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il<l ayOa Bir Yayımlanır

.1:,,,l :'i. ...' ı:", :,-:; :1,":,l da yayı m İa na n y azıla,r
kaynak gösterilerek iktibas edilebiiir"

i.i,:'1 ],,",1,.._:.-ı '': da yayın!anan eserlere
telif hakkı ödenmez.
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Bir kültür hizmeti olup, para ile satılmaz.
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Yayınlanan bütün yazıların sorurnluluğu
y azarına aittir. Gönderi len yazı ları n
yayınlanması, Yayın kuru!u nun
kararına bağlıdır. Yazılar yayınlanmasa dahi
geri iade yapılmaz-

]'.,', ıı'".:.:, :'. : :. ]':.] Yayı n ları nı n tamam ı na
wurw. m ustafaakbaba.com adresinden
uIaşabiIirsiniz.
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oKuyucu iı_r soHBET.

Değerli NEVZU HU R dostları ;

Bir miladiyılı daha geride bırakıp 2O15 yılına girdiğimiz bu gün|erde 43. sayımızla sizlere tekrar merhaba diyoruz. Bu
sayıyla aynızamanda NEVZUHUR 7. yaşını doldurup 8.yaşına adım atmış oluyor. Birlikte nice yıllardiliyoruz.

İlkyazımız HASAN TÜLKAY'ın. Hocamız bu defa Türk dostu bir başka Fransız'ı sayfalarımıza taşıyor. Siyasi ve dini
aÇıdan bakmayıp bilim gerçeği ile hareket eden yabancı bilim adamları, Türk'ün ve Türklüğün gerçek yüzünü her zaman
görmüşle1 bunu söyleyip yazmaktan da geridurmamışlardır. Diğercepheden bakanlar ise karalamalarını herzaman yapmışlarve
yapacaklardır. Hadi onlar insaf yoksunu, ya içimizdeki|ere ne demeli?,. Bu yazı TÜRKLÜK BİLGESI JEAN pAUL RoUX başlığı
altında okuyucularımıza sunulmaktad ır.

Mustafa AKBABA'nın EDEBIYAT ÜZER\NE KISA BİR SOHBET başlığını taşıyan yazısı edebiyat, özellikle de şiir
severlerin dikkatini çekecektir. Her aİt alta yazılan satırların şiir olamayacağı malümdur. Şiir ucuz bir meta değildir, Bilgi iste1 emek
ister, alın teri ister...

Ali DEMİREL bu sayımızda sizlere NECCAR ALİ 1HSAN MURATOĞL|J'nu tanıtıyor. Ata sanatımız neccarlığın
günümüzdeki temsilcilerinden olan Sayın Muratoğlu; yapılan söyleşide bu sanat/zenaat hakkında özet bilgiler vermektedir.
Okuyunca, ata sanatlarımızdan 'neccarlığı' ve de bu sanatın gerçek temsilcilerinden Ali İhsan MURAToĞLU'nu tanımış
olacaksınız...

Yazılarında BÖRÜ KHATUN imzasını kullanan RUKİYE PERÇEM BAŞ bu defa bir başka asi| ve cesur Türk kadını olan
ALTUNCAN HATUN'u konu ediyor. Ta amazon analarımızdan beri, Türk tarihinde kahramanlaşmış Türk kadınlarından birini daha
tanımak için, hatta kendinizi- kendimizitanımak için okuyun. ..

ANDAÇ, her zamanki orijinal üsl0buy|a kaleme aldığı hikAye tadındaki denemesine GÜN1NDİrE yüKSEL1RKEN
KORKUNUN BEYAZ DİŞLERİ GÖRÜNDÜadını vermiş. Orfoz balığının yaşantısı çerçevesinde gelişen bu satırları deniz ve balık
tutkunların ı n daha bir şevkle okuyacakları n ı ümit ediyoruz,

şiirlere gelince: leRAFüİt\,ı BERBER: HüZüN, ERSİN KlZlLDAĞ: IĞLuMA, SELMAylLMM:
EMiN BAŞ; GÜzSANcltARl MUSTAFA AYVAL|: ÜRPERTI iledergimizirenklendiriyorlar.

Birsonraki sayıda buluşmak dileğiyle hoşça kalınız...

KAYG|LANMA ÇocuK,

TüRKLüK giı_cesi JEAN pAUL Roux

HASAN TÜLKAY

"Bizde yerleşmiş çok yaygın bir yanlış anlayış var:
Araplarla Türkleri aynı zannediyoruz. Türk deyince de
hayalimizde Tunuslu, Cezayirli gibi bir imaj, hatta Afrika'daki
vahşi iptidaT kabileler canlanıyor. Evet, Türkler de
Müslümandır, doğru... Fakat şunu bilelim önce; aynı
medeniyet dairesine mensup olsalar da Türklerin Araplarla,
Arapların Türklerle Müsiümanlıktan başka hiçbir aldkası
yoktur. Tamamen farklı milletlerdir. Türkler Türklerdir;
AraplarAraplard ı r!.."

1993 Mayıs ayı... Lyon'un güneyindeki Drome
vilayetine bağlı Romans'ta, şehrin en büyük sinema
salonunu tek koltuk kalmayacak şekilde dolduran paralı
konferansın dinleyicileri arasında iki de Türk var. Hayret ve
hayranlıkla dinliyor, şaşırıyorlar... Zira llk defa böyle
konuşan, Türkler hakkında yanlış bir önyargıyı düzelterek
mevzuya giren bir "Türkiye uzmanı" var karşılarında...
Herhalde Fransızlar daha da şaşkın... Tıklım tıklım dolu
salonda tık yok; herkes konuya ve konuşmacıya
odaklanmış: Jean Paul Roux, aylık Türkiye konferansları
serisine bu cümlelerle başl ıyor...

Dinleyicilerden göçmen Türk çocukları için Türk
Kültürü ve Türkçe Dersleri vermekle görevli olarak
Fransa'da bulunan Türk öğretmen, Türkiye'de iken Jean
Paui Roux adını duymuş da o|sa, hakkında pek malümatı
yok... Sadece milliyetçi mahfillerden tanıdığı Reha Oğuz
Türkkan'ın bir yazısında dipnottan dikkatini çekmiş bu
isim.., Romans'tan önce çalıştığı Bellegarde (01)

Jean Paul RaU 
.\

kasabasının Belediye Kütüphanesinde bu|duğu Mustafa
Kemal et la Turquie Nouvelle (Mustafa Kemal ve Yeni
Türkiye) kitabına şöyle bir göz atmıştı. Yarım yamalak
Fransızcası ile mesajı almış, hakkında hükmünü de
vermişti: Jean Paul Roux; Türkleri, Türk tarihini, Türk
kültürünü ve Türk insanını iyi tanıyan, namuslu, haysiyetli,
seviyeli bir bilim adamı, tarihçi, Türkologdur. Oryantalizme,
sömürgeciliğin keşif ko|u nazarıyla bakan ve şarkiyatçılara
hep bir mim koyan Türk öğretmen, zevkle ve biraz da
gururla dinlediği bu konferanstan sonra hakkında verdiği
müspet kanaat notunu teyit ettiği için Jean Paul Roux'ya
minnettarlığını bildirir. O günden sonra O'nu daha yakından
tanımaya ahdeder, peşini bırakmaz...
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öğaçları çok geç fark edermiş. Türk öğretmen Fransa'daki
görevi ve misyonu açısından fevkalOde mühim bir ismi
maalesef son vazife yılında tanımıştı... Türkiye'deki aslT
görevine döndükten sonra ise Jean Paul Roux'nun
ülkemizde de epey isim yaptığını görmekten mutlu
o|muştu..

Jean Paul Roux, M.Colombe kadar Türklere yakın
bir isim değildi. İnsanT münasebetler açısından M.Colombe
Türklere ne kadar ilgili ise, Jean Paul Roux da Türkler ve
Türklük hakkında o kadar derin bilgili idi... Paı,is Şark Dilleri
ve Medeniyetleri Enstitüsü lNALCO'dan iki meslektaşı
Romans'taki Türkiye Konferanslarından birinde
buluşturmuş, iki zirvenin sohbetinden müthiş istifade
etmişlerdi...

Jean Paul Roux, Türk tarihini ve Türklüğü bir bütün
olarak ele alıyor, değerlendiriyordu... Türk, İslam deyince
irkilen ürperen şarkiyatçılardan değildi. Jean Pau| Roux'a
göre Türkler: "Kuzey ormanlarından çıkıp geldiler; cesur,
dağınık, marifetli ve henüz yolun başındaydılar. Önce
bozkıra sonra Çin içlerine ve sonra da sonu başı belli
olmayan bir sel gibi garba doğru yayıldılar... Türkler adıyla
tarihe geçen bu boylar aileler ve kavimler bütünü batılıların
gözüyle çoğunluk|a barbariığın simgesi o|salar da Orta
Asya'nın yüksek uygarlıklarından birini ve bazen küçük
dev|etlerinin bazen de devasa imparatorluklarının sınırları
dahilinde kültürler arası barışı ve huzuru tesis ettiler, Bazen
memluk, bazen efendive bazen de birbirlerinin en amansız
düşmanıydıiar." Türkler farklı boylar olarak ve çok geniş
alana.yayılmalarına rağmen ortak özelliklere sahiptirler.
Türklerin ortak özellikleri ve karakterleri şöyle sıralanır:
Yüksek onur duygusu... Sözünün eri olma... lrkçılık
yapmazlar, hatta ırkçılığı bi|mezler... Yakınındakilere
hizmet azusu taşırlar... Maddi ve manevi sağlamlık...
Bağımsızlık istekleri yüksek... Gözü peklik... Üste kesin
itaat... Mağdurlara karşı merhamet... Gerektiğinde
kendisinin ve düşmanının canını hiçe sayma... İhanet
edenlere karşı acımasızl ık...

