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OKUYUCU iLE SOHBET

Değerli N EVZU H UR dostları ;

Ma-yıs 20,11 sayımızla sizlerle kucaklaşmanın mutluIuğu içerisindeyiz.Bize ulaşan sıcak mesajlarınız şevkimize Şevk
katmakta.Ayrıca, NEVZUHUR'un akademik camiad_a kaynak olarak konu edilirolması da bizim için ayrı biröğünÇolmaktadır.

Bu Ğayıdaki ilkyazımız,ABDULLAH SATOĞLU,hun CANLl BiRTARIH VE MÜZE ŞAtSIYET igt!ÜLrN/iı.l MAHMUD
KEMAL iNn( başlıklı 

'yazısı. Kısa bir tanıtım da olsa, bu kültür adamını Sayın SATOĞLU'nun kaleminden okumak,

okuyucusun a ayrıbir lezzet verecektir. 
.,' 

RAMAZAN KAR,ın.KlDEMLi TOPçU YÜZBAŞl MUSTAFA ERTUĞRULAKER adını taşıyan yazlslnln üçüncÜ bölümÜ

de sayfalarımız arasında. Önümüzdeki sayı (Temmuz2011sayısı) tamamlanacak olan buyazıYı da heYecanla beklediğinizi

biliyoruz.- 
KENDiNi TÜRK KABUL ETIVIEK VE TÜRK SOZÜ, MUSTAFAAKBABA'nın bu sayıdaki yazısının başlığı. Okuyunca

sizi n de y azar ımız gib i d uyg u lan ı p s gru r!l1a_cağ ı n ı zd a n em iniz.'oĞUzçEriııoĞİU 
VE'IV"EHMET şA-Di poLATtarafından hazırlanan ve DERGiLER DERYASlNDAN üst başlığıyla

sunulan vazı serisinde bu defa EMEL ve AZERBAYCAN dergileri; ıÜRriyr iı-r nrRyuRTLARl ARAS|NDA KÜLTÜR
KÖPRÜLERi -xnnorş DERGiLER- başlığı altında tanıtılıyor.

ALi DEM|REL yazısının başlığı İçin ynĞıvuR içiN yAKARlŞ demiş! Yazının konusu da başlığı gibi Tek olan Tanrı'Ya

yağmur için nasıl yakaİıldığını anlaİmİkta. Atalarımızın uygulayıp yaşadıkları; binlerce, belki onbinlerce Yıl öncesinden, Çok
önemli bir kültür değerimizin zamanımıza ulaşabilen bir kırıntısı_...

ENDAZESl KATLAMALlYDl başlıklı yazısı ile ANDAç, alın terine yapılan haksızlığı konu ediyor. lnancı ne olursa

olsun, insan emeğini hiçe sayan kişiler acabainsan mıdır? Bizzatyaşamış olduğu bir hadiseyi anlatan buYazıYı okumamak

büyük nHJulİi;,rdaki 
şiirlere gelince: MUSTAFAAKBABA; BAĞDAD, HiKMET öZDrHıiR; BAŞlM GÖZÜN/ ÜsıÜNr oiyor.

remmuz 20 1'1 sayı m ızda bul uşmak üzere..,

r
:
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CANLı BiR TARin ve MÜzE
şAHsİYEr,

iaNüLeıuiN ıvınHMuD KEMAL iıteı_

ABDULLAH SATOGLU

Rahmetli şair Süleyman Nazif in:

"Hez6r gıpta o devr-i kadim efendisine
Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine. ,,"

mısralarıyla tarif ettiği, değerli tarih ve biyografi Olimlerimizden
İOnıilemin Mahmud Kemal İnal Bey'i,ilk defa, hocam merhum
Hakkı Tarık Us'un düzenlediği "50. Yıl Jübilesi"nde görmüş ve
yakından tanımak mutluluğuna ermiştim.

İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu'nda okuduğumuz sırada,
"Basın Tarihi ve Hukuku" derslerimize gelen Hakkı Tarık Bey,
1953'te İstanbul Eminönü Halkevi salonunda, geniş çapta bir
jübile düzenlemiş ve o yıllarda hayatta bulunan bütün 6lim, şair ve
yazarları, her yönüyle tanıtan konuşmalar yapılmıştı. Programda
yer alan şahsiyetler arasında, onların belki de en yaşlısı olan
İOnülemin Mahmud Kemal İnal da bulunuyordu.

O yıllarda hazırlamakta olduğum ""Başlangıçtan Bugüne

Kadar - KAYSERi ŞAi RLERi' dolayısıyla, özellikle "Son Ası r Türk

Şairleri" isimli muhteşem eserini, didik didik okuduğum üstadla,
kısa da olsa karşılıklı sohbet imkönını sağladığı için, Hocam Hakkı
Tarık Bey'e minnet borcumu tazelemek istiyorum.

İOnulemin Mahmud Kemal İnal; 1870 yılında İstanbul'da
doğdu. Babası Mühürdar Mehmet Emin Paşa, özel hocalar
tutarak, onun mükemmel birşekildeyetişmesini sağladı.

Mahmud Kemal Bey, önceleri Sadrazam Yusuf Kömil
Paşa zamanında, Mektubi Kalemi Müdürlüğü, Meşrutiyet'ten
sonra İstanbul Vilöyeti Eyalat-ı Mümt6ze Müdürlüğü ve Div6n-ı
Hüm6yun Beylikçiliği görevlerinde bulundu ve 1935'te emekliye
ayrıldı.

Babasından kalan "Topkapı Sarayı kadar zengin, denizler
kadar engin" Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı'nda:" ...Elli
yıldan fazla bir süre tarih ve edebiyat sohbetleri yapıldı, musik!
İasıl|arı icra edi|di. Tam bir "İbnülemin Akademisi" görünümü
arzeden konağa devam etmenin, orada kurulan ilim ve irfan
meclislerinden feyiz almanın birtakım özel kuralları vardı. Hazret,
gelenleri makamlarına ve mevkilerine göre bizzat kendisi
yerleştirir, hoşlanmadığı kimseleri kapıya yakın sandalyelere
oturtur, sürekli kendisi konuşur, bu sırada anlattığı yakası
açılmadık fıkralarla "huzzAr-ı kiram"ı "neşveyöb" ederdi. Sohbet
ve fasıl bittikten sonra aşr-| şerif|e birlikte, Aziz Mahmud Hüdöyi
hazretlerinin bir ilAhisi okunur, daha sonra misafirler birer birer
dağılmaya başlardı..."

Asıltahsili hususi olup, kendi kendiniyetiştiren ve gerçekten bir
İstanbul Efendisi olan Mahmud Kemal, ailesinden aldığı milli ve
dini terbiyeden ölünceye kadar ayrılmamış ve bütün eserlerini bu
esaslar üzerine bina etmiştir.

Kendinden dahi sAdır olsa, hatayı asla affetmeyen üstad, yeri



gelince muasırlarını tenkit etmesini ve hırpalamasını
bilirdi.._Fakat onun tenkidine uğramak bile, bir iftihar vesilesi
addolunurdu. . .

Arapça ve Farsçaya son derece vakıf olup, Türkçeyi bütün
incelikleriyle bilen ve kullanan Mahmud Kemal Bey'in, basılmamış
olanlarla birlikte, kırka yakın eseri buIunmaktadır, Bunların
başlıca|arı: (Son Asır Türk Şairleri), (Son Sadrazamlar), (Son
Hattatlar) ve (Hoş Sad6)dır. Ayrıca; (Yusuf Kamil Paşa'nın
Sadareti ve Konak Meselesi), (Kemal'ül - Hikme) ve (Evkaf
Nezareti Tarihçesinde Nazırların Hal Tercümeleri) gibi önemli
kitapları da vardır.

lbrahimAlAeddin Gövsa'nın dediği gibi, O'nun; "... Eşsiz yazma
kitaplarıyla kütüphanesi, değerli yazı kolleksiyonuyla evi ve canlı
birtarih hükmünde olan bizzat kendisi bir müze sayılabilirdi."

Hocam Hakkı Tarık Us Bey, Şair-i Azam diye bi!inenAbdülhak
Hömid'in cenaze törenine birlikte katıldığı, üstad İbnülemin
Mahmud Kemal'in koluna girerek;

- Zavallı dünyada çok çekti! diye acıma hissini dile getirince,
üstad dayanamamış ve demiş ki;

- Doğru çok çekti ama ne çekti...Söyieyeyim mi?
Akşamları kafa çekti...Dilberleri sinesine çekti... Hazineden

para çekti!
Yazdığı şiirleri başkaların;ı okuyup, onların iltifatlarına

muhatap olmaktan son derece hoşlanan Florinalı Nazım,
İbnülemin Mahmud Kemal'i de sık sık ziyaret eder, şiirlerini
nerdeyse ona da zorla dinletirmiş...Durumdan bizar olan Üstad
Mahmud Kemal Bey, bir defasında Nazım'ın yüzüne karşı şu
dödüğü söylemiş;

Birtakım l6f ileteşviş-i huztır
Etme ey ş6ir,i bt ştr-u şuur,
Herdakika bana gelmekten ise
Yılda bir kendine gelsen ne olur?

Bek6r olarak yaşayan ve o sebeple de giyim ve temizliği pek
önemsemeyen, Fatih'teki Millet Kütüphanesi'nin kurucusu Ali
Emiri Efendi, bir gün hamamdan çıkınca, İbnülemin Mahmud
Kemal'le karşılaşır. Ve hemen söze başlar;

- Gece benişeytan aldattı da, hamamdan geliyorum!
Emiri Efendi ile şakalaşmayı seven Mahmud Kemal Bey;
- Çabuk, bana birkalem köğıtverirmisin? der.
- Ne.yazacaksın?

- lşte böyle hamama gidip temizlenesin diye, seni sık sık
aldatması için, şeytana mektup yazacağım!

Tanıdıklarından birisi, Üstad Mahmud Kemai Bey'e;
- Falan şahıs senin aleyhinde şunu dedi, bunu dedi, diye,

yapılan bir dedi-koduyu nakletmiş...Arkasından üstadın
hiddetleneceğini zannetmiş...Oysa ki, dedi-koduyu nakleden
şahsa, üstadın cevabı şu olmuş,

- Ya!..O dostum benim için bir hançer hazırlamış...Sen o
hançeri getirip bağrıma sapladın!

87 yaşında iken, 24 Mayıs 'l957'de İstanbul'da vefat
eden bu değerli ölimin bırakiığı boşluk, kolay kolay
doldurulamayacaktı r. ..

K|DEMLİ ronçu YÜZBAşı
MI.ISTAFA ERTUĞRU L AKER

RAMAZAN KAR
(DEVAM)

lıı
Antalya'nın Ağva Sahilinde Paris - ll Fransız
kruvazörünün Batırılması

Meis taarruzu akim kaldıktan sonra alman zabitleri ve
obüs bataryası geri alındı.

Bataryam 1917-Marl sonuna kadar aynı mevzide kaldı.

WE
Sarp ve susuz olan bu mıntıkada çektiğimiz ıztırap
büyüktü, iaşe, ilbas, susuzluk fena idi. Tifüs, hummayi racia gibi
korkunç hastalıkların bölüğüme girmesine sebebiyet
verdi. Nihayet, 57. fırka emrine girdik. Antalya'ya gitmek üzere
sahili takiben yola çıktık. '14 - NisandaAntalya'ya vardık.

Bu facialı hayatımızın tesiri başladı.
Başta ben olmak üzere yirmiden fazla askerimle tifüs ve

hummayi raciadan hastaneye döküldük. İki aylık korkunç hastalık
devrini atlattıktan sonra e:ıki kudretimizi alnıaya başladık.
Talimlerimizi muntazaman yapryoruz. Biz Antalya'ya gelmezden
ewel Fransızlar bu beldeyi fasılalı fasılalı tehdit etmişler. Bir gün
beş altı parçadan mürekkeb bir filosu beldenin deniz kenarındaki
dört büyük un fabrikasını yıkmışlar. Topla mukabele ettiğimiz
takdirde beldeyi yakacaklarını mutasarrıflığa bildirmişler" Bu
hadiseler üzerine mantelli ve ağır ateşli obüsten müı"ekkeb topçu
kuvveti beldenin şark ve garb açıklarına yerleştirilmiş idi. 917
senesi Eylül'ünde bu harp gemilerinden birisi yine Antalya
beldesine yaklaşmıştı. Bu sırada fırka kumandanlığına yeni tayin
edilmiş olan Miralay Şefik Bey bu gemiyi obüs ve mantellilerle
makas ateşi altına almıştı. İşbu Fransız gemisi de bataryalarımızi
ateş altına alacağı yerde, beldeyi ateş altına alarak ateşimizden
çekildi. Uhudu medeniyeye mugayir olan Fransız gemisinin bu
yolsuz hareketi neticesinde beldenin birkaç evinde sakat|ık
yapmış ve iki kadını yaralamıştı. Bu hadiseden sonra Fransız
gemileri artık Antalya beldesine yaklaşmarriışlardı. Fakat
lzmir'den Mersin'e kadar olan uzun sahilimizi ablukaya memur
olan Fransız gemileri sahi| noktalarımızı ateşleri ile tacizden hali
kalmadıkları gibi gizlice sefere başlayan yelkenli kayıklarımızı da
gördükleri takdirde tahrip ediyorlardı [1 917 senesi eylülünde
Antalya'ya fırka kumandanlığına gelen Şefik Bey askerin ve hatta
ahalinin iaşesini fena bulmuştu. Asker ekmekierini hayvanat'da
yemlerini ahali gıdalarını tam alamıyoriardı. Bunun sebebi
muhtelif yerlerden buğday ve arpanın nakline, nakliye
vasıtalarının kafi gelmemesi idi. Fırka kumandanı gerek asker ve
gerek sivillerin bu sıkıntısını izale etmek için deniz vesaitinden
istifadeyi düşündü. Abluka sebebi ile harbin bidayetinden beri
karaya çekilen ve denize açılmaları ewelki kumandanlarca yasak
edilen iki ile dört tonluk yelkenli kayıklardan 15 tekneyi tamir ve
techis ettirdi. İçlerine denizci efrattan birer kontrolcü kondu. Bu
yelkenli tekne|er sivil mürettebatı ile gece|eri hareket gündüzleri
deniz kenarlarına yanaşmak kaydı iie yapılan bir talimat
dairesinde faaliyete geçti. Erzak nakliyatı başladı. Batması
muhtemel kayıkların bedeli sahiplerine verilmek için bir de sigorta
sandığı tesis edildi. Bu sayede gerek askeri kıtaatın gerek sivil
ahalinin iaşe sıkıntısı kalktı. İşte denize indirilen büyük harbin
sonuna kadar nakliyat işlerinde hizmetler eden bu yelkenlifilo idi ki
Antalya sularında Fransız harp gemileri ile mücadelemiz
kapıiarını açtı ve iki geminin batırılmasına sebep oldu.)

