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OKUYUCU İLE SOHBET
Değerli NEVZUHUR dostları;
2012yılna merhaba derken, derginiz NEVZUHUR da 5. yaşına adımını atmış bulunuyor. Bundan önceki sayılarla oluşan gönül

bağlarımızın, bundan sonra çıkacak olan NEVZUHUR'lar sayesinde daha da ileri boyutlara ulaşacağından eminiz. Okuyucularımzınbize
gönderdikleri mesajlar bunun açık birdelili. Bizlerde bu muhabbetin artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Şimdi bu sayımızda nelervar birgöz atalım.
ANDAÇ; her zamanki gibi ilgi çekici yazısıyla sayfalarım.ız arasındaki yerini alıyor. Her d.üğümün uçkur düğümü olmayacağına

vurgu yapan yazarımv, yazısına; 'UÇKURUNDAN BAŞKA DUGUM TANlMAYANLAR GORDES'l NEREDEN BlLECEKLERD|' başlığını
uygun görmüş. Bu düğümün ne oiduğunu okuyunca anlayacaksınız.

Abdullah SATOĞLU; birçok değerli besteköra ilham kaynağı olan şiirleriyle gönül telierimizi titreten şair Dr.Rahmi DUMAN'ı;
,BEKLER|M HER GÜN BU SAHiuraor diyerekyAd ediyor.

Ahmet KAPLAN da kendine özgü üslübuyla BlR IHTIYARIN lPTlLA DEFTERINDENdiyerek dergimize ayrı bir renk katıyor.
Ali DEMİREL; ilginizi fazlasıyla çekecek olan SAVAŞA DAVET başlıklı yazısı ile sizi güncel telaşlarınızın dışında evrensel bir

bakış açısına sevk edecek.
Mustafa AKBABA ise havaların soğuduğu bu günlerde sıcak bir memlekete doğru kanatlanıyor ve YEMEN ELLERİ diyor. Biliyor

musunuz bizTürklerYemen ile ilk ne zaman tanıştık?..
DERG1LER DERYASINDAN üst başlığıyla sürdürülenyazı dizimizde /GRDEŞ DERG1LERDEN RUMEL|'NIN SEs4 KALGAY

DERG1S1 ve RIJMEL| KÜLTÜRÜ dergileri tanıtılıyor. Oğuz ÇETİNOĞLU ve Mehmet Şadi POLAT tarafından büyük bir titizlikle kaleme
alınan bu çalışmaların okuyucularımıztarafından ilgi ile takip edildiğini biliyoruz.

Bu sayımızda bir şiirimiz var. AŞlK KAZANOGLU, 'AGAM' diye başlamış yine ağam diye bitirmiş. Hemen her şiirinde olduğu gibi
törece, yiğitçe ve Türk'e has birşiir...

Marl 2012 sayım ızda buluşmak dileğiyle hoşçakal ın. ..

UÇKURUNDAN BAŞK+ DUGU.M
TANİMAYANLAR GORDES,İ
NEREDEN BİLECEKLERD|.

ANDAÇ
Hik6yemiz: Üstünde gök, altında toprak olan göçebe

insanının bozkırda koyunlarının ardında dolanıp, etrafı boş
gözlerle seyrederken, ovadan yükselen toz bulutunu görmesiyle
başlar.

Yel kanatlı, yelesinde rüzgörların nefesini saklayan bir
yaratığın uçar gibi yolları yutarak geldiğini gören bozkır halkı;
"a'ya!.. Bu nedir?" deyip bel bel bakakalmışlar. Yaratığın yalnızlık
canına yetmiş olsa gerek, yabandan sıyrılıp dört ayağını bir izde
toplayıp ahalinin önünde durarak uzun bir kişneme salmış. Say ki
'merhaba' der gibi. Yaşlıların O'na el vurarak; "olsa olsa bu koca
Tengri'nin bir yaratığıdır. Ne mutlu bize değdi. Hamurunda yiğitlik
olduğu her halinden belli, izi izimize karışsın, sayesinde uzakları
yakın etsek gerek..." diyerek atı sahiplenmişlerdir. Sağrısına yel
girmesin, terleyip maraza olmasın diye de kendi giysileri ve
çadırları gibi, koyun yünlerini eğirerek iplik yapmış, onları keçe ve
çul haline sokarak ata giydirmişler. Sonra da kum üzerine
çizdikleri şekilleri bu çul ve keçelerin üzerine işleyerek, Tengri'nin
onlara bahşettiği, sanatsal duyguları kalıcı kılmışlardır.

