin seyrin üstüne

Konmuşsa İlani taç o müb6rek başına
Bulunamaz bu mülkte sultan sultan üstüne

Gezinirken zeminde hasret pek yaman yakar
Veysel oluruz bir dem nalön nalAn üstüne

Bırakma bizi yalnız, aman bizi bırakma!..
Koma o günde bizi hicrin hicrön üstüne

Gösterdiği o yolun düşersen uzağına
Fakirim sen uğrarsın hüsrin hüsrön üstüne.

MEYHANECınesÜı_

Bir zaman bir meyhane vardı Yenikapı'da
Üç, beş kirli masası, beş, on sandalyesiyle
Sahibi de içerdi gelen müşterisiyle
Ayık gezmiyordu hiç, Resül idi adı da.

Her gün aynı simAlar oraya gelen, giden
Mezeleri: lzgara, maydanozu bol köfte,
Yanında domatesi, biberiyle birlikte.
Görürdük içeriyi alçak penceresinden.

Bir gün duyduk ki Resül kapatmış meyh6neyi
Görünmedi epeyce, kayboldu ortalıktan
Yine bir gün duyduk ki hidAyet gelmiş Hakk'tan
Hiç içmiyormuş artık, unutmuş o şişeyi.

O zamandan beridir şimdi cömide her gün
Beş vaktini kılıyor aralıksız, ön safta
İçindeki mutluluk yüzüne yansımakta
Rühundaki sükünet büyümekte gün be gün.

ıııAzT ersAııesi

Bana şarkılar söyle, şöyle eskiden olsun
Miziden bir şey anlat, gönül baştan şAd olsun
Bana bir resim gösteı geçmişi hatırlatsın
Efsünlu rüyAlara gözüm kanarak baksın
Bir sevdadan bahseyle yürekleri tam yakan
O gözleri tasvir et, yaş yerine kan akan
Hasılı, kaldırıver o zaman perdesini
Görelim doyasıya m6zi efsinesini.

SALKİM ÇİÇEKLERi

Bir hoş ed6 ile endim gösterir
Mevsimle birIikte görünen peri
Gözlere ayrı bir ietAfet verir
yansırken etrifa efIAtün feri

Baktıkça bakıIır, o ne zarifet
Gizliden gizliye büyüIer seni
Yenice serpilmiş, sanki bir ifet
Rdyiha neşreder o n6zik teni

Tüllere bürünmüş, süzüIür durur
Gelinler misiIi, durur yerinde
BazAn da nAzenin rakkase olur
Ürperip, raks eder bahar yelinde.



AHMETABı

Geçerlerdi önceleri
Emekli beş, altı arkadaş
Kiminin elinde otuzüçIük
Kiminin cebinde gazete
K6h durup kAh yürürIerdi
Parka doğru
Yavaş yavaş.

Çok zamandır görmüyordum
Geçmiyorlardı artık
Yolcu mu olmuştu yoksa hepsi?
Gelecek herkesin başına
SayıIı değilmiydi
ınsanların nefesi?

Geçen gün işim vardı
Bir yere gidiyordum
Aşini bir simi takıldı bakışıma
Onlardan Ahmet Abi
Çıkıverdi karşıma.

Görünce birden beni
Gözleri parıldadı
Bir boynu bükülmüş
Çiçek vardı yakasında
Sarıldı öptü hasretle
kaldırım ortasında.

Tuttu ellerimden
Bir hayli bırakmadı
Gözlerinde belirdi birazcık yaş
HAIbuki var aramızda
Nerden baksan yirmi yaş.

Bir solukta çok şeyier
Çıktı dudaklarından
Biraz yenide kaldı
Biraz mAzide gezdi
Btr çuval altın bulsa
Bu kadar sevinmezdi.

Sormadım, söylemedi
yılların arasını
İmtini edip sözlerime
Deşmedim yarasını.

Gitmişler dostları
Bu dünyadan
Belli!...
İmA edişinden anladım
Gitmişler temelli...

HAT!RLAY|ş

Hep hitıralarda dolanır gönül
Makamdan makama gezinir gibi
Mizide yaşanmış o kadar anı
Sisler arasından sezilir gibi
Geldikçe hatıra geçen o demler
Birbiri ardınca dizilir gibi
YasemenIe1 güller şimdi nerede?
Yürekte yaralar ezilir gibi.

MuSTAFA AKBABA,DAN şlİnı_rn

BEYAZ

Bir beyaz güvercin
gelip kondu
bu sabah pencereme
bakıştık bir müddet
hatırlattı bana yaş günümü
sonra tekrar uçup gitti
geIdiğigibi
ufuklara doğru
çevirdim yönümü.

Bir gül açtı bahçemde
bu sabah
bembeyaz bir güI
nedense boynu
toprağa doğru bükük
huzzam besteler duydum
kırık dökük.

Bir martı süzüldü
tepemde
bu sabah
beyaz köpüklerden
daha da beyaz
sonra takılıp
bir yelkenlinin peşine
uzaklaştı gözden
hüzün gönderdi
biraz.

EYLÜL sERiNLiĞı

Bugün hilA dönse de yavaş yavaş serimiz
Yansısa da etrafa, zahirTdir ferimiz.
DiI, revndk bestelerin tatlı terennümünde
Eyl0l serinliğini hissetmekte tenimiz.

SABAH NAMAZıNDAN çıKAN irıriyeRı_en

İçIerinde bir huzür, yüzIerinde mutluluk,
BilIür akışlar ile pırıl pırıl ruhları.
Saçlarda oldukça ak, oldukça beniz soluk,

Kiminin beli çökmüş, kiminin omuzIarı.
Yığılırlar hep birden rnescidin kapısına
Mahallenin bir avuç nür yüzlü ihtiyarı.

Kırılmış tesbih gibi, her birisi bir yana
Yollanırlar sessizce, dalarak kaybolurlar,
Ağır aksak adımla, sabahın loşluğuna...

Sevincini duyarak bir güne kavuşmanın.

KAŞ,İN KARŞİYÜZÜ

Kaş'ın
karşı yüzü
Meis...

İçimde yeis...

DaIatsa begonviI
değiverecek
Bir kanat vuruşu
serçeye o yoi
Sallansa görülür
el, kol...

Martı ötse duyulur
o kıyıya varınca
Köprü kursan
bir saatte
geçiverir karınca...

Kaş'ın
karşı yüzü
Meis...

İçimde derin iz...

Seven sevdiğine
çiçek gönderir
Aşk lügatinde
kural böyIedir.

Toplasam yaseminleri
bir bir dalından
ve sonra bıraksam
serin sulara

Götürse sessizce
bir tatlı esin
Yayılsa boydan boya
sahiiine Meis'in.

Ardından bir sürpriz
yapsam ansızın
Çalsam kapısını
o vefasızın...

Desem ki
nicedir vuslattı derdim
İşte bak
tekrar
ben sana geldim...

GELıNLıK

Dökülüp karlar gibi
göklerdeki bembeyaz
düşler ülkesinden
düşerler
pembe zemTn üzerinde
gezinen meleklerin üstüne
bahar mevsiminde
gerçi bir gecelik
papatyalar
belki de beyaz bir zambak
gibi açar
saf duyguların biçtiği
gelinIik.
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Hayat dediğin o şey yalandan b6b değiI mi?
G6h berrak göh bulanık akan bir öb değil mi?

Aıkseden ziyiların hiylesine aldanma
Gördüğün k6ş6neler birer ser6b değiI mi?

Çekildikçe bağrına hançer olup o yayı
İnim inim inleyen mazl0m rebAb değil mi?

Ey siki, deme yalan 'duhter-i rez' diyerek
OI cana sunduğun mey kızılşarib değil mi?

No'lur mal mülk içinde zevk ü safAda kalsan
Asırlarca yaşasan sonu tür6b değil mi?

Dostun da düşmanın da bir bir gelip geçerler
En sonunda vardığın Tek Yüce RAb değil mi?

VEFA ŞİİRİ

Göbeğim sende gömülü
Babamın ve anamın da
Havanı ettim teneffüs
Gezindim sokaklarında

Yedim sebzenden, meyvandan
Kokladım çiçeklerini
sevda nedir sende tattım
Sundun içeceklerini

Senin üstüne kondurduk,
Kurduğumuz o yuvayı
Çoluk çocuğa karıştık
Oğrendik mutlu olmayı

Şefkntli bağrına koydum
Pederimi, validemi
Yıllar bir bir geçip gitti
Yaşayarak her bir demi

Hayatım senIe örgülü
Hani, güzel hAlin var ya
BağIanmışım içten sana
Bağlanmışım ben, Antalya..,

-Bir §ohbet esnasında, Leyli isminde
Mısırlı bir kadının hayatlndan ince bir kesit anlatıldı.
Bu şiirimİz, o hadiseyi bİze anlatan kişiye
hitaben kaleme alınmıştır.-

HATİRA KUYULARİ

Bilirsin; "Leyl" gecediı lisin-ı Arabi'de
"Leyli" da gece gibi gizem örgülü kadın.
Siyah zülüf, siyah kaş, kömür bakışlı dide
Loş dehlizlerde gezer esmer renkli o yödın.

Denize hasret akar Nil'in coşkun suları
Papirüs üstündeki yazının muamması
Ses verir derin]erden hitıra kuyuları
Karanlıklar içinde, say ki ay tutulması.

MUSTAFA AKBABA,DAN şllRLER

-Babarna-

GÖLGE MİSALİ

özlemek nafile, lAkin özlenir
Hasreti gönülde büyüyüp gider
Günler gelir geçer, yıla eklenir
Her an biraz daha artar o keder,

Elemi hiç bitmez yaşar her demde
Böyledir ne yazık dünyanın hAli
G6h coşaı g6h solar hay6li bende
Sulara aksetmiş gölge misöli.

GRAVÜR

Kapı!dım tarihin serpintisine
Karşımda canlandı o cansız san'at
Takıp kollarıma ipekten kanat,
Bıraktı Boğaz'ın esintisine...

Şu salınıp geçen bir ihü mudur?
GüI tene yakışmış gül fericesi
Gündüzü güneştir, mehtap gecesi
Nedim'in dediği dilber bu mudur?

Suda kürek sesi gizliden n6me
Müebbet mahpustur dildeki sözler
Kafes|er ardında sevdalı yüzler
Ve ud'un telinde titreyen nağme.

DaIlardan dökülen koyu gölgeler
Ortalık oldukça, oldukça sessiz
Keyifle içilen kahveler leziz
Dumanı çekilen cam nargileler.

Hayatın yanında bir başka bölüm
İpince çizgisi görülür çok net
Yamaçlarda yatan derin sükünet
En güzel haliyle uyuyan ölüm.

Kapıldım tarihin serpintisine
Karşımda canlandı o cansız san'at
Takıp kollarıma ipekten kanat,
Bıraktı Boğaz'ın esintisine...

-Anneme-

zEVAL

ufuklar kanda
KıpkızıIzev6l
Geriden her şey
Her şey bir hayöl.
Solgun güneşle
GölgeIer yorgun...
Solgun güneşle
Gölgeler uzun...
Ve o gölgeler
Doğuya meyyAl.

soNBAHAR

Kızıl saçlarını savurdu
sonbahar
Döşedi
ayaklarımın altına
dönüş yolunda
Yumuşak basışlarla
yolaImaktayım
varılacak sonunda.

Kızıl saçlarını savurdu
sonbahar
sarı nefesler üfledi
etrafımda
Kuştüyü adımlar
götürür beni
Hötıralar koIumda..-

AKŞAM SENFONİSİ

Açtı
gözlerini
birer birer
karanlığa evler

Taştı
odaların sıcaklığı
sessizce sokaklara

Sırlar
süzülüp kaldı içeride
süzgeç oldu perdeler

İlerleyen saatinde gecenin
tekrar
kapatacaklar gözlerini

Teker teker
da!acaklar uykuya

Susunca
dağlar, taşlar

Dinlenmiş yastıkIara
konunca
yorgun başlar...