Modern hayata uyumsuzluğumuz, . trafik
keşmekeşimiz, idolleştirilmiş Atatürk anlayışımız hakkında
dalga geçer gi.bi konuşmasına rağmen onu dinleyen her
Türk objektif vicdanına itimat ederdi. Türklük tanımı ırkçı
Türkçüleri kızdırır mı, bilinmez... Jean Paul Roux'ya göre;
Türklerle ilgili olarak kabul edilebilecek tek tanım dilbilimsel
olandır. "Türk; Türk diliy|e konuşandır; "tarifinden sonra,
"İnsanlık tarihinde baştan beri var olan bu millet; kendine
özgü yasaları, ayırt edici özellikleri olan canlı bir organizma,
çok çeşitli öğe|erden oluşmuş; ancak matematiksel bir
bütün oluşturmuş ve kesin ve net tanımla Türk adını almış,
aynı kültürden olan, aynı dili konuşan insan topluluğudur"
demektedir. Sosyolojik ve tarihT gerçekliği içinde değerli,
anlamlı ve doğru bir yaklaşım olduğunu aklıselim sahipleri
kabullenecektir, ..

. Doğum günü (5 Ocak 1925) bayrak şairimiz Arif
Nihat Asya'nın ölüm gününü (5 Ocak 1975) çağrıştıran
Jean Paul Roux; 'l952'de üyesi olduğu ve uzunca bir süre
Türk dünyası ile ilgili bir birimin başkanlığını yürüttüğü
Fransız Ulusal Araştırma Merkezi CNRS'den emekli
olduktan sonra da bu yüksek itibarlı kurumun şeref üyesi
olarak çalışmalarına devam etti. Türkiye ve Türkler
hakkındaki eserleri Fransa'da temel müracaat kaynağı
olarak genel kabul görmüştür. Romans'taki Ayakkabı
Müzesi Dostları Derneği'nin yaptığı gibi pek çok dernek ve
kuruluş O'nu konferanslara çağırdı. Ülkemiz ve milletimiz
hakkında peşin hükümler biraz sarsıldı ise, bunda Jean
Paul Roux'nun eserlerinin, konferanslarının payI
küçümsenemez. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti de bu
gerçeği fark ederek, kendisi n i TC Cumhurbaşkan l ığ ı liyakat
madalyası ile şereflend irmiştir.

Türklerin tarihi, dinleri, kültürü, mitolojisiile bu kadar
yakından ilgili ve bilgili bir adamın Ermeni soykırım iddiaları
hakkında ağzını açıp tek kelime etmeyişi ise
düşündürücüdür. Fransa'da Ermeni lobisinin bu meselede
hakikate dokunanları yakacak kadar güçlü olduğunu fark
ettiği için mi acaba; M.Colombe gibi Jean Paul Roux da bu
konuda sük0tu tercih etmiştir. Ölünceye kadar CNRS
üyeliği gibi devletli bir payeden feragat edemeyecek kadar
nefsT bir hesabı var ise de bu üzücü sükütu hoş görmeliyiz.
Ödül ugruna tröst batı basınına verdiği demeçle ağır bir dille
Türkiye'ye iftira ederek Nobelcilere sinyal gönderen
içimizdeki pamuk vatandaşları bile baş tacı edebildiğimize
göre...

Türk öğretmen emekli olduktan sonra da Fransa
Türk Federasyon bünyesinde gurbet fidanı çocuklarımıza,
gençlerimize faydalı olabilmek niyetiyle eğitim gönüllüsü
olarak Paris'e gitti... Gençliğe yönelik derslerinde, sohbet
ve seminerlerde Jean Paul Roux'nun eserlerinden çok
istifade etti... Fransızca ana dilleri olmuş, Türkçeleri
kifayetsiz gençlerimiz; bir Fransız'ın kaleminden, hem de
çok hatırı sayılır bir Fransız bilim adamının yazıları ile
adeta övülerek anlatılan milletlerini, tarihlerini, ülkelerini,
mitolojilerini sevdiler... Türk öğretmen bir gün hem
kendisine teşekkür etmek, hem de Türkiye'deki siyasi
gelişmeler hakkında düşüncelerini öğrenmek için Jean Paul
Roux'nun evine telefon açtı ki; mahcubiyetten yüzü kızardı:

ğil§§tilıffi[
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Türkler'in Tarihi
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"Mösyö Roux dört ay kadar önce, 29 Haziran 2009'da vefat
etti..." Telefondaki sese sadece; "çok üzgünüm, haberim
yoktu" diyebildi ve kapattı...

Modern hayat haberleşmeyi çok kolaylaştırdı. Buna
rağmen Paris'teki Türkçü Türk öğretmen, onbeş yıl önce bir
konferansta tanıdığı, o günden sonra saygıyla takip ve istifade
ettiği Jean Paul Roux'nun ölümünden haberdar olmamıştı:
Türkoloji ufuklarından bir yıldız daha kaymıştı. 84 yaşında
kemale ermiş bir çağda, geride Türk kitaplığının da
vazgeçilmezleri arasında pek çok eser, makale ve
konferanslar, notlar, hatıraları bırakarak...

Aziz hatırası önünde tazimle eğilirken, aynı zamanda
bir vicdan borcu olarak eserleri ve Türklükle ilgili ana fikirlerini
özetleyen bir yazı daha yazıiması gerektiğine inanıyorum.. .

ııÜzÜıt

iSRAHit\4 BERBER

Hiç önemli değil boştayım işte
İstergece üçte, istersen beşte
Hernasıl istersen derdimideş de

Çıldırma vaktine kurbeni hüzün.

Tükenmez kedere, derde dalayım
Kendi kıssamdan bir hisse alayım
Hayretler içinde donup kalayım
önce emzir sonra vur beni hüzün.

LeylA sarayında mecnı!n çölünde
Nasılsa adım yok aşk mahfilinde
Gün yirmidört saat ipler elinde
Öğüt; kurda, kuşa ver beni hüzün.

Müstehzi bir nazar altı nda süzüp
Her dilde okunur yaftamı yazıp
Nesimi misAli derimi yüzüp
Güneşin alnına ser beni hüzün.

İsmini azuyla öyle andım ki
Aşk-ı serabınla öyle kandım ki
Bir pervane gibi öyle yandı m ki
yakmazne har ne de kor beni hüzün.

Gül figAna sağıı bülbül çilerken
Kader bile mahcup; 'ne firak?' derken
Zamanboğazı mda bıçak bilerken
Bir türlü.kesmedi zor beni hüzün.

Ben böyle mutluyum unutzararı
Boşuna yalvarma olmaz yararı
Geç bir kalem onu, ne sonbaharı?..
Üşütmüyor artık kar beni hüzün.

sevilene inat sevene inat
'Kaderiymiş' dersin hasrete vuslat
Sen bana yalancı biröykü an|at
yalan dahi olsa sar beni hüzün.

EDEBıYAT üztnİııe KısA BıR soHBET

MUSTAFAAKBABA

Nevzuhur'un 42. Sayısında Kilisli şair dostumuz
Hasan Şahmaranoğlu'nun Gazel'i (1) ve benim o gazeli
tahmisleyerek oluşturduğum şiirin neşredilmesinden sonra,
bazı kimselerin'Thhmis' hakkında malümatlarının olmadığı
kulağımıza geldi.

Bu durum bana, Nihad Sami Banarlı'nın 1't Şubat,1953 yılında Hürriyet Gazetesi'nde neşredilmiş olan 'Taştir'
başlıklı makalesini hatırlattı.(2)

O makale şu cümleyle başlar;
"Aylardan beri edebiyatla ilgili birçok tanıdığım, bana

şöyle bir sual soruyor: Edebiyatta taştir nedir?"
Divan Edebiyatı rüzgArının tesiri azalsa da henüz

kesilmemiş olduğu o günlerde bile edebiyatla ilgilenen birçok
kimse bir edebiyat terimi olan 'taştfr'in ne olduğunu bilmiyorsa,
yine bir edebiyat terimi olan 'tahmis'in günümüz insanlarınca
bilinmemesinden daha tabii bir şey olamaz.

Edebiyatla ilgisi olmayan kimselerin böyle terimleri
bilmemesi gayet normaldir, ancak edebiyatla ilgili kimseler
bundan bihaber ise o düşündürücü olur.

Banarlı Hoca, bu makalesinin akışı içerisinde şu
cümlelere yer vermektedir:

"Taştir kelimesinin zihinlerde yaygün bir sual halini
almasındaki sebep, üstad şair Yahya Kemal'in 'BAki'nin
Gazelini Taştir' ad l ı güzel şiirinin intişarıd ı r. "

"Edebiyatta taştir, bir beytin birinci ve ikinci mısraları
arasına, iki veya daha fazla yeni mısra il6ve etmektir. Aslı
beyitlerle söylenmiş bir şiir taştir edilince dört, beş, altı mısralı
kıt'alarla söylenmiş uzun bir manzume, bir muhammes veya
müseddes olur."

"Görülüyor ki taştiı eğer onu mideye ait fakat modern
bir teşbihle anlatmamız çirkin düşmezse; adeta bir edebiyat
sandoviçidir. Beyitlerin iki mısraı arasına, dahaleziz mısralar
yerleştirilmiş bir şiir sandoviçi..."

Nihad Sami Banarlı'nın kaleminden taştTr'e bir açıklık
getirdikten sonra, söz konusu makalede verilen bir örneği biz
de okuyucula rımızaaktaral ı m.

Yahya Kemal Beyatlı, RAmi Mehmed Paşa'nın bir
gazelinin matla beytini şu şekilde taştir etmiş:

" BizolAşıklarız kim döğımız merhem kabOletmez
Gönül hem birdevA-yı mutlak ister hem kabül etmez
Felekden şAh-ı dArü verseler bir dem ka6üü etmez
Yanar bir çöldür iklim-i mahabbet nem kabül etmez
O gülzArın kiAteştirgülü şebnem kabületmez."

Örnekte görüldüğü gibi beyit; RömT Mehmed Paşa,
aradaki üç mısra;Yahya Kemal Beyatlı'ya aittir.

Şimdi de edebiyatta 'Tahmis'in ne anlama geldiğini,
Kubbealtı LügAti/ Misalli BüyükTürkçe Sözlük'ten alıntı ile izah
edelim.