Göktürk harfli metinlerde okuduğumuza göre; "kerekü"
adıyla bilinen yurtlarının, etrafına ve içine döşenen; "kidiz" denen
bu keçeler, zaman içinde büyütülerek halıya dönüşmüştür. İster
düğümlü, ister düz dokuma olsun Türkler tarafından üretilmiş,
bilinen en mükemmel sanat şekli oluşmuştur. Böylece tarihe
bırakacakları izlerin temelleri atılmıştır, Şimdi rahatlıkla kabul
edebileceğimiz gibi; "sanat onların ruhuna, yaratılışlarında
üflenmişti'i sözü gerçeklik kazanmıştır. İşte bu yüzden bozkır
insanı, genlerinde var olan ve kendilerine bahşedilen Devlet
Kuruculuğunun yanında, sanat ve kültürlerini dünyaya
yayabilmişlerdir.

NEVZUHUR

Türk'ün dışında kalan toplumlar ise, ancak onların ayak
izlerine basarak yollarını bulabilmişlerdir. Tabii bu anlattıklarım,
Türk Topluluklarının tarih bilinci, gelenek, göreneklerine sahip
çıkmaları, devamlılık, sabır, direnç, tarihine bağlı olma bilinci gibi
hasletlere sıkı sıkıya sahip olmalarından kaynaklanıyordu.
Maalesef şimdi tam burada söylemek gerekirse; durumumuzun,
ilim ve sanatta hep önde başlayıp, zaman içinde, hemen her
alandaki sıralamalarda yerlerimizi koruyamamış bir neslin devamı
olmanın, üzüntü verici olduğunu da söylemeden
geçemeyeceğim. 'Dahiyane olanda kusur gizlidir' sözünde olduğu
gibi Türk milletinin de gizli kusuru, yukarıda saydığım hasletlerden
uzak düşmeleridir. Unutulmaması gereken bu değerlerin,
çağımıza yak|aştıkça birer birer kaybolması, bu hastalığın son
evresine girdiği, ne yazık ki bir gerçeğin ifadesi olarak karşımızda
durduğu görülür. Düşünüş ve duygularımızı dışa vurumları
şiirler, şarkılar ve diğer sanat dallarında olduğu gibi, yaptığımız
sanatsal uğraşları; dile getirdiğimiz elle tutulur, gözle görülür
biçimde şekillendirmek ihtiyacı duymamızdan kaynaklanır. Halı ve
kilimlerimizde aynı biçimde şekillenmiştir. Sanat, o sanatı işleyen
sanatkArın ruhunun yansımasıdır. Bahsedeceğimiz bu sanatın,
bilinen tarihinin kökleri çok derindedir. Bu derinlikler yaşamımızın
macerasının da aynı zamanda izleridir. Dünya medeniyetine
Türklerin bir hediyesi olan Halı Sanatı, başından beri sıkı sıkıya
Türklere bağlı olarak gelişmiştir. Halı, kilim, cicim, heybeler,
seccade, keçe, çul, yolluklar, kolonlar gibi daha birçok unsuru
içinde barındıran Türk Halı Sanatı'nın hikAyesine, başlangıcında
biraz at koşturarak ısındıktan sonra başlayabiliriz.

Dünyada bilinen en eski halı, Altay bölgesindeki Pazırık
Koruganlarında bulunduğu bilinir (M.Ö. 5-4 yy). Pazırık yaylası,
Balıklı göl yakınlarında, Yan Ulagan ırmağı kıyısındadır, Burada
bulunan halının, ilhamını o atların koşumlarından esinlenip
çoğaltı|arak ve zenginleştirilerek halı haline getirildiği
gerçeğinden bahsetmiştim, işte Pazırık'ta bulunan bu halı; "Türk
düğümü" olarak bilinen "Gördes Düğümü" ile dokunmuştur. Ve-bu'
teknik geometrik desenlerde daha çok kendini belli ederek,
Selçuklu'ya kadar da devam ettiği gözlemlenebilir. Daha
sonraları da Fustat'da (eski kahire-Mısır) ele geçen halılar, aynı
dokuma sanatın ı n parçaları o|arak görülür.
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Halıdaki hakim tamgaların, yalnızca halıda, kilimde değil
paralarda, mezar taşlarında, duvarlarda, kayalar üzerinde:,
Altaylardan Van'a, Hakkari'ye, Adana, Bergama, Çanakkale,
Ed irne ve Ant aly a'y a uzanan gen iş bi r coğrafyada i nsan ı m ız ayn ı