1

1

EYLÜL HÜZNÜ

Titretir gönlümüzü ince, gizli bir elem
Ne kadar zevk alsak da doyamadık o hazza
EyIülün hüznü bizisarıyorken dem be dem
Şimdiden hasret kaldık geçtiğimiz o yaza.
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-Terk edilmiş Kaleiçi evlerine-

KALE|çİ,NDEN GEçERKEN

Dar sokaklarında yıpranmış evler
MAziyi sakIıyor duvarlarında
Ne kadar gitse de kalmış bir şeyler
Yaşıyor gizlice aralarında.
Duyuluyor gibi o günden sesler
Kırılmış, dökülmüş sofalarında
Beliriyor sanki fersiz gölgeler
Yaşlanıp, sislenmiş mat camlarında.

DiNLİYORKEN RUHUNLA

Dinliyorken ruhunla udu, tanb0ru, ney'i
Aralarsın yavaşça o sihirli perdeyi
Geriye dönüyorken zamanlar yaprak yaprak
Görür gibi olursun yaşanan debdebeyi
Sanki, bir gezi başlar o güzelim Boğaz'da
Yalılardan sanırsın her bir ayrı nağmeyi
Hayilince, kurulur yer yer saz meclisleri
Ve icrA etmekteler hep birlikte besteyi
Dinliyorken ruhunla udu, kanünu, ney'i
Yaşarsın yeni baştan geçen o efsAneyi.

GÜL FANTEZİSİ

Mağrür diye anı|dı hep kitaplarda
BT vefAdır diyerek hüküm verdiler
Bileni de konuştu, bilmeyeni de
Sü-i z6nn'da bulunup günih derdiler.

Oysa kiyansımıştır kaibinin rengi
Kıpkızıl goncalar da sevdA bilirler
Süzülüp, dudağında toplanan yaşa
Nedense bu insanlar şebnem dediler.

RıHLET

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

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

-Ahmet Haşim'in mısriılarını tamamlayan
bu şiirimi sahibine ithif ediyorum.-

irrıAr

"Bir kuş düşünür bu bahçelerde
Altın tüyü sonbahara uygun"

İnleyip duruyor hep kederde
ürA, o h6lö bahara vurgun.

Rü hundadır mizinin lezzeti
Çekip sineye her bir mihneti
Beklemede, çaresiz, rıhleti
Gözleri dalgın, gönlü pek yorgun...

"Bir kuş düşünür bu bahçelerde
Altın tüyü sonbahara uygun".

EYLÜL DEN|ZİNDE BiR MARTİ

Eylül denizine konmuş bir martı
Çok kanat çırpmaktan oIdukça yorgun
İlgilendirmiyor şimdi bol baIık
Bir tane küçücük olsa da olur
EyIül denizine konmuş bir martı
Bayaz düşleriyle bembeyaz durur.

Sükünet...Sükünet... Derin sükünet...
P oyrazlar çekilmiş, sessiz ortalık
uzak iklimlerden akisler vurur
Geceler tükenmiş, şafaklardadır
Eylül denizine konmuş bir martı
ufuklar ötesi ufuklardadır.

KocA ç|NAR

Kökleri derinlerde, uzayıp gitmiş da!lar
Kocamış gövdesinde iz bırakmış zamanlar
Açtıkça her baharda bıkmadan yaprağını
Gölgesinde dinlenmiş, ne garipler ve HAn'lar
Yüzyı|lardan bu yana geçen günler içinde
Baz6n kederler görmüş, bazin da mutlu anlar
Fısıldıyor bir şeyler rüzgArlar hep estikçe
Belki de söylemekte mAziden bazı sırlar
Kökleri derinlerde, uzayıp gitmiş dallar
Kocamış gövdesinde iz bırakmış zamanlar.

ru
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KARADAĞİİ.İ aSi ÇOCUKLARİ YİLKİ ATLARİ

ignnFjitvı şAşMA
Biryanda sürgün emri, biryanda kovulmuşluğum.
Birurgan görse gözüm, bin kere boğulmuşluğum.
Yeri mi yurdu muydu terk ederek vuruşun.
Vakti ge lecek ad e m, sana hesap soru şu n.

Türk insanının sevda literatüründe ilk sayfalarda yer alır
at. O, kimselere emanet edi|emeyecek kadar değerli, bir gün
yeleleri sıvazlanmadığı takdirde küsecek kadar asildir.
lnsanoğluna olan yakınlığını hisleri ile ifade edebilme yeteneği
verilen, insana en çok vefa gösteren, ruhsal donanımı olan bir
varlıktır. Atalarımızın en büyük tutkusu olan atlar, tarih boyunca
ecdadın vazgeçilmeziolmuş, en sadık dostları safına katılmıştır.
At kutlu bir Türk mukaddes atıdır. Bizler onun sırtında doğan, o
sırtta büyüyüp savaşan ve yine o sırtta ölen ve at üstünde bir uIus
olarak addedilen bir milletin mensubuyuz. Bütün kahramanların
gizli öznesidir at. CengAver ecdadımız, atların üzerinde hiçbir
ulusun savaşçılarında görülmedik şekilde hem ileri hem geriye
ok atarak tarih üzerine kutlu şerhlerini düşmüşlerdir.

Eski Türk devletlerinde kişilere kahramanlık payelerinin
verilmesinde o kişiye ait atın özelliklerinin bir kıstas oiarak
görülmesi, Oğuz Destanlarında atın kardeşten de öte olarak
nitelendirmesi atın ecdadımız için ne kadar değerli olduğunu
alenen göstermektedir. Zira at bir saltanat gücüdür. Saygıniık
ifadesidir. Tarih yazıldığı günden bu tarafa birçok İslam ve devlet
büyüğü ile halk kahramanlarını dile getirirken bir alt paragrafı da
o kişilerin atları için açmıştır. Zal oğlu Rüstem'in atı Rahş'ın,
Battal Gazi'nin atı Aksar'ın Hz. Ali'nin atı Dündül'ün ayak izleri
zaman yolunda asla silinmemiştir, gök kubbemizde bu atların
kişnemeleri hölA yankı bulmaktadır. Bir kulağımız bu atların
kişnediğini, şairin deyimiyle meşin kırbaçların şakladığını
duyarken bir kulağımız da yüksek dağların geniş platolarında
yı lkı atları n ı n yaln ızl ığa ritim tutan toynak seslerini duymaktad ı r.

Yılkı atları.. . Zarafelin asa|etle'bir olup güç ve iktidarla
sıfat olmaya karar kıldığı rüzgArın çocukları. Onlar Karadağ'ın
gerçek sahipleridir. Kar, olanca beyazlığı ve haşmetiyle
Karadağ'ın yüzünü örterken, büyülü bir atmosfer yaratmaya
endekslenmişçesine Karadağ'ın eteklerinde belirir her biri.
Endamlarıyla ağır ağırsalınırken esen rüzgörlarla yarış yapacak
kadar deli doludurlar. Esen her rüzgdr yılkıların yelelerini
yoklamaktadır. Ve Karadağ olanca şefkati ve merhametiyle Yılkı
atlarını kucaklamaktadır. Dağların kademeli yamaçları buz
keserken, kızıla boyanan akşamların vazgeçilmez silueti olur
yılkılar. Ve karlar içerisinde yol a|an yılkı sürüsünü volkanik
tepelerin uzantısı olan alçak tepeler gözetler aylarca.

Onlar yaban hayatının bir parçası, Karadağ'ın simgesi
ve gerçek öznesidirler artık. Dağ|arın kekik kokan yamaçlarında
kendi seçimleri olmayan özgürlüğün tadını çıkarırlar dörtnala.
İnsanoğlu ile adeta köşe kapmaca oynarcasına dağların
tepelerin arasında kaybolup giderler. Onların lügatinde her
koşma, birikmişlerini atarcasına yelelerini uçuşturmaktır.

- Güneşin kızıllığında ipeksi bir görünüm alan tüyleri sanki
kaşağılanmış, yeni tımarlanmış gibi parıldarken tayından en
yaşlısına hiç biri o vakur duruşundan taviz vermez bu
topraklarda.

Vefa kavramı onlarda başkalaşım geçirmiş ve insan saf
dışı edilmiştir. Vefayı ve bağlı|ığı birbirlerinden bekler ve
birbir|erine sunar olmuş|ardır. Onların birbirlerine oian vefa
duygusu hayranlık uyandıracak derecededir. Soğuk Karadağ
akşamlarında özgürlük ateşi ile ısınırlar ve hep bu özgürlük
dürtüsü kamçılar durur onları. Ne bir çiftlik gem vurabilir
ağızlarına ne de türlü nimetin sunulacağı bir haraya sıcak
bakarlar. Ne kendileri sığar sınırları telle veya betonla çizilmiş
mekönlara, ne de hayalleri. Uçsuz bucaksız dağların,

ormanların sınırları kadar geniştir yaşam alanları. Yılkı atları
istedikleri yöne yularsız, eyersiz alabildiğine koşmanın, başına
buyruk yol almanın tadını çıkarmadıkça öksüzdür yetimdir ve
gariptiröz yurdunda,

Asaletin rüzgörla olan dansını izlemek, onları dağların
eteklerinde uçarcasına süzülürken görmek insana nedense bir
ürperti veriyor. Yılkı atiarının başı dumanlı dağlarda başına
buyruk gezdiğini görmek, özgüdük hissinin ete kemiğe
bürünmüş halinin alenen beyanı gibi geliyor insana. Yılkı atları
adeta bir köy çocuğunun yüreğini taşır. Ürkektir. Çekingendir.
Dağ köylerinde. tüi perdelerin ardından bakan bir genç kızın
asaletini taşır. lzler ama göstermek istemez kendini. Ve hep
mesafe koyar insanoğluyla arasına. Yaklaşmak istediğinde
kaçmasıdır onu esrarengiz kılan. Özgürlük figürleriyle raks
ederek kaçarken dağların ve atların birbirine ne kadaryakıştığını
anlar insan. Dağları mesken tutan ve yazgılan özgürlük olan
yılkılar karakterleri, yaşamları ve yaratılışları hayranlık
uyand ırırlar peşleri sı ra

Sanki insana sırt çevirmeleri, insanoğlundan kaçışları
birer protesto niteliği taşımaktadır. Her kaçış söylenmedik bir
sitem, her sırt çeviriş terk edilmişliğin yüze vurumudur sanki.
Uzaklardan başlarını kaidırıp insanoğluna her bakışlarında
insanoğlunun ne denli zalim olduğunu haykırır gibiler. Yılkı
atlarının hayat hikAyesi başlıbaşına vefasızlıktan, tamahtan,
dosta ihanet ve para hırsının buram buram koktuğu
çirkinliklerden ibaretli. Bir yürek yarasından ve insanın
karasından ibaret. Ademoğlunu her gördüklerinde kişneyip
ayaklarını yere vurmaları sitemlerinin birer izdüşümü idi. Ne
Adem farkına varabildi bu firkatin ne de yılkı atlarının kendisi.
Onu böyle dağların ve yalnızlığın ortasına sürmemeliydi, böyle
terk etmemeliydi efendisi. Gözlerinden okunuyor yılkı atlarının
bu haklı küskünlüğü. Ademe göre devran dönmüş, hayatın akışı,
birbirine sevgi, merhamet ve sadakatle bağlı bu iki tarafın
ayrılmasını zorunlu kılmıştı. Aslında bu, tam da hayatın akışının
bir tezahürüydü; Ademin teknolojiye olan düşkünlüğü ve
teknoloji çağı atlara ihaneti gerektiriyordu. Adına özgürlük
dense de, terk ediliş olarak lanse edilse de, bu ayrılık, yuva
sıcaklığının bir daha gelmemek üzere bitişiydi. Kader, yılkı
atlarını vahşi bir yaşamla yüzleştirmişti bir kere. Dayanacakları
tek nokta kendilerine mihmandar olacak, aynı kaderi paylaşan,
yıllardır bu dağlarda yaşamış, hatta özgür|üğün keyfine varmIş
yoldaşlarının var olmasıydı. Kader artık insanoğlunun en vefalı
ve en yakın dostu olmayı, onlara yasaklamış, vahşi doğanın
kucağında doğup büyüyen yepyeni bir nesilolmalarını istemişti.