Bir gün birfırka emri yevmisinde şu yazılaı,ı okudum:
" .... günü Ağva'da bulunan karakolumuza erzak götüren

yelkenli kayığımızAğva iskelesinde bağlı olduğu halde
Fransız gemisi limana gelerek köyü topa tutmuş ve indirdiği bir
motorla bu yelkenlimizi alıp götürmüş ve enginlerde batırmıştır..."

Bu hadise; fırka kumandan vekili Binbaşı Hulisi Bey'in
dikkat nazaı,ını çekmiş olmalı ki, birgünAntalya civarında
bataryamın ta|imini gelip seyrettikten ve tenkidini yaptıktan sonra
bendenAğva limanı hakkındabazı izahat istedi ve azami kutru bir
kilometre olan bu limana gelip girmeğe cesaret eden düşman
gemisinin, bataryanın ateş baskını i|e batırılması mümkün olup
olmadığını sordu. Mümkün o|duğunu ve bu vazifenin
memnuniyetie tarafımdan yapılacağını söyledim. O zaman fırka
kumandanı olan Şefik Bey mıntıkaları teftişe çıkmış olduğundan
135, Alay Kumandanı Binbaşı Hulusi Bey fırkaya vekilet
ediyordu.

Fırkaca şu vechile bir tertibat alındı:
Antalya merkez kumandanı Ağva'ya bir yelkenli kayık

gönderecek ve bu kayık, düşman harp gemisini görünce k6yıktan
karaya bir şeyler boşaitıyormuş gibi hareketler yaparak düşnıan
gemisi limana gelecek ve bundan sonra piyade, makineli ve topçu
ateşleri ile baskın yapılacak idi. Talimatı ve emri aldım ve 1917
senesi 1. Kanunun 5. gecesi Antalya'dan hareketle 7 - 1.
Kanunda Ağva'nın cenubundaki hakim buruna bataryamı
yerleştirdim. lki gün zarfında tahkimatımızı bitirmiş ve yelkenlimizi
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iskeleye bağlamıştık Düşmanın nazarı dikkatini ce|p etsin diye bu
gemimizin içinde öteberi eşya koyarak içinde bir faaliyet varmış
kanaatini verdirdik. İskelenin yanındaki tepeye gömülü siperlere
piyade takımı yerleştirdik. Fenike'ye kadar uzanan jandarma
telefonundan istifade ederek ayrıca Gelidonya burnuna da
gözcüler koyduk. Bu tertibatı aldıktan sonra vazifeyi şu suretle
taksim ettimı

Yelkenli kayığı idare eden iki nefer güya iskeleye bir şeyler
çıkarıyorlarmış gibi gidip gelecekler, kruvazör limana girmeye
başladığı sırada bu neferler yelkenliyi bırakıp köye doğru
kaçacaklardı. Bu suretle gemi, limanın ortasında durarak
şüphesiz motorla yelkenlimizi almağa savaşacak, tam ipi çözüp
götüreceği sırada piyade takımı motoru şiddetli ateş altına
alacaktı. Piyadenin ateşe başlamasıyla beraber bataryam da
kruvazöre ateş açacaktı.

Böylece vazifeyi taksim ettikten sonra düşman gemilerinin
gelmesini bekledik.

13 - 12 - 1917 Perşembe sabahı saat,8 de Fenike'de ki

telefon birbiri ardı sıra iki düşman gemisinin Adrasan istikametine
geçtiklerini haber verdi. Biraz sonra Gelidonya burnundaki
gözcümüz de ayni haberi tekrarladı. Esasen mevzide bulunan
efradım hemen topbaşı ettiler. Açık olmakla beraber çok güzel
gizlenen bataryam pekyakından bile belli olmuyordu.

Saat 11 dakika 30 da Fransızların Paris - ll veAleksandra
gemileri mevziimin altı ki|ometre önünden ağır bir yolla geçtiler ve
biraz sonra limandaki yelkenlimizi görünce istikametlerini limana

çevirdiler. Ağır ağır gelerek Paris ll tam limanın ortasına,
Aleksandra da hemen mevziimizin önündeki yarın dibine gelip
durdular Aleksandra karaya o kadar yakın durmuştu ki, burun
üzerinden kuwetle atılacak herhangi bir taş doğruca güvertesine
düşebilecekti. Paris - ll ile aramız 800 metre idi.

Bu müthiş panorama, karşısında gemilerle burun buruna
adik. Duyduğumuz heyecan büyüktü. Gemiler taraf ından
duyulmaması için ilk kumandaları işaretle ve sessizce vermek
mecburiyetinde kaldım, Maskeler altından kabaca nişanlarımızı
Paris - |l ye bağladık. Gemi; bordasını, baş ve kıç 15 lik toplarını
köye çevirdi. Kıç direğine büyük bir Fransız bayrağı çekti, lndirdiği
motora 10 kadar silahlı bahriyeli bindi. Motorun baş tarafına bir
makineli tüfek yer|eştirerek yelkenlimize doğru süratle gitmeye ve
sahili makineli ile taramaya başladı [her nedense bu sefer köyü
topa tutmadı]. Batarya dürbünümün adesesi içerisinde ki

manzara cidden mükemmeldi, Gemi güvertesinde dolaşan
bahriyelilerin ağızlarındaki pipoları hatta küçücük köpekleri
tamamen görünüyor, bağıra bağıra konuşmaları mükemmelen
işitiliyordu. Motor yelkenlimize yanaştı. lpi kesti. Arkasına takarak
dönmeğe başladığı sırada piyadetakımınızın baskın ateşi motoru
durdurdu. İçindekiler tamamen öldürüIdü. Artık sıra bize gelmişti.
Süratle maskeler atılarak ateşe başladık. Attığımız ilk dört aralıklı
atımın ikisi kısa biri uzun olarak denize düştü. Biri görülemedi

[Aldığımız esir gemi süvarisi Yüzbaşı süvarisi Rolenden
öğrendiğime göre görünmeyen bu atım doğrudan doğruya
geminin makine dairesine girmiş ve makineyi sakatlayarak
seyrine mani olmuştur.] Müteakip seri ateşimizde atımlarımızın
onda sekizi gemiye değiyordu. Gemi, her ne kadar kıç topu ile bize
mukabeleye çalışmış ise de derhal tahrip edildi. Gemi yavaş
yavaş açılmaya çalışıyor; fakat makinenin bozulmasından bu
hareket hissedilmeyecek derecede yavaş oluyordu. Her iki

bordasından çıkardığı sisle kendini gizlemeğe ve ancak 1 100

metreye kadar açılmaya muvaffak olabilmiş ise de ateşimizle
ezildiğinden takatsiz kalmıştı. Attığımız 145 atımdan 110 u gemiye
değdi. 18 dakika süren bu mücadelenin sonunda cephaneliği de
infilak etti. Gemi alabora olarak battı.

Aleksandraya gelince; biz Paris - ll ile uğraşırken
zikzakvari bir yolla enginlere kaçıyor ve kıç topu ile muttasıl bize
ateş ediyordu. Her ihtimale karşı bütün ateşimi Paris - ll ye
toplayarak hiç olmazsa birisini tamamen batırmak endişesi beni
Aleksandra ilgili meşgul edemedi. Maahaza, ilk grup ateşinde bir
atımımızın makina dairesine değdiğine inanmış olsaydım;

şüphesiz iki topu Paris - ll ye, diğer iki topu da Aleksandraya
ayırırdım. Fakat bu kanaati elde etmek o dakika için müşküldü. Bu
suretle yakasını kurtaran Aleksandraya artık kolumuz
yetişemiyordu. İş bitmişti; batan kruvazörden denize dökülen
düşman efradını kurtarmak lazımdı. Saat 16 ya kadar deniz

üzerinde kalanlar, Aleksandranın gelip kendilerini ku(aracağını
ümit ederek teslim olmak istemiyorlardı. Bataryam efradı arasında
yüzücü bulunmaması ve batanların sahile biraz uzakça
bulunması kurtarma işini imk6nsız bırakıyordu. Yalnız Ağva
köyünde halen bekçilik eden siyah derili VeyselAğa isminde sakat
bir adamcağız çok fedakadık göstererek bir iki Fransız
bahriyelisini kurtarmağa muvaffak oldu [kurtaranın siyah derili
olmasından korkarak uzaklaşanlarve boğulanlar çok idi].

Sahile çıkan yaralı ve çıplak Fransız neferlerinin
işaretlerine bağırmalarına emniyet gösteren yirmi kişi daha sahile
gelerek teslim olmuşlardı ki, bunların içinde gemi süvarisi, bahriye
erkanıharb yüzbaşısı ve Fransa'nın tanınmış muharrirlerinden
Rolen ve çok sevdiği köpeği Mastik'te vardı.

Sahile çıkan esirler bitkin bir halde olup on üçü yaralı idi.

Yaralıların ihtimamla yaraları sarılarak köye nakledildi. Azami
şefkat ve merhamet karşısında şaşıran bu zavallılar yüzlerimize
tuhaf tuhaf bakıyorlar içinde bulundukları sıcak muhite
inanamıyorlardı [Yaralarını sarmak için malzememiz ve bilhassa
sargı paketlerimiz yok gibi idi. Çeneleri kısılan bu bedbahtların
yaralarını sarmak için bataryam kahramanlarından bazı|arı sanki
kendilerine öğretilmiş gibi üst gömleklerini çıkarıp parçaladılar.
Onların yaralarını sardılar. Bazılaı kaputlarını, bazıları ceketlerini

çıkarıp çıplak olan Fransız neferlerine giydirdiler. Onlara masaj
yaptılar. Kucaklarına ve sırtlarına a|arak köye taşıdılar. Büyük
Türk neferinin gösterdiği bu uluwü cenab karşısında mütehassıs
olan esirler ağlayarak neferlerimizin boynuna sarılıyor, yüzlerini
gözlerini öpüyorlardı. Ağva köyü sakinlerini bu babda gösterdikleri
heyecan ve alakayı hürmetle anmak isterim,]

Gece oldu, zaferden mütevellit neşemizi, muztarip yaralı
esirlerimize hürmeten izhar etmedik. Bütün gayretimiz hassas
düşmanın ıstırabına manen olsun iştirak etmek, elemlerini
azaltmak için elimizden geleni yapmak oldu. Köy odası ocağının
karşısında baş başa kaldığımız zeki ve hassas süvari Rolen'in
dizkapağındaki yara ıstırabını unutarak gösterdiğimiz bu şerefli
vekar ve candan samimiyetin tesiri altında gözleri doluyor ve
boğuk birsesle:

- Dünyanın en asil ve mert mil|eti... Evet, Piyer Loti
daima bana söylerdi, Gıyaben sevdiğim bu asil milletle şimdi tam
karşı karşıyayı m, Sizlere nası l teşekkür edeceğimi bilemiyorum.. .

Ben,

-Biz Türkler Fransızları öteden beri severiz, Çok eski
hukukumuz vardır. Geminizi ve bilhassa üç renkli bayrağınızı
gördüğüm zaman gayri ihtiyari kalbim sızladı. Bu bayrak bana, o,

derin rabıtayı ve şeref|i tarihimi hatırlattı, Gönül istiyordu ki,

küçücük top|arımla batırmağa muvaffak olduğum bu geminin
bayrağı bir türlü düşman olarak telakkiye gönlümün razı olmadığı
Fransız bayrağı olmasın. Fakat ne çare ki, bugün için yapılacak
başka birşeyyoktu.

-- Beni çok bahtiyar ettiniz dostum. Bu temiz ve asil
duygularınız karşısında duyduğum heyecan çok büyüktür.
lstırabımı unutuyorum, Büyük Türk milleti ölmeyecek
yaşayacaktır.

Artık Rolenle candan dost olmuştum , Saat24 e doğru fırka
kumandan vekili Kaymakam Fon Şiriştet [Fon Şiriştet izinli idi,
avdetinde fırka kumandanlık vekaletini almış idi] Bey benitelefona
çağ ı rd ı. Muvaffakıyetimizi kutlayarak aşağ ıdaki emri verdi:

1 - bataryanız 15 - 12 - 1917 saat 16 da Antalya da
bulunmak üzere Ağva'dan hareket edecektir. Halkın gösterdiği
heyecan büyüktür. Şehre girerken tezahüratla karşılanacağınız
muhakkaktır, Binaenaleyh batarya şehre muntazam girmelidir.
Esirleri yaya olarak bataryanın gerisinden getiriniz. . 2
Aldığınız esirleri şimdi birer birer çağırıp aşağıda sıra ile not
ettireceğim sualleri kendilerine sorunuz ve mümkün mertebe
müspet bir cevap almağa çalışınız. Hatta cevap vermemekte inat
edenlerden birisini diğerlerinin gözü önünde idam ediniz. Mesul
sayılmazsınız.