tamgayı herfırsatta işlemiştir. Böyle olduğu bilindiği halde, bizim
bu gerçeğimizi şimdilik bir kenara koyalım.Her zamanki gibi
izlerimize basıp gelseler de, boş durmayan yabancılara kulak
verelim. Çığrışmalarında ne kadar haklı olup olmadıklarını
inceleyelim. İran, Osset, Altaylıiar, Tuva, Kazakistan, Moğol, Çin,
Rus, İskit, Ukrayna adlarından sıkça bahsedip, Pazırık halısını
sahiplenmeye çalışarak söz etmelerine rağmen, Türk kavramını
kullanmaktan ısrarla kaçındıklarından bahsederek konumuza
ısınalım.

Şimdi aşağıda paylaşacağım örneklere göre, yine kendi
içlerinden yetişen biIim adamlarının, hak ettiğimizi vermek
durumunda kaldıklarını da gözlemleyebiliriz. 1) Uhleman'a göre:
Halıcılığın asıl vatanının kuru istep bö|geleri olduğunu klimatik
hususiyetlerle ortaya koyar. "İsteplerin göçebeleri Türkler olduğu
kesindir" der. 2) Rus etnograflarından A. Miller; "Kafkasya'daki
höyüklerde bulunan halı motifleri 14-15 yy. göçebe Türk|erin
nakışlarıyla aynıdır. Halı eşyaların üreticileri sadece Türk
kavimleridir. Bunlar Türkmen, Karakalpak, Ozbek, Masaget ve
Kırgızlardır" der. 3) Türkistan'daki başka küçük topluluklara
yamamak istenmiştir ama İspanyol gezgin, Türkistan'ın yerleşik
halk|arından olan Sart ve Taciklerin halıcılıkla uğraşmadığını
belirtmiştir. 4) P azırık hal ısı n ı bu defa da bazı tarihçiler İranlı lara
mal etmek istemişlerdir. Dünyaca kabulgören Spiegel, Kremer, ve
Geiger gibi uzmanlar halıcılığın Perslerde .asıl, esas, otantik, yerli
bir şey olmadığında hemfikirdirler. 5) lskitlere yamamak da
tutmam ıştı r. "Iskitler'Aryan' ırkındand ı r, Türk olamaz" demişlerdir.
Oysa İskitler bilindiği gibi domuz yemez, kımız içer, at kurban
ederdi. 1944 e kadar batılıların kımızı tanımadıkiarı bilinir... Yani
İskitler öz be öz Türktür. Mezarlarını bile tıpkı diğer Türk
boylarında olduğu gibi aynı şekilde düzenIerler. Altay|ıların
akrabalarındandırlar. Eskiden Türklerin gökyüzü için at, toprak
için de koç kurban ettikleri bilinen bir gerçektir. Kazakistan'da en
önemli kurban hayvanı at olduğu gibi onun eti koyun, sığıı.ve deve
etinden pahalıdır. 6) Burada bulunan at koşumlarında Göktürk
yazılarının bulunmasıyla Hun Türkleriyle bağlılığı kanıtlanmıştır.
7) Hayvan tamgalarında uzman olan Menghin Kopper, Grousset,
Rasonyi, Barouka gibi tarihçile1 göçebe kültürü alanından
kaynaklanmış oiduğunda hemfikirdirler. Halıdaki Türk tamgaları
güçlü bir şekilde görülür, gerçeğin bir yansıması olarak
karşımızdadır. 8) Vembery, halı sanatının doğduğu cpğrafyaya;
"Türklerin yaşadığı alan" demek zorunda kalmıştır. 9) son olarak
L. P. Kyzlossov, K. F. Simirof, Kisselev ve Griazmov gibi Rus bilim
adamları da Pazırık halısındaki düğümlerin 'Türk Düğümü'
olduğunda birleşir. Görü|üyor ki ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın
Türk'ün ayak izini silmek mümkün olmuyor. Çünkü bu konuda,
basıp da gidebilecekleri başka yolları kalmıyordu.