Hiç görmediği bir coğrafyada gündüz sıcaklığına ve
gecenin soğuğuna, kurtların olmayan vicdanlarına ve
susuzluğun girdabına terk edilen yılkı atları merhameti yine
doğadan bekliyor umarsızca. Yanlış zamanda gelen bu
özgürlüğü ilk anda idrak edemiyor, bu özgürlüğün sevinci
nedense yaşanılmıyordu. Sevincini ilk anda idrak an|amı var
mıdır? Yine de bir merhamet sahibi vardı, o da dağları.
Yeryüzünde bir yürek of dediğinde önce ona kucak açan toprak
ağlard ı.

Yaz aylarında çilenin en büyüğü yı|kıların üzerinde kalır
hep. Kraterdeki tek çoban çeşmesi lal kesildiğinde bir damla
suyun hasreti çöker yüreklerine. Çeşmenin başında saatlerce
beklerken, tekneye damlayan bir damla suyun sesi bozar o koyu
sessizliği. Ve rüzgArın çocukları bir tek su için kavga eder. İti
kere ikinin dört ettiği gibi, su varsa dağa taşa imza atası vardır
toynaklarıyla atların. Su yoksa.mutlak bir keder.

Şimdi mor dağ çiçekleri, kekikler ve üzerlik otunun motif
motif işlendiği Karadağ dertli başını hiç boş bırakmayan
bulutlarla örtüyor yılkıların üzerini üşümesinler diyerek, Ve hep
yanlış adres gösteriyor kurt sürülerine ve hep çakıl taşı düşüyor
tepelerden yılkıların ayakuçlarına gözleri açık olsun diyerek. Ve
şaha kalkıyordu bir akşam vakti bütün atlar, o kızıl o parlak
esvaplarını giyerek.

ı
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Nevzuhur'un 50. Sayısı Anısına...

AHMET YENıLMEz,iN LAPToPU..
Kitaplardan hiç korkmayın, insanları asla ısırmazlar..

TUNCER GÜNAY

Evimize misafir gelen bir ailenin yerinde hiç duramayan
haşarı çocuğu, elindeki bir bardak kolayı hemen hemen tüm

çalışmalarımı yaptığım laptopumun üzerine dökünce o anda
kalp krizi geçirebilirdim... Dehşete kapılmıştım. Başımdan
aşağıya adeta kaynar sular dökülmüştü. Klavyenin üzerine
dökülen yapışkan şekerli sıvı, tuşların arasından sızıp artık
cihazın nerelerine zarar verdiyse bilmiyorum, ekran dondu ve
daha sonra cihaz tarnamen kapandı, Dosyaların bir kısmını
yedek hard diske depolamıştım. ama bu cihazda da halen
yazmakta olduğum ve sonuna yaklaştığım iki kitabım vardı ve
maalesef onları kopyalamamıştım.

Gece bir türlü geçmek bilmedi. Kabus gibiydi. Ertesi gün
panik halinde şehrin en donanımlı servisine koştum. Söküp
parçaladılar ve iyice incelediler. Bir kaç saat sonra gelin,
cihazınızı ve raporumuzu verelim dediler. O bir kaç saat de çok
zor geçti. Ya kitapları kurtaramazlarsa,,. Aylarca süren o
emeklerim ne olacaktı? Tekrar servise döndüm.

"Abi, gözünüzaydın... Dosyalarınızı kurtardık ama cihaz pert

olmuş vaziyette. Klavyesi kullanılamaz halde.." dediler. O anda
yine de şükürler olsun Rabbime dedim. Yani ölümü görüp
sıtmaya razı olma vaziyetine girmiştim.. Dosyalarımı bir hard
diske aktarmışlarama artık laptopum yoktu. En kısa zamanda bir
laptop bulmam lazım, acaba nereden nasıl bulabilirim diye,
villanın şımarık ve tek çocuğu tarafından evlenme vaadiyle
kandırılıp bekareti ça|ınan temizlikçi kadın gibi kara kara
dert|enip düşünürken telefonum çaldı.

Telefonumu çaldıran, değerli sinema ve tiyatro sanatçısı
dostum Ahmet YENİLMEZ idi. Arada sırada birbirimizi arar
gündeme, sanata ve edebiyata dair bir şeyler konuşuruz.
Aramızda böyle bir gelenek oluştu yani.Yine mutat olduğu üzere
karşılıklı hal hatır sorup biraz da ismi neredeyse artık onunla
özdeşleşen MehmetAkif hakkında sohbet ettikten sonra onunla
vedalaşıp tam telefonu kapatacaktım ki, hemen atıldı;

---Tuncer abi bir dakika... Sana bir şey soracağım. Beni
tanırsın, aklıma cevabını bulamadığım bir soru düştü mü keyfim
kaçar, beynim kendini kemirir durur. Şimdi böyle bir derdin
içindeyim. Bu derdimi sen hallet abi.

-- Tamam nedir mesele? Anlat derdiniAhmet...
--- Abi, geçen hafta dilime nereden takıldıysa iki kıtalık bir şiir

düştü. Nereye gitsem dilimin ucunda... Mırıldanıp duruyorum.
Abi bu şiirin belli ki devamı da var. Bu şiir kimin diye soracağım
abi?Ayrıca şiirin devamı var mı? Varsa bana bulabilir misin?

--- Sen şu şiiri bir oku bakayırn Ahmet, belki hatırlar, söylerim.
Yavaş oku ama.."

---- Dinle o zaman abi;

Veda ettim gençliğimin gamsızgeçen rüyasına,
Çıktınn aşkın nihayeti bulunmayan sahrasına.

Bilmiyordum yol neresi? Varacağım yer neresi?
Dayanarak gidiyordum ilhamımın asAsına.

---- Dur biraz düşüneyim. ŞimdiAhmet, bu şiir hece vezni ile
yazılmış bir gazel... Gazel ama temiz bir Türkçe kullanılarak
yapılmış... Bir millilik söz konusu yani... Edebiyatımızda böyle

çabalar gösteren bazı şairlerimiz var.

--Abi benim asıl soruma cevap ver, şimdi bu mısraların sahibi
kim ve devamı var mı?

:- Ahmet; Yahya Kemal'in, Akif'in, Faruk Nafiz Çamlıbel'in,
Haşim'in ve Tevfik Fikret'in bütün şiirlerini okudum, Atladığım tek

şiirleri yoktur. Şiirlerini ezberlemedim ama nerede görsem, hangi

şiiri hangisi yazmıştır iyi bilirim.Bu mısraların bu şairlerin hiç bir

şiirinde olmadığından çok eminim. Bir kaç adını vermediğim şair
daha var. Onların şiirlerinde de rastlamadım. Geriye kalıyor bir
tek Orhan Seyfi Orhon... Bu şiir muhtemelen onun... Ve elbette ki

devamı da olmalı... Akıcı, duru bir dil ve tema... Hatta
muhtemelen değil, kesinlikle onun diyorum...

--Abiemin misin? Son kararın mı?

-- Eminim, son kararım..
-.- Abi vallahi bravo... Bildin abi... Bana şimdi ne

kazandırdığını biliyor musun abi?
-- Ne oluyorAhmet, ne kazandırmışım sana?

--- Abi bana şu anda baş bel6sı adamlara karşı girdiğim bir
iddiayı kazandırdın. Senin haberin yok, Biz şu anda Antalya'da
Lara'da falezlerdeyiz. Bir kır kahvesinde altı arkadaş oturduk
muhabbet ediyor, çay içiyoruz, Sohbet sırasında söz döndü
dolaştı sana geldi.

-- N as ı l geld i Ah met? Ben i m i çekişti riyorsu nuz or ada?
---- Abi mevzu sana, senin kitaplarına, Halvetiliğine ve ilmi

çalışmalarına gelince biz aramızda iddiaya girdik. Ben onlara
dedim ki, " Tuncer abimiz allame bir alim ve muallimdir.Muazzez
ve mütearriftir. Denemesi bedava... Şimdi bir dümenle soru
soralım ona, eğer doğru cevap alamazsak akşamki balık
ziyafetinin tüm masa masraflarını ben ödeyeceğim. Yok doğru
cevap alırsak her biriniz aranızda para çıkışacaksınız ve bu
parayla hemen şimdi TEKNOSA'ya gidecek ve oradan yeni bir
laptop alacağız. Tuncer abiye geçen senelerde verilmiş bir
laptop sözüm vardı, ona vereceğim. Kabu| mü arkadaşlar?"
dedim. Onlarda;

-- Kabul ama şimdiden cüzdanını ayarla Ahmet... Çünkü
bütün hesabı sana yıkacağız, dediler.

--- E, şimdi iddiayı sen mi kazanmış oldun Ahmet?
---- Tabii ki güzel abim... Bu mısraları Milli Eğitim'in

yayınladığı 1970 tarihli bir şiir kitabından okudum abi.. Orhan
Seyfi Orhon'un şiirleri, Arkadaşlar da şu anda telefonun
hopörlöründen seni dinliyorlar.

--- Eh epey eğlenmişsiniz yani. Kahkaha seslerine
bakılırsa...

----Abi yanlış anlama, şok geçirdikleri için gülüyorlar. İddiayı
benim kaybedeceğimden çok emindiler.

-- Neyse... Ahmet, rica etsem, vaktin varsa o terbiye edilmiş
muhteşem diksiyonunla şiirin devamını da okur musun
oradan?

--Tabi abi, şiirin başl ığ ı "Yolculuk"... Dinle şimdi ;

Bu sahranın kanat germiş heryerine ıssız|ıklar,
Ufuklardan yalnız iki yıldız doğmuş semasına.

İkiyıldız.. işte benim rehberim bu, yürüyordum,
Nihayetsiz gecelerin dald ım zulmet deryasına.

Yürüyordum ; dağlar geçip, uçurumlar atl ıyordum,
T6bi oldum saçlarımda esen sevda havasına.

Yürüyordum, gök gürlüyor.. yürüyordum, fırtına var,
Yürüyordum, göğüs ğermiş bu dağların borasına.

Birses duydum uzaklardan: "Seyfi, diyor, biröfetin,
Düştün siyah gözlerinin yine kara sevdasına!"

Toplum Ahmet Yenilmez'i umumiyetle tiyatro, dizi film ve
sinema oyunculuğundan tanıyor... Ancak onun bence çok daha
güzelve değerli bir kabiliyeti daha var. Bu kara yağız adamın şiir
okumaya yatkın çok muazzam bir sesi var. Diksiyon eğitimi aldı
mı bilmiyorum ama bunun eğitimini almakla kazanılacak bir
kabiliyet değil bu. Doğuştan gelen bir Allah vergisi... Bir şiiri
hakkıyla ve adam gibi okuyabilmek için çok e|verişli ve ideal bir
sesi var. Ancak ben bu kabiliyetini sadece oynadığı oyunlarda ve
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sahnelerde kullandığını görüyorum. Şiir okumaya daha fazla
zaman ayırmalı. Çünkü bunun için hariçten bir eğitim almasına
ihtiyacı yok zaten... Bir başka özelliği de sanat literatürüyle ilgili
çok zengin bir kütüphanesinin bulunması... Kesinlikle toplayıcı
ya da biriktirici kitap müptelalarından değil. Aldığı kitabı hemen
okuyanlardan...

Telefonu kapatmadan önce son biristekte bulundum ondan;
-- Ahmet orada belli ki irfan ve irşat tezğahını kurmuşsunuz.

Telefonunun hopörlörü açık olduğuna göre ortaokul yıllarımda
ezberlediğim ve hiç unutmadığım şu şiiri de din|et oradaki
cemiyete...