Sualler şunlardır:
1- Batan geminin tonu, silahları, mürettebatı ve sürati nedir?
2 - Rodos ve Meis'te ki askeri vaziyel nedir? Bu adada toplanmış
yeni kuwetvar mıdır?
3 - Süvarinin hüviyeti?
4 - İtiüaf devletlerinin yakında sahillerimize taarruz tasawuru var
mıdır ve nereye matuftur? Halen itilaf donanması nerede
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Bu hesabı da böylece kapattık.

[İzmir de çıkan Anadolu gazetesinin 13 Nisan 1335
tarih ve 2275 2276 nolu nüshalarında Figaro gazetesinden
iktibasen neşrettiği bu kıymetli makaleyi aynen aşağıda
yazıyorum].

ldama mahkı]mlar hakkında son müdafaa:
Necip dostumuz büyük Fransız edibi Piyer Loti Cenabları

18 - Mart tarihli Figaro gazetesinde yukarıki unvan ile suzişli bir
makale neşrettirmiştir ki, berveçhi ati tercüme ediyoruz:

" Kırım Muharebesinden beri Türkler için, en fena
düşmanlarıyla birlikte aleyhlerine yürümekten, en müfrit
metalib dermeyan etmekten ve bunlardan başka
gazetelerimizde m ütem adiyen onl a rı tah ki re devam etmekten
başka ne yaptık? Bütün bunlara rağmen mazinin bu
kahraman müttefiklerine, ta 1. Fransuva zamanından beri
bize sadık kalan fakat bugün Rus Çarlığı tarafından
asırlardan beri maruz kaldığı ezilmek, mahvedilmek
tehdidinden kurtulmak için Almanya]nın aguşuna atılmasını
fırsat addederek bize ait muhabbetleri inkar olunan Türklere
kızmak, hiddetlenmek saflığını gösteriyoruz. Rica ederim!
Bize ne yaptılar'? Her şeyden mesul olan İttihat ve Terakki
Cemiyetinin Türkiye de son derece ehemmiyetsiz ve tamamı
ile Alman pençesinde zebun bir ekalliyeti temsil ettiğini,yirmi
dört azasından ancak beşi hakiki Türk bulunduğu,
diğerlerinin şurdan,burdan gelme birtakım yabancılardan,
Rumlardan, Yahudilerden, Ermenilerden,.. mürekkeb
olduğunu hatırla.mak pek lazım bir harekettir.

Wilson ltilaf Devletlerince kabul edilen programında;
"Osmanlı İmparatorluğunun bugünkü aksamında Türk
tamamiyetini tahti kefalete alacaktır," diyordu. Fakat
Levantenlerin propagandası, dedikodusu tesirini
mükemmelen icra etti. Şimdi Garp ve hatta Fransa da kanaat
getirdi ki, Türkler kanun haricinde bir takım edna
mahltıklardır. Sulh konferansında yalnız onların düşmanları
dinlendi. Bedbaht memleketlerinde son derece kesif bir
ekseriyetleri ve vahdetleri yok mu? Vatanlarında karışıklık
çıkarmak için uğraşan kötü casusların tesiriyle Türkleri
ümitsiz bir harekete sevk etmekten korkmamalı mıyız?
Muharebe esnasında bizim askerlerimize müstesna muamele
etmediler mi? Bunu ink6r edecek kimse var mı? İşte bizim
şimdi onlara karşı şükranımız... Perişanlıkları içinde her
cihetten felaketler arasında yine bana hitap ediyorlar, Fakat
heyhat ben ne yapabilirim'? Sesimi işittirınek için kendilerini
hakikaten tanıyan birçok Fransızların seslerini işittirmek için
ne yapmalı? Paris'in bütün gazete idarehaneleri onların
düşmanları oIan ErmeniIer, Rumlar ve her renkten
Levantenlerle dolmuştur. Bu Türk düşmanları onları
tamamıyla mahvolmuş görüyorlar ve aralarında paylaşmak
için birbirleriyle didişiyorlar, Hiçbir tesir hasıl edeceğini ümit
etmeksizin kendilerinin en mühim müdafaa cemiyetlerinin
bi ri si nden ald ığ ı m bi r telgrafı aynen n akled iyoru m :

"ltilaf Devletleri tarafından vaat olunan adalet
umdelerine zıt olarak konferansta Türk vatanının talihi
hakkındaki yeisimiz için de nazarlarımızı size doğru
çeviriyoruz, Büyük Fransız milletinin hakkımızda bariz bir
insafsızlığı reva göreceğini ümit etmeyerek, Birinci Fransuva
torunlarının hakkımızda bu kadarfena bir talihi kabul etmeye
ulüvvü cenapları mani olacağını hatırlatmanızı istirham
ederiz" .,

Uluvv[j cenap diyorlar. Milletlerin en 1licenabı olan
bizim sevgili Fransa'mız da bu kelimenin manag yoktur.
Heyhat, heyhat! Benim aciz sedam hiçbir şey yapamaz.
Türkiye aleyhinde her taraftan yağdırılan hakaretlerin önüne
geçemez. Mamafih mağluplar hakkında bu kadar
merhametsiz hareket etmek Fransızlara yaraşmaz. Oh!
Biliyorum; onIara küfredenler ayağını asla Şarka
basmayanlardır. Türklere küfredenler o adamlardır ki, eski
batıl fikirler kendilerini kör etmiştir. Azgın bir propagandanın
faal memurları onları kandırmışlardır. Bunda şüphe yok, Bu
propagandacıların ekserisi halis Ermenilerdir, o halde onların
sözleri Türkler hakkında ne kadar doğru olabilir? Hem de bu
propaganda kendisini müdafaa etmek zamanına ve azmine

toplanmıştır?...
Alman ruhile verilmiş olan bu emrin ifa tarzını düşünmek

mecburiyetinde idim. Gençliğine mağrur bir mülazım için bir esir
idam etmek haddi zatinde pek basit bir şeydi. Fakat bu şekilde
hareketi Türkün büyük seciyesine yakıştıramadım. Binaenaleyh
hem kumandanın emrini yerine getirmiş olmak ve hem de bu
hassas insanları rencide etmemek için ilk defa süvari ile şöylece
görüşmeyi muvafık buldum:

-Muhterem kumandanI Gerek hüviyetiniz ve gerekse
Rodos ve Meis vaziyetleri, itilaf devletleri donanması hakkında
bazı malumatı kumandanım sizden rica ediyorlar. Lütfedeceksiniz
değilmi?

--Ewe|emirde şunu arz edeyim ki, soracağınız sualler
vatanıma ve milletime hıyaneti icap ettirecek mahiyette ise cevap
vermekte beni mazur görünüz. Biliyorsunuz ki, bir zabit her
şeyden ewel vatanın şerefli kurbanıdır. Biz Garp Cephesinde
Almanlardan aldığımız esir zabitlere cevapta mazur oldukları
soruları sormaktan çekinirdik. Çünkü bi|iyorduk ki o; hayatına da
mal olsa vatanına ihanet edemez. Binaenaleyh beni manen olsun
azaba sokmamanızı rica ederim dostum.

Bu hassas zabitin bu tarzda mukabelesi vicdanımı tahrik
etti. onu dahafazla ıstıraba sokmak istemedim ve dedim ki:

-Aldığım emri müspet veya menfi yerine getirmek
mecburiyetinde olduğumu takdir edersiniz. Binaenaleyh ben
sorayım siz de istediğiniz gibi cevap verebilirsiniz.-
Aldığım cevaplar şöyle hulasa edilebilir:
1 - Cevap veremeyeceğim.
2-Epey zamandır Rodos ve Meis'e uğramadığım için bilmiyorum.
3 - lhtiyat Bahriye Erk6nı harp yüzbaşısıyım. Asıl mesleğim
muharrirliktir. Çok sevdiğiniz Piyer Loti ile münasebetim
kuwetlidir. Son suaie gülerek şöyle cevap verdi:

"Bu sualinize cevap vermeden ewel müsaade ederseniz
ben size bir şey sorayım. Acaba bugünlerde sizin Erzurum veya
lrak cephesindeki askeri vaziyetiniz nedir biliyor musunuz?
Şüphesiz ki, bilmezsiniz! Bu itibarla benim de vaziyetim sizin ki
gibi değil mi? İtilaf donanmasının harekAtını hiç şüphesiz ki
üçüncü sınıf bulunan gemime bildirmek mecburiyeti yoktur.
Çünkü biz muayyen bir vazife içinde kıyılarınızı abluka etmiş,
adeta bir karakoi vazifesi görüyoruz"

vatani hislerinde kuwetli bir karaktere malik olan bu zatı
fazla sıkmağa lüzum görmedim.

Kimi gizlemeye, kimi aykırı cevapiarla işin içinden
sıyrılmak isteyen diğer küçük zabit ve neferlerden edindiğim
malumatın hulasasını şöylece tespit ederek kumandana telefonla
biIdirdim:

"Gemi bizim Mecidiyeden biraz küçük ve ayni yaşta; iki
1s'lik,4 tane 8'lik, 1 tayyare topuna ve 2 torpil kovanına malik,
azami sürati on beş, on altı mil, 150 nefere malik üçüncü sınıf bir
kruvazördür. Rodos ve Meis'te yeni bir toplanma olmadığı, İtilaf
donanması hakkında esaslı birşeyöğrenilemediği."

14 - 12 - 1917 sabah erkenden Ağva'yı terk ettik, Bir
cennet kadar güzel olan bu yeşil sahil yolu ile Kiremithaneye ve
ertesi günü saat 1S'te Antalya'ya geldik. Uzun ve sarp olan bu
yolda on üçü yaralı olan esirieri yaya yürütmeyi insafsız bir
hareket buldum. Boşalan cephane sandıklarını yelkenli ile
Antalya'ya göndererek, boş kalan hayvanlara esir neferleri, bir
zabit bineğine de süvariyi bindirdim. Bu feragatimizden esirler çok
minnettar göründüler.

15- 12- 1917 saat 15'te şehre girdik. Halkın ve 57. fırka
kıtaatının bataryama karşı gösterdiği çok samimi ve candan
alakayı saygı ile anarım

Yaralı esirler derhal hastaneye yatırıldı. Çok büyük
ihtimamla bakıldıklarından, şüphesiz ki, çok memnun idiIer. Gerek
bataryamdan ve gerek Antalya askeri hastanesinde gördükleri
şefkat ve muhabbetten dolayı çok derin intibalarla ayrılan kıymetli
muharrir Fransa'ya avdetinde gerek memleketimiz, gerek
ordumuz hakkında sitayişli yazılar yazmış ve hatta Sevr
Muahedesinin imzası arifesinde Piyer Loti'nin hakkım ızda yazdığı
heyecanlı makalenin son fıkralarını bu vefakar zabitin gönderdiği
mektubun ilhamiyle yazm ıştı r.

Binaenaleyh; bu zaferin bence maddi kıymetinden
ziyade hiç bek|emediğim halde Fransız efk6rı umumiyesi
üzerinde yaptığıtesir itibari ile de ayrı birehemmiyeti haiz oldu.
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malik olmayan bir halk hakkında yapılırsa.,,
Elimde harbin daha başlangıcında, Ermenilerin nasıl

katliam teşviklerinde bulunduklarını ispat edecek gayet
mühim resmi, hakiki birçok vesikalar var, O vakit Ermeniler,
osmanlı tebaasından idiler, Müsterih idiler, Bununla beraber
onlar memleketi istila eden Rus ordularına kılavuzluk ve
casusluk için koşmaktan geri durmadılar, Şehirlerde,
kasabalarda memleketi istiIa eden orduya yalnız Türk evlerini
göstermiyorlar, bizzat ve birinci olarak onları kendileri
yakıyorlar; Türkleri, işkencelere, katliamlara maruz
bırakıyorlardı. Muharebe esnasında kendi memleketi içinde
yapılan bu gibi hıyanetleri şiddetle ezmeyecek dünyada
hangi millet vardır? Sözüme nihayet vermek için
vata ndaşları mdan yal n ız, şu n u sormak lsteri m :

Şarktan gelen askerlerimizin, zabitlerimizin biraz
söylediklerini dinleyelim. Bizim için çok kıymetli bir müttefik
olabilmesi kabil olan bu kahraman millete idam kararını
vermek için bizi icbar eden sebepleri bilmiyorum. Şarktaki
zabitlerimizin, askerlerimizin yüzlerce mektubunu
taşıyorum. Bu mektuplar ihtiyarı bir tahassüsle yazılmıştır.
Levantenlerden nefretle bahsediyorlar, Yalnız kahraman
Türkler için o kadar muhabbetkar bir lisan kullanıyorlar ki,
içlerinden bana ıstırabım içinde haz veren bir tanesini aynen
buraya nakledeceğim, "Oh Türkvahşetleri, ermeni kitalleri ile
kafalar öyle dolduruldu ki,,," Sonra Türklerin bizim
mecruhlarımız ve esirlerimiz hakkında gösterdikleri
ihtimamdan bahsederek 'Bize, hatlar arasında düşen
mecrahlarımızı kaldırmamız için müsaade ediyorlardı, Bu
hareketi muhariplerden hepsi göstermemiştir. Çanakkale de
seyyar hastanemiz bulunan bir müstahkem mevkii
bombardıman edecekleri zaman, orayı tahliye etmemiz için
haber veriyorlardı.,," BLI mektupların hepsi imzalıdır,
Adresleri bildirilmiştir ve hepsi de kendilerini şahadet için
ç ağ ı rm akta te red d üt g öste rm e m em i ri ca ed iyorl ar.