"Divan Edebiyatında bir gazeli, her beytinden önce
birinci mısralarının kafiyeledne uygun üçer mısra eklemek
suretiyle beşer mısralık kıt'alardan meydana gelmiş bir
manzüme haline getirme, beşleme."
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Lug6tte, bu kelimenin cümle içerisindeki kullanım ettiğimiz bu gazelinde şairlik tasarrufunu göz önünde

şeklinigösteren misAllerin birtanesiTahirü'l MevlevT'ye ait: bulundurmuş olmalı ki; " gülzör-ı 'firlkız" yerine "şekvA-yı
" Tahmiste başhca şart, il6ve edilen mısralarla esas fırilkız" ifadesini kullanmıştır.

şiirin birm6n6 bütünlüğü göstermesidir. Bu birneviedebiyat Üstadın; "Selim-i S6ni'ye Gazel" unvanlı gazelinin
kuyumculuğudur ki herkesin k6rı değildir. Üst6d6ne makta beytide şöyledir:
olmayan tahmislerde esas ve ilAve mısralar birbirine
neyzen bakışı ile bakarlar.' "Bir beyti bir de cAmi-i ma'müru var Kemöl

Nevzuhur'un 42. Sayısında neşredilen ve bu Yağsun tür6b-ı kabrine gufrAn-ı müşk-bO."
satırların yazimasına sebep olan Hasan
Şahmaranoğlu'nun gazeli ve benim o gazele yapmış SelTm-i SAnT'nin müfred (tek beyit) ine tazmTn

olduğıım tahmisi göz önünde bulundurarak, burada tekrar yapmış olan şair, bu gazelinde de o şaheser beyti başka bir
başka birörnek vermenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. şekilde anmıştır.
Böyleceyazımızıdafazlauzatmamışoluruz. Şimdi de'TazmTn'e kendimizden bir misAl vererek

Edebiyatta bir de'Tesdis'terimi vardır. O da mısra konumuzu noktalayalım.
arttırma san'atı olup taştTr ve tahmis gibi şiire ayrı bir renk, Yılar önce, Ahmet Haşim'in bitmemiş şiirleri
ayrı bir revnak verir. arasında gezinirken;

Bir gazelin her beytinin başına aynı vezinde ve
önüne geldiği mısra ile aynı kafiyede dört mısra il6ve ederek "Bir kuş düşünür bu bahçelerde
altışar mısralı bentler haline getirmeye tesdTs denmektedir. Altın tüyü sonbahara uygun"
Yani tesdTs, tahmisten bir mısra fazlasıyla yapılır. Onun için
burada tesdTse de ayrıca bir örnek vermek gereksiz mısraiarına rastladım. Beni tesiri altına alan bu mısraları
olacaktır. sonraki günlerde tazmTn ederek bir şiirin doğmasını

GerektaştTr,gerektahmisvegereksetesdTs'inyıllar sağlamış olduk. Bu şiirimizi, bu mısraların sahibine ithAf
içerisinden süzülüp gelen edebiyatımızda güzel örneklerini ettiğimiz için de şiire "İTHAF" başlığını uygun gördük.
görmekteyiz. Burada önemli olan husus; mısra arttıran Buyurunbirlikteokuyalım.

şairin, mısra arttırımı yaptığı gazel ile sıkı bir ruh bağlantısı
kurmuş, sanki o gazeli kendisi yazmışçasına ona bir AhmetHaşim'inmısröılarınıtamamlayan
sıcaklık, bir yakınlık duymuş olması gerekir. İl6ve edilen BuşiirimisahibineithAf ediyorum.
mısralar, esas mısralarla öylesine kaynaşmalı ki tek
kalemden çıkmış intibaı versin. İrHAr

yukarıda zikredilen mısra arttırma san'atlarına belki
'TazmTn'i de ilöve edebiliriz. Çünkü o da bir nevi mısra "Birkuşdüşünürbubahçelerde
arttırma sanatıdır. 2T16 ilhdmını başka bir şairin mısraı veya altın tüyü sonbahara uygun"
beytinden alır.

Başka bir şaire ait bir mısra veya beyti, kimin İn|eyipduruyorhepkederde
olduğunu belirtmek kaydıyla kendi şiirinde kullanmaya, ArA,oh6l6baharavurgun.
kendi şiirinin içerisine yerleştirip onunla kaynaştırmaya
'TazmTn'denmektedir. Rühundadır m6zTnin lezzeli

Çekip sTneye her bir mihneti
Beklemede, çaresiz, rıhleti
Gözleri dalgın, gönlü pek yorgun...

Yahya Kemal Beyatlı'nın;
"Bir kuş düşünür bu bahçelerde' "Kan aktığıgünden beric6n ü tenimizden altın tüyü sonbahara uygun".

Y6kuut fer alm ış denilür ma'denimizden"

matla beytiyle baştayan gazeli, tazmTn,e güzel bir örnek [],"o fftTİ İj:nf,.H'ygl"ffi'il,:;l]'İHj;lfJ::
teşkileder.Şairbugazelinmaktabeytinde,SelTm-iSantnin Vezni ile, gazel tazında yazılmış olan şiir|ere gazel
(2.Selim)birmüfred'inikullanmıştır. denilmesinin, yine DTv6n Edebiyatı'nın diğer nazım

Selim-iSantnin bu müfrd'işöyledir: şekillerine uygun tarzda Hece Vezni ile yazılan şiirlerin de
hangi tarzda yazılmışlarsa o şekilde vasıflandırıimasının

"Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzdr-ıfirökız yanlış olmayacağı kanaatinitaşımaktayım.
Ateşkesilürgeçsesab6gülşenimizden." (2) Nihad SamiBANARLI/Yahya KemalYaşarken/ ist,

Fetih Cem. Yahya Kemal Enst. Neşriyatı-1 / 1959-İst.
Ancak Yahya Kemal üstadımız, söz konusu
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KAYGİLANMA ÇOCUK

,,,sELMAYıLMM

Kaygı|anma çocuk!
üşlmesln ayak parmakların
Hava değil yalnızca
İnsanların içide soğuk
Utanma sakın elbiselerin yırtı k diye
Kimseden saklamaya çal ışma yamaların ı

Bırak onlar utansınlar
Sen silgözyaşlarını
Birkaç demir paraya sevinir minicik yüreğin bilirim
Onların gözlerini örmüş demir duvarlar
Görmezler nasıl ufacıktı r ellerin
Yavru bir serçeden ne farkın var ki senin
O da senin gibi
Savunmasız biryetim
Kaygılanma çocuk!
Kirlendi diye saklama yüzünü
Senin o küçücükyüzün
Birçok yüzsüzden daha temiz
Sen kara kış gecelerinde
Yerken birdilim kuru ekmeğini
sakın utanma, üzme kendini
Senin gönlün kocaman
Bütün insanIara göre
En cesuru sensin inan
Kaygılanma çocuk!
Varsa içinde eğer bir nebze umut
Kimseden gocunma
Parayla alın ı r san ı rlar her şeyi
Ama sevgini alamaziar senden unutma!

ffE-_EE:Fşn;re.-
odaların ve eşyaların da çok güzel işlenerek bezenmiş
olduklarını, dış cephelerin ve sarayın diğer kısımlarınında
ince ağaç işçiliği ile yapılmış olduğunu anlıyoruz... İşte bu
ata sanatımız; Selçuklu Başbuğluğı.ı ile İslam'a geçmiş,
Osmanlı Başbuğluğu döneminde varlığını geliştirerek
sürdürmüştür. Günümüzde ne yazık ki pekçok ata
sanatımız gibi neccarlık da yok olma noktasına gelmiştir. Bu
kıymetli sanatın son temsilcilerinden biri olan; İlahiyatçı,
öğretmen, edebiyatcı, şairve de neccarAli İhsan Muratoğlu
ile söyleştik...

-Hocam, ince ağaç işçiliğinin insan|ık için
öneminedir?

-Ezelden beri ağaçtan başka taş, metalve boynoz-
kemik ham madde olarak kullanılagelmiştir. Taş işçiliği
önemli çünkü; bina yapılır, yoi yapılır,kale yapılır, saray
yapılır, ibadethane yapılır hatta heykei ve benzeri süs
eşyaları yapılır. Keza metal işçiliği önemlidir çünkü; çeşitli
silahlar, araç ve gereçle1 zırh hatta süs eşyaları yapılır. Bu
iki ham maddeye göreceli olarak daha çok önem veri|ir.
Oysa ağaç ve ince ağaç işçiliğinin, insanlık adına işlevleri
daha kapsamlıdır.

-Ali İhsan Hocam ince ağaç işlemeciliğine
gerektiği kadar önem verilmeyişinin sebebi nedir?

-Tabii ki taş ve metalin sert ve dirençli oluşu, aynca
zamana karşı dayanıklı olmalarıdır. Oysa ağaçtan
yapılanlar, taş ve metale göre daha zayfi ve özellikle taşa
kıyasla daha kısa zamanda çürüyüp yok olmaktadır.

-Hocam ham maddesi ağaç oIan araç, gereç ve
eserler,yİni inbe ağaç işIemeciliği, kapsam olarak daha

Ali DEMLREL'le Ali ihsan MURATjĞLU

N EccAR nı_i irısnı.ı MU RAToĞLU

ALi DEMiREL

Dünya insanlığının önderi olan Türk Milletinin
tarihler boyunca geliştirdiği ve yaydığı uygarlığın
ögelerinden biri de ince ağaç işçiliğidir yani 'neccar'|ıktır.
Binlerce yıl öncesinden beri, ince ağaç işlemeciliğinin
Türkler tarafından yapı|ageldiği anlaşılmıştır. Pazırık
kurganlarında, Noin Ula ve Tüekta kurganında yapılan
kazlar sonunda bulunan; ince ağaç işlemesi muhteşem
sanat eser|eri atatarımızın, pek çok konuda olduğu gibi
neccarlıkta da dünyanın pirleri olduklarını göstermektedir.
448 yılında Hun Başbuğu Attala'yı (hatalı olarak 'Attila'
denilmekte) ziyaret eden Doğu Romalı elçi Priskos'un
yazdıklarından: Bütün bir sarayın ağaçtan yapıldığını,
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yaygın ise çeşit ve miktar olarak daha büyük olmalı,
ham maddesi ağaç olan neler yapı!ır?