Bir an bu halıyı dokuyan hatunu düşünmeden
edemedim. Uzaklardan bir yerden eğer bizi seyrediyorsa; "Vay
başıma... Ben ne yapmışım?" diye gülümsediğini hayal etmek
hoşuma gitti. O Türk hatununun k|m bilir hangi sevdasını,
beklentilerini, düğüm düğüm dokuduğu bu halıyı işlerken,
aklından neler geçiyordu tahmin etmek istedim. Er'inin seferden
dönmesini beklerken veya yakındaki obanın yiğidi olan sevdasına
kavuşmak için attığı her düğümde, gelecek hayalleri kurduğunu

düşündüm. Kendince sıradan bir halının, onun düğümlerindeki
gizemi, asırlarca çözmeye çalışan onca bilim insanını
uğraştıracağ ın ı, birbirine düşüreceğini nereden bilebilirdi ki.. .

Bu arada düşüncelerimin sınırını zorlarken, 'suretler ölür
yok olur ama avaz boşlukta kaybolmaz'sözünde olduğu gibi bir
yelin önünde sürüklenen sesi duymamla irkilmem bir oldu. "Ben
Eşe (ayşe) O halıyı dokuyup bergüzar eylemişim. Bönce (aptalca)
ademin elinde oyuncak mı olacaktı? Meğerse emeğimize çoban
tutmuşuz çakaldan, şimdi eserimizi kurtlar güdüyor.., Biz yaptık
dediysek bizimdir. Tengri şahittir. Uçkurundan başka düğüm
tanımayanlar, çulları üzerinde otururken, biz Gördes Düğümü ile
sanatımızı sonsuza taşıdık. Adem eti yiyenler (dedikodu
yapanlar) bizi kabul eylemezler. Olsun, zebun takımının
yermesinde fütur yoktur. Ama bizim ecdadımız niye bize sahip
çıkmaz anlamadım? Beni koruyamazsa, ağlasın soyum
demekten başka bir şey gelmez e|imden. E| - Hükmü - Li - llah
(Hüküm Tengri'nindir)" diyerek umudunu yitireli çok zaman olanın
sesi, geldiği gibi biranda kesildi. RüzArda susmuştu.

Hatunun bu sitemini doğrulayan bir örneği de yeri
gelmişken burada belirtmem gerekir. 1905 yılına kadar kimsenin
fark edemediği, (ne acı) F. R. Martin tarafından bulunan, Konya
Alaaddin Camiinde 9 parçalı halı, Çift Gördes, Türk düğümü ile
yapılmış, iri kufi yazı dekorlu, en eski tarihli Türk halısıdır. Ve bunu
bir yabancının bulması da ayrı bir talihsizlik olarak karşımızda
durur. Gaipten ses duymayı bir kenara koyarak, bizim için yakın
olan, uzak illerimizden ayrılıp, halımızın Anadolu'da devam eden
hik6yesine yaklaşal ım.

1O71'de Alpaslan Anadolu toprağına ayak bastığında,
Türk ayağı bu topraklara yeni değmiştir sözü artık raflarda yerini
almak durumundadır. Türkler her çağda bu toprakların sahipleri
olmuşlardır. Alpaslan yanında getirdiği gelenek ve göreneklerini,
sanatını, bu toprakların gerçek sahipleri olan Türklerle kaynaştırıp
gelişimini sürdürmelerine katkıda bulunmuştur. Bulunan
kurganla1 taşlara işlenmiş tamgalar çözüldükçe bunun en iyi
kan ıtları olarak karşım ızda beliriverir, ışı l ışıl geçmişin bilinmeyen
yo|larını aydınlatırlar- On|ar ülkenin hemen her ilinde; 'buradayız'
dercesine karşımızda durur, sadece onları sahiplenmemizi
beklerler. Onlar canl ıd ır, duyduğumuzca bizimle konuşurlar.

Anadolu'da halı sanatı 11. yy. sonları 12. yy başlarında
Selçuklular tarafından başlatılmış ,16. yy. da daha da gelişmiştir.
Şimdi elimizde ne yazık ki Büyük Selçuklu'dan halı kalmamıştır.
Sitemlerimizin haklılığına bir kanıt daha... Aslında Selçuklu
dönemi denilince kültür alanında ve bilim insanı yetiştirilmesi
bakımından oldukça kısır bir dönem gibi görülebilir. Farsça,
Arapça ve diğer yabancı diller bilenimiz yeterli olamadığından bu
dönem tam açıklanamamıştır. Kaynak adına yine, bizi
görmezlikten gelenlerin eline bakmamız, diğer acı bir kaynağımız
olur.