"Oh! Kahraman bdhriye zabitlerinden birinin
gönderdiği uzun mektubu ne büyük heyecanla okudum. Şanlı
sefine baştanbaşa delinir ve büyük Fransız bayrağını daima
yüksekte tutarak batar. Kahraman zabit ve birçok yaralı
neferlerle beraber geminin enkazına tutunarak ölü denecek
bir hatde sahile doğru yüzmeye başlarlar. Türkler, Almanlar
gibi mitralyözlerle karşılayacak yerde çıkabilecekleri yeri
gösterirler. Gönderecek sandalları buIunmadığından
kurtarmak, yardım etmek için bizzat denize atılırlar.
Müfrezeye kumanda eden Türk zabiti selam verdikten sonra
dostane bir tavırla elini uzatır, tayfalara varıncaya kadar
merasimi askeriyeyi ifa eder. Sonra Fransız lisanıyla; üç
renkli hayrağa karşı silah atmak mecburiyetinde kaldığından
beyanı feessür eder. Soğuktan yorgunluktan bitap bulunan
askerlerimizi ısıtırlar giydirirler, yaralarını müşfikane
sararlar. Temini istirahatları için ne yapmak lazımsa yaparlar,
Biraz sonra civar kasabadaki hastaneye sevk olunurlar.
Yolda bir sürü halk etraflarını alır, sövüp saymağa başlarlar,
bahriye zabiti yeni Türk dostuna şiklyeteder. O da, bir kırbaç
ile halkı dağıtarak "Oh demiştir; Fakat bakınız bunlar Türk
değil HepRum'dıJr,n'

İşte böyle bir zamanda vicdanen söylemek
mecburiyetinde bulunduğum sözlerin hepsini söyledim,
Fakat pek [jmitsiz söyledim, lmdi, nihayet veriyorum ve
hakaretl.er karşısında omuzlarımı silkerek inzivag6hıma
çekiliyorum, mücadele heyhat ki, pek gayrimüsavidir. Dava
kaybolmuştur, Belki ileride müsaade olunursa red ve cerhi
gayrikabil olan bu vesaiki bir kitap şeklinde efkarı umumiye
yevazederim.

Akadem i FransezAzası ndan

KENDİNİ TURK KABUL ETMEK
VE TURK SOZU

MUSTAFAAKBABA

Bu sohbet yazısı, bana anlatılmış olan ve beni son
derece duygulandıran, gururlandıran birkaç anekdot üzerine
kaleme alındı. Umarım okuyucusunu da duygulandırıp
gururland ıracaktır..

Teknolojinin ilerlemesiyle masa başından, bilgisayar
dene'n aletle, elektirik hızıyla görüşmeler yapılıyor. Bunun bir
şekline de "çetleşme" deniyor. Antalya'da yaşayan, üniversite
mezunu, iyi lngilizcesi olan, kültürlü bir hanım kızımızbu çetleşme
modası içerisinde, yine üniversite mezunu, kültürlü, İngilizce bilen
Yunanlı bir gençle tanışıyor.

Sonraki gün|erde bu delikanlı Antalya'ya gelip ailenin
misafiri oldu. Millive manevi değerlere son derece hassas olan bu
kızımız epey bir tereddütten sonra, Cenab-ı Allah'ın takdiri imiş ki
bu Yunanlı gençle dünya evine girdi ve Atina'ya gelin gitti. Bu
yabancı damat, Avrupa kültür ve anlayışıyla yetişmiş olan kızlara
güvenemediği için bir Türk kızıyla ev|enmeyi arzulamış. Bir
Avrupalının böyle düşünmesi de bizim için gurur verici bir durum
olmakla beraber benim konu etmek istediğim şey, yukarıda kısaca
temas ettiğimiz bu evlilik hadisesi değil. Bu ev|iliğe biz ancak
"Allah mutlu etsin" der, daha da başka bir şey söyleyemeyiz.

yabancı damadımızın Atina'da bulunan iki yunanlı
arkadaşı, Türkiye'de yetişmiş olan iki İtalyan kızla evlilermiş.
Bizim Antalyalı kızımız Atina'ya gelin gidince, tanışmak amacıyla
bu üç aile bir araya geliyorlar. Antalyalı kızımız sohbet esnasında
bakıyor ki bu ltalyan kızlar Türk kadar Türk. Yunan|ı beyleriyle;
"Biz sizden milletçe her konuda daha üstünüz" diye ağız dalaşına
girip Türkü ve Türklüğü müdafaa ediyorlarmış. AnIaşıIan,
Türkiye'de bu|undukları süre içerisinde Türklüğü içlerine öyle
sindirmişler ki |talyan olmalarına ve birer Yunanlı ile evli
bulunmalarına rağmen kendilerini Türk gibi görüyorIarmış.
Antalyalı kızımız birgelişinde bunu bana anlattığı zaman hayretler
içerisinde kald ım. Duygulandım, gururland ım.

Şimdi bana, Atina'ya gelin giden kızımızın durumunu
merak edip; "o ne yapıyor?" diye sorabilirsiniz. Hemen
söyleyeyim; Türklüğünden ve inancından zerre kadar sapmış
değil. Dünyaya gelen çocuğunu tam bir Türk ve Müslüman olarak
yetiştirme gayreti içerisinde 

***

5-6 yıl Amerika'da kaldıktan sonra iki yıl kadar önce
vatana avdet eden bir dostumuz, kahvemi içmek için kısa bir süre
önce işyerime geldi. Tabii ki kahve bahane idi, amaç ziyaret ve
sohbet etmekti. Kendisiyle, ilk Amerika seyahatim sırasında
Newyork'da tan ışm ıştık.

Kahvemizi yudumlarken yapmış olduğumuz konuşmalar
esnasında misafirim, yine beni şaşırtan, duygulandıran,
gururlandıran şeyler an|attı. Güneydoğu kökenli olan bu
dostumuzun anlatışındaki heyecan da ayrıca takdire şayandı.

Şimdi ondan dinlediklerimi sizlerle paylaşıyorum.
Bir süreden beri Amerika'da yaşayan ve Amerikan

İngilizcesini çok iyi konuşan iki vatandaşımız, yukarıda sözünü
ettiğim dostumuzun da aralarında bulunduğu kimselerle
buluşmak için arabalarıyla trafikte iken, arkalarından bir başka
araba gelip vuruyor. Vuran kimse konuyu polise aksettirmek
istemiyor. Çünkü resmi işlem esnasında puan düşürme vs... gibi

şeyler sürücünün aleyhine oluyormuş. Bu şahıs; "Ben sizin
hasarınızı karşılayayım ama polise intikal ettirmeyelim..," diye
ricada bulunuyor. Bizimkiler; "iyi ama biz sana nasıl
güveneceğiz?.." diyorlar. Bunun üzerine araç sahibi; "Size Türk
sözü veriyorum" deyince bizimkiler şaşırıp kalıyorlar, Ona; "Sen
bizim Türk olduğumuzu nereden biliyorsun?" diye sual edince;
"Ben sizin Türk olduğunuzu bilmiyordum. Bizde öyle bir söz vardır.
Güven sağlamak için böyle deriz. Bu bizde eskiden beri
söylenegelen bir sözdür..." diyor. Bu cevap üzerine bizimkiler son
derece şaşkın ve bir o kadar da gururlu; "Tamam öyle olsun" deyip

f
4

l.
f

5

Piyer Loti
(DEVAM EDECEK)



W-
kısmı da, Anadolu'dan gidenlerle birlikte Osmanlı yönetimindeki
topraklara yerleştiler.

Osmanlı Devleti, 12 Eylül 1683 Viyana Bozgunu'ndan
sonra toprak kaybetmeye başladı. Atina ve Mora 25 Eylül 1687'de,
Belgrat 6 Eylül 1688'de, Sakız Adası 21 Eylül 1694'te savaş
alanlarında kaybedildi. 26 Ocak 1699'da, imzalanan Karlofça
Antlaşması ile barış görüşmeleri mas'asındaki ilk toprak kaybı
felaketine uğradık. Sonraki yıllarda bunların bir kısmı geri alındı
ise de; 93 Harbi olarak anılan 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı, 8
Ekim 1912'de başlayan Balkan Savaşları sebebiyle Osmanlı
Devleti'nin kaybettiği topraklarda 7.000.000 kişi yaşıyordu.
Hemen ardından Birinci Dünya Savaşı başladı. Savaş bittiğinde
Türkiye toprakları 776.000 kilometrekareye d üşmüştü.

Misak-ı Milii ile belirlenen ve büyük fedakörlıklarla dünya
devletlerine Lozan Antlaşması ile kabuI ettirilebilen milli
sınırlarımız dışında kalanların bir kısmı Türkiye'ye getirildi.
Onların büyük bir bölümü, zöten Türkiye'den götürülüp
Balkanlara, Kafkasiara ve Orta Doğu'ya yerleştirilmişti.
Türkiye'ye dönenIer ve Doğu Türkistanlılar gibi kendi ana
yurtlarında can ve mal emniyeti bulunmadığı için Türkiye'ye gelip
yerleşenler, Rusya'nın baskısı sebebiyle Kırım'dan
Romanya'dan 'Ak Topraklal olarak adlandırdıkları Türkiye'ye göç
eden Kırım Türkleri ile bir arada, kardeşçe yaşıyoruz, Onlar; Türk
kültürünün bir rengi-bir motifi hatta ayrılmaz ana unsuru olan
mahalli alışkanlıklarını ve zevklerini yaşatmak, kendi aralarında
dayanışma sağlamak amacıyla dernekler, vakıflar kuruyorlar. Bu
derneklerin, vakıfların haberleşme organı olarak dergiler,
gazeteler çı karıyorlar.

Yukarıda ismi geçenler dışında; Ahıska, Azerbaycan,
Güney Azerbaycan, Kazakistan, Kerkük, Kıbrıs Türkleri de
yayınladıkları dergi ve gazeteler|e kültürümüzün yaşamasına ve
gelişmesine katkıda bulunuyorlar, Bu dergilerin hemen tamamı
ücretsizdir. Bayilerde satılmamaktad ı r.

Bu yayın organlarına, töbir yerinde ise Kardeş Dergiler
diyoruz. 'Diyaspora dergilerl olarak isimlendirmek de mümkün.
Fakat diyaspora kelimesi bize ne kadar uzak ise, dergiler o kadar
yakı n.

Kardeş dergileri yayınlayanlar; açık denizlere karışınca
kaynağını unutan akarsulara inat, anayurtlarını-baba ocaklarını
unutmuyorlar. Sonraki nesillerin de unutmaması için gayret
sarfediyorlar. Onlar; bu memleketin havasını teneffüs edip, bu
yurdun ekmeğini yiyen-suyunu içen küresel kültür hizmetkArları na
ödeti; 'Biz elbette insan!ık ailesinin üyesiyiz, Fakat yalnızca
başka kültürlerin renklerini-motiflerini kullanırsak erir, yok oluruz.
Z1ten batı kültürünün kökü bizdedir. O köklerigeliştirirsek, ilimde-
teknolojide batı bizim yörüngemize girer; Diyorlar.

Bu çalışma ile milletimizin asli unsurlarından olan
kardeşlerimizin büyük fedakörlıklarla yayınladıkları dergi ve
gazeteleri, daha geniş kütlelere tanıtmak amaçlanmıştır, O
dergilerde; buram-buram vatan sevgisi, burcu-burcu Türklük
şuuru, burç-burç bayrak aşkı vardır. MahallT alışkanlıklar ve örfler
Türk kültürünün potasında olgunlaştırılmaktadır. Dergileri
yayınlayanlar; geldikleri, atalarının mezarlarının bulunduğu
bölgeler ile Türkiye arasında kültür ve haberleşme köprüsü
oluşturuyorlar. Bu yazı ile; onlarla, onları daha yakından tanımak
isteyenler arası nda köprü vazifesi görmeye çal ışı lacaktı r.

E M E L D E R G iS İ

Kırım Türkierine ait Emel isimli dergi ilk defa; günümüzde
Bulgaristan sınıriarı içerisinde bulunan Pazarcık İlçesi'nde
1 Ocak 1930 t6rihind e Müstecip Ütküsal ve sekiz arkadaşı

tarafından yayımlanmaya başlanmıştı.

el sıkışıyorlar. Telefon numaralarını alıp-verip birbirlerinden
ayrılıyor|ar. Sonra da yollarına devam edip gecikmeli de olsa
kendilerini bekleyenlerle buluşuyorlar. Yaşadıkları bu durumu
onlara büyük bir heyecanla ve bir o kadar gururla anlatıyorlar.

Bu "Türk sözü"'nü veren kimse hangi millettenmiş biliyor
musunuz?

Yunanlı...
Bu dostumuzun anlattığı ikinci hadise de şöyle cereyan

etmiş:
Longisland'da, işleticisi İtalyan olan bir pizzacıya

gidiyorlar. ltalyan işletici bunların Türk olduğunu öğrenince sohbet
derinleşiyor. Konuşmalar esnasında İtalyan; "Biz Türklerle
alışverişlerimizde senete, çeke rağbet etmeyiz. Türk söz verdiyse
o tamamdır. Öyle duyduk, öyle gördük, öyle biliriz..." diyor.

Gelin de bu sözler üzerine duygulanmayın,
gururlanmayın...

Yunanlısı böy|e diyor, İtalyan'ı böyle diyor... Hasılı, bizi
dünya milletleri böyle bilip böyle tanıyor.

Özimüz bu olmakla beraber son yüzyılda yaşanan ve
hızla artan yozlaşmalar da gözümüzden kaçmamaktadır.
Milletimizin çok büyük bir kısmını rahatsız eden bu durumun
mutlaka bitirilmesi gerekmektedir. Ecdadımızın kazandırmış
olduğu bu itibar, kendini bilmez kimseler yüzünden sarsılırsa
bunun vebali boyunlarına bir boğa yılanı gibi dolanır kalır.

"Bu nasıl biter?" Sualinin cevabı ise, ayrı bir yazı
konusudur.

DERGıLER DERYASıNDAN _ 11

rü nxiyE lLE ATAyu RTLARı
ARASİNDA KÜLTÜR

KOPRULERl:
KARDEş DERGİı_en

ocetinoglu@ttmail.com msadipolat@gmail.com

Milattan Önce (M.Ö.) 3. asrın başlarından itibAren tarih
sahnesine çıkmaya başlayan Türkler; Aral Gölü, Altay Dağları ve
Tanrı Dağları arasında kalan, Balkaş Gölü'nü içine alan üçgen
şeklindeki geniş bir coğrafyada yaşıyorlardı. M.O. 1. asırdan
sonra, çeşitii sebeplerle göç ede,rek önce Uluğ Türkistan'a, sonra
daAsya kıtasının d ışına yayılmaya başladılar.