---Tabiki,,. Oku abi, dinliyoruz;

Bütün şehir nihayetsiz bir nur içinde...
Kış mehtabı daha parlak, daha lekesiz,
Ne buluttan bireservar, ne birküçükiz...
Gülümsüyor gibi sema sürur içinde.
Şu saatte kesilmemiş henüz göz yaşım,
Penceremin kenarına dayalı başım.
En küçük birteselliden; ümitten uzak,
Hep o eskigünlerimi hatırlayarak,
Ben, sabahı bekliyorum fütur içinde.

Bütün şehir nihayetsiz bir sur içinde. . .

Karşı evler bir saadet yuvası yine.
Ayın beyaz ışıkları dolmuş içine..,.
Şimdi çiftler uyuyorlar bu nur içinde.
Şu saatte sade bir ben tek başımayım.
Ben, yarabbi, bu uzlette nasılyaşayım?
Düşünmeden ayrılığın nihayetini,
Hissettiğim dakikada hiyanetini,
Seni nasıl terketmişim gurur içinde?

Bütün şehir nihayetsiz bir nur içinde...
Yıld ızlardan görünmüyor semada eser.
Salmış uzak Alemlere gizli akisler,
Birer katra ziya gibi billür içinde.
Artık dinse başımdaki şu zehirli sam,
Şu saatte gözlerimi biraz kapasam,
Düşünecek değil miyim seniyarın da;
Söyle kimi görüyorsun rüyalarında?
Eminim ki uyuyorsun huzur içinde!...

"Kış Gecelerinde" adlı bu şiiri okumayı bitirdiğimde telefonun
öbür ucundan coşkulu bir alkış kopmuştu. Tam vedalaşacağız
derken telefonu başka birisi aldı ve;

-- Bir de beni dinle bakalım çok bilmiş allame hocaefendi
hazretleri... derdemez başladı okumaya;

Seneierce senelerce eweldi.. .

Birdeniz ülkesinde,
laşayan bir kız vard ı bileceksiniz...
lsmi;Annabel Lee.
Hiç bir şey düşünmezdi sevilmekten,
Sevmekten başka beni.
O çocuk ben çocuk, memleketimiz,
O deniz ülkesiydi.
Sevdalı değil kara sevdalıydık.
Ben veAnnabel Lee.
Göklerde uçan melekler,
Kıskanır|ardı bizi.
Birgün işte bu yüzden göze geldi,
o deniz ülkesinde.
Üşüdü bir rüz96rından bulutun,
GüzeIimAnnabel Lee.
Götürdüler el üstünde,
Koyup gittilerbeni.
Mezarı oradadır şimdi.

o deniz ülkesinde,
Biz daha bahtiyard ık meleklerden...
onlarkıskanırdıbizi.
Evet! Bu yüzden'Şahidimdir harkes ve deniz ülkesi'...
Bir gece rüzgörından bulutun,
Uşüdü gittiAnnabel Lee...
Sevdadan yana kim olursa olsun,
Yaşca başca ileri,
Geçemezlerdi bizi.
Ne yedi kat göklerdeki melekler,
Ne deniz dibi cinleri.
Hiç biri ayramaz beni senden,
GüzelimAnnabel Lee,
Ay gelir ışır, hayalin erişir,
GüzelimAnnabel Lee...
Orda gecelerim uzanır beklerim,
Sevgilim sevgilim hayatım gelinim,
O azgın sahildeki,
Yattığın yerde seni...

Hemen atıldım;
--Bravo... Annabel Lee...Edgar Allan Poe... Melih Cevdet
Anday'ın çevirisiyle... Diline sağlık arkadaş... Bu şiiri en çok kim
tanıttı ve sevdirdi biliyor musunuz arkadaşlar? Sabah
Gazetesinin kadim yazan ve demirbaşı Hınçal Uluç...
Yanılmıyorsam köşesinde bir kaç kere vermişti.

Ahmet'in telefonu bir türlü kapanmak bilmedi. Elden ele
dolaştı ve sanırım oradaki herkes birer şiir okudu. Sezai
Karakoç'tan, İsmet Özel'den, Bedri Rahmi'den bir şeyler
okundu. Ve illaki ve tabii ki Mona Rosa... Sezai Karakoç'un asla
unutu|mayacak olan muhteşem şiiri... Onu da Ahmet Yenilmez
okudu ve telekonferans şiir şöleni böylece sona erdi.

Benim iradem dışında, kendi halimde evde oturup nereden
laptop bulacağım, yazılarımı neyle yazacağım diye
kederlenirken gelen ve gelişen bu sürpriz şölenin bana ne
faydası oldu derseniz hemen söyleyeyim. Çok ama çok faydası
oldu. Zira şu anda bu yazıyı Ahmet Yenilmez'in o cemiyette
girdiği iddiadan kazanıp bana hediye ettiği laptop ile yazıyorum.
Anlayın yani...

Okumaktan, çok okuyup araştırmaktan hiç zarar görmedim.
Ekmeğimin, maişetimin büyük bir kısmını okuyup öğrendiklerim
sayesinde kazanıyorum. Kitaplarve beynim bana asla nankörlük
yapmadı... Kitaplardan korkmayın. lnsaniarı as|a ısırmaziar.

Beni şu yokluk ve düşkünlük zamanımda çok büyük bir
dertten kurtardın ve bana büyük bir sevinç yaşattın.. Sağ olasın
kara oğlan...

slz DE eizitvı
D UYARSİZLAŞTİ RAMADİ KLARİ M İZDAN M lS İ N İZ?

RUK|YE PERçEM BAŞ (BÖRÜ xnruN;

Evet, bu yazımda, seri halinde yazdığım şeker
makalelerime bir ara vereceğim. Hep ben, Müslüman bir Türk
olarak yaşanan|arı yazdım. Ama bu sefer, bir türlü amaçlarına
tam olarak ulaşamayan, bundan do|ayı kuduran misyonerlerin
bakış açısıyla yaşananları yorumlamaya çalışacağım, Çok zor
olmayacak çünkü bu şeytanın uşakları bizden daha zeki değil.
Hatta doğru tarafta olduğumuz göz önüne alınırsa bizler daha
akıllıyız. Aramızdaki fark bizim Yaratıcı'yı bilmemiz, hesap
gününe inanmamız ve bundan korkmamız. Yoksa yapmaya
çalıştıkları için kuliandıkları yolları biz de iyi biliriz. lnsan da göz,
kulak, kalp gibi yani maddi organ gibi olması gereken şeref,
namus, haysiyet biz de var olduğu için, onların kullandıkları yolla
bizim işimizolmaz.
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Geçenlerde izlediğim bir programda; dünyada en çok,
televizyon sektöründe, maymunluk yapan hamagalara ya da
soyu karışıklaraparaTürkiye de veriliyormuş. Peki neden? Kara
para mı aklanıyor yoksa, kendilerigibi nesiller miyetiştirilmeye
çalışılıyor? Görüyoruz ki süt tozuyla başlayan hikAyeleri asla
durmayacaktı. Ama bütün çabalarına karşın başarıları çok az.
Bence bu, bozulup çürüyenler yüzde 1O bile değil. Büyük yüzde
ise, h6lö benim, sizin gibi direnen insanların çoğunluk olması. Bi
bozamadılar bizi...

Her neyse... Başlayalım artık. Bir misyonerin gözüyle
Türkiye de yaşananlar... Ama bir saniye bu misyonerimize bir
isim bulmak lazım. Hıh! Sem Amca... Bence isim cuk diye
oturdu.

Merhaba! Türk halkı! Ben Sem Amcanız... Benim
dedelerim sizin dedelerinizi iyi tanır. İlk size vergi vermek
zorunda kalmıştık. Ama size hiç kızmadık. Bağrımıza taş bastık,
verdiğimiz her kuruşu aklımıza kazıdık. Sizin dedeleriniz de bizi
iyi tanır. İlk resmi ve iyi niyetli tanışmamız süt tozuyla olmuştu.
Biz ve yoldaşlarımız için büyük, sizler için küçük olan bu adım,
yüzyıllardır, iradesi yıkılamaz zannettiğimiz Türk ırkı için, bir
umut ışığı verdi. Artık kapıyı aralamıştık. Kuyruğunun girdiği her
yere girebilen fare misa|i, o aralıktan her yeni gün bir şeyler
sokmaya başladık. İll< kuyruklarımızı soktuk içinizdeki
oyunbozanlar onlara 'misyoner' dedi (çok ayıp). Sonra kuyruk
girince içeri kafamızı da soktuk ve yine içinizdeki bozguncular
onlara ' hamaga, mankurt' dedi (nerde misafirperverlik
nerdeeee). Ama yılmadık. Dürüstçe söylemeliyim yardım da
aldık. Ne çok seveniniz varmış sizin! Dünyanın dört bir
tarafından yardım eli uzandı. Biz ve yoldaşlarımızın tek ortak
niyeti; geri kalmış, barbar Türk halkını uygarlaştırmak. Çok
fedakörlıklarda bulunduk, çok paralar döktük çoook,..

10 Kasım 1938... Evet sizler için de bizim için de önemli bir
gün. Acınızı anlıyoruz ( Sem Amca içinden güler...). Ama asıl o
tarihten sonra uygarlaşmaya başladınız, Art niyetli olarak
kapatılan okullar (kolejler), daha iyi eğitim için açıldı. Aranızdaki
fitneciler utanmadan bu okuliara 'misyoner okulları' dedi. Ne
oldu? Hani misyoner yetiştirecektik? Siyasette, te|evizyonda,
bilim dallarında, edebiyatta, sanatda Allah aşkına bir tane
misyoner gösterin. Gösteremezsiniz. Amma sakın uygarlaşmak
için çalışan entel arkadaşlarımızı misyonerlikle suçlamayın.
Onlar sizden, sizin içinizden, sizin için çabalıyorlar. (Burada
yazar, güler...)

Evet, doğru, topraklarınızın altı fokur fokur hammadde
dolu. Tamam bizden izinsiz çıkaramayacağınız bir antlaşma
imzaladık. Birincisi sizin seçtiğiniz ( burada yazar, hem güler
hem ağlar) devlet adamıyla beraber imzaladık, ikincisi bir sorun
bakalım niye bunu yaptık? Çünkü biz yine sizi düşündük. Siz çok
safsınız çok cahilsiniz hemencecik bitirir sonra da aç kalırsınız,
Biz uygarlar neyi ne zaman kul|anılacağını daha iyi biliriz. Yani
vallahi sizin için, bizim bir çıkarımız yok ( burada yazar; Sem
Amca'yı dansöz kıyafetiyle hayal eder ve gü ler).

Sonra hayatta duyup, görüp, bilemeyeceğiniz birçok şeyi
biz öğrettik, Siz aranızda sınıflaşamıyordunuz, biz sizin için
sınıflar yarattık. Bir şey isteyip alamıyordunuz çok içimize battı,
kredi, kredi kartı çıkarttık. Hayatı gereksiz ciddiye alıyordunuz,
sizi bundan kurtarmak için oyunlar tertipledik. Herkes oyuna
katılamayınca oyunları televizyonlara taşıdık. Evde sıkılıp, dikiş,
nakış, örgü ile zaman kaybedip kitaplara sarılıp miyop
oluyordunuz, biz uygarlar yine sizin için evde, alın çekirdeği
çoluk çocuk beraberce seyredin diye, her türlü duyguyu ortaya

çıkaran dizilere yatırım yaptık. Ve biz uygar toplumlar, tek
eşliliğin saçmalığını, siz geri kalmış ülkelerden daha önce fark
ettiğimiz için sizlere seviyeli ilişki anlayışını getirdik ( burada;
yarası olan herkes alkışlıyor). Bizden önce ikili ilişkiler
konusunda da çok barbar ve cahildiniz. Homoseksüel veya
lezbiyen ilişkileri ayıplar, toplum dışına iter aranızda
barınmalarına müsaade etmezdiniz. Ancak şimdi uygarlığa bir
adım daha yaklaşıp, televizyonlarda seyretmeye, takdir etmeye

hatta sevmeye ve arkadaşlık etmeye başlad ınız. Ha gayret bir de
evlenmelerine izin verirseniz kesin uygar Avrupa birliğine
girersiniz (yazardan hatırlatma; Sodom ve Gomore).