-Ohooo! Neler yapılmazkil.. Ezelden beri ağaçtan
yapılan şeylerin hepsini saymak - sıralamak sanırım çok zor
ama bazıları n ı söyleyeyi m : İşe ya rar eşya lar olara k; Yay, ok,
tarak, kaşık, çatal, taht, sanduka, rahle, kirman, baston,
beşik, fıçı, bidon, sandık, yayık, yaba, oklava, pişirgeç, sini,
kasnak, kalbur, havan, tokaç, kepçe, merdane, et ve ekmek
tahtaları, çocuklar için yürütgeç, Kuran muhafazası
bunlardan bazıları. Ayrı ca bina yap ı m ı nda ; pencere, dolap,
konsol, sehpa, çekmece, sütun başlığı, tavan, mihrap,
minber... Şimdilik aklıma gelenler bunlar.

-Hocam bak burada masanın üstünde isimlik de
var!-

-Dedim ya aklıma gelenler... Tabii ki başkaları da
var: Ka|emlik, yazı a|tlığı, üzeri yazil duvar levhası hatta
süs olarak kullanılan mini eşyalar; çeşitli hayvan şekilleri,
yeikenli gemi modelleri, çeşitli bina ve cami model|eri gibi
pek çok ağaç ham maddeli sanat eseri var.

-Ali lhsan Hocam, ben hemen sorulara giriştim
sen de cevaplara! Okuyuculara daha seni tanıtmadım
bile. Haydi birazda senden bahsede!im.

-Olur. Ben kısaca kendimi tanıtmaya çalışayım:
1945 yılında Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde
doğmuşum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Bolvadin de; yüksek
öğrenimimi R.Ü. llaniyat Fakültesinde tamamladım. 1967
yılından başlayarak, emekli olduğum 1996 yılına kadar
yurdun çeşitli yerlerinde 'Din Kültürü ve Ahldk Bilgisi
Öğretmen i' olarak görev yaptım.

-Dur hele hocam! hahiyatçısınız ve öğretmen
olarak görev yaptınız, pekiyi bu neccarlık nereden
çıktı?

-Çeşitli kitaplarda gördüğüm ince ağaç işçiliği

resimIerini, özellikle eski camilerde gerçeğini görünce ilgimi

çekmişti. Bolvadin'de ince ağaç işi yapan, ata dostumuz
AbdülkadirAynacı usta vardı. Onun dükkAn - atölyesine sık
sık gider oldum, 25 yaşındaydım ve öğretmenlik
yapmaktaydım ama boş zamanlarımda özellikle tatil
günlerinde ustanın yanında hiçbir maddi karşılık
beklemeden çalışıyordum.

_Hocam Abdülkadir ustadan neler
öğreniyordun?

-Öncelikle; bu işte ham madde olan ağaçlar ile
kullanılan aletleri ve nasıl kullanıiacaklarını öğrendim.
Zaman zaman bana basit işleri bile verir oldu. Sonra|arı
sanatın inceliklerini öğretmeye başladı.

-Hocam, sanatın inceliklerinden kastın nedir?
-Pek çok inceiik var, tarz var. Mesela ustamdan ilk

öğrendiğim, Selçuklu usulü rahledir,
-Böylece Abdülkadir Aynacı usta seni çırak

olarak yetiştirmeye mi başladı?
-Evet ama sadece bu kadar değil. Bu sanat

yüreğimde alev gibi yanıyordu dolayısıyla ustamın
öğrettikleri ile yetinemezdim. İnce ağaç işleri ile ilgili nerede
ne bulursam biriktirmeye başladım. O yıllarda'Türk Kültürü
Dergisi'ni, hiç sayı kaçırmadan takip ediyordum, bu
dergiden çok şey öğrendim. Daha geniş çaplı bilgi ve
görgüye ihtiyacım vardı. Benim için en yakın hem de çok
değerli Selçuklu eserlerinin bulunduğu Konya'ya gitmek
elzem olmuştu. Konya'ya gittim ve araştırma|ar yaptım.
Orada beni derinden etkiyen ve de içimdeki yangını adeta
körükleyen, ünlü Selçuklu neccarı Kelük Bin Abdullah'ın
eserleri oldu. Hele onun eseri olan AlAaddin camii minberini
seyredip incelerken sanki kendimden geçtim.

Alilhsan MURAT)ĞLU
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-Hocam, bu sanatı öğrenmek için başkaca
gayretleriniz oldu mu?

-Elbette oldu. Bursa'da'Hüsnühat', Kütahya'da
'Tezhip' kurslarına katıldım. A.Süheyl Ünver Hoca'nın
talebelerinden BediaAltuntaş ve Halil Buttanrı'dan ders aldım.

-Şimdi tekrar çıraklığınıza dönelim.
-AbdülkadirAynacı usta ile hiç ilişkimi kesmedim ama

1980 yılından sonra yeteri kadar bilgi ve beceriye sahip
olduğumu düşünerek, evde kendi eserlerimi yapmaya
başladım.

-Evinizde kendi eserterinizi yapmaya, ustanızdan
veya başkalarından sipariş alarak mı başIadınız?

-Hayır.
-Hocam, yaptıklarınızı biriktirdiniz mi?
-Ne biriktirmesi! Hiçbiri e|imde kalmadı; her yaptığımı

tanıdıklara, eşe dosta hediye ediyordum. Sonralan baktım ki

talep sürekli artıyor, cüzi ücretlerle satmaya başladım. Ev
ortamında, amatörce yaptığım çalışmalarım emekli oluncaya
kadarsürdü.

-Emekli olunca ne yaptınız?
-1996 yılında emekli olduktan hemen sonra

'Muratoğlu Sanat Evi' ad ıyla bu küçük atölye - dükkan ı açtı m.
-Ali İhsan Hocam, bu atölyede, günümüzde ne gibi

ağaç işIeri yapmaktasınız?
-Camilere hat levhaları, evler ve bürolar için çeşitli

levhalaı rahle, şark köşesi için bezemele1 ağaç saat, tepsi,

şekerlik, gazetelik, anahtarl ı k gibi ağaç işleri üretmekteyim.
-Hocam aklıma gelmişken sormak istiyorum. İnce

ağaç işlemeciliğinde ham madde olarak hangi ağaçların
keresteleri ku l lan ı l makta?

-Dayanık|ılığı dikkate alınarak genelde; ceviz, elma,
armut, şimşir, gül, sedir, abanoz gibi ağaçlardan elde edilen
keresteier tercih edilir. Ayrıca ince ağaç işlemeciliğinde hangi
tekniğin kullanılacağı da ham madde seçiminde önemlidir.

-Hocam, bu sanatta ne gibiteknikIervar?
-Kakma, kündekAri, kabartma - oyma ve kafes, bu

sanatta kullanı lan en önemli tekniklerdir.
-AIi Ihsan Hocam, alacağım cevaptan üzüntü

duyacağımı sandığım bir soru sormak istiyorum. Bu çok
değerli ata sanatımızı, senden sonra devam ettirecek
çırakların var mı?

-Ne yazık ki yok. Nasıl olsun ki, günümüzde her şey
naylona dönüştü. Sağlıksız ama çok ucuz olan ham
maddelerden üretilenlerle yarışamıyoruz. İnanın, şu dükkanı
kiraya versem, bu sanattan kazandığımdan çok daha fazla
gelir elde ederim... Bu durumda kim çocuğunu bu sanatı
öğrenmesi için bize yönlendirir? Bir genç erken yaşlarda
başlayıp yıllarca bu sanatı öğrenecek, usta olacak ama
yaptıklarından elde edeceği gelirle geçinmesi mümkün
olmayacak! Böyle bir öğrenime hangi genç meyleder? Bu ata
sanatımızın yok olmaması için en azından, kültürümüzün
devamlılığı adına devletin küçük, örnek işletmeler kurması
veya var olan işletme - atölyeleri desteklemesi gerekir.

-Haklısın hocam, ne diyeyim...
-Ali İhsan hocam, ürettiğiniz sanat eserlerinin

tanıtımını yapabildiniz mi?
-Ne yazık ki layıkıyla tanıtım yapılamadı. Kişice

çabalarım ve bazı imkanları kullanarak tanıtım faaliyetlerim
olsa da yeterli olamadı, ulusal kapsamda bir tanıtım
yapılamadı.

-Neleryaptınız?
. -llçemizde her yıl düzenlenen 'Kaymak Şenlikleri'nde
bu sanatla ilgilistant açılır, 15-20 defa eserlerimisergileyerek
şenliklere katıldım. Yine bu sanatla ilgili olarak Ankara'da
açılan karma sergiye katıldım. Bunlardan başka:Afyon Zafer
Haftası Fuarı, lstanbul E| Sanatları Sergisi, Kültür Bakanlığı
Mahalli El Sanatları Afyon Yöresi sergilerinde eserIerim
sergilendi.

-Oysa; Yurt içinde ve yurt dışında pek çok camide ve
meraklı koleksiyoncuların elinde çok değerli eserleri bulunan
bir sanat insanımızın ve eserlerinin daha fazla, daha kapsamlı
tanıtılması gerekirdi. ..

-Hocam sizin şairIik ve edebiyatIa ilgili de
çalışmalarınız olduğunu, daha önceki görüşmelerimizden
biliyorum. Bu konularda neler yaptınız?

-Evet şiir yazıyorum. Bolvadin Kaymak Şenliklerinde
yapılan şiir yanşmalarında 2 birinciliğim var.