Selçuklunun devamı olan Konya halıları, zamanımıza
uzanan 7 asır boyunca gelişimini sürdürmüştür. Türk halılarının
düzenli ve sürekli ihraç ürünü haline gelmesi 1206 yılında
Selçuklu Hükümdarı 1. Gıyasettin Keyhüsrev ile Venedikliler
arasında yapılan ilk ticaret anlaşması özelliğini taşıyan bir belge
ile yürürlüğe girmiş, bu tarihten sonra lta|yan tacirler Avrupa'ya
Türk halılarını ulaştırmışlardır. Bize ait bu sanatı, bir tüdü kabul
edemeyenAvrupalının bu tarihten sonra kıçı yergörmüştür. Daha
sonraları şaheser ha|ılarımızı resimlerine işleyerek evlerini,
saraylarını süslemiş, bu sanatın görkemini, itiraf edemeseler de
kabullenmek zorunda kalm ışlard ı r.

O dönemlerde henüz İran halılarının dünya
piyasalarında görülmediği bu dönemde halılarımız, yalnz
Avrupa'ya değil, lrak, Suriye, Mısır, Hindistan'a lhraç edilirdi. Türk
halılarının birer sanat ve prestij ürünü olarak Avrupa'da ve diğer
ülkelerde revaç bulması ve dolayısıyla aranan bir ticaret metaı
haline gelmesi hiç kuşkusuz, yüzyıllar boyu bozulmayan üstün
kalitesiyle ilgilidir.

Selçuklu devrinde halıcılığın tekniğini, önce Islam
alemine olmak üzere, bütün dünyaya tanıtan Türk|er olmuştur.
Uşak, Bergama, Konya dönemin ünlü sanat şehirleri olarak halı
üzerindeki önemini her zaman korumuştur. Diğer taraftan tek
argaca düğüm tekniği ile lspanya'ya kadar yayılmasını
sürdürmüştür.



TEK
ARGAcA
DüĞüM

17. yy'la kadar devam etmiş bu kalite, ondan sonra alıcıların
istekleri doğrultusunda, ilk önce ölçütleri, sonra da renk ve
desenleriyle oynanarak, kalitesinin yok edilmesine sebep
olmuşlardır (her şeyde olduğu gibi)... Avrupalının bilhassa
İngilizler sayesinde bozulma, çürüme artık kaçınılmaz olmuştur.
Koyun yünlerinin taranıp iplik haline gelmesi, tabii boyalarla
boyanması tarihe karışmış, kimyevi boyalar, İngiliz iplikleri,
halıcılığın boynuna kemendini geçirmiştir. Tabii ki bizim de bu yok
ediliş oyununda rol almaya teşne davranışlarımız onlardan daha
çok yaralayıcı olmuştur. Asla böy|e bir sanata sahip
olamayanların; "bari kendi seviyemize indirelim" diye uğraşlarında
muvaffak oldukları n ı bilmek üzüntü vericidir.

Türk halılarının klasik gelişmesi yanında ,l6. yy'ın son
yarısına doğru, bunun dışında kalan, teknik ve dekor bakımından
tamamen farklı bir gurup görülür ki bunlara Osmanlı Saray Halıları
denir. Tebriz ve kahire'nin osmanlılarca fethinden sonra, Türk
halı sanatında yeni teknik ve desen anlayışına yol açtığını
görürüz.

osMANLı
sARAY
HALısı

Batıya ihraç edilen Osmanlı halılarının belirli tipleri olan, simetrik
düğüm tekniği kullanılan Uşak halıları (yıldızlı, madalyonlu,

çintemanili, kuşlu), onları sıkça resmeden Avrupalı ressamları
adları ile anılır olmuştur!... Halı literatürüne Holbein, Loto, Crivelli,
Memling ve Bellini halısı olarak geçmiştir. Onlar kendilerini böyle
tatmin etmişlerdir. Osmanlının bu zaafı, canım sanat eserlerinin
Türk ismiyle anılmasını, tanınmasını önlemiştir...

Yukarıda bahsedilen saray halılarının ilki Hereke'de imal
ediimiştir. 14. yy'da Avrupalının evine, kilise ve sarayına giren
halıda bu yüzyılda hayvan motifleri kuvvetli bir şekilde görülmeye
başlamıştır. Tek veya çift başlı kartallar,.kuş motifleri gibi,.. 1453
Fatih devrinden 16. yy'la kadar ltalyan, Felemenk, ve
Hollandalıların tablolarında tasvir edilen, bilhassa Holbein'in
tablolarında daha sık belir|i görülen, örgülü Kufi'den geliştirilmiş
bordürler, geometrik örnekli halılar, Osmahlının yeni bir üslubun
başlangıcını belli eder. İran halıları ancak 16, yy'dan sonra
görülür. Minyatürlerinde görülen Kufi'den gelişen bordürler 14- yy
Selçuklu halılarından esinlenmiştir. Ayrıca lspanya ve eski
Kafkasya halı|arına varıncaya kadar, onlarda bu desenleryerlerini
almışlar, etkisini göstererek zenginlik kazand ırmıştır.