Gençliğimde hatırl ıyorum, hepinizin evinde, elinde Kuran-ı
Kerim vardı. Din konusunda da yobazdınız. Biz uygar
toplumtarda din kitabı okunmaz ( yazardan Sem Amca'ya;
okuyacak kitabınız mı var?), Dini yorumlayan, din kitabının
içeriğini kolaylaştırmak adına (yazar: He he)değiştiren üstatların
yazdıkları daha iyidir. Dini istediğiniz gibi yorumlamak ya da
yaşamak özgürlüktür. Sayemizde bu yobazlıktan kurtulup,
özgürleşip, sizin için yetiştiğimiz, beslediğimiz ,1001 

çeşit büyük
üstatları dinliyorsunuz. Ancak aranızdaki fitneciler, dini bölmeye
çalıştığımızı, gerçek İslAm anlayışından sizleri
uzaklaştırdığımızı, kendi inanç şeklimiz gibi dini mezheplere
bölüp, parçalayıp eriteceğimizi yayıyorlar. K6fir fitneciler. .. Oysa
biz dininizi zenginleştiriyoruz. Zaten dinlere en çok biz uygar
toplumlarsaygı duyuyoruz. Bakın sayemizde dinlerarası diyalog
başladı. O fitnecilere söyleyin üç ilahi din var ve birleşecek az
kaldı. İslamiyet'in son ve tek din olduğu iddiasını, üstün, akıllı,
eğitimli, ordinaryüs profesörlerimiz incelemeye aldılar bile. Bu
konuda ki Türk halkının hassasiyetini bildiğimiz için, bu konuda

çalışan bilim adamlanmz, bizzat bizler tarafından eğitilmiş,
finanse edilmiş, sizlerin içine zamanIa salınıp takdir görmüş,
ge rçe k M ü s l ü m a n l a rd a n seçi l m i ş tir (y azar ; ye rse n ! ).

Bir de aynı 5. 6. Sınıf ülkeler gibi (yazar; ahanda bizi
aşağıladı), cahiIce tutturmuşsunuz yok efendim atalarım da
atalarım, kanım da kanım diye. Biz uygarlar çok güldük size. Ne
diyordunuz siz; 'Geçmişe mazi, geleceğe niyazi'derlermiş. Yani
boş verin şu geçmişi, gelecek için yalvarın. Hayır, geçmişi bilsen
ne olacak ki? (yazar; haklı ders almayınca!) Bir de aynı kandan
olmak çok mu şart? Hepimiz insanız sonuçta. Bakmayın siz o
fitnecilerin söy|ediği, yok efendim geçmişini bilmeyen geleceğini
bilmezmiş dediklerine ya da 'Türk'ün Türk'ten başka dostu
yoktur' laflarına... İşte biz varz yaa,., Biz dostuz... ( burada;
Sem Amca beyaz güvercinleri salarken, yazar; yazdıkça iyice
gülmekte. ..). Biz uygarların yeni zehri pardon yeni afyonu ayy
yine pardon yenifelsefesi: HUMANiZM. Hepimiz insanız. Siyah,
sarı, beyaz, gey, homoseksüel, adi, ayyaş, namussuz fark eder
mi? Sonuçta hepsi insan di mi? ( yazar; insan lafını duyan kum
balıkları'hümanizm' afyonunun sersemliği ile alkış kıyamet,. . ).

Sevgili Türk halkı, bizi destekleyen, uygarlaşmak için
canla başla çalışan arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim ve
sizlerden, bu güzel insanları koruyup, sahiplenmenizi istiyorum.
Aranızda uygarlaşma çabalarımızı baltalamak isteyen, cahi|,
entellikten uzak fitneciler var. Onlara fırsat vermeyin. Bizi
dinleyin ki bir Avrupalı bir Amerikalı gibi olun. Ve siz fitneciler;
yaptığ ımız onca çabalar, harcadığ ım v onca paralar zehir zıkkım
olsun ( yazar; çok içerledi...). Eninde sonunda o kapı sonuna
kadar açılacak (Sem Amca kendi dediğine inanmıyor.). Entellik
ve uygarlık aşkıyla yanan birinci sınıf insanlara selam olsun...
Saygılar Sizi Seven SemAmcanız....

Ohhh. . . Sem Amca'n ın o kadar emeğe rağmen kapıyı tam
açamadığını düşündükçe iyice keyiflendim. Tamam yazı hayali
olsa da içerik, bildiğim birkaç tane misyonerin yazılarına ve
konuşmalarına dayanıyor. Anlaşılan şu ki, işin bu kadar
uzamasından canları çok sıkkın. O, 'zehir zıkkım olsun'
temennisi kanımca şu sıralar misyonerlerin gerçek hisleri.

Yozlaştırma adına,en büyük yatırım Türkiye üzerine yapılıyor.
Sonra sırayı diğer Türk ülkeleri alıyor. Çünkü bu kadar hamaga,
mankurt bolluğuna rağmen.onlar da biliyorlar, özümüz çok
sağlam. Ve bu özün sağlamlığından içten içe de çok korkuyorlar,

Gelelim içimizdekilere. Mankurt, hamaga ya da
devşirmelere lafım yok. Zaten soyda kırıklık olmasa bu sıfatları
hak etmezlerdi. Benim kafama taktığım boş vermişler, 'amaan be
sende! ciler. Ben bu zihniyetlere seslenmek istiyorum. Hani
sizler, dibinizdeki bu rezilliklere sessiz kalıyorsunuz ya benden
hatırlatması; ' Haksızlığa karşı susan, dilsiz şeytandır.' Bilin
istedim. Yok öyle, yeryüzünde, 'kendi postumu kurtarayım da
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kime ne olursa olsun'diye şıkıdım şıkıdım gezmek. Bu gün göz
yumduğunuz o rezillikler, sizi bulduğunda ağlamak, isyan etmek
yok, ona göre! Sizin bu rahatlığınız,bizim gibilerin rahatsızlığına
çanak tutmaktadır. Siz, 'bana ne'ciler, sadece kendinizi,
çıkarınızı, cebinizi düşünürken biz, hepimizi, sizin bile
evlatlarınızı düşünerek; her türlü maddi manevi saldırı|ara karşı,
sizlerin çocukları nı da düşünerek dimdik karşı duruyoruz.

Bir de bu, 'bana ne'cilerin arasında kendine'özgür'diyen
entel danteIler var. Sevgili enteller sizin dumura uğramış
beyninizle var olduğunu zannettiğiniz özgürlüğünüz;
tasmanızın,'uygar!' Efendilerinizce bahçelerinin duvarına
bağlamalarından başka bir şey değildir, Evdeki izbede barınan,
düşük, kalitesiz, sahiplerini koruyan bitli köpekten farksız sizin
özgürlüğünüz. Arada sırada önünüze atılan artıkla özgür
olunmaz, ancak vasıfsız köle olunur. Zaten bu özgür|ük lafına bu
sıralar çok fena taktım kafamı. En yakın zamanda bu konuyla
ilg ili bir şeyler y azacağım.

Ve, kudurmuş misyonerlerin mutiak hedefi olan
duyarsızlaşmamış kandaşlarım, aman dikkat! Savaş iyice
kirlenmeye başladı. Bir türlü yeteri kıvam da çözülememiş
olmamız iyice canlarını sıkıyor. Maddi ve manevi silahlarını iyice
güçlendiriyorlar. Daha çok beyin yıkayıcı yayınlar, sapık fikirler,
yeni yeni an layış sistemleri uydurup, kendi tayin ettikleri ad ı na da
'bilirkişi' dedikleri maymunlarını orta|ığa saldılar. İlk hedefleri; biz
ve bizim gibi dik duran insanları umutsuzluğa yönlendirmek.
Sakın ha bu oyuna gelmeyin. 'Bu millet adam olmaz' sloganıyla
aramzas ızı p, zehirlerini enjekte ed iyorlar,

Bu oyuna gelen kandaşlarımız var. Lütfen buna izin
vermeyin, Geçenlerde yaptığım bir otobüs yolculuğunda,
toplumdaki bozulmalardan tedirgin olan, üzülen yaşlı bir çiftle
sohbet ettim. Yaşanan olu msuzl uk|arı değeriendi rd ikten sonra,
amca sözü 'bu millet bunu hak ediyor, bizden bir şey olmaz' diye
bitirdi. Onlara yeni zehrin bu o|duğunu, umutsuzluğa itilmeye
çalışıldığımızı anlattım. Uzun sohbetimiz sonucun da bana hak
verdiler. Onlar da oyuna geldiklerini, sahip olduğumuz inanç ve
bilincin, umutsuzluktan çok daha baskın olduğunu içtenlikle itiraf
ettiler. Eminim siz de defalarca çe;urenizde bu umutsuz,
karamsar tavırlara şahit olmuşsunuzdur. Bu yeni bir oyun, yeni
nifak, yeni zehir. Aman dikkat! O zaman ne yapıyoruz; ilk önce
kendi zihnimizi zehirden arındırıp sonra çevremizdekilere
panzehiroluyoruz. Bu hastalık içimizde, yayılmamalı kanlar...

Son sözüm Sem Amca ve yerli yol arkadaşlarına; 'O KAP|
S U RAT l N l ZA KA_PA-NA-CAK,

Son sözüm demiştim ama o'bana ne'cilere de son bir laf
daha etmezsem içimde yara olacak. Bana yara olacağına,
onlara olsun. Hey benciller, Hz. Ali diyor ki: ' haksızlık karşısında
eğilmeyiniz, çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de
kaybedersiniz.'

ANTALYA DEMİRCİLER ÇARŞISİ,NİN
BlLGE sEslNDEN GüzEL oüıtı-en içiN

NAsıHATLER..

özırıun TANAL

Nisan 2015'te apartmanımızın arka bahçesine bişeyler
ekmek için Anta|ya Demirciler Çarşısı'na çapa almaya gitmiştim.
Duyarlı Antalyalılar ve Antalya gönüllüleri kentin kadim
mekAnlarından Demirciier Çarşısı'nı iyi bilirler. Antalya'nın kalbi
sayılabilecek bir yerde iken nedense çoktandır unutmaya ve
unutturulmaya çalışılan o mistik arastaya.. "Eskiye rağbet olsa bit
pazarna nur yağardı (!?)" demeyen, diyemeyen, bizi biz yapan
değerlerin bilincinde ve duygusunda olan kanaatkar|arın, dört

kuşaktır burda olan ve herşeye rağmen kalmaya kararlı usta
zanaatkArları n h er santi m i emek ve a n ı yü kl ü uğ rağ ı na..

Demirciden aldığım çapanın ucuna sap takması için
çarşının en yaşlı esnafı, bıçakçı Yusuf Amca'ya yönlendirildim.
Yıllardır oralara giden, durumları ve sorunları konusunda
naçizane yazılara ve belgeseilere emek veren, gönül koyan
biriyim. Bu çarşı ve burada yaşananların bana yansıyan kısmını
kaleme aldığım için çoğunu tanıyor, oniar tarafından da
biliniyordum. Hepsinin yeriayrıydı bende. Tabi ki kio güne kadar..

Birkaç yıl önce Vakıflar Müdürlüğü'nde çarşının sorunları
ile ilgili toplantı yapılmıştı. Top|antıya en büyüğünden tek kadınına
çeşit|i esnaf canlar ve çeşitli kamu kurumlarından temsilciler
katılmıştık. Bir vali yardımcımız içinde bulundukları maddi ve
fiziksel şartların olumsuzluğu nedeniyle yaşadıkları çaresizliği
adeta pamuk|ara sararak anlatan bu Amca'mın yüce varlığına
birazsertçe çıkıştığı günden beri O'nun gönlümdeki yeri başkaydı.
Kendisine duyduğum derin sevgi ve saygı karşılıklı olunca her
görüşmemiz benim için karşılıklı bir kutsama gidiydi.