Göç edenler; Altın Orda Hanlığı yönetiminde
Karadeniz'in bütün kuzey söhilIerinde, Kırım'ı ve Litvanya
sınırlarına kadar uzanan geniş toprakları yurt edindiler. Selçuklu
İmparatorluğu zamanında Kafkasların bir bölümünde, Anadolu ve
Orta Doğu'da Türkler vardı. Osmanlı Devleti; dünya tarihinin en
büyük siyasi ve medeni kuruluşu olarak asırlar boyunca 3 kıtada
hüküm sürdü. Bütün bu topraklarda hal6 Türkler yaşamaktadır.
Tek bir kişi kalmış olsa b|le, Türkçe konuşan, 'Ben Türküm' diyen
i nsan ları n bu lu nd uğu toprakla r Tü rk coğrafyası d ı r,

Sınırları resmen kabul görmüş olmamakla birlikte, Türk
coğrafyası, 50.000.000 kilometrekare yüzölçümü ile 5 1 0.000.000
kilometrekare olan dünya yüzölçümünün yaklaşık 10'da biridir.

Bu geniş coğrafyada yaşayan Türklerin bir kısmı, göçlere
katılmayıp, Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur, Kazakistan ve
Kırgız Türkleri ve diğerleri gibi kendi bölgelerinde kaldılar. Göç
edenler, 3 kıtada kendilerine yu( edindiler, Yurtlarında, kendi
devletleri yönetiminde asırlarca bağımsız olarak yaşadılar. Bir Müstecip Ülküsal, Emel Dergisi'ni çıkarma amacını ilk
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sayıdaki başyazıda şöyle açıklıyordu:
Millet, şöhsi dedikodulardan, istikametsiz ve hedefsiz

yaşamaktan bıkmış, kendisine gaye ve fikir yolunda yürümek için
bir ışık aramak ve bulmak ihtiyacını duymuştur,

Yüce Türk Milletinin yalnız lehçe itibariyle türlij kabile
aclları altında yaşayan grupları arasında tam birfikirve emel birliği
doğurarak Türkçülük yapmaya çalışmak; dünyanın muhtelif
memleketlerine yayılarak yüksek dağların arkasında, uzun ve
geniş suların kıyılarında, çelik süngü sınırların ortasında sarılı
kalan milletdaşlarımızın kalpleri ve ruhları ile kalplerimiz ve
ruhlarımız arasında sıkı bir bağlantı kurulmasına uğraşmaktır.

21 X 30 Cm. ölçülerinde, üçüncü hamur k6ğıda Arap
harfleriyle basılı kendinden kapaklı, 8 sayfalık derginin 20 ve 21 .

sayıları, birleştirilmiş olarak 1 Kasım 1931 tarihinde, 15 X 23 Cm.
ölçülerinde, 16 sayfa olarak ve 15 günde bir yayın programıyla
yayınlandı.

Kırım D6vösını Türk ve dünya kamuoyuna ulaştıran en
önemliyayın organıolan Emel Dergisi, kenditesislerinde dizilip bir
Bulgar matbaasında, Arap harfleriyle basılıyordu. 1932 yılı
başından itibAren yayın, 40 sayfa olarak devam eiti.

11 yıl aralıksız yayımlanan Emel Dergisi, İkinci Dünya
Savaşı'nda Rusların Romanya'ya girmeleri üzerine kapandı.
Türkiye'ye gelip yerleşen Müstecip Ulküsai, Emel Dergisi'ni 20
yıllıl<-ardOan sonİa 1 Kasım ,l960 törihinden itibAren İstanbul'da
yeniden yayımlamaya başladı.

88. sayı, ,l6,5 X 25 Cm. ölçülerinde, karton kapak
içerisinde üçüncü hamur k6ğıda tek renk.basılı olarak 48 sayfa
halinde, Haziran 1975 törihinde çıktı. lstanbul'da, Kutulmuş
Matbaası'nda basılan bu sayıda,.iki ayda bir yayınlandığı yazılı idi.
Bu sayının içeriği; Müstecip Ulküsal'ın,, 'Vietnam Savaşı ve
Sonucu', A. Karakaya'rıın;'Takvim, Yıl, Mevsim, Ay, Gün ve
bunlarla itgili inanışlal, S. Turupçu'nun;'Niçün?', Osman Esen'in;
'Batır lJlus', Turgutcan Mamaş'ın; 'Çelebicihan ve Cafer Kırımer
Anıldılal , Başlıklı yazılardan oluşuyordu. Dergide ayrıca; 'Türk
Atlantik Derneği Seminerl ve'Portekiz'de Neler Oluyol?' başlıklı
iki adet imzas vyazı, Müstecip Ülküsal tarafından kaleme alınmış;
'Rusya'da ,Birinci Müslüman Kongresi'nin Gizli Tutanakları' ve
'İkinci Dünya Savaşı'nda 1941-1942 Berlin H1tıralarl Başlık|ı
yaztnın ikinci bölümü vardı.

Emel Dergisi'nin 100. sayısı, Mayıs-Haziran 1977
dönemine aitti. Bu sayıda; Müstecip Ulküsal'ın; 'Kırım Türklerinin
Yas Günü / 18 Mayıs' A. Şekür Turan'ın; 'Doğu Türkistan Milli
Mücadetesinde Yaş Türkistan Dergisl başlıklı yazılar dikkat

çekiyordu. Dergide ayrıca A. Karakaya'nın 'Ateş'adlı şiiri, Z. Birlik
tarafından Türkçe'ye çevrilen bir yazı, Dr. Gerhard Simon
tarafından kaleme alınıp M.N.'nin Almanca'dan Türkçe'ye

çevirdiği 'Krm Tatarlarının milli harekeflerl başlıklı bir makale ile,

'Karaman Sultanı Mehmet Beğ ve Türk Dill , ayrıca; 'Libya'da
toplanan 8, İsl6m Konferansı'na müracaaf başlıklı iki adet imzAsız
yazıvardı.

Yabancı, özellikle Rus yazarların yanında, yukarıda
geçen isimlerin dışında dergide imzAları bu|unan isim|er şunlardı:
Necip AbdülhAmitoğlu, (Necip Hablemitoğlu), Kasım Yargıcı,
Tekin Erer, Prof. Dr, M. Kemal.Özergin. Necdet Kürşad, Nödir
Devlet, Yusuf Uralgiray, Emine Ulküsal, Prof. Dr. Tahir Çağatay,
Prof. Dr. HikmetTanyu, Bekir Sıtkı Çobanzöde ve Emin Bektöre"

Emel Dergisi; 11 yıl aradan sonra Eylü| 2009'da, 1995-
1998 yılları arasında yayınlanan 16x23,5 Cm. ölçü ve 56 sayfa
adedi ile, 'Yerel Süreli Yayın - 3 Ayda Bir Yayınlanır.' Notuyla
İstanbul'da yeniden yayınlanmaya başladı. 79. yılını idrak
etmekte olan derginin Temmuz Ağustos Eylül 2009 dönemine ait
228. sayısında yeralan'Eme| imzalı sunuş yaz|sı şöyledir:

Kırım Türklerinin muhaceretteki en önemli neşir organı
Emel Dergisi, uzun bir aradan sonra elinizdeki bu sayı ile yeniden
okuyu c u l a r ı yl a b u l u şm a ktad ı r.

Emel Dergisi bundan sonraki yayın hayatında,

geçmişteki ilkeli ve kaliteli yayın politikasını devam ettirecektir,
Lmel §Upnesiz, Kırım Tatar Mitli Hareketi'nin hür sesi, Kırım İstiklal
Dövösı'nın yılmaz bir savunucusu olacaktır. Adalet, hak-hukuk,
hakikat ve ahlak araytşına ilm| bir titizlikle uymak iddiasındadır ki
bunlar da Emel'i Emel yapan başlıca ilkelerdir, Emel, emeline
ulaşana kadar okuyucularından aldığı güçle hizmete devam etme
kararlığındadır.

Derginin içeriğini oluşturan makaleler ve yazarlan,.
*Sürgünün 65" yılında Dünya Kırım Tatar Kongresi"ZaferKaratay.
*Sovyet Sonrası Dönemdeki Kırım incelemeleri Hattında
Panoramik Bir Ufuk Turu,. Bülent Tanatar. -Yüzünü göremediğim
Dost/ ŞAkir Se/,m: Ai Şamil.

Üç Aylık Fikir-Kültür Dergisi Emel'in 230. sayısı, Ocak
Şubat Mart 2010 döneminde okuyucusu ile buluştu. lçeriğinde
'Emel imzalı; bu sayıya ait sunuş yazısı, Derginin Ocak 1930'da

çıkan ilk sayısındaki sunuş yazıs|, Kırım Türk|eri d6vösının
yolbaşçılarından Cafer Seydahmet Kırımer'in, derginin çıkışı
sebebiyle 1930 yılında kaleme aldığı makale, Kırım Tatar Milli
Meclisi Başkanı ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil
Kırımoğlu'nun, Avrupa Parlamentosu kürsüsünden yaptığı
konuşmanın metni, Jonathan Otto Pohl'un, Selami Kaçamak
tarafından Türkçeye çevrilen 'Kınm Türklerine Karşı Düzmece
Vatana İhanet Suçlamaları' başlıklı yazı dikkat çekiyor. Diğer
sayfalarda; Bülent Tanatar imzalı; 'Sovyet Sonrası Dönemdeki
Kırım' başlıklı inceleme, İnci Altuğ Bowman'ın; Nurettin Mahir
Altuğ ile yaptığı mülakat bulunuyor.

Bu türdeki hizmet dergilerinin kaderinde yaşanan
'Yayına ara vermeK şeklindeki olumsuzlukları Emel'in yayın
hayatında da görmek mümkün. Tam 1 yldır, 231. sayısını
beklemekte olan okuyucularına sabırlar, Emel Dergisi'ne
kesintisiz ve uzun biryayın hayatı dileriz.

İlk sayıyı kapak yapan 230. sayı

Emel Dergisi'nin künye bilgileri ve iletiş!m kanalları:
Söhibi: Emel Kırım Vakfı adına Zafer Karatay. Yazı İşleri Müdürü:
saim osman karahan.

Dr. Ahmet İhsan Kırımlı - Kırım Tatar Türkleri Kültür Evi,
Akkoyunlu Sokağı Nu: 52 Çapa, Fatih 34093 İstanbul. Telefon:
0.21İ-534 92 İ1 Belgegeçer: 0.212-635 26 11 İnternet:
www.emelvakfi.org
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MüsTEcip üı-xüsnı-:

Günümüzde Romanya sınırları içerisinde bulunan
Dobruca şehrinde, 1898 yılında dünyaya geldi. Ailesi, Rusların
baskıları sebebiyle Kırım'dan Dobruca'ya göç etmek
mecburiyetinde kalmıştı. İlkögrenimini Dobruca'ba, orta
öğrenimini İstanbul'da yaptı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca
lstanbul'a dönemediği için iki yı| süreyle Köstence'de VeciOiye
Müslüman Seminar'ına devam etti. 1916'da Romanya'nın sava§a
katılmasıyla Seminar kapanmış ve öğrenimi yarım kalmıştİr.
Bundan sonra üç Türk arkadaşıyla birlikte kendi köyünde
öğretmenlik yapmaya başlamış, bu arada Tonguç adını verdikleri
bir kültürve spor derneği kurmuştur.

1918 yılında Kırım'daki Sulkiewicz Hükümeti, Kırım
kökenli aydınların yurda dönmeleri için çağrıda bulununca
Ulküsal, bir Rus şilebiyle kaçak olarak Akyar Limanına gitti.
Burada Almanlar tarafından yakalandı ve kısa bir süre tutuklu
kaldı. Serbest bırakılınca önce Bahçesaray'daki Kaytmaz Ağa
Okulu'nda, daha sonra Fatisala ilkokulunda öğretmenlik yaplı.
1920 yılında Kırım'dan ayrılıp kaçak olarak bir Türk motoruyla
Zonguldak'ın ilçesi Ereğli'ye geçti.

Türkiye'de lise öğrenimini tamamladıktan sonra, 1922
yazında Romanya'ya dönerek Bükreş Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'ne kaydoldu. 1926 yılında mezun olup Avukatlık
yapmaya baş|ayan Müstecip Ülküsal, derneklerde, okullarda
'Türk birliği ve Türkçülük' konularında konferanslar verdi, Türk
gazetelerinde makaleler yazdı. 1930 yılının başında, Emel
Mecmuası'nı yayınlamaya başladı. Kırım Kurultay Hükümeti'nin
eski Dışişleri Bakanı ve Kırım Milli Merkezi Başkanı Cafer
Seydahmet Kırımer'in önerisi ve önderliği ile Emel Mecmuası,
Kırım Türklerinin ve Kırım İstikl6l d6v6sının resmi yayın organı
il6n edildi. Bu gelişmelerden kuvvet alan avukat Üll<ıisal,
arkadaşlarıyla birlikte Kırım Türklerinin yaşadığı bütün şehir,
kasaba ve köylerde Dobruca Türk Hars Birliği'ni kurdu, Emel
Mecmuası'nda birliğin tüzüğünü basarak, bütün şubelere
gönderdi.

29 Mayıs 1934'te birliğin ilk kurultayı toplandı, Müstecip
Ulküsal birliğin başkanlığına getirildi. 1936 yılında evini ve
matbaayı Köstence'ye taşıyan Müstecip Üll<tlsal, 20 Şubat
1936'da arkadaşlarıyla birlikte Dobruca'da yaşayan Kırım
Türklerinin karşılaştığı zorlukların Romenler tarafından daha iyi
anlaşılabilmesi için Halk-Poporul adıyla bir sayfası Türkçe, bir
sayfası Romence haftalık küçük birgazete çıkardı.