17. yy'Jkadar Uşak halıları önemini korumuş. Bergama,
Gördes, Demirci, Çanakkale, Konya, Aksaray ve Niğde olarak
önemli halı merkezleri olmuştur. 18. yy'da bunlara ilave olarak:
LAdik, Kula, Mucur, Milas, Kırşehir, Sivas, Kayseri olmuştur. 19.
yy'da Hereke halıları ve İstanbul Feshane'de halılar imal edilmiştir.
Yine İstanbul'da Kumkapı ipek seccade|eri ile tanınan Kumkapı
halıları dokunmuştur. Yine bunlara ilave olarak: Bursa,
unutulmamalı lsparta, Fethiye, Döşemea|tı (Antalya), Yağcı Bedir,
Ezine, Kars, Erzurum devam etmiştir. Türkler dünyayı giydirdiler
desem sanki yeridir.

At sırtında başlayıp dünyanın dört bir tarafına
seğirtişlerini kısaca başlıklar halinde anlatmaya çalıştım, Şimdi
biraz da Toroslara yaslanıp, bölgenin halıcılığının hik6yesine
geçelim.

. Osmanlı'da bilhassa Orhan Bey zamanında başlayan
göçerlerin, Yörüklerin Söğütten çıkıp Germiyan'a, Aydın
Oğullarına, Denizli'ye, oradan da Konya'ya konup - göçerek
sürüp giden yaşam hikAyeleri, Toroslar'da da devam etmiştir. Bu
devamlılık ülkenin bölünmez bütünlüğünün, aynca bir kanıtı
olarak, bilimsel delilidir, Gelirken yanlarında sanatlarını da
taşımışlardır. Halının yünle olan bağlantısı, aynı zamanda
Anadolu'muzda Karakoyunlu ve Akkoyunlu gibi toplulukların da
ismi olmuştur. Yörükler taşımıştır halının hiköyesini Antalya
topraklarına.

Bahsedeceğimiz Torosların bir ucunda Bulgar Dağları,
diğer ucunda Binboğa Dağları bulunu.r. Bu dağlar Türk kültürünün
yalnızca iki doruğudur. Bu bölgede lçel, Çukurova, Antep, Urfa
Türk gelenekleri bakımından aralarında ayrılmaz bir birlik vardır.

23 köyden oluşan Döşemealtı yöresi, Antalya'ya 20 Km
uzaklıktadır. 3O0 yıl kadar önce, Konya'dan gelerek Serik İlçesinin
Kocayatak köyüne yerleşen Karakoyunlu Yörükleri, sonradan
Kovanlık'a yerleşmiştir.Bahşiş Yörükleri ise 1946'da Gazipaşa ve
Alanya'yı yurt edinmişlerdir, Barcın yaylasına, Konya'nın Hadım
yaylalarına göçerler, dokumalarını orada da dokurlar. Yörük
kızlarının hayallerini, aktardığı halılarda görmek mümkündür. En
güzel çeşitler Kovanlık, Aşağıoba, Karaveliler, Kevşirler ve Ekşili
köylerinde hayat bulmuşlardır. Halıcılık daha sonra diğer köylere
yayılmıştır. Halılar ıstar ağacında, bir başka deyişle ip ağacında
dokunur. Yöre halkı Kovanlık halılarının yanında deve kilimi,
karalısinin, kızılçuvalın ve heybenin en iyi dokuyucularıdır.

Döşemealtı halılarının en eskisi 19. yy'a tarihlenir. Halılar
çoğunlukla seccade boyutunda olup kırmızı, lacivert, siyah ve
beyaz renkler çok kullanılmıştır. 7 ayrı zemin kompozisyonu
vardır. Halelli, Toplu, Kocasulu, Dallı, Mihraplı, Akrepli, Terazili'dir.
Desenlerine gelince: Tutmaçlı su, Develi su (Döşemealtı
halılarında görülen en eski bordürdür. Kuşu andırır, deve
biçimindedir), Cıngıllı su, Parmak, Saban demiri, Muska, Yantır,
Orta yıldız ve Toplu'dur. Bunlardan sadece bir tanesine örnek
vermek gerekirse: Dört adet koç boynuzu, oı,ta zeminde
birleşerek, Koca su motifini meydana getirir.