Bu çarşının yaşça en kocası Yusuf Zeki SAPMAZ
Usta'mız ile yaptığımız bir hasbihdli aktarmak istiyorum size, -

Çoğunu tanıdığım ustalar içinde- yaşına mı, ustalığına mı,
sabrına ve hoşgörüsüne mi, hep gülümseyen yüzüne ve yüreğine
mi hürmet ettiği me karar veremediğim bir yaşam ustasıyla,

Bilge sesiyle anlattıkları öyle benden, bizdendi ki aktarmasam
zay olur. Gerçi buraya can katan ustalarının çoğunun sesleri de
yürekleri de biigedir, Yaptıkları benzersiz yaratılar kodları gibi
adlarına da işlemiştir. Soyadları Eğe, Körük veya Bıçakçı'dır. Bu
kuralın bozulduğu ender insanlardan biridir kulak ve gönül
vermenizi dilediğim ustamız. O'nun adı gibi tavrı da ka|enderdir,
hastır. Onun için çok müdahil olmadan aktarmaya çalışacağım. ı-J.

Yaşını; Doğduğumda Atatürk'ün ölümüne yas
tutuyolarmış, (kıymetini biIip yasınıtutanlara selam olsun :)77'ye
yaklaşıyom, diye betim|edi.Aslım Korkuteli'nden. 120 sene olmuş
dedem geleli. Mesleğim; Dedemin dedesinden bu yana demircilik.
Annemim babasından do|ayı da bıçakçıyım. 8 yaşında başladık
körük çekmeye. Hem okula gittik, hem körük çektik. Böyle
yaşadık ömrümüz boyunca, diyen Yusuf Amca'mız evli, 3 tane
de çocuğu var.

- Sanat büyük bir hazinedir, diye başlamıştı söze. Bunu
öğrendiğinle kalmeceksin. Daha da ileri götürmeye çalışceksin.
Nasıl hazineden parayı çeker dağıtırsak hazine boşalır, parayı
daha toplarsan hazine çoğalır, sanat da böyledir. Bi hazine gibidir.
Bi yandan ustandan öğrendiğini satarken bi yandan da kendin
bişeyler katıceksin sanata. Sanatı ilerleteceksin ki eğer
sanatkörlar bi şeyler katmasalardı içine, sanat Taş Devri'nden
çıkıp da uzay devrine gelmezdı,.

Sanatkör bi adam işini temiz yapcek, dürüst yapcek.
Müşterisinin kaibini kırmecek. Bunlara çok dikkat etmesi lazım, bu
bir, Bir de; kendisi beğenmediği malı müşterisine satmecek.
Bunlar sanatın en büyük zirveleri. SanatkAr adamın elinden
gelenin en eyisiniyapmaya çalışması lazım.

El sanat|arının da ölmesinin sebebi, fabrikalarda büyük
aletlerin çalışması. Bizler de bu aletlere yetişemediğimizden
dolayı biz günden güne geriliyoruz. Davamız orda. Başka yerden
bi davamız yok. Yapıcemiz bişeyler de yok bundan sona. Yokuşu
inişe döndermemizin imk6nı yok. Ne yapalım? Şimdi başımıza
gelen şeylerle yapamıcemiz şeyleri bi araya gatamayız. Gençler
gibi akıllı olup da daha teferruata da giremiyoruz artık. Kafamız
durdu. Bu çarkta böyle yürücez. Başga çaremiz yok bizim.

Ama gençler büyüklerin nasihatlarını alır. Büyüklerin
fikirlerini alır. Bunların içine kendi fikirlerini, kendi zek6larını da
katarlarsa bizleri çok geçer, bizden daha ileriye geder|er. Eğer
bunları yapmaz; "Ben yaşecem, çalışmecem, herkes çalışsın, ben
avanak mıyım?" derse bu birgün olucek ki, annıyo musun, gendisi
guru ekme(ği) de bulamecek. Bunun için, iyi bi sanatkör olmak için

çalışmayı bend edecek kendine.
Uğraşıceksin. Yapdığın, başardığın şeyin daha iyisiniyapmak için
iyi çareler arecen. Bunları bulamazsan geride kalırsın. Senden
daha eyisini öteki yapar, senin malını almaz,,ar, İşde bunları
düşüncek esnaflar. Herkes düşüncek..
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Ama yalnız, devir değişti. Devir öldü. Bizim eiimizdeki
iptidai aletlerle bundan ileriye gedecek güçte değiliz. Bu gücü
bulamadımız için de geriliyoz. Ama fabrikalarımız öyle değil.
Mühendislerimiz öyle değil. Çıkmışlar, yapıyolar. Yalnız on|arın bi
kabahatleri var; "- Bir mühendisim ben" diye giriyor, fabrikanın
başına oturuyo ve güzel şeyler yapıyo. Hocalarından öğrendiği

şeyleri. Sonra, bir de bunları kullananlarla, bu işi yapanlarla bir
araya gelip bir istişare edip de;" - Sen şurda hata yapıyosun,
Şurasını acık daha ince yapsan, burasını acık daha kalın tutsan?"
dese. Ustalardan da bi fikir alsa. Yani sohbet fikri. Esas işi yapicek
olan gine O. Biz değiliz yani. Zarif yapıcem diye eğildiğini,
büküldüğünü düşünmeyo, Ama böyle bir fikir alsaydı ülkenin
ilerleme ayağı bi kat daha ileriye gederdi. işte orasını, o noktaları
düşünmek lazım. Yetişen mühendislerimizin kendi fikir|eri ile
onlardan önceki uğraşmış, tecrübeli sanatk6rlarımızın,
ustalarımızın fikrini bi arada ortaya koymaları lazım. Bunu
koymuyolar. "Biziz|." diyolar. Bazılarını başarıyolar,
başaramadıklan zaman da oluyo tabi. Benim gençlerden

şikAyetim şu; Gençler eveli başı tembel. Efendim cep telefonuna,
televizyona, internete başladığı zaman dünyayı görmeyo. Hayıırr.
Dünyayı görüceksin. Dünyasız bu fen ileri gitmez. Hem dünyayı
görüceksin, hem bunlara çalışceksin hem de kitabına çalışceksin.
Ğençler kitaba çalışmeyo şimdi. Neye çalışıyo? İnternette oyuna

çalışıyo. Halbüsü hocaların anlatdını iyi dinledikden sonra, bir de
kitapdan eyi anlamaları, okumaları lazım. Bende de var torun,
okuyo. Anleyo musun? Ama dediğim gibi biz Ona desek de fayda
yok, arkadaşları demeyo çünkü. Böyle bi durumda, çocuklar
kendini oraya kapdırık. Oraya kapdırceksin , olazım, tamam ama
bir yandan da emek lazım insana. Bugün bir kız çocuğu büyüdü.
Yemek pişirmesi bilmeyosa olur mu? Olmaz. Bir gız çocuğu evi
temizleyip süpürmesini bilmeyosa olur mu? Olmaz. Bulaşık
yıkamasını bilmeyosa olur mu? Olmaz, lşte bunlar doğanın kuralı

şeyler. Bunlar insanların mecbur yapıcek olduğu hizmetler. Ee,
bunları yapmazsa, "ben okuyom, ben internete bakıyom" dee
(diye) ayırırsa kendisini ne olur? Herkes ayrılırsa kim kalacak
oılada? Bu işleri ehdiyarlar mı yapıcek? Hadi ehdiyarlar da öldü.
Sona nolcek? Dünya baki değil ki. ölcez biz de. Ehdiyarlar yapdı,
yapdı da oldu ya eli aya dutmaz oldu. Ne yapcez? Böyle sorunlar
var gençlerle, Kuşak farkından dolayı bunlar oluyo ama iyi bi

talebe, iyi bi insan ikitarafında terazilitutup fikirlerini alması |azım.
Bunları almazsa, bunları toplayamazsa işde o zaman pişman olur.

Bir esnafın kazandığı on kuruşsa bu esnaf o on kuruşu
yeyemez. Yerse batar. Bu adam on kuruş kazandıysa bunun beş
kuruşunu anca yeyebilir. Çünkü sermayesine lazım para,
böyüyen çocuğuna lazım, alete-edevata lazım. Bu kadar yere
para lazımsa, hepsini kendisi yerse ondan sonraki malzemeleri
nasıl alcek? Burdaki önemli nokda bu, anneyo musun? Biz
babalarımızdan, dedelerimizden, usdalarımızdan bunu öğrendik.
Hatda şöle derlerdi; "Parayı herkez kazanır. Hatta ihtiyar köpekler
dahi kazanır ama parayı tutmak için altundan el lazım" derlerdi.
İşde bu atasözlerimiz bize doğru yolu tutmaya çalışdırdı. Onun
için büyüklerin sözlerini, nasihatlarını alıcen, hesabına geliyosa
cebine gatcen. Gelmiyosa çıkar at. Kimse bunları söylemekle
senden beş guruş para isdemeyo, anneyo musun? Benim için
büyük laf. Ben bunu saklayam, bilem kıymetini.

Yine bi tane daha söyleyem, eyi olsun. Benim usdam
babamdı. Bi gün komşum usdaya babamın çalışmasından
acizlendim, Oyun oynardı, tavla oynardı. Biz de çalışamazdık. Tek
kişi çalışılmazdı o zaman İl<i - Uç kişi çalışcen. Velhasılı, O'na
dedim ben; "Ya amca ne yabıcez böyle? Babam durmadan
gavede, ben de bişe yapameyom. Çalışameyom tek başıma."
- Oğlum, dedi. Buna bişey deyemeyiz. O kılıç bi gün senin eline
geşcek, dedi. O gılıç senin eline geşdiği zaman sen de o gılıcın
değerini veremezsen sana yazıklar olsun! Biz şimdi Onların
gıybetini etme|im, gayretleri olsun..

Bu gılıç benim elimde atmış senedir duruyo. Ben atmış
senedir çocuklarımı okuttum. Evimi yapdım ve ailemi rezil
etmecek şekilde yaşatdım. Ee, şimdi bol mıkdarda değil,
Kanaatla.. Ama ööle; "Bilmem nerde eğlencem, bilmem nerde

gezcern" değil. Yememi, ekmemi yapabildim ama öle yerlere para
atmadık. Bu atmış senede eğer ben hakikaten ben o Mustafa
Amcamın dediği gibi kılıcımı kullanamadıysam bana yazıklar
olsun."

Bi insan bi işi yaparken gözü işde olucek dairrıa. Yani ne
işi yapıyosan yap. Şoförsen gözün şöförlüğünde, taşta
çalışıyosan taşda, hizarda çalışıyosan hizarda olucek. Sakın ola
ki arkaya bakmecen. Sakın ola ki yana baknneceksin. Daima
dikkatle bakıceksin. Bi de uykusuz galmeceksin. Uykunu almış
olceksin. Bunları yaparsan elini ayanı parçalamazsın ve toplumda
iyi bi usda olarak tanınırsın, yaşarsın.
Babamın beni dükköndan kovduğu bi zaman inşaat temizliğinde
çalıştım. Yaz günü sıcak|arında Antbir|ik depolarını yapıyorduk.
Yaşım 16. Orda ça|ışdığım zaman da monta.jcia dahi usda olcem
için beni montaja verdiler. Bana dernir kesen arkadaş vardı.
Askerliğini yapıp gelikti, büyüktü. Kuwetli, demir kescek deye
Onu makasa verdiler. Velhasılı ben yukarı çıkdım, montaja, "sen,
dediler demiri sür. Pilyeyi sür. Pi|yanın boyu 10 metre. Yanları
kıvrık, bişeydi. Bir çıbıktan bi tane, 22'lik. Demirin kalıniığı.
Bileğime yakın yani kalınlığı. Şimdi bi tanesini onların dediği gibi
sürdüm demiri. Ne be|irn kaldı, ne ayaklarım kaldı, ne takatım
kaldı. Akşama kadar onu sürcem orda. "Eyvah, ben dedirn burda
bitdim. Burda öldüm." Öyle ya, kolay değil. Velhasılı o demiri
combazlar gibi ortasından dutdum. Haa, şeyi de anlatalım ki, onu
herkes şey yapmasIn. Kirişin derinliği 80 santim. 2.5 santim perde,
2.5 santim tahtası. Etti beş. Beş de yanında, on, Şurası 10 santim,
burası da 10 santim, Bunun arası da 40 santim. Bööle o perdelerin
üstünde, sallanan perdenin üstünde yürüdüm. Demiri tam
ortasına getirdim, ortaya. Elimde combaz gibi tuttuğum demiri,
getirdim. Perdenin bi tanesine iki ayağımı döndürdüm. Demiri
İzattım, hemen onlar da kaptılar demiri, "Ohh, dediler. İşte şimdi
yaptık binayı." Düştükten sonra 12 metreden aşşa düşmezsin.
Hani öyle yüksekteydi..