-Duz y azı dal ı nda neler yaptı n ız?
-Masal, hikAye, atasözü ve bilmece konularında,

yöremizin bu değerlerini yıllarca topladım. Ayrıca mahalli
ke|imeleri derledim.'Türk Folklor Araştırmaları' dergisinde,
topladığım konularla ilgili 6 yazım yayınlandı. Bunlardan iki
tanesi çok önemli, bunlar: Dede Korkut'un Deli Dumrul
hiköyesi ile Beyböyrek'in Bolvadin varyantı, Bo|vadin'de
ezelden beri söylenegelen şekilleri. . .

İşte böyle. A|i İhsan Hocamla daha çok şeyler
konuştuk...

O, onca yaptıklarına ve bunca yüke karşın yorgun
değil. Bedenen, ruhen ve zihince sapasağlam. Her gün aynı
saatlerde, Bolvadin Belediye Sarayı arkasındaki'Muratoğlu
Sanat Evi'inde çalışmalara devam...

İlaniyatçı, öğretmen, neccar, edebiyatçı, şairAli İhsan
Muratoğlu'na saygılarımızla...

GÜZ SANCİLAR|

EM|N BAŞ

Dipsiz kuyularda kaybettim sesimi
Mevsim son/bahardı
Eylülömürlük bir hüzne gebeydi
Mavi bir gökyüzü perdeliyordu
Düşlerime vurulan kelepçeleri.

Seni bir şiirin unutulmuş mısralarından çal.,şt,rn
Gece yarısı n ı tüketirken yelkovan
Kemandan masallar dağ ıtı rken geceye arşe
Begonviller dökülüyor avuçları ma
Yabani bir gülüşe satılıyor gençliğim.

Dalga|ar hınçla yalarken ayak ucumu
Deniz feneri uzaktan el sallıyor düşlere
Hatıralarzindan gibi kuşatıyor her yanı
Ufkumda kararırken yarım kalmışlık
Ölüm usul usut sokuluyor kirpiklerime.
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RUK|YE PERÇEM BAŞ
(BoRU KHATUN)

'Kadınlar cehennemin kapısıdır' der Hieranymus
(hiranimus). Avrupalılar da bu adama Hristiyan büyüğü Aziz
Hiranimus der. Bir de Tertullian vardır; 'Kadın, insan kalbine

şeytan girmesi için açıian bir kapıdır.' der. Tertullian'a da
Avrupalılar Hıristiyan büyüğü derler. Sonra bir de Yahudi
sabah duası vardır ki dillere destan kulaklara ıztırab 'Ezeli
hahımız, köinatın Kralı, beni kadın yaratmadığın için sana
şükürler olsun ...' diye başlar. Tabii ki burada bahsettiğim
Yahudilik ve H ı ristiyanl ı k Yaratıcım ızın gönderdiği değil şeytan
sevicilerin şekil verdiği anlayıştır. Yine Budistlerin kitabı
Ednayül Hind 72 de Buda 'Eğer dinime kadın kabul
etmeseydim Budizm çok uzun süre temiz kalırdı.' diye yazar.
Örnekleri kitap seviyesinde uzatabilirim ama bu kadarcık
örnek bile dünyada yaygın olan din anlayışlarının kadına bakış
açısı konusunda eminim sizi bir fikir sahibi etmiştir. Ama öyle
sadece din anlayışıyla olmaz bir de kısaca ırk kültürlerine bir
bakalım. Eski Yunanlılarda kadın maldır, yasal açıdan alınıp
satılabilir. Hintlilerde kadın kölediı eşi ölünce onunla birlikte
diri diriyakılır. Eski Çin anlayışında kadın, insan bile değildiı
isim verilmez - işte bence komik olan burası- isim yerine
1,2,3,... diye numaralandırılırdı. Eski İngiliz toplumunda da 11.

Yüzyıla kadar kocanın karısını satma hakkı vardı. Uzatsam
kitabı da aşar seriye bağlarım, bu mevzu ile ilgili örnekleri.

Şimdi ben bunları neden yazdım? Şu yüzden: Bu din ve toplum
anlayışıyla, geçmişte yaşamış, bu anlayışın temelleriyle şu
anda yaşamakta olan ioplumlardan ne kadar kendine
güvenen, şahsiyetli, namuslu, karakter sahibi bir kadın çıkar?
Cevap:çıkmaz, çıkmadı, müneccim değilim ama çıkacağını da
hiç sanmıyorum. Haa onların büyük gördüğü kadınlar var
da..... da.... Bu da...lardan komedi kitabı çıkar.

Şimdi bir de dahil olduğumuz asil dinimin ve ırkımın
kadına bakış açısı neymiş bir göz atalım. Kadim dinimiz
lslamiyet kadın ve erkeği yaradılışta ve imanda kesinlikle ayırt
etmemiştir. Nisa Suresi 24'de'Ey insanlar, sizi tek bir nefisten
yaratan Rabbinizden korkun!' der. Altını çiziyorum -tek bir
nefisten-. YneAl-i lmran Suresi 195, Tevbe Suresi 67-68'de
kadın ve erkeğin haram ve helalde, iman ve takvada
eşitliğinden, Lokman Suresi 14, Ahkaf Suresi 15'de anne
olmanın kutsallığından, Nisa Suresinde de toplam 14 ayette
kadının miras hakkından bahseder. Bu kadar mı? Tabi ki
deği|. Diğer ayetler için bakınız Kuran-ı Kerim'e. Ama lütfen
bakınız.

Türk toplumuna ge|ince; ilk (!) Türk yazıtı Bilge Kağan
kitabesinde Kağan ! Sizler anam hatun, büyük annelerim,
halalarım, teyzelerim ve ecelerim... ' diye söze başlar. Taşa
yazılan, herkesin okuyacağı, miras bırakılan bir kitabeye
kadına verilen değerdendir ki ilk onlar anılmış. Çünkü şu an
unutulsa da atalarım kağanı da yetiştirenin bir kadın olduğunu
bilmek hatta idrak etmekteydiler. Güzel bir Kazak atasözü
vardır' Birinci zenginlik sağlık, ikinci zenginlik eştir.' der. Yani iyi
yetişmiş bir eş hayat boyu bir zenginliktir. lrkımızın kadına

verdiği değeı:i örneklerle çoğaltmak yerine kısaca tarihimize
bakmamız yeterli, Hiçbir toplumda örneği olmayan birçok yiğit
kadınımızın var olduğunu bilmek, ırkımızın kıskanılacak kadar
düzgün kızlar yetiştirdiğinin bilincinde olmak, verilecek
örnekleri denizde su damlası yapar. O koca okyanus içinden
ben sizlere bu yazımda yine eşsiz biratamı anlatacağım.

AItuncan Hatun... GüzelA|tuncan ilk olarak Harzemşah
ile evlendi. Bu evlilikten Anuşirvan adında bir oğlu oldu.
Harzemşah 'ın ölümüyle genç yaşta dul kaldı. Ama bu uzun
sürmedi. Sağlam karakteriyle tanınan Altuncan bir de kılıç
kuşanan, ata çok iyi binen bir Hatun'du. Tam da yeni yeşeren
Selçuklu devletinin asil beyi Tuğrul Bey'e göre bir eşti. Veziri
Amidül Mülkel Kunduri aracılığı ile evlenmeteklif etti.Altuncan
bu teklifi büyük bir onurla kabul etti.

ALTUNCAN HAT|JN'un temsili resmi

,t055'te Tuğrul Bey, Bağdat seferine çıkıp Büveyhoğulları
devletine son verdi. Böylelikle Bağdat fethedilmiş, Abbasi
halifeliğinin koruyuculuğu Tuğrul Bey'e geçmiştir. Tuğrul Bey,
kalbi peygamber sevgisiyle dolu, O'nun yolunda yürüyen bir
kuldu. Hatta Peygamber Efendimiz gibi beyaz giymeye çok
özen gösterirdi. Bu aşkla, halifeliğin koruyuculuğu, O ve eşi için
büyük bir görev ama gurur veren bir görevdi.

Baş büyük olunca sorun da büyük olurmuş. Tuğrul Bey'in
yokluğunu fırsat bilen ancak kendini bilmeyen İbrahim Yınal
Hamedan 'da taht için isyan çıkardı. Yalanlarla kandırdığı
çevre Türkmen beyleri ile Tuğrul Bey'e kafa tutup, Hamedan'ı
kuşattı. Tuğrul Bey Bağdat'tan yeterli askeri olmadığı halde
isyanı bastırmak için Hamedan'a geçti. Üvey kardeşi İbrahim
kalleş biroyunla Tuğrul Bey ve ordusunu kuşatma altına a|dı.

Hamedan'da bunlar olurken ailesini ve devlet erkAnını
bıraktığı Bağdat'a yalan haberler gelmekteydi. Tuğrul Bey'in
yenildiği hatta esir düştüğü haberleri ortalığı karıştırmıştı.
Halife ve vezirler kargaşa olmaması için Altuncan Hatun'un
oğlu Anuşirvan'ı tahta geçirmek istediler. Asil kadın
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Altuncan şiddetle buna itiraz etti. Hatta oğlunu kağanlığa
özendiğliçin zindana attırdı. Çünkü henüz kağan ölmemişti.
Bu planları yapmak töreye göre ihanetti. Kendi öz oğlun
yapsa dahi bu böyledir. Hadi gel de övünme... Bu kayıtsız

şartsız itaat ve inancı g6vur bir hatun yapsa idi, altı serilik
film çekerlerdi. Ama bu kadar da değil. Tuğrul Bey'in
kuşatma altında olduğunu öğrenen Altuncan hemen bir

ordu oluşturdu. Kılıcını kuşanıp ordusunun başına geçti.

Veee emri verdi; kuşatma kalkacak! Dediğini de yaptı.