Yöremizde de yozlaşma ilk önce desen
yerleştirilmesinde görülüı.. Değişik yörelerden alınan motifler
işlenmiştir. Kompozisyonda görülen bozulma, sonra renklere de
gelmiş, ilk özellikleri aranır olmuştur. Gelenekler modernize
edilmemeliydi. Sonuçta şimdiki gibi turizm pazan, otel ürünü
olaraktanınma kaçınılmazolur. Olmuşturda...

Her Yörük kızı gelin olmadan çeyizine koyacağı
seccadeyi, kilimi kendisi dokur. Torosların binbir renklerini,
düşlerini, sevgisini, sevdalarını, ayrılıklarını, etrafında
gördüklerini, çocukluğunu, genç kızlığını motif motif, ilmek ilmek
işler. Mesela seccade de ayrılık, bazen bir turna katarı, bazen bir
kuş motifidir. Çocukluğu ise keçisini otlatırken arkadaşı ile ağaç
altında oynadığı beş taştır.

Türk milleti, bu sanat dalında dokunan eserlerde: Akıllı
desen, yaratıcı renk, motif anlayışı ve dokuma becerisiyle bütün
dünyaya duygularını haykırabilen şanslı topluluklardan biri, hatta
en önemlisi olmuştur.

Halı sanatının gelişimini, yani düğümlerin sultanlığı
vadisinde, çala kamçı dolaştıktan sonra, gelin şimdi her biri
birbirinden güzel dokuma sanatının işlemelerine, desenlerine ve
hepsinin ifade ettiği mana derinliğine bir göz atalım. Usta Türk
kadınının motiflere nasılcan verdiğine kulak kesilelim.

Duygusald ı r Türk kadı n ı. Dile getiremedikleri duyguları n ı

ifade edemez, nakış nakış işlerdi. 2. yy'ın ikinci yarısında KAşgarlı
Mahmud'un DivAn - ı Lügat-t - Türk'ünde; "Ol kidizni esriledi" (o
keçeyi nakışladı) sözünde olduğu gibi esrilediklerinden haber
verelim.

1) Saçbağı: Evliliğe duyduğu özlemi dile getirir.
2) Eli belinde: Dokuyanın bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini
belirtir, gurur ve mutluluğu simgeler. 3) Göz: Genellikle üçgen
kullanılır, nazardan korunmak içindir. 4'' Koç boynuzu:
Doğurganlık, verimlilik, kahramanlık ve gücü simgeler.
5) Sandık: Çeyiz sandığının simgesidir. Beklenti|eri, ümitleri,
üzerine örttüğü parçalara nakış nakış döker. 6) Tarak: El, parmak,
tarak motifi, kem gözlerden korumak, evlilik ve doğum i|işkilerini
temsil eder. 7) Kuşlar: Kartal, doğan, şahin gibi kuşlar; güç ve
dayanıklılığın işaretidir. Ayrıca kutsal haberi ve uzun ömürlülüğü



temsil eder. Anka kuşu ve ejderhanın savaşı, bahar yağmurunun
müjdecisidir. 8) Hayvanlar: Dokudukları kurt pençesi, timsah dişi,
ölü bir yıIan, ya da akrep taşımanın uğur ve güç sayıldığı, bu
hayvanların güçlerinin kendilerine geçtiğine inanılır. 9) El motifi:
Verimlilik ve iyi şansı birleştirir. Aynı zamanda bu motif Hz.
Muhammed'in kızının elini sembolize ettiği için kutsal sayılır. Kem
gözlerden koruduğuna inanılır. 10) Küpeler: Evlilik hediyesidir.
Ailesine evlenmeye istekli olduğunun mesajını verir. 11) Pranga:
Aşklarının devamlılığına olan isteği, bağlılığı, birbirine kendilerini
adayışlarını sembolize eder. 12) Pıtrak; Kem bakışları
savuşturmaya yardım ettiğine inanılır. Bolluğun sembolü olduğu
için bilhassa un çuvallarının üzerine işlenir. Yaşamın motifleri: ,