1940 yılı Eylül ayında, maddi sıkıntı sebebiyle Emel
Dergisi'ni kapatarak Türkiye'ye geldi. 1941 yılında Ankara Hukuk
Fakültesi'nde fark imtihanlarını vererek Türkiye'den diploma aldı
ve h6kim adaylığı stajına başladı. Kırım Milli Merkezi Başkanı
Cafer Seydahmet Kırımer ve arkadaşlarının aldığı karar uyarınca,
Almanya'da Kırım Türk Milli Teşkilatı'nı kurmak, Kırım kökenli
mülteci, işçi ve esirlerin Kırım'a dönmesini sağlamak, Kırım'da
yeniden kurulacak Milli Hükümet ile işbirliği yapmak üzere
görevlendirilen Ülküsal, Dr. Edige Kırımal ile birllİte Berlin'e gitti
ve 9 ay orada kaldı. Kırım'a giriş izni alamayınca Türkiye'ye
döndü. 1960 yılında Ankara'da yayın hayatına yeniden başlayan
Emel Dergisi'nde 1986 yılına kadar yazdığı makaleleriy|e Kırım
Türklerinin Milii d6vAsın ı dünya kamuoyuna duyurmaya çal ıştı.

Müstecip ülküsal, vatanseveİ, hüniyet aşığİgerçekçi bir
yazar, hukukçu ve fikir adamıdır, Hayatı boyunca dil ve din
birliğinin önemini vurgulamış, birlik ve beraberlik olmadıkça hiçbir
yere ulaşılamayacağını görmüş, hürriyet ve istiklAle ancak kültür
bütün|üğünü korumakla ulaşılacağına inanmış, öğrenim ve
eğitimde yeniliği hedef göstermiş, dürüstlüğü, bilgiyi, erdemi,

W-
inancı ve çalışkanlığı rehber edinmiştir, Romence, Fransızca,
Almanca bilen, Kırım ve Kazan Tatarcası ile Türkçenin birçok
lehçesine vakıf olan Müstecip Ülküsal'ın Emel Me-cmuası'n-da,
Romanya'da "103; Türkiye'de 214 makalesi yayım|anmıştır. Kırım
Türklerinin önderlerinden fikir adamı ve Avukaİ Müstecip Ülküsal
11 Ocak 1996 tarihinde İstanbul'da, 88 yaşında vefat etti.

AZERBAYCAN DERGİSİ
Ankara'da, 1 Nisan 1952 tarihinde Azerbaycan Kültür
Derneğf nin Yayın Organı olarak Aylık Kültür Dergisi

tanıtımı ve başlangıçta Ayda bır, üçüncü yıldan sonra lki
ayda biryayın programı ile yayımlanmaya başladı.

16 X 22 santim ölçülerinde, 16 sayfalık derginin ilk
sayısInın kapağında; 'Azerbaycan'olarak derginin ismi-l Yıl: 1,
Sayı: 1 / Aylık Kültür Dergisi / 1 Nisan 1952 / SAhibi: Azerbaycan
Kültür Derneği, / Sorumlu Müdür: Dr. Ahmet Yaşaf şekİindebilgiler,'Birlik - Dirliktir.' ve'Türkleşmek-Mİasırİaşmak-
İslamlaşmak' sloganları ile Azerbaycan Cumhuriyeti haritası ve
25 kuruş olan fiyatı yazılı idi.

_ 'Azerbaycan Kültür Derneği Yönetim Kurulu' imzah,
'Y_ayına Başlarken'başlıklı sunuş yazısında, derginin yayın hedefİ
şöyle açıklanıyor:

Azerbaycan Kültür Derneği; dördüncü kongre üyelerinin
dileklerine uyarak, bu küçük ve mütevazı derginin neşriyle yayın
programını biraz daha genişletmiş bulunmaktadır, Şimdiye kadar
sadece ilm| edebi ve tarihi konferansların neşri ite ikİifa eden
derneğimiz, Ankara'da ve taşrada bulunan İyeleriyle kültijrel
bağlarını daha fazla sağlamlaştırmak gayesiyle bu sefer bir
derginin yayınlanmasına da lüzum duymuştur. Şimdilik ayda bir
defa neşredilecek olan bu dergimiz vasıtasıyla dernegiİizin üç
seneyi aşen çalışmaları hakkında mufassal bİtgi verecğimiz gibİ,
Anadolu Türklüğüne bunca m6nen ve maddeten yakın ve komşu
bulunan Azerbaycan Türklüğünün tarihi, edebiyatı, san'atı, tiya[ro
hayatı hususlarında yurltaşlara mi.jmkün mertebe geniş Oİlgiler
vermeğe gayret edeceğiz. Öyle sanıyoruz ki; her Tİrk, ırkını-i ve
kanının ic6bı olarak, yakın ve uzak kardeşlerini hiç olmazsa kültür
bakımından tanımak, öğrenmek, tanıtmak ve öğretmekle
mükelleftir. Türklüğiin şanlı m1zisi gibi, partak gelecegi ae Ou
tanıma ve tanıtmağa bağlıdır. Azerbaycan Kültür Derİeği, her
zaman olduğu gibi mütevazı bir emeği ile bu büyük dIvaya bir
parça hizmet etmeğe çalışmakta ve bu mukaddes gayenin
gerçekleştirilmesinde bütün idealist Türk gençliğinden yardım ve
teşvik beklemektedir.

Azerbaycan Dergisi'nin hemen hemen bütün sayılarının
arka kapağında; günümüzdeki Azerbaycan'ı, 12 Ekim .1813

tarihinde imzalanan Gülistan Ant|aşması ile İran yönetimine
verilen ve TebrizAzerbaycanı olarak da anılan Güney Azerbaycan
ile tek ülke olarak gösteren bir harita ve Azerbaycan'ın tanınmış
şairlerinin şiirlerinden bölümler verilmektedir. Bunlardan birinde
Samet Vurgun'un; 'El bilir ki sen menimsen / Yurdum yuvam
meskenimsen. / Demek doğma vetenimsen / Ayrılar mı gönül
candan / Azerbaycan, Azerbaycan' mısraları, bir başkasında
Bahtiyar Vahapzöde'nin: 'Ağalar bilmedi! Birdir bu torpağ, / Tebriz
de, Bakl de, Azerbaycan'dır. / Bir el'in ruhunu dilini ancağ /
Kağ ı zl ar ü stü nde böl me k asand ı r ; Dörtlüğü yer a| ıyor.

Yayın hayatı süresince dergide; Azerbaycan'ın tarihi,
edebiyatı, tiyatrosu, musikisi, resmi, mimarisi, iktisadT hayatı, tabii
servetine ait bilgiler yer almaktadır. Ayrıca; aktüel konulara,
hatıralara, notlara ve vesikalara yer verilmektedir. İlk
nüshalarında metotlu bir surette 'Ayın Takvimi başlığı altında
Azerbaycan kronolojisi verildi. İkinci cildinde, Azerbaycan
Büyükleri genel başlığı altında ve her sayıda; siyaset, edebiyat ve
sanat hayatına mensup Azerbaycan şahsiyetlerinin biyografileri
yayınlandı. Uçüncü yıl koleksiyonunda ise 'Tarihi Günlel ve
'Vesikalat başlıklı bölümlerde; derginin ilgili sayısının
yayınland ığ ı aya rastlayan tarihi veya aktüel olaylarla ilgili olaylara
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ait bilgi ve vesikalar yayınland ı.

Kuruluşunun 59. yı|ında,'yılda 2 sayı'yayın programı ile
2011 yılının Ocak ayında çıkan derginin 378. sayısı 19,5 X 27
santim ölçülerinde, parlak kuşe kalın k6ğıda renkli olarak basılı
kapak içerisinde, parlak kuşe köğıda renkli basılı 56 sayfa hacimli
idi.

Azerbaycan Dergisi'nin bu sayısındaki makalelerden
bözılarının başlıkları ve yazarlan şöyle idi: *Türk Ordusu'nun 15
Eylül 1918'de Azerb.aycan'a girerek Ermeni işgalini kırmasının 82.
yıldönümü: Selçuk Onal. *Tarihimizin gururverici sayfası: Doç, Dr.
Vurgun Eyyub. Değişen dünyada değiş(mey)en tarih anlayışı
(Azerbaycan Örneği): Prof. Dr. Aygün Attar: *Geçm,işten

günümİze Azerbaycan'a bakış: Seriye T. Genceliyeva. *Üzeyir

Hacıbeyli 125 yaşında: Tuncer Kırhan. * Mehmet Emin
Resulzöde'nin Polonya Dışişleri Bakanlığı ile gizli yazışmaları,.
Doç. Dr. Nesiman Yagublu. *Sel6m olsun Bakü'ye: Neşe Doster.
* Aze rb ayca n' ı n e n e rj i stratej i sl: Araz Aslan l ı, Diğer sayfala rda,' 20
Ocak, 21 , Yılında', 'Elçibey'i Anarken', 'Azerbaycan'da
P arlame nto Seçi ml er| ve Dernek haberleri bulu nuyordu.

'!

AZERBAYCAN DERG|Sİ
1. sayısı

Azerbaycan Dergisi'nin künyesi ve iletişim kanalları:
Sahibi: Azerbaycan Kültür Derneği adına Cemil Ünal. Yazı İşleri
Müdürü: Tuncer Kırhan. Koordinatör: lsa YaşarTezel. Azerbaycan
Temsilcisi: Nesiman Yakuplu.

ALı

Biz Türklerin kültür kökleri çok derindir ve çok çok uzak
geçmişe dayanmaktadır. Ne yazık ki; savaşlar, göçler, başka
ülkelere ve uluslara ulu Tanrı adına hükmetme konularına
kendimizi çok kaptırmışız. Kendi nüfusumuzdan, bazen onlarca
kat fazla olan insan top|uluklarını ve ülkeleri yönetelim, oralara
doğru inanç ve uygarlık getirelim derken kendimizi ihmal etmişiz.
Dahası; yönetimimiz altına aldığımız uluslara çok önemli değerler
katarken onların bazı adet ve törelerini de biz benimsemişiz. İşte
tam da bu alışverişte kendi değerlerimizi ihmal etmişiz, gereken
önem ve itinayı göstermemişiz. Zamanla; binlerce yıllık kendi
kültür ve inanç değederimizden bazılarını ihmal edip başkalarının
(aslında bize pek uymayan) kültür değerlerini bizimkilerin yerine
ikame etme gibi kötü bir sürece girmişiz. Ne üzücüdür ki bu yanlış
ve utanç verici gidişat günümüzde de, hemen her konuda devam
etmekte...

Şimdi sizlere Asya'dan Anadolu'ya kadar getirilen kültür
ve inanç değer|erimizden birini yazmaya çalışacağım. Söz
konusu inanç değerimizin Asya'dayken daha kutsal bir değer
taşıdığını, daha eskilerde ise (binlerce yıl öncesinde) Tanrıca bir
sevi ile uygulandığını sanıyorum. Günümüze kadar, çeşitli
coğrafyalarda ve zaman sürecinde ihmal sonucu yozlaşarak
özünü kaybetmiş, gerçek uygulanış biçimi yontula yontula kuşa
çevrilmiş tarihi inanç değerlerimizden biri bu. . ,

Asıl konuya geçmeden önce söz konusu kültürel
değerimizin yaşandığı köyün insanlarının kökeni ile ilgili özet
bilgiler vermek istiyorum" Köy halkı; Türkmenistan'dan bir göç
kolu halinde Anadolu'ya gelmişler. Gelişleri ile ilgili tam ve kesin
tarihi kanıt|ar (en azından benim bildiğim kadarıyla) yoktur.
Atalardan duyula gelen söyIencelere göre; iki ayrı görüş vardır. Bu
görüşlerden biri şöyle: Söz konusu Türkmen göç kolu, Selçuklular
zamanında Kuzey lrak'taki Erbil'e gelmişler. Oradan da
Anadolu'ya göç etmişler. İkinci görüş ise (bu görüşe ben de
katılıyorum); Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey zamanında
Türkmenistan'dan Karabağ'a (şimdiki Azerbaycan toprağı)
gelmişler. Karabağ'da Gence yöresine yerleşmişler. Gence'de
yüzlerce yıl kalmışlar... Emir Timur ordusuyla Anadolu'ya
gelirken, söz konusu Türkmenler de ordu ile birlikte Anadolu'ya
gelmiş. Bu göç kolu iki guruba ayrılmış. Gurubun biri, Afyon lli
Bolvadin Ilçesinin doğusunda, Ebergölü ile Emir.Dağları arasına
yerleşmişler. Bu gurup beş bölüme ayrılmış. llk dördü orada
yerleşmişler; Büyükkarabağ, Ortakarabağ, Derekarabağ ve
Yenikarabağ adlarını .günümüzde de taşıyan köyler. Beşinci
bölümü ise Konya lli Cihanbeyli llçesine gitm.işler, orada
Cihanbeyli'ye bağlı Karabağ köyünü. kurmuşlar. lkinci büyük
gurup ise Timur'un ordusuyla birlikte lzmir'e kadar gitmişler ve
orada yerleşmişler. Izmir'de Karabağlar olarak anılan semte
yerleşmişler...