İsyancıları dağıtıp Tuğrul Bey'i kuşatmadan çıkardı.
Altuncan'ın askederiyle birleşen Tuğrul Bey, isyancıları Rey

şehrine kadar çekilmeye zorladı. Şimdi size, okuyunca çok
basit gibi gelen bu olay, Selçuklu Devletinin parçalanmasını
hatta dağılmasını önlemiş çok ince bir detaydır. Sayıca
fazla olan Yınal'ın ordusu Tuğrul Bey'i yenseydi şu an

Büyük Selçuklu İ mparatorluğu diye bir tarih olmayacaktı. Bir
Türk kadının cesareti ve imanı koca bir devletin tarih

olmasını sağladı. İşte bu benim atam...
Altuncan Anuşirvan'ı unutmamıştı. Bey'ine ki beyi

derken hem eş hem de toplumunun Bey'ine sadakatini
göstererek Anuşirvan'ı cezalandırılması için Tuğru| Bey'in

huzuruna çıkardı. Bu davranış yani inancına ve ırkına tam

sadakat özellikle son7O-BO yıld ır toplumumuzdan silinmeye

çalışılmaktadır, Misyonerler aynı kendi ve oyuncak
yaptıkları halklar gibi kalleş, yalaka, neye neden inandığını
neden savunduğunu bilmeyen renksiz bomboş bir halk
olmamız için oldukça çok çaba sarf ediyorlar. Ama boşuna
bir çaba, üç beş devşirme ile üç beş cahilden başka kimseyi
kandıramazlar. Belki biraz uyuturlar. Şu an sadece asil
ırkımın şerefli ve namuslu kadınları biraz şekerlemedeler.
Ama derin uyku yok, olmayacak da.,. Buna ne inandığımız
din ne de taşıdığımız kan izin vermez. En yakın zamanda
kendimize gelmemiz dileğiyle konuya dönelim. Altuncan
oğlunun cezalandırılmasını istemiş ancak yüce gönüllü

Tuğrul Bey Anuşirvan'ı kötü niyetli olmadığını düşünüp
affetmiştir.

Tuğrul Bey gibi, kalbive fikri İslam'a teslim olmuş ve
halife|iğin Peygamberimizden kutsal bir emanet olduğuna
kalben inanmış bu kadın, 1060'da vefat etmeden önce
Tuğrul Bey'e vasiyeti, kanımca, İslamiyet'in verdiği yüce

ruhun asil ırkıma ne kadar çok yakıştığının kanıtıdır.

Vasiyetinde Altuncan Hatun Tuğrul Bey'e 'Halifenin kızı ile
evlenmek için ne mümkünse yap. Böy|ece hem dünya hem

de ahiret saadetine nail olursun.'demiştir. Ve tüm servetini
halife Kaim bi-Emrillah'ın kızı Seyyide'ye çeyiz olarak
bağışlamıştır.

lşte bu hatun benim atam. Çok gururluyum. Belki
Altuncan Hatun ile aramda 1000 küsur sene var. O'nun
kemikleri bile yok ama bende O'nun ruhu O'nun kanı var.

Lütfen yaayı bir kez daha okuyun. Belki hafif uykunuzdan
uyanırya da birisini uyandırırsınız. Sonra o ruh sizi kaplar, o

kan tekrar akar damarlarınızdan. İşte bunu hissettiğiniz an

benimle beraber övünür ve bir Fatiha okursunuz atamıza.
Altuncan Hatun mekAnın cennetolsun...
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ERSİN K|ZİLDAĞ

Ey beni ben eden hayat
Buradayım işte yine
Herzamanki gibi mahmur
Ama biro kadarasilve ayakta
Birdostgetirdim bu gün yanımda
Adıyalnızlık.
Katıl sende bize ve açılsın perdelerve
Başlasın oyun, başrolde sen ve ben!

Birvarmış biryokmuş diye başladı herşey
Masallardaki gibi zannettik hayatı
Sonsuz yaln ızl ığ ım sessiz çığlığ ımla birleşiyor
Sessiz haykırışıma cevap veren sadelik
Artıkyatma vaktidir
Belki rüyadadır özlenen sevgili.

Oysakideğilmiş
Ne masallardaki gibi mutluluk

Ne de rüyalarımdaki çoşku
Sadece dert varmış sıkıntı varmış...

Ve bir gün anIatacak çocuklarımız
Ve anlayacaklar
Hayat denen oyunu onlarda oynayacak
Ve bu sefer başrolde kendileri
'Herkesin en iyi dostuymuş yalnızlık
Yanımda kimse olmadığından değil

Söyleyecek kimsem olmad ığ ından yaln ızım'
Diye düşündüklerianda
Bir gölge bulacaklar yanları nda.

Birvarmış biryokmuş
Ersin diye birivarmış
Ve ömrüm oldukça
Bir gölge olacağım oğluma...
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ANDAç

Çarşıya çıkarken Arnavut ciğeri, patates kızartması
ve maydanoz karıştırı|mış taze soğan üçlüsünü niyetime
yatırmıştım. Balıkçının önünden geçerken; "Olta balığı
bunlar abi, iğnesi ağzında, anlayana candır bu kullar." diyen
şiirsel daveti duyunca irkildim. Yazının havasına uyarak
anlatmak gerekirse; iskele alabanda yapıp, baş
bodoslamasından tezgdhın önünde dinelirken zokayı
yutmaya oldukça hevesli görünüyordum. Ciğer yeme
hayalim akamete uğrasa da ciğer-balık ikileminde, ciğeri beş
para etmez durumuna düşen, Arnavut ciğeri olmuştu. Balıkla
eve dönerken, ilgi çekici reklamın mağduru olmaktan
gocunmuyordum.

İri yapılı çipurayı, iğnenin imzası olan yırtılmış
çenesiyle fırın tepsisine yatırdığımda, garibimin ikinci defa
oltaya geldiğini kabullenmekten başka yapacak birşeyi
yoktu.. O anda, geçen sene yaşadığım acı tecrübeyi
düşünmüyordum, sadece hatırlayıverdim. lskenderun
Körfezi'nde avlan ırken, oltan ın ucundaki iğneyi kı rıp, tercihini
sudan yana kullanan çipura gözlerimin önünde belirmişti.
Tepsideki arkadaşımla enpati kurup, yazmaya değer konuyu
belirlemenin rahatlığında gülümseyiverdim. Sevimli
hiköyeler, hele bir de konu balık olunca abartıyla süs|enmeyi
hak ederlerdi. Balığı, piştikten sonra inceden inceye
sorgulamış, sonra köşeme çekilip, kaçırdığım çipura
h6yalinin ardından ayaklanmış olan merakımı oltanın
iğnesine takıp, kurşunun ağırlığında körfezin derinliklerine
daldım.

Bulunduğum yer abis longoz değildi. Rastgele
oltaların uzağında bulunan derin bir çukurdu, Ağımlı
kayaların arasında oldukça iri, Honosgil|erden oian güzel bir
ortozlakarşılaştığımda önemsenmemiştim. İriliğine bakıl ırsa
korkuyu unutalı epeyzaman olmalıydı. Belki de,'Ben varsam
ölüm yok, ölüm gelirse ben yokum.'felsefesine uydurmuştu
yaşam biçimini.

Yukarıdan süzülen ışık demetleri kayalara ve diğer
canlılara renklerini giydiriyordu. Kim bilir belki de gökkuşağı
bile renklerini buradan devşiriyordur düşüncesi bulunduğum
yere uyuyordu, yoksa oksijen azlığından dolayı saçmalama
sorunum yoktu.

Denizde hiçbir zaman sofra ayinlerine gerek
duyulmamıştır. Hele bol laf salatası eşliğinde sunulan yemek
programlarının karmaşası buralarda yer edinemez, alaminüt
taz tercih edilirdi. Ortoz, ayaküstü yenen midye dolması
misali birkaç kabukluyla yetinip, günün sıradan macerasına
başladı.

Yükselirken peşine takıldım. Mevsim döndüğünden
suyun sıcaklığı azalmış, hemen herkese canlı|ık gelmişti. Bu
demektir ki balıklara olan ilgi her geçen gün artacaktı.
Denizdeki kabul bu doğrultuda olurdu. Denizin ritmine
balıklar gibi insanlar da uymak durumundaydı. Orfoz için,

karanlık ve ışık bir şey ifade etmediği gibi soğuk ve sıcakla da
işi olmazdı. Hızlanarak, mahallesinin üstündeki düz çayırlık
alana kolayca ulaştı. Avlak olarak bilinen bu arastanın zengin
faunası görülmeye değerdi. Herkes telAş içinde ekmek
savaşıyla uğraşırken, yaşamla doymak arasındaki ince
çizgiyi beliriemenin peşindeydiler. Avlak taifesi aynı
zamanda, denizde vazgeçilmez kanun olan hiyerarşiye
üymayı da ihmal etmiyorlardı . Oriozgeçerken ona yol açarak
saygıda kusur etmediler. Zira af kanunu buralarda geçerli
değildi. Yukarıdan sarkıtılan oltaların ucundaki konfetiye
benzer yemler. de avlakta alesta kesilmiş, müşterilerini
besleyerek onları nasiplerine çağırıyorlardı. Burası oltacılar
için bulunmaz nimetti. Düşmanın burnu balık yatağının
kokusunu hemen al ı r, kerterizleri hiç şaşmazd ı,

Orfozun iri abi olduğundan bu yana, derinlerdeki
kabuklular, yumuşakçalar en sevdiği yiyecekler arasında
bulunduğundan, oltaların ucundaki sallanan sadaka misali
yemlerle işi olmazdı. Gerçi ele avuca sığmaz gençlik
zamanlarında hiçbir yemi af etmezdi ya neyse. Fazla
oyalanmadan oradan ayrılarak, suyun yüzeyine yükseldi.
Yukarı çıkarken denizin içinde yükselen resifin yüzeyi çiçek
bozuğu gibi mağaralarla delik deşik görüntüsü varoşlardaki
yığılmaları andırıyordu. Kuytularındaki yuvalarında yaşayan
çeşitli balıkların bakışlarını üzerinde hissetti. Hemen hemen
mahallenin bütün sakin|eri bu resiften neşetetmişlerdi.