Akansu motifi; suya hasreti temsil eder. Dul avrat otu, muska,
düşman göz, haç, kanca, el, parmak, tarak aynı zamanda yaşamı.
koruyan motiflerdir. Olümsüzlük ve aile motifleri: Yaşam ağacı;
canı ve malı korur. Ölümun motifleri ise: Kuş motiflerinden,
Baykuş ve Kuzgun kötülük alametidir. Güvercin, Bülbül ve Serçe
ise iyilik alameti sayılır. Aşk, zevk ve mutluluğu temsil etseler de
kuşlar ölümün ruhunu da temsil eder. Anadolu'da görkem ve
gücün de.sembo|ü o|muşlard ı r.

lplikler kök boyasıdır. Desenler özgündür. Motifler
Akdeniz yöresinde yıldız, eli belinde, koçboynuzu, kurtağzı,
akrep, çakmak, eli böğründe, arkamdan gel, aslanağzı, kıvrım,
kutu suyu, sığır sidiği, yar yare küstü, öksüz kız, kelebek, keçi
boynuzu, eli mektuplu gibi bol çeşitliolarak kullanılmıştır.

Türk duygu ve düşünce hayalinin, ipliğe dönüşerek halı
ve kilimden başka: Yastık, yan, sergi, seccade, heybe, adak
torbası, eğer örtüsü, perde, mincuval, silah torbası, kaşıklık,
ceplik, aleycik parçaları gibi günlük gereksinmelerde de kendini
gösterir. Bu dokumalardan heybe aslında hayvanların üzerine
konulur, iki gözlüdür. Zaman içinde azık torbalarına heybe
denmiştir. Yörükler Tuz torbası, kaşık torbası biçiminde
kullanmışlardır.

Bölgede Döşemealtı düzlüğünde bulunan köyler.
Kovanlık, Aşağı Oba, Ekşili, Killik, Yağca, Çığlık'da: Kilim heybe
dokunur. Gazipaşa Küçüklü köyünde kilim, kıl çuval, Manavgat
Yaylaalan köyünde kilim, Akseki Değirmenlik ve Süleymaniye
köylerinde ise kilim, heybe, ala çuval dokumasıağırlıktadır.

İnsanımızın her alanda olduğu gibi, el sanatı alanında da
değişimler olmuş ve el sanatlarımız, gelişen sanayinin
hakimiyetinden dolayı zamanla önemini yitirmiş, kaybolmaya yüz
tutmuştur. Usta çırak ilişkisinin de kaybolması bunda önemli yer
tutar.

Bu yazımızda Türk Halı Sanatı adına geçmişimizden
günümüze yaşanılan hikAyesini başlıklarıyla da olsa aktarmaya
çalıştım. Yabancı kaynaklardan aktarılan bilgilerin toplandığı
ikinci el diyebileceğimiz bilgilerden faydalandım. Muhakkak ki bilgi
yansıyarak çoğalır ve yayılır. L6kin kendi tarihimizi öğrenmek için
yine onların el|erine muhtaç olmamız ne acı değil mi? Yeni harflere
geçişle, Osmanlıca, Arapça, Farsça ve diğer yabancı kaynakların
üzerinde yeterince durulamamasından dolayı olsa gerek,
tarihimizle aramıza giren büyük boşluk, zamanımızda gösterilen
gayretlerle kapanmaya başlamış, bu gayretleri gördükçe
geleceğe olan güven duygumuzun çoğaldığını bilmek sevindirici
olmuştur. Bu yazımı yazmama vesile olan, yıllar önce yazdığım bu

şiirimi yazımın sonuna ilave ederek noktayı koyuyorum.

KıLıM
Gençliğimde çok kilim dokudum
Görülmemiş desenleriyle,
Serdim o uzun yollara
Görünmeyen ihtişamıyla
Bir bilen çıkmadı
Nakışlardaki gizemi.
kim bilir belki de ben anlatamadım
Söyleyemediklerimi.
Şimdiantika derler
Bakarlar sol m uş ren kleri ne.
Kıymetlenmiş diyorlar
H6lA çözülmemiş sırları.
Gün gelecek belki de bir çanta yüzü olacak
salınacak biromuzda
İçinde çözülmemiş anıları.
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DEFTERİNDEN

AHMET KAPLAN

İtiraf etmenin zamanı geldi de, geçiyor bile... Şimdilerde bir
şarkının nağmelerini mırıldanıp duruyorum; kendi kendime,
yorgun ve bikes...

"Geçti sevd6larla ömrüm, ihtiyöroldum bugün,
Akpak olmuş saçlarımla, bikarar oldum bugün."

İlk mısraya bakıp da beni, "adamın ömrü zamparalıkla
geçmiş" şeklinde mimleyecek