AFYON iı-i aolvnoiN iLÇESi DEREKARABAĞ KÖYÜNDE,
TANRl,DAN YAĞMUR DİLEMEK içiıı KAD|M TÜRK
GELEN EĞi N iıı rÖRrııcr UYGULAN lŞl :

Yağmur yağsın diye Yüce Yaradan'a yakarmak için
düzenlenecek törene genelde bir kadın önderlik eder. Kadın bu iş
için özel olarak görevlendirilmiş gibi köy halkınca kabul görmüştür.
Her konuda olduğu gibi bu konuda da bir ocak geleneği vardır.
Ocağın başındaki kadın sanki bir 'Kam' ya da 'lşıman' gibi
davranırdı. Yüce Tanrı'dan Yağmur dileme töreni için karar
verildiğinde, bu işin görevlisi olan kadın; tören için hazırlıklara
başlar. İlk iş olarak sağlam yapılı ve uysal bir eşek seçe1 seçtiği
eşek kimin olursa olsun sahibi hemen verir çünkü kutlu bir göreve
katkıda bulunmak o kutsallığa katılmaktır, aksi ise yazuk işlemek
olur. Eşeğin yularını çekmek için köyden, bu işi yapabilecek olan
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bir erkek çocuk, törenin uygulayıcısı kadın tarafından
görevlendirilir. Ayrıca, görevlendirilen bu erkek çocuktan başka iki
erkek çocuk ve beş kız çocuk daha görevlendirir. Bu törende
görev almak için çocuklaryarış halindedir.Aileleri ise, bırakın karşı
çıkmayı, çocuklarını teşvik bile ederler. Böylesine kutsal bir
törende görev almak, yaş s|nırından dolayı herkese kısmet
olmaz... Tören gurubu: 1 kadın + 3 erkek çocuk + 5 kız çocukla
birlikte toplam 9 kişi bu törenin asli unsurlarıdırlar. Çocukların
yaşları 7 den az 10 danfazla olmaz, henüz buluğ çağına ermemiş
çocuklar seçilir. Aralarına iki erkek çocuğun serpiştirildiği beş kızla
birlikte 7 çocuk birbirlerine poşu veya kutlu kumaştan ince uzunca
parçalarla ya da renkli oğurlar|a (oğur:kadınlar tarafından,
yünden yapılan, çeşitli renklerle beze|i ip) bağlanarak bir katar
oluşturulur. Bağlama; bir çocuğun bileğine bağlanan ipin ucu
yanındaki çocuğun bileğine bağlanarak devam edilir. En son
bağlanan en başta olan çocuk olur. Çocuklar birbirine
bağlanırken, rahat yürüyebilecekleri şekilde iki çocuk arasında ip
uzunluğu bırakıIır. Katarın başındaki çocuk ise daha uzun bir oğur
ile bağlanır. Baştaki çocuğun koluna bağlı olan oğurun bir ucu ise
töreni yöneten kadının elindedir. Kadın oğurun ucunu kendi sol
bileğine bağlar, aynı elinde bir davul, yoksa def, o da yoksa
vurunca ses verecek bir kap-kacak (küçük leğen olabilir) vardır.
Birbirine bağlı olan çocuklar, topuklarına kadar uzanan bol giysi
giyerler. Ayaklarının yalın olması gereklidir, Ayrıca çocukların
giysi|erine dikilerek veya çatal iğne ile tutturulan; zil, deve çanı,
koyun ve keçi canları vardı1 yürüdükçe, biraz da kasıtlı o|arak
sallanarak yürümekle, çeşitli tonlarda sesler çıkartılır. Bu arada
kadın, davulunu çalar ve de Tanrısal anlamda maniler söyler,
sanki dua gibi... Bu söy|emelerini bazen mırıltı halinde yapar, bir
şeyler söylediği duyulur fakat ne söylediği anlaşılmaz. Ama Ulu
Tanrı'ya yağmur yağd ı rması için yakard ığ ı herkesçe bilinir.

Köydeki hemen herkes özellikle de çocuklar ve gençler
kutlu kafilenin peşinde büyük bir topluluk oluştururlar. Yağmur
yakarıcıların biraz gerisinde duran topluluk onları tören boyunca
takip ederlerama hiçbirşeye karımazlar, sadece seyredip izlerler.

Yağmur katarı köydeki her evin kapısına varır.
Çocuklardan çıkan sesler ve baştaki kadının davul sesi hiç
kesilmez. Hangi evin kapısına varılmış ise evin hanımı bir kap
içinde (yaklaşık 2-4 litre) su getirip, birbirine bağlı çocukların
kafalarından aşağı dökerek hepsini de boydan boya ıslatır. Ve
hemen ardından (daha önce hazıdadığı - yağmur töreninin
yapılacağı bir gün önceden duyurulduğundan) bulgur * tereyağı -
kuyruk yağı - kavurma gibi gıda maddelerinden (en az birini,
bazılaı hepsinden), yularından bir erkek çocuğun çektiği eşeğin
üzerindeki heybenin gözüne koyar. Eşekte birden fazla heybe
olurdu, her heybenin iki gözü olunca da verilen her şeye
konulacak yer bulunurdu. Katardaki kız çocukları renkli iplerle
daha gösterişli giyinirlerdi ve onlara 'yağmur gelini' denirdi.
Baştaki kadının söylediklerinden başka; her kapıya vardıklarında
üzerlerine su dökülen çocuklar hep bir ağızdan şöyle bağırırlardı:
'Bahçede çamur, teknede hamur, ver yaradan bolca yağmur" ...
lşte buna benzer başka sözler de mani şeklinde söylenirdi...
Yağmur kervanının kapıya gelmesi o hane için kutsal bir durumdu,
içtenlikle memnun olan evin kadını yiyecekleri vererek onları
uğuriarken yuvasının kutlu olacağına inanarak arkalarından dua
ederdi.

Bu şekilde köydeki bütün evler gezildikten sonra köy
meydanı veya uygun olan bir yere gelinir. Köydeki kadınların da
yardımıyla kazan kurulur pilav pişirilmeye başlanır. Bu arada
sırılsıklam ıslanan çocuklar üzerlerini değiştirip tekrar gelirler...
lçinde tereyağı, kuyruk yağı ve kavurmanın olduğu bulgur pilavı
kazanının başına, hemen her evden, elinde tabak o|an biri gelir.
Pilav dağıtılmadan önce kadın dua eder herkes bu duaya katılır.
Dağıtılmakta olan pilavdan herkes az da olsa almak ister çünkü o
pilav artık kutlu pilavdır.

İnanın üzülerek yazıyorum; yıllardır bu özgün tören artık
uygulanmaz oldu. Pek yakında unutulup gidecek, zaten yeni
yetme gençler hiç görmediler...

Bu yazdıklarımın bazı okuyanlara garip ve mantık dışı
gibi geleceğini biliyorum ama yazmadan da edemeyeceğim. Bu
yağmur törenlerinden sonra, az veya çok mut|aka yağmur
yağardı. Bir keresinde pişirilen pilav daha dağıtılmadan sağanak
halinde yağmurun bastırdığına tanık olmuş biriyim... Her ne

dilersen, hangi dilde ve hangi şekilde dilersen, Yüce Yaradan'dan
diIe. Tanrı'nın yarattıklarından medet umma!..

Ha, sırası gelmişken, bu yazdıklarımı ben bir yerlerden
almadım, birilerinden duymadım; çocukluğumda bizzat bu
törenlere (birbirine bağlanan çocuklar arasında) katıldım. Bizim
köyde, komşumuz olan 'Gülsüm' adında bir kadın vardı, köyde
ona 'Of Of Kız'derlerdi. Benim katıldığım yağmur törenini o kadın
yönetmişti. . .

Ogan Tanrı bizi korusun...

Böylesine özgün bir kültürel değerimizi çok uzun yıllar
yaşatmış olan Derekarabağlılar İslami anlayışın dışındaymış gibi
algılanmamalı. Ta Türkmenistan'dayken bi|e Müslüman olan
Türkmenlerin bu kolu, yağmur için Allah'a yakarışları İslami
usullere göre de yapmaktadırlar. Şöyle ki: Köyün ilk yerleşim yeri
olan 'Dereköyderesi' denilen yerde tarihi bir yatır mevcuttur. Eski
köy yerinin en önemli kalıntısı olan bu yatır'Mail Dede' dir. Kurak
geçen yıllarda köy halkı toplu halde, kuzeye, dağa doğru giderek
Dereköyderesi'ne, Mail Dede'ye varırlar. Orada kurbanlar kesilir,
Kuran'dan sureler okunur, ardından da yağmur duası yapıiır- Mail
Dede yüzü suyu hürmetine Allah'tan yağmur istenir... Böy|e bir
yağmur duası sonunda, daha köy halkı köye gelmeden yağmur
yağdığına tanık olmuş biriyim...

. Anlaşılacağı gibi; hem İslamiyet öncesi hem de
lslamiyet'in kabulünden sonra, tek olan Yaratıcı'ya iki ayrı usulde
yağmur duasının yapıldığı müstesna bir köy halkı var. Belki de
'vardı' demek gerekir!.. Ben de bu iki ayrı gibi ama aynı iman
değerinin birlikte uygulandığı çağda; o köyün birferdi olarak ve de
her iki törene de tanık olmuş biri o|arak kendimişanslı sayıyorum,

ENDAZESİ KATLAMALİYDİ

ANDAÇ
Güzel ve sıcacık bir nisan gününü, limana hakim

Tophane çay bahçesinde Antalya'nın seyrine doyum olmaz
manzaras| n ı içime sindiriyor, çayı m ı yudumluyordum. Yan ı mdaki
masada oturan, hemen hemen benim yaşlarımda olan beyefendi
okuduğu gazeteyi sertçe katladı ve bana dönerek "Artık
endazenin de ucunu iyice kaçırdılar" diyerek sohbete kapı
aralamak istemişti, İçsel sıkıntıdan kurtulmaya çaiıştığı be|liydi.
"Şu anın keyfini çıkartmaya bak boşver" deyiverdim. Beni sıkıntılı
bir konunun içine çekmesine fırsat vermemiştim. Yine de tam
kurtulamamış, 'endazenin ucu' sözü beni bir anda eskilere

Eber Gölü
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götüren yolun başlangıcı olmuştu.
Dokumacılık baba mesleğiydi. Altmışlı yılIarın

ortalarında, gemilerin buhar kazanlarının etrafına sarılan, ısı
yalıtımı için kullanılan, amyant ipliğinden kumaş dokurdum.
Ayrıca, çabuk kopan ve kansorojen madde içeren bu iplikle, kibrit

çöpü kalınlığında kurşun telierini birlikte dokuyarak fren balataları
yapımında kullanılan, dokunması oldukça zor olan bir kumaş
yapımı ile mesleğe devam ediyordum. Askerden döndükten sonra
aynı el tezgdhlarında amyanttan vazgeçerek değişik dokuma
çeşitlerine yönel miştim 

"

Tezgöh kasalarından geçen ipiiklerin geçiş sıraları,
ayakların basış biçimieriyle oynayarak çok çeşitli desenler
çıkartmış, bunu orlon, sim, keten ve pamuk iplik|eriy|e, ayrıca
rafyalarla biçimlendirip çanta ve ter|ik yüzleri, itfaiye, orman ve
maden işçileri için kullanılan emniyet kemerleri, semer kolonları,
itfaiye hortumları dokumaya başlamıştım. Fırsat buldukça da
Bodrum işi denilen keten yazlık ayakkabı yüzleri için kumaş
dokuyarak Bodrum'a gönderiıdim. Madagaskar ve Vietnam'dan
gelen kurutulmuş sazlardan yaptığım hanım ayakkabı yüzleri çok
ilgi çekerdi. Oldukça renkli bir işim vardı. Usiam o|mamıştı. Sanatı
kendim öğrenmiştim. Yapılan her iş ayrı bir dokuma sistemi ile
olurdu. Hepsini bilen ve uygulayan başka bir dokumacı olduğunu
da duymamıştım.

Bu arada konumuzla ilgili bir anıyı paylaşmak isterim.
Değişik iplik çeşitleri ararken Tahtakale'nin ara sokaklarında bir
hana girdiğimde Yahudi bir toptancı ile tanışmıştım. Elinde
lsviçre'den gelen parlak ve mat iki çeşidi olan rafya bu|unuyordu.
Denemek için bir paket aldım. Onu sim ve orlon ile karıştırdım.
Numune piyasada çok beğenilmişti. Toptancıya tekrar gittiğimcJe
örneği o da çok güzel bulmuştu. Birkaç paket daha almak
istediğimde inanılması güç bir teklifle karşılaşmıştım. Yahudi ne
beni tanıyor ne de işyerimi biliyordu. Bütün içten|iğiyle elindeki
malın tamamını bana vererek; "git doku bunları, paramı sonra
getirirsin, sana güveniyorum" dediğinde çok şaşırmıştım. Böyle
bir şey beklemiyordum, lakin içten içe sevinmiştim. Toptancının
senelerin süzgecinden beni geçirdiğini anlamıştım. Tabii bana
olan güvenini boşa çıkarmamış, kısa zamanda borcumu
ödemiştim. Beni kamçılayan bu olay halö anılarımın arasında
müstesna yerini muhafaza eder. O rafyalar sayesinde yaz sezonu
çok güzel iş yapmıştım,

Kışa girerken emniyet kemerleri ve semer kolonları için
yeni müşteri bulmak adına Mahmut Paşa'nın Tahtakale'ye inen
Uzun Çarşı'sının Çakmakçılar yokuşunda, Yahudi ve Türk iki
ortağın işlettiği büyük bir hırdavatçı dükk6nına girdim.
Yaptıklarımı ve uygun fiyatımı makul bulmuş olacak|ar ki

çıkaracağım bütün mallara talip oldular. Elli ve yüzer metrelik
toplar halinde malları götürüyor, karşılıklı memnuniyet içinde
çalışıyordum. Oldukça yüklü partiler halinde ma!larımı alıyorlardı.