Velhasılı böle iki ay orda çalıştıın. Çalışdıkdan sonra
Dokurna Fabrikası'nın dernir işlerine geşdik. Oraya geşdimizde
benim vazifemi, benim yapdım o işi usda almaya başladı.
Taşaron. Ve sonunda o tutuyom derken yapışıyo şeye, tahda
boşdaymış, düşdü aşşaya. Bi kolu, iki baca kırıldı. Hasdanede
yatdı burda. Ziyaretine getdim, "Usda geşmiş olsun" deye."Ah
kerata, sen getdin, bana buniarı yaşatdın, dedi. Sen o|saydın
bunları yapdırmazdın, yapar.dın sen, dedi." Olcee varmış. Orda
öğlene kadar yoruluyoduk. Çok fena yoruluyoduk ve o
yorgunluğu, çay akıyodu Meydan'ın orda, çok hızlı akar.
Soğukdur. Ona yememi yedimmi atlıyorum, çakılların üsdüne
yatıyorum. Banyoı,nu aiıp keyindikden sonra 15 dakka da güneşte
kalıyodum. Bende bi tane yorgunluk kalmeyodu. Ama içeriyi
yeyomuş. Sulu zatürreye tutulmuşum. Bi yandan soğuğa
alışdırıyom vücudu, bi yandan sıcağa alışdırıyorn.Gençler de
bunları yapması nlar yani. Bunlar kötü şey."
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Velhasılı öyle.bi hasdalık geçirdik amaAllah razı olsun Dr.

MehmetTOSUN'dan. lyi bi doktordu. O dedi bana;
- Kaç gün oldu hasta ola|ı?
- Üç gün, dedim. Akrab amız daoluyodu.
-Altı ay önce senin böğrün ağrımıyo muydu?" dedi.
-Ağrıyodu, dedim,
- Niye gelmedin o zaman, dedi?
- Geldi, geçti, dedim.
- lşte bu onun şeyi, dedive çok güzel tedavi etti, Kurtardı

bizi, anneyo musun? Ondan sonra da her "hasyayım" deye
getdiğimde ewela zatüryeden başlardı kontrola.

- Nasıl birtedavi uyguladı sana?
- Kan yapıcı ilaçlar verdi. Gıyma, iki sefer çekilmiş.

Yıkanmama cezası. Çok şeyleri kesti. lstirahat verdi, çalışma yok.
Velhasılı, bunun için çok şeyler kurtardık çok şükür. Bu yaşa
geldik. Buraya gadarını biliyom ama sonumuz ne olur bilmem?

- İşal|ah iyi, hayırlı olur sonumuz. Ailah hepimizin sonunu
hayır etsin,

- lşalla yavrum,
- Peki, başka gençlere söylemek istediğin bişey var mı,

son olarak? Söyledin gerçiçoğunu da.
-Gençlerin ekseri yapıce şeyler; büyükleri sevsin.

Küçükleri de gorusun. Maalesef bunları yapmıyorlar. Benden
başka kimse yok görüyolar kendi|eri. Halbüsü değil. Hepimiz bi
arada olmazsak yakışmayız. Tek başına bi insan dağda-bayırda
koşsa ne dersin O'na? De|i dersin. Neden? İnsanlar topiumda
yakışır. Topiumda birbirlerine gelip giderek anlarlar. Gençler
bunları da yapmıyolar, Bunların yanında onlara ders veren
hocaları ti'ye alıyolar. Bunlar yanlış. Çünkü Onun fikri neyse onu
söylicek sana. Haa, sen onun fikrinde bi yanlış bulduysan sen de
kafandan o yanlışını düzelt. Düze|tmeye çalış. " Burda bana
anlattı ama şurda hocamın yanlışı var. Ben bunu yapmayam." De.
Sen de onu düzelt e mi? Bunlar gibi şeyler çok önemli. Terbiye çok
önemli. Bunları yaparlarsa gençlerimiz pırlanta gibi çocuk|ar. Biz
gençlerimize, evlatlarımıza kötü derniyoz. Oy|e bişey yok. Ama
deli toyluğun şeyinden, anneyo musun? Kalp kırıcı şeyleri de
yapmaları yanlış. Ve çalışmaları lazım. Çok çalışmaları lazım.

Çünkü fen boyuna ileri gediyo. Esgiden hamballıkla gazanıyoduk
parayı. Şimdi fenle kazanı|ıyor. Bunları bilmezse, bi ipin ucuna
sahip olamazsa, bunları bilmek lazım. Bunları bilmesi için de çok
çalışması lazım. Her yönden ama.Yalnız guwetle değil. Fikirle,
okumakla, araştırmakla. Bunların hepsi çok önemli. Gençlerin
bunları çözmeleri lazım. Bunları çözemezlerse akıbetleri iyi
olmaz.

- Geleceğimizi nasıl görüyorsun peki?
- Geleceğimizi de "iyi görüyom" desem, yalan. "Kötü

görüyom" desem, yine yalan. "Neden?" deceksin. İyio|mamız için
hepimizin birer evi olması lazım, "Kötüyüz" desek, hepimiz de kötü
deyiliz ki. İçimizde iyimiz de var. Şimdi bunun hangisini alalım ele?
Biz iyi olmaya çalışalım. Başga decek bişey yok.

- Herkes kendinden sorumlu de mi?
- Hesabı orda yalnızvericek herkez. Orda kimse kimseye

gar|şmeyo. Hatda babası evladına, evladı babasına garışmeyo.
Orası öyle bi yer. Onun için oraya getmeden biz burda kendimizi
düzeltirsek eyiolur.

-Ağzına sağlık amcacığım. Çok güzel oldu.
- işa|lah yavrum. Bi insan şuraya bi gazık çaksa,

hayvanını bağlasın kenarda, gaçmasın hayvanı deye. Yemi -
suyu yakınında. Bi başkası gelse, "iyi yapmış bunu ama bu burda
değil, şurda olsa daha eyi"deyip bunu burdan söküp şuraya
çakarsa o da sevap gazanryo. Obürü de gazanıyo, o da gazanıyo.
İnsanlar iyi niyetlerini kuIlandığı müddetçe iyi niyetlerinin karşılığı
gelir. Ama iyi niyetleriyerine kötü niyetlerini gullanıyosa bil ki onun
da akibeti kötü olucektir. Eninde sonunda. Ama şu gün mü olur, ne
zaman olur, ona bişe diyemem..Akibetimiz hayır olsun..

SOMUNCU BABA,ŞEYH HAMiD-i VELi , (133,1 -1412)

ABDULLAH SATOĞLU

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında, yAni XiV.
Yüzyılın ilk ve ikinci yarısı ile XV. yüzyılın başlarında yaşamış,
velilerin ulularından Türk tasawuf ve kültür hayatında önemli bir
yer işgal eden Şeyh Hamid-i Ve|i,aslenKayserilidir.

Bir ara Bursa'da, ümmi bir tavırla, ekmek pişirip sattığı
için "Somuncu Baba", bir ara da Aksaray'da bulunduğu için
"Hamideddin Aksarayi" diye anılan Şeyh Hamid-i Veli, Musai
Şemseddin ad ı nda bir şeyhin oğludur.

1331 yılında Kayseri'de Talas'ın Akçakaya köyünde
doğan ve küçükken çabanlık yaptığı ve ineklerle konuştuğu
yolunda menkıbeleri olduğu bilinen Şeyh Hamid-l Veli, ilk
tahsilini babasından a|mış, onun vefatından sonra, ilim tahsil
etmek izere, Kayseri'den ayrılarak, Şam, Tebriz ve Erdebii'e
gitmiştir.

Erdebil'de, Şeyh Seyfeddin lshak'ın torunlarından, Hacı
Alaaddin Ali Erdebili'ye teslim olmuştur.Bu zattan, kısa zamanda
zahiri ve bAtıni ilimleri öğrenmiş ve hakikat-ı Muhammediye ile
mücehhez olarak, Kayseri'ye dönmüştür.

Hamideddin Hazretleri, Kayseri'de halkı irşadla meşgul
olduğu sıralarda bir gün, sevdiği öğrencilerinden birine;

- Ankara'da Numan adında bir müderris
vardır...Kendisini bulup buraya d6vet ediniz! diye buyurdu..

Öğrencilerinden ŞücaT Karamani, Ankara'ya giderek,
Müderris Numan'ı Kara Medrese'de buldu ve dururmu
bildirdi... Müderris Numan;

- Bu dAvete icabet elzemdir.I Cevbını verdi ve birlikte
Kayseri'ye geldiler.

Buluşmaları, bır Kurban Bayramı gününe ratladığı için,

Şeyh Hamid-l Veli, "Allaha hamd ve senalar olsun ki, iki bayramı
bir arada yaşıyoruz" diyerek, ona "Bayram" lAkabını
verdi^.,Böylece "Hacı Bayram-ı Veli" diye anılacakolan Numan,
Hamideddin Hazretleri'nin sohbetlerini dinleyip, kerametlerini
gördükçe, onun büyük bir 6lim ve evliya olduğunu daha iyi
anladı...Hocasından zahiri ve bötıni ilimleri öğrenerek, kısa
zamanda büyük mesafeler katetti, zamann büyük velilerinden
oldu...

Hacı Bayram-l Veli'nın, tasawuf Alemindeki yerini ve
mürşidi Şeyh Hamid-l Veli ile olan münasebetini, XV. Yüzyılda
yazıldığısanılan;

DediŞeyh Hamid ona
Önden sonun gürolsun.
Gürdürönünden sonu
Sultan Hacı Bayram'ın.

mısralarından öğrenmek mümkündür.
Bir süre sonra, Şeyh Hamideddin, manevi bir emir

üzerine Tebriz'e gitti... Dönüşte Bursa'ya yerleşti.
Bursa'da, Molla FenarT mahallesideki çilehanesinin

yanında açtığı fırında, merkebiyle dağdan getirdiği odunlarla
ekmek pişirirdi.. ,

- Somunlar mü'minler... Somunlar mü'minler! diyerek
sattığı ekmekte, ayrı birlezzetve bereket hisseden Bursalılar, bu
sevimli ihtiyarın, boş insan olmadığını anlamış ve ona,
"Somuncu BaQa" veya "Ekmekçi Koca" demişlerdir...

Yıl 1399...Günlerden Cuma..,Yıldırım Bayezıd Han
tarafından, Niğbolu Zaferi'nin nişanesi olarak, Bursa'da inşa
ettirilen Ulu Camii'nin, ibadete açılmasını, halk sabırsızlıkla
bek|emektedir

Nihayet. Beklenen an gelmiş ve Yıldırım Bayezıd Han,
damadı büyük Alim Emir Sultan Hazretlerinden, ricada
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tıulunarak,
- Ya Emir, kapıları sen aç ve ilk hutbeyi de sen oku! Veli

bir kişiolduğun için, bu şeref sana aittir, dedi,
Nte var ki, EmirSultan Hazretleri, bu teklif karşısında;

- Sultanım, zamanrl büyük 6limi ve velTsi, şu anda
aramızda bulunuyor...O varken, imamet ve vaizliği, bizim
yapmamız uygun değildir. Bu muhteşem cami-i şerifin, açılış
h utbesini okumaya lAy ıkzad, işte oradad ı r diye buyurdu.