Yukarıdaki kayıkları ve içindeki insanları
küçüklüğünden beri hep merak etmişti. Bu merakın türlü
renklere bürünmüş ba|ıkçı teknelerinin karinaları arasında
dolaşırken, insanı olabildiğince yakından tanıma
dürtüsünden kaynaklandığını biliyordu. Düşmanı yakından
tanımanın faydası vardı, Ayrıca aralarındaki konuşmaları
dinlerken bilmediği görmediği dünyaları hakkında bilgi sahibi
oluyordu. Kısmetlerine yünirlerken, 6deta törensel ayine
benzeyen davranışlar sergilemelerini ilgiyle izlerdi. Hain
düşmanın öldürmeye hazırlanan ilk adımlarını 'Vira Bismillah'
deyip başlarken, sanki Gulet'in kaptanı kesi|erek; " Derya
kuzularına seferimiz var" havasına girmeleri görülmeye
değerdi. Yollarını gözleyenler ise; 'Rastgele, boş dönmeyin,
iyi avlar' gibi teşvik edici sözlerle uğurlardılar. Onları
yakından tanıdıkça, tedbirin daha da önemli olduğunu
öğrenmişti. Bazen tedbiri bir kenara bırakıp, görücüye
çıkmış gibi davrandığı da olurdu. Böyle zamanlarda, acemi
oltacılar heyecanlandığında, yanındaki ustaların"Fazla
heveslenme o haramidir, her oltaya gelmez, adamı
oltasından eder.' dediklerini duyunca keyiflenir, bu ölemde
özel olduğunu hissederdi. Gençliğinde mahatlenin
ağabeyleri kendini kenara çekip psiko-sosyal derslerden
olan kalıplaşmış; 'Huylu balık ol, her yeme atlama, yolunda
kara rl ı yü rü, savru kl uğ u af etmez yasal arı m ı za uy. Aymazlığa
yer yoktur aramızda, böylece diplerde ağır abi yolunda
geleceğini belirleyebilirsin' sözlerini, gerçeği ve gizli
anlamları arayan felsefe aşığı gibi ona verilen öğütleri
duyarak büyümüştü, Yine de oltacıların türlü oyunlarına
gözlerini acık tutaı dikkatini eksik etmezdi, nihayetinde canlı
yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide nöbette olurdu.
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Ortoz; "Yaşam hikAyemiz insanlar gibi değil. Bizim

için yaşamın biçtiği kaftan öyle acaip bir şey ki ölümümüz
neşe içinde mutlulukla karşılanııbizimle hazırlanan yemek
ayinleri törensel keyif içinde geçer. İliklerimize kadar soyup
tuza yatırdıklarında lakerda dedikleri törensel yiyecek
yaparlar, ayrıca ağzının tadını bilenler ipe dizip de
darağacında kurutulanlarımızı çiroz adıyla anarlar, sofra
ayinlerinde baş köşeye yerleştirirler. Kızartmamızı yapan
bazı hanımların;'İyi hoş da kokusu perdelere siniyoı dışarıda
yiyelim Mamut!'gibi itirazları bu keyfe gölge düşürse de balık
severlerin bize olan düşkünlüğünü kasmeye yetmez. Ziyafet
sonunda kedi-köpek dedikleri yaratık|ara arta
kalanlarımızdan pay çıkartılması, onların dişleri arasında son
kırıntılarımızın yok olması da işin cabası. Deniz üstündeki
tekne ölemlerinde ziyafetsonunda arta kalanlarımızın denize
dökülmesi ise; 'Denize düşen bizden sayılır' düşüncesiyle
kabul edilebilir." gibi düşünceleri aklından geçiriyordu.

Yeteri kadar oyalandıktan sonra, su üstündeki
güneşin doğması veya batması orfoz için romantizm'in
oimazsa olmazlarından sayılmadığından, parlayan güneşin
ışığı günindi'ye uzanırken, gözlerden uzak mahallesinin
derin kuytularında gizlenmiş yuvasına dönmeye karar
vermiş, bir taraftan da avlanarak karnını doyuruyordu.
Sessiz|ik yalnızlığına eşlik ederken, özgürce dolaşmanın
rahathğını iliklerinde hissetti. Çevrenin korkulan, falçete
dişleriyle farmason köpekba|ığı tehlikesi belirmedikçe hiçbir

şeyden de korkusu yoktu. Kendine güveninin çok ileri

aşamasında olduğunu itiraf etmeliydi.

Çayırlığı geçip derine daldı. Kendisi gibi ağır abi
komşularının cirit attığı mahallesinde, düzen bozuImadıkça,
herkes dert üstü murat üstü, kendisinin belirlediği sınırlar
içinde kendini yaşardı. Akşam gezmesine çıkanların avare
avare dolaşırken görsel şölenini beğeni ile seyretti.
Görünüşü çirkin olsa da 'dalyan gibi balık' diye söylenen
Fener balığı etinin iezzetiyle bilinirdi. Balon balığı ile birlikte,

karanlığa itirazları olduğundan direnç göstererek maha|lenin
ayd ı nl ığ ı ndan sorumluydular.

Trakonya (çarpan) ise düzenden sorumluydu. Akya,
Sarıağız, Sinağrit ayan medisindeydi. Emekli fahri konsolos
gibi görünen Müren ise kızdırılmadıkça sakin bilge kişiliğini
muhafaza eder,'topunuzu alıp başka mahallede oynayın' der
gibi evinin önünde kimseyi fazla dolaştırmazdı. Onun Agora

fobisi vardı. Mahallenin nazar boncuğu sayılan Arslan balığı;
kayalar arasında, cebi para dolu iştah kabartan avlayacağı
müşterilerini bekleyen pavyon solisti edasıyla aşırı süslü
giysisine bürünmüş sahne almaya çalışıyordu. Buradakilerin
hemen hepsi Aznavur kıyıcılığına sahipti. Sistem, maşeri
baskının korkutucu olması üzerine kuruluydu. Mahalleye
bekçilik yapan Dikenli öksüzler Kırlangıç balıkları gibi çift
gezerlerdi. KaradakiAngut kuşları gibi biri yakalanınca öbürü
de peşinden yakalanmayı seçerdi! Dikenli öksüzler de
denizin angutlarından sayılırd ı.

Orfoz etrafda bol bulunan kabukluları, pazar tezgöhı
gibi hareli reng6renk balıkları, yumuşakçaları gördükçe insan
kaynaklı olan; 'Yediğim önümde yemediğim arkamda'
sözü n ü hatı rlad ı. Altı n ren kl i ku ml ar, zaman zaman akı ntı ları n

oynaştırdığı yemyeşil otların senfoni eşliğinde dans eden
salınmaları görülmeye değerdi ama bu güzelliği gölgeleyen

şişeleı plastikler, ıvır zıvır olmasaydı. İnsan, eline geçeni
denize attıkça kendisinin kirlendiğinden şimdilik habersizdi.
Nasılsa çok yakında o da anlayacaktı. Kirletilmemeye karşı

çokazduyarlı olan insan, işte böyle birşeydi. Açık gözleriyle,
yaşamı içinde körlemesine yol alıyordu.

Birden, ilerideki kayanın önünde dalgın dalgın
oynaşan iri bir kalamar parçasını gördü. Algın gözlerle
süzerken, uyuşukluğa kapılmış beyninde çalan alarm zillerini
duymamıştı. Ona yöne|işinin anlamsızlığını, anlık verilen
kararların kusursuz olmayacağını nedense düşünemedi.
Güveninin esiri olmuştu. 'Tutku, prensip|erden önce
gelmemeli, yoksa kaybediş başlar.' Sözünü fütursuzca
harcayarak, yemek üstü meyve misali hışımla atıldı.
Maalesef balıkların yaşantısında, mantık maskesinin
altında, doymama hırsı olurdu. 'Denizden babam çıksa
yerim.' Sözünü, 'Denize babam düşse yerim.' biçimine

çevirmiş, belki de insandan öğrenmişti birbirlerini yemeyi.
Kalamarı ısırdığında, zokayı yuttuğunu anlamış,

ahmaklık etme özgür|üğünün sınırlarına dayanmıştı. Ağzı,
Ateşbaz'ın ateşi yuttuğu gibi yandı. Avcıdan av durumuna
düşmenin açmazında, balık hafızasını zorlamaya çalıştı.
Hızla yukarı çekilirken, ipin ucundaki uçurtma gibi
silkeleniyordu. Yaşamı bir an gözlerinin önünden film şeridi
gibi geçiverdi. 'balığı vuran oynak yemdir.' Sözünün
bilgeliğini düşünecek sırası değildi.

Teknenin aynalığından suyun üstüne çıktığında, bir
an havada asılı kaldı. Koca cüssesiyle utanç içindeydi. Kör
ışık altında kara bir suratın gülerken parlayan dişlerini,
ışıldayan gözlerini gördüğünde, yaşarndan son karenin pek
de sevimli olmadığını düşünüyordu. Belki de teslim olmama
dürtüsüydü, bilemiyordu, can havliyle son bir silkiniş, oltanın
iğnesini kırmasına yetmişti. İyi ki kara surat, yanındaki ağ
kepçesine uzanmayı akı| edememişti. Arkasından yükselen
haykırışa aldırmadan suya düşerken, denizin aynasında ilk
defa bir an olsa da kendini gördü. Korku dolu gözleriyle,
karşılaştığı haydlini yanına alarak hızla yuvasına seğirtti.
Canı yanıyor, daha da kötüsü karizması yok olduğundan
dolayı, kurtulman ı n sevincini yaşayam ıyordu.

Atlattığı tehlike sebebiyle kendine güvenini yitirir gibi
olmuştu. Daha önce bu duyguyu yaşamamış olduğunu
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-NE]lffiJğ{üKsezlnleyince, kötü bir tecrübe diye düşündü. Eğer korkuysa
bu, ölümden duyulan değil, başarısız olmaktan duyulan
korkuydu. İçinde bir yerdeki derin kararlığına karşılık, şu
anda acıyan kasları kendisinin de tüm insanlar gibi et, kemik
ve kandan oluşmuş bir birey olduğunu ona hatırlatmaktaydı,
Canı yanarken acısını unutmak için, hasar tespiti yapmadan
avunma durumuna geçerek, çocukluk günlerine sığındı.