Bayrama yakın bir gün, hesap görme adına dükköna
gittiğimde oldukça soğuk karşılanmıştım. Türk olanı asık
suratıyla; "usta endazenin ucunu kaçırmaya başladın, bütün
malların metresi eksik çıkıyor, hoş olmadı, müşteriden şik6yet var"
demesiyle dondum kaldım. Olçüleri hep kendim aiır, fazladan elli
santimlik pay bırakır, hak geçmemesi adına dikkatli davranırdım.
Hemen itiraz ettim. kendimden emindim. Türk olan ortak itirazıma
daha da sinirlenerek rastgele aldığı bir topu ölçmeye başladı. O
zamana kadar görmediğim bir ölçüsü vardı. Masa kenarındaki
işaretli yerden beş metreye kadar birer birer ölçtüğü kısmı, baş ve
orta parmakları arasında katlayarak on metreyi, katlamaya devam
ederek yirmi metreyi onu da katlayarak kırk metreyi hemen buldu
ve kalan parçayı tek tek ölçerek 48 metre gelen topu önüme
hışımla ıtti. üç metreye yakın kolon yok olmuştu. Hızını
alamayarak birkaç topu da aynı biçimde ölçüp hepsinin de eksik
olduğunu göstere göstere önüme yığdığında şaşırtp kalmıştım.
Suratımın kızardığını hissedebiliyordum. Yaşamımın en zor
anlarıydı. Bir şeyler tersti l6kin açık|ama bulamıyordurn. Slnirler
gerilmişti. O zamana kadar getirdiğim bütün mallardan kabaca
hesap yapıiıp alacağımdan düşüldü ve o an için paramı da
vermediler. Cezaland ı rı l ıyordum.

Eve nasıl döndüğümü bilemiyordum. Kendimi
savunamamanın ıztırabı içinde kıvranıyordum. Endazeyi de
merak etmiştim. Ansiklopediyi karıştırdım. Metrik sisteme göre 65
santimmiş. 26 Mart 1931 de Türkiye metrik sistemi kabul edince

ölçtüğümde iki parmak arasında kalan normal esnekliğinde, üste
geien kısım ise gevşek kalıyoı^du, onun için boy|arı eksik
çıkıyordu. Haksızlıktan kurtulmanın sevinciyle çarşın!n yolunu
tuttum.

Yahudi olan ortak oradaydı. Asık suratına aldırmadan
topu ölçmesini rica ettim. Yahudi nedense birer birer ölçerek elli
metreyi ve faziasını buldu. Topu sessizce sararak diğer Türk
ortağı beklemeye başladım. Kapıdan girdiğinde beni görmüş
suratı kararmıştı. Aldırmadım. Ondan da topu ölçmesini rica ettim.
Büyük bir hışımla topu yine kendi biidiği gibi katlayarak
ölçtüğünde kırksekiz metreyi yine bulmuş hırsından köpürmüştü.
Sakin bir ses tonunda birer birer ölçmesini tekrar rica ettiğimde,
zorda kalan ortağı da ayni istekte bulunrna zorunluluğunu
hissetmişti, o da birer birer ölçmesini istedi- Hışımla topu bu sefer
birer birer ölçtü. Elli metre ve fazlasıyla karşılaştığında suratının
aldığı halişimdi biie hatırlarım.

Getirdiğim topu sararken o, diğer birkaç topu da denerniş
aynı sonuca varmıştı. Dükk6nda üç kişiydik ve çıt çıkmıyordu. Ben
yeni bir esnaftım onlar ise senelerin toptancısı.., Bana ge|ene kadar
nice toplar ölçmüşlerdi. Bir şeyler söylemelerini bekledim, L6kin
sessizlik ölü toprağı gibi üzederini örtmüştü, Kapıya yöneldiğimde
alacağım hesabı bile düşünmüyordum, Nasıl olsa bir gün bir
yerlerde mizan kurulur, endazenin kaçan ucu bulunurdu. Demekki
onların paraya bencien daha çok ihtiyaçları vardı!.. Kapıdan
çıkarken bir an geriye dönüp baktığımda dükk6n gözüme boş
göründü, kapıyı sessizce kapattım.

Bir daha asla oraya gitmedim. Hakkımı söke söke aima
düşüncesini bile aklırna getirmemiştim. Daha sonraları bu konuyu
düşündüğümde: Bu olay bir hata eseri miydi? Öyle clsaydı eğer
hatayı düzeltme yoluna gidilmezmiydi? Özir bu kadar zor ise, bir
çay içimi molasinda gönlümü almaları gerekmez miydi? Katlamalı
ölçüyü herha|de yeni öğrenmiş olamazlardı. Geriye bir tek art
niyet kalıyordu. Benden öncekilere de kullandıkiarı aşikördı. Hata
olsa bile oralarda düzeltilip gelinmez miydi? Benden sonra
gelenlere de uygulanacağı çok açık görü|üyordu.

Vicdan süzgeçlerindeki delikler, balık ağlarına benzeyen
esnafın birörneğini sizlerle paylaşmak istedim. DürüstIük bir insan
erdemiydi. Yahudisi, Müslümanı olmazdı. Malını teklifsizce veren
esnafı da görmüştü gözlerim. Biz|er nasıl bir toplumdan
geldiğimizi unutmamalıydık. Lökin, toplumların ruhu, zamanın
ruhuna bazen yenik düşebiliyordu. Kimlik, benlik, haysiyet
duyguları körelmemiş bilinçli, ü|kesini seven, değer|erine sahip
çıkan, toplum bilinciyle yoğrulan bir toplum, yeniden zor olsa da
yeşerir, doğru bildiği yolu bularak tekrar başını kaldırabilir,
i!erleyebilir diye düşünmenin rahatlığını da hissettiğim anlar
olmuyor değil. Endazemizin ucunun kaçmaması için Allah'a
sığınırım.
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TWE
BAşıM cözüıvı üsrüı.ır

HİKMET OZDEMlR

Senden başka yar bilmem,
Omür boyu gözüme bak de yeter
Bakarım!
Başım gözüm üstüne...
İster aşk denizine,
lster hicran gölüne,
Ak de yeter...
Akarım!

Başım gözüm üstüne...

YıIda birolsa biIe,
Seviyorum de hele,
Senden gelmişse eğer,
Sefadır bana çiie.,.
Yalnız kalbimi değil
Koca dünyayı bile,
Yak de yeter
Yakarıml

Başım gözüm üstüne...

yeter ki sen bekle de,
Hiç kalırsabırtaşı,
Küçük bir umut bile,
Olurgönül yoldaşı,
Razıyım, ömürboyu,
Gece gündüz gözyaşı,
Dök de yeter...
Dökerim!

Başım gözüm üstüne..,

lnanıyorum aşkın
Yalnız sensin galibi,
Herderdine razıyım,
Çıkmasın tek talibi,
Varsın yağmur yağmasın,
Sen iste şimşekgibi,
Çak de yeter...
ÇakarımI

Başım gözüm üstüne,..

Ey sevgi|i, gönlünde
Biliyorum yerim gurbet,
İster sılaya çağır,
İster her gün sürgün et.. .

sen mutlu ol birtanem,
Bana ömür boyu hasret,
Çek de yeter...
Çekerim!

Başım gözüm üstüne...

seni bu kadar sevmek,
Yalnız benim günahım,
Hiç şikayet ettim mi?
Birgün çıktı mı ahım?
Bir elimde yüreğim,..
Birelimde silahım..,
Sık de yeter...
Sıkarım!

ğaŞlm gozum usİune...

Tek söz etmem
Bu sevda vursa beni
Rabbim beni korusun,

Benden bıktığın andan.. .

Ne kadarsevsem biIe,
Birgün olurdünyamdan,
Çık de yeter,..
Çıkarım!

Başım gözüm üstüne...

Huzur ve demokrasiyi sağIamak bahanesİyle yola çıkan ama
gerçek amaçIarının, saldırdıkları ülkelerin zenginliklerinden
istifade etmek olan emperyalist ülkelerin insanlara, tarİh ve
tabiata yapmış oldukları müthiş zarar her vicdan sahibinin
üzüleceği bi r d u ru md u r,

Afkanistan'a, lrak'a, Filistin'e yapılan ne ise bu gün de
Libya'ya bi r benzeri ya pı l maktad ı r.

Bu şiir ll, lrak savaşı sırasındaki cluygularla ka.leme
ahnmıştı

BAGDAD
MUSTAFA AKBABA

Bağdad... Bağdad...
Bağ harap. bahçe harap,,.

Kırıldı
kırıldı kol ile kanat

Ezanlar, selölar
yükseIir kat kat...

Boğarken
boğarken ufkunu nifak.

Bağdad..- Bağdad,..
Bağ harap, bahçe harap...

Kırıldı
kırıldıkol ve de kanat.

Talihin ne kötüymüş
Dicle senin?

Mürekkep taşır suyun
kanlartaşır,
yaş taşlr,
elem taşır...
Heyhat... Heyhat...

Bağdad.,. Bağdad.,.
Gül harap, gülz6r harap...

Semayayükselir
ezanlar kat kat...

aogarken
boğarken ufkunu nifak-

Ağıtyakar
ağıt yakar kız kısrak.

Bağdad-,. Bağdad...
Ne şevk kaldı
ne de tad.

Gülzörharap
bitti bülbülde takat

Gün harap
gece harap
Bağdad... Bağdad..,
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1. ULUSLAR ARASı KEMER KoNULu ŞiıR YARışMASı - şARTNAMESi İ

[:lJ,5;TT-Hece *- 
l

Koşullar;
1. Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından bütün şairler katılabilirler. 

l2. Seçici Kurul Üyeleri ve Kemer Sanatçılar Derneği üyeleri yarışmaya katılamazlar. 
l

3. Yarışmaya katılacak şiirler, daha önce hiç yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.

4. Yarışmacılar enfazla iki şiirle yarışmaya katılabi|irler,

5. Şiirleı iki 44 sayfasını geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto bilgisayarda yazılarak, 7 nüsha
olarak, yazıcıdan çı ktısı hazı rlanacaktı r.

6. Şiir metninin üzerine ad, soyad yazılmayacak sadece rumuzyazılacaktır. Rumuzun yanına 3 rakamdan oluşan bir sayı
eklenecektir. ( Rumuzlarda karışıklığa ve benzerliğe meydan vermeme açısından . ( Örnegin: yalnız martı 007 gibi.)

7, Yarışmacılar; kullandıkları rumuzu, ad ve soyadlarını, fotoğraflı özgeçmişlerini, adres ve telefon bilgilerini, üzerine sadece
rumuzlarını yazdıkları kapalı zarta koyacaklardır.(Bu zart, üzerine rumuzdan başka hiçbir bilgi yazılmayacak.)

8, Yarışmacılar; 7 nüsha şiirlerinin çıktısını koydukları üzerinde rumuzyazılızart ile kimlik bilgilerini içeren üzerinde yine rumuz
yazılı diğer zartı ayrıbir zarta koyarak , Bolat ÜNSALP.K. 111 Kemer/ANTALYAadresine göndereceklerdir. ?

9. Yarışmaya gönderilen şiirler yarışma sonuçlandıktan sonra , ön elemeye tabi tutulacak ön elemeyi geçen şiirler " Kemer Şiirleri
adlı kitap haline getirilip yayınlanarak 2. Kemer Şiir ve Müzik Festivalinde katılımcılara , okullara kütüphanelere okuyuculara
dağıtılacaktır. Bu yayından dolayı şairler telif hakkı talep edemezler.

10. Şartnameye uymayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.
,l1 

. Tüm eserlerin her türlü kullanım hakkı Kemer Sanatçılar Derneği'ne aittir,

12. Şartnamede be|irti|meyen konularda Seçici Kurul kararı geçerlidir.

13. Şiiderin sorumluluğu yazarlarna a|ttir.

Teslim Süresi ; Eserler en geç 31 Mayıs 2011 salı saat 17,00'a kadar postaya yada kargoya teslim edilecektir. Bu tarih ve
saatten sonra gönderilen eserler yarışma dışı kalacaktır,
Yarışma Sonuçları 30 Haziran 2011 tarihinde www.bolatunsal.com ve www.kemergozcu.com adreslerinde duyurulacaktır

Seçici KuruI 1 - şevki DİNçAL
2 - Mehmet Nuri PARMAKSlZ
3 -Ayşe NurYMlCl
4 - Mustafa AKBABA
5 - Cansın EROL
6 - Mustafa ÖNEŞ

Değerlendirme Kriterleri; Yarışmaya başvuran şiirler, Seçici Kurul tarafından belirlenen aşağıdaki kriterlere göre 'l00 üzerinden
puanlama yolu ile değerlendirilecek
1 - Konuya uygunluk
2 - Sanatsal değeri
3 - Türkçe'nin kullanım düzgünlüğü ve zenginliği
öoüllerln Verilmesi; Ödüllerin verileceği tarih ve etkinlik ileriki bir tarihte açıklanacaktır.
Ödül!er; 1. Şiir; 1.000.00 TL. + Plaket

2. Şiir , 750.00 TL, + Plaket
3, Şiir , 500.00 TL. + Plaket
Mansiyon 1 - 250.00TL. + Plaket
Mansiyon 2- 250.00 TL. + Plaket
Mansiyon 3- 250.00TL. + Plaket

Not : 1 - Yarışmanın 2. etail, Yarışmaya katılan şiirlerden Kemer Şarkıları yapılacaktır.

2 - Dereceye giren şairlere kazandıkları ödül, yazılı yada sözlü tebligat yapılacaktır.

3 - Dereceye giren şairlerin ödül töreninde bulunma zorunluluğu vardır. Gelmeyenler ödüllerini alamazlar. Her hangi bir derece
sahibi ödül törenine katılmadığı takdirde, ödül sıralaması aşağıdan yukarıya doğru sıralama kayar, Bu nedenle mansiyonun iki yedeği
o[acaktır

4 - Ödül törenine katılamayacak şairlerin, ileride açıklanacak ödül tören gününden en az 1O gün önce mazeretlerini bildirmeleri
rica olunur .

Yarışmanın iptali; Kemer Sanatçılar Derneği, her hangi bir sebebden dolayı yarışmayı tek taraflı iptal edebiliı bu nedenle
yarışmacılara karşı yükümlülüğü yoktur.

iıetişim;

Şartname ve yarışma ile ilgili konularda,
Boıat ÜNSAL 0.532.2659878 ,

bolatunsal@windowslive.com
P.K.111 Kemer -ANTALYA
Öner Kaçıran 0.533.7610186,
onerkaciran@hotmail.com
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