Sultan Bayezıd, şaşkınlık içersinde sordu;
-Ozatkim ola ki?
EmirSultan şöyle dedi;
- Adını belki işitmişsinizdir Sultanım..."Somuncu Baba"

denilen, ekmekçi bir ihtiyarvardır. Ulu Camiin inşaatı sırasında,
işçi|ere ekmek satmış, halk o ekmeklerde, büyük bir lezzet ve
bereket bulmuştu...lşte o zad, büyük veli Şeyh Hamideddin
hazretleridir.. .

Sultan ve camii hıncahınç dolduran cemaatin heyecanı
daha da arttı...Bir köşede oturmakta olan ve yıllardır kendini
gizlemeye ça|ışan Hamideddin-i VelT, Emir Sultan'ın yanından
geçip, mimbere doğru ilerlerken;

- Ne ettin Emir'im? Bizi ele verdin! dediğiduyulmuş, yine
de, hutbeyiokumuştu.

Fakat, bu öyle bir hutbe okuyuştu ki, Fdtiha süresinin,
tam yeditürlü tefsir ve izahı, dinleyenleri iyice şaşırtmıştı...

Cemaatın arasında bulunan, zamanın büyük ilim adamı
Moila Fenari, hutbeden sonra, heyecanını gizleyemeyerek;

- Somuncu Baba, önce FAtiha süresinin tefsirindeki
müşkilimizi, keramet göstererek halletti....llk tefsiri, cemaatın
hepsi anladı. İkinci tefsiri bir kısmı anladı. Üçüncü tefsiri pek az
kişi anladı. Dördüncü ve sonraki tefsirler ise, bizim idrakimizin
dışındadır...demekten kendini alamadı.

İlimdel<l yücelik ve sırrını, böylece kabul ettiren
Somuncu Baba, aynı hutbeden sonra, camiin üç ayrı kapısında
birden görünerek, Bursalılara elini öptürmüş, fakat halkın
kendisine karşı gittikçe artan ilgive iltifatı karşısında;

- Sırrım f6ş oldu, dillere düştüm...Artık buralarda kalıcı
değilim, d iyerek, Bu rsa'dan ayrı ld ı ve A[<saray'a yerleşti.

Ömrünün son günlerini burada yaşamış, Allah Tealö'nın
emir ve yasakların ı, bildirmekle meşgul olmuştur..

Daha sonra küçük oğlu Halil TaybT ve öğrencilerinden
Numan (Hacı Bayram-l Veli) ile birlikte Şam'a ve oradan da
Hac'ca gitmişlerdir. Hac'dan dönüşlerinde, Hacı Bayram-l Veli
Ankara'ya, Şeyh Hamid-l Veli (Somuncu Baba) ise, önce
Aksaray'a, sonra da Darende'ye giderek, Hıdırlık (Zaviye)
mahallesine yerleşmiştir.

Ömrünün son yıllarını, Darende'deki çilehanesinde
geçiren bu ulu Alim, 815 H.l1412 M. yılında l-,lak'kın rahmetine
kavuşmuştur. Türbesi, Darende'de, kendi ismini taşıyan caminin
içindedir,

LömiÇelebi, "Nefahatül Uns" adlı eserinde;
"Şeyh Hamid bin Musa, Kayseri kaddesullahu Teala

Sırrı Kayseri şehrindendir.
lVütebahhirin-l meşayıhın kibarındandır. Cami-l ulumi,

zahiri ve batınidir. Keramatı, hadd-| beyandan mütecavizdir..."
dedikten sonra,, Onun, "Hazret-l HızırAleyhisselatı vesselam ile
musahabet edenlerden" olduğunu söylemektedir.

Bursalı Mehmet Tahir Efendi, "Osmanlı Müellifleri" isimli
kitabında, Hamideddin-i Aksarayi'den bahsederken, onun
"Şerh-i Hadis-i Erbain" isimli bir eseri olduğunu ve H.81S'te vefat
ettiğini yazmaktadır.

Ünlü halk şairi Develili Seyrani de, "Evliyalar
Destanı"ndaki;

Bir kez nazar eyle güneşe aya
N e i bret göste ri r f6n i d ü nyaya,
Hultıs-i kalb ile gelAksaray'a
Şeyh H am id-i Vel'| seyh an a yalva r,

mısralarında, onun Aksaray'daki mAnevi havasını teneffüs
etmiştir..

Şeyh Hamid-i Veli, ziraatla uğraşan öğrencilerinden
birine, bir miktartohum verdi ve:

- Bu tohumların bir kısmını, tarlanızın yarısına sizin için,
diğer kısmını da, tarlanızın yarısına benim için ekiniz...diye
buyurdu.

Tohumlar ekilip büyüyünce, tarlaya gittiler. Oğrencinin
tarlasında çok güzel mahsul vardı. Diğerinde hiç ekin
bitmemişti. Hamid-i Veli hazretleri;

- Bu tarladan hangisi sizin, hangisi bizim içindi? diye
sorunca, öğrenci utandı ve bol ürünlü kenditarlasını göstererek;

- Bu tarla sizindirefendim, dedi. O da, ekinlere bakarak;
- Biz 6hiret için çalışıyorduk...Aceba hangi

günahımızdan dolayı dünyamız m6mur olmaya başladı? deyip
üzüntüsünü dile getirdi.

Hocasının müteessir olduğunu gören öğrenci, gerçeği
söylemek durumunda kaldı ve onun üzüntüsünü giderdi...

Şeyh Hamid-i Veli'nin, duru Türkçe ile yazılmış bir
"Niyaz" şiirini sunuyoruz:

senden doldu ikicihan
oldum zuhurunda nihan.
Ger bulmayam seni öyan
YA Rab n'ola hölüm benüm?

Dilde kanaatolmaya
Zühd ile taat olmaya
Senden hidayetolmaya
Yö Rab n'ola h6lüm benüm?

Soigün ki mizan kurula
Hak kapusunda durula
HalAyıkod'a sürüle
YA Rab n'ola h6lüm benüm?

Ağlarım istezörile
Kaldım diriğ ağyar ile
Bilişmedim sen y6r ile
Y6 Rab n'olhAlüm benüm?

HamidT'nin gözün yaşı
Doldururdağ iletaşı
Bilmem nidem garip başı
Yö Rab n'olhölüm benüm?
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G EZG l N LE Rl N CÖZÜYİ_E YAZİ LAN LARİ N RYO İ İt İİ Ğ İ N DA PARLAYAN ANTALYA

1W. H. Bartlett Th, Allom- 't B4O'dan devam)

Adalia nüfusu fazla olan ve büyük bir kent. BurayıAnadolu'nun en iyi yönetilen şehirlerinden
biri olarak gösteriyorlar. Bu şehrin yerleşim alanı geniş ve topraklarının da çok büyük bir kısmı
verimlidir. Hatırı sayılır derecede de deniz ticaretine sahne oluyor. Nüfusunun sekiz bin civarında
olduğu, bunun ücte ikisinin Müslüman, geri kalanının ise Rum olduğu tahmin ediliyor. İlk bakışta
görülen eski surları, büyük kuleleri, sütunları, harabe ve kalıntıları, zarif üsluplu minarelerive kalesiyle
Adalia'nın heybetli bir görünümü var, Kentin iç kısımlarına doğru iler|ediğinizde hiçbir Doğu kentinin
bu denli hoş bir görünüme sahip olmadığını görürsünüz. Bahçeler çarpıcı birzarafete sahip ve her biri
kendine has güzellikte kokularsaçan limon ve palmiye ağaçlarıyla, üzüm bağlarıyla dolu. Komşu olan
Arabistan kökenlilerin işledikleri topraklar da çok bereketli. Toprağı yaran dereler tarlalara can
verdikten sonra kayalık yerlerden geçerek buğday değirmenlerini harekete geçiriyor. Kentin Pazar
yerinde kervanlarla Smyrna'dan muntazam olarak getirilen çarşaflar, hırdavat ve İngiliz ve Alman
menşeli dokuma ürünleri bulunabiliyor. Pamphylia'yı ve Lykia'yı da kapsayan Teke yöresinin kalbi
olanAdalia şehrini bir paşa yönetiyor..."

Charles Fellows-1841 "3 Nisan.-Türklerin Atalia dediğiAdalia'yı şu ana kadar ziyaret ettiğim
tüm Türk kentlerine yeğlerim; her evin bahçesivarve de sonuçta kent sanki birorman gibi görünüyor-
peki ne ormanı? Tümü de bir kent bahçesindeki gibi yapay özenle yetiştirilen portakal, limon, incir,
üzüm ve dut ağaçlarının ormanı ve hepsi de taze ilkbahar güzelliğinde. Çarşıda tazecik çağlalar
görüyordum, meyve yüklü ağaçların altında arpalar başaklanıyor: İki ay öncede EgeAdası Syra'nın
pazarındadurum böyleydi ki, bu da bize iklimin yerel nedenlerden nasıl etkilendiğini gösteriyor...

İlk ziyaretim Vali'ye idi ve her zamanki gibi elinde benim için kalacak yer rica eden fermanı
kendisine ileten uşağımıöana göndererek benim ikametim için bir ev ayarlanana kadar yukarıya
kadar çıkıp onunla kahve içmemi rica ediyordu ve buna canım çok sıkıldı. Bu görüşmeden
kaçınamadığım için, orientalist tarzdaki bu toplantıya katılan hizmete her daim hazır kulların
ortasında Vali'nin huzuruna seyahat kılığımla çıkmak zorunda kaldım ve yükseltilmiş zemine tek bir
sandalye getirildi ve pipo ve kahve ikramıyla buyur ecJildim. İlkini reddettim, ama hakaret an|amına
gelebilir korkusuyla ikincisini istemeyerek de olsa tattım. Benden kahve fincanını almak üzere bir kol
boyu mesafede yaklaşan hizmetli, fincanın üzeriniyaklaşık on beş santim büyüklüğünde, kare biçimli,
çeşitli renklerle ve altın sim|e işlenmiş güzelim nakışlı bir örtüyle örttü; bunu, fincanda kalan telve ve
de belkiiçilmemiş kahvenin görülmemesiiçin yapılıyordu. Bu insanlararasında aşırıderecede incelik
ve zarafete işaret ettiğini fark ettiğim çok sayıda görenekten biriydi... Az sonra bana eşlik edecek biri
geldi ve zenginliği Paşa'nın zenginliğinin ötesinde bir Rum'a ait mükemmel bir saraya götürüldüm ve
burada bana, sedirlede çevrilive duvarlarına minderler dayanmış çok büyük biroda verildi...

4 Nisan.-Paşa, yakışıklı ve Sultan'ın kendisi gibi etkileyici bir kişilikti.Adı Necip Paşa idi...
Ülkenin antik eserleri konusundaki ilginç hususlarda oldukça bilgili görünüyordu. Bana gösterilen
büyük konukseverlikten söz ettim ve tıpkıTürklerin bizim kıyafetlerimize öykünmeleri gibi bizlerin de

,'onların yabancılara karşı nezaketlerine öykünmemiz gerektiği dileğimi ifade ettim. Bu sözlerimden
çok etkilendi ve kendi kılık kıyafetinin ve de çevresindekilerin kılık belliydi ve ülkesine yapılan bu
komplimandan memnun oldu... .i

Kasaba, küçük ama temiz ve bu ülkeden gördüğüm tüm kasabalardan daha uygun bir yer
yerleşmek için...Çıktığım yürüyüşten çiçeklerle yüklü döndüm ve şimdi de kendime, tanımadığım
türlerin resimlerini çizme şeklinde cehalet cezası verdim. Zor bir ceza, çünkü bunların çoğu
İngiltere'de ancak ısıtmalı seralarda görülüyor. Burada çok yaygın fundalardan biri de limon
ağacına benzeyen çiçekli çok güzel bir ağaçtır. İrislerin çok çeşidi var ve en yaygını da çok sık
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