Kimse ona'hoş geldin bebek' dememişti. Bekledi,
gelen giden de olmamıştı. Korkular içinde kayanın
kuytusundan bilinmeze bakıyordu. Birkaç kırıntıyla yetinip
sığınağına çekildi. Demek ki yaşam denilen şey buydu. Her
an tetikte yaşamı anlamaya çalışmalıydı. Ona'büyümelisin'
dediler. O da; ben neresinde yer alıyorum bu koşuşturmanın
so;gulamasına gerek duymadan kırıntıların peşine takıldı.
Sür"üye katılmayı benimsememiş, yine de oynak balık
davranışlarından kaçınarak büyüdüğünü hatırlam ıştı.

Bu arada karar almış, serseri vardiyasına kadar
yaralı yüzünü kimseye göstermemeliydi. Zıra buralarda
zayıflığa yer verilmezdi. Hareketsiz kalıp, vaktin geçmesini
bekleyecekti. Travma sonrasında yapabileceklerini
düşünüyordu. Sabahı zor edip, aydınlanan günde, kafasını
uzatıp çevreyi gözetledi. Yarası, geçmişi hatırlatan bir düş
gibi ohunla yaşayacaktı. suyun çarpıcı berraklığına daldı.
lnadına kristal gibi tertemizdi. Uzaklardaki ayrıntılar bi|e

rahatlıkla görülebiliyordu. Acıdan kızarmış gözlerini bu
güzelliklerle doldurdu. Biraz ileride soğuk su, sıcak suyun
yerini alırken, hortum gibi kumu karıştırdı. Hava|anan kumlar
arasında saklanmış çarpan balığı telAşla kaçıştı. Tam o anda
ağır ağır dolaşan köpek balığını gördü. Resifin büyük
yarığından, kusursuza yakın, af etmeyen, kan kokusuna
gelmiş olmalıydı. Nöbetçi hemşire gibi böyle zamanlarda ilk
önce onun haberi olurdu. Yazgım üzerinde düşünüp, ilk
fırsatta bir karara varacağı anı bekliyordu. Bu sefer yiğitlik
gizlenmeyi gerektiriyordu. Yuvasının derinliklerine
çekilmeliydi. Tırpanıyla dolaşana dikkat kesildiğinden olsa
gerek, suyun titreşimlerini algıladığında gerekli tepkiyi
koymakta geç kalmıştı. Kemiklerine kadar işleyen acı, onu
hareketsiz bırakmıştı. Kara bir gölge sığınağının önünde
belirdiğinde, gelenin karası, dünyasını da karartmaya
yetmişti.

Zıpknın tıpkı ağaçların arasından esen güçlü bir
rüzgörın sesine benzeyen vınlamasını duymasıyla
göğsündekiacının ve gözünde bir ışığın patlaması aynı anda
olmuştu. Birkaç saniye çılgınca atan kalbi sanki göğsünden
dışarı fırlayacakmış gibi oldu. Ciğerleri kırık cam parçaları
dolmuş gibi sıziarken, tuttuğu soluğunu bıraktı. Bir günde
ikinci vurgun ağır gelmiş, sanki güneş suya düşmüş gibi içi
yanmıştı. Ölüm denilen şey, zıpkının ucunda belirdiğinde,
dünyası kararmadan önce zıpkının ucunda yukarılara
yükselirken, göz ucuyla, kötü haber getiren savacının,
yüzünün kışkırtıcı ifadesini gizleyen gözlüğünün altından
gülümsemesini görebilmişti. Mahallesinin uzaklaşan hayAlini
yanına alarak, beyaz dişler korkusunun bilinmezliğine
yükse|irken, ölümüne uyand ı.

ünpenri

MUSTAFAAYVAL|

Yitirdi saflığını törpülenmiş yüreğim.
Dünden öte biri mi? Bu günde yaşayan kim?

Bakir topraklarında kaybolup gidiyorum.
Bir güneş doğuyordu o masum gözlerinde.
Bir damla can veriyor ateşten yanaklara,
Can veriyor bir damla aşkın mahşer yerinde.

Şifasız iklimlerde gezindim diyar diyar
Günler hiç tanımaz da geceler tanır beni.
Keşfe çıktığım aşkın i|k ayeti sensin yar!
cümle kuramasam da heceler tanır beni.

Kader atmış çentiği avuçlar arasına,
Çatlayan dudaklarda akıttığım nehirdir.
Kılıç kuşanmış gönül sözcükler sığmaz kına,
Dilden boğaza akan dünya denen zehirdir.

Yırtılıyor gök kubbe kar düşüyor ateşe
Sebil yalnızlıkların otağında bir sıbyan,
Heybesinde çığlıklar, yele verilmiş neşe,
Neşe adında sevda haykırıyor yan ha yan...

12



GEzGİNLERİN cözüyı_e yAZILANLARıN ayoıı.ıı_ıĞıNDA pARLAyAN ANTALyA

Nürnbergli Johann Wlld 1604 : "Çok da büyük olmayan bu kent yüksek kayalıklar üzerine
kurulmuştu. Kente girmeden önce uzun bir denizi sınırlayan iki büyük dağ arasından geçilir ve iyice
yaklaşmadantazla bir şey görülmez. Kentte çok sayıda Türk ve Hıristiyan oturur ve bunlar her tür
yerel ürünün alım ve satımına yönelikticaretyaparlar. Limana İskenderiye ve Dimyat'tan satılık mal
getiren birçok gemi yanaşır. Burada, diğer kentlerden getirilen çok §ayıda halı da satılır. Kente bol
miktarda kullanılmış bakır da getirilirve bunlarsikke yapımı için Kahire'ye gönderilir.

Burası çok güzel bir kent değildir. Paşanın sarayı dışında evler oldukça kötü inşa
edilmişlerdir. Lezzetli meyveleri olan nar, limon, turunç, elma, armut ve şeftali ağaçlarının yetiştiği

çok güzel bahçeler vardır. Bahçeler bu ve benzer meyvelerle doludur ve bunlar oldukça ucuzdur.

Haçlı bir sikke değerinde bir akçem vardı ve bununla otuz tane güzel turunç satın aldım. Aynı
paraya yumurta büyüklüğünde 50-60 limon da alınabiliyordu. Kısacası, burada halkın yiyecek
bitiremeyeceği kadar çok meyve vardı. İstanbul'dan gelen tüccarlar bazen 3000, bazen de daha
fazla limon satın alırlar, bunları parçalayıp ayakla ezdirirler ve suyunu çıkartırlardı. Limon suyu
fıçılara doldurulur, kabuklar ise bir yığın halinde çürümeye bırakı|ırdı. Sıktıkları limon suyunu da
İstanbul'a götürerek satarlard ı.

Çevrede yetiştiri|en tahıllar insanlar tarafından tüketilmezdi. Türk|erin "delice" olarak
adiandırdıkları bu kalitesiz tahıllar, hayvan yemi olarak kullanılırdı. Bunun dışında bir çok tahıl türü

daha vardır. Deliceyi tüketen insanın başı döner, elleri ve ayakları titrer. İyi ve lezzetli ekmeğin
ü retild iği tah ı llar gene|de Kı brıs'tan geti rilir ve bu rada satı l ı r.

Vincent de Stochove 1662 : "Gelidonya Burnu'nda genellikle güçlü bir akıntı vardır ve
rüzgörla birlikte öyle dalgalar çıktı ki az kaisın kayboluyorduk. Sarp kayalığın dört adım'dibinden
geçtik, denize sokulan kayalıkların küçük tepelerini sağ tarafta bıraktık. Tay'famızsuya çok miktarda

ekmek attı ve diz çöküp dua etti. Bunun nedenini sorduğumuzda, bize eski bir ödet olduğunu
söylediler. Bu burnun en tehlikeli geçit olduğunu düşünüyorlar. Burnu aşar aşmaz kendimizi
Karamania'nın rüzgörı durduran yüksek dağları arasında bulduk ve hoş bir dinginlik içinde yol aldık.
Akdeniz'in en ünlü ve en tehlikeli körfeziolan Satalia Körfeziorada baş|ar.

Türklerin Attalia adını verdikleri Satalie, hep Küçük Asya'nın en güze| kentlerinden biri

sayılmıştır. Eskiden Pamphylia adı verilen bölgede ve kentin adını taşıyan Akdeniz'in en ünlü ve en
teh|ikeli körtezinin kıyısında yer alır. Bir kayanın üstüne kurulduğundan ve birçok kuleyle
desteklenmiş çifte surlarla çevrili bulunduğundan dolayı avantajlı bir konuma sahiptir. Kıyı tarafında

antik tarzda inşa edilmiş, Türkler hiç onarmadığından yıkılmaya yüz tutmuş büyük bir kale vardır.

Liman küçüktür ve ancak küçük tekneleri alabiliı kıyıları güvenliksizdir çünkü kör kayalarla doludur.

Genellikle deniz çok çalkantılı olduğundan bun|ar kadırga ve gemilerin yanaşmasını, özellikle de
demir atması nı zorlaştırır.

Kentin içi eskiden üç ayrı surla üçe ayrılmış. Sokaklar dar ve loş. Çünkü her tarafta bütün

sokakların neredeyse üstüne kadar uzanan ve yolları dehliz haline getiren büyük portakal

ağaçlarıyla dolu bahçeler var.

Bu yörenin güzelliğini ve kent dışındaki bahçelerin hoşluğunu kağıda dökmek olanaksız; iki

üç fersah|ık ovalar, ovalarda dipleri hiç güneş görmeyecek kadar sık dikilmiş, Çoğu bizdeki armut

ağaçian kadar yüksek portakal, limon, nar, kayısı ve benzeri ağaçlar ve bunları su|arken dalları hep

çiçekli, güzel meyvelerle yüklü ağaçlardan yayılan hoş kokuya birserinlikveren sonsuzsayıda dere
bu bölgeyi küçük bir cennete dönüştürüyor.

Bölgede yaşayanların çoğu Türk'tür, Birkaç Rum da kalmış, bir başpiskoposları ve bize
büyük bir törenle gösterdikleri Aziz Nikolaos'un kemiklerinin muhafaza edi|diği oldukça güzel bir
kiliselerivar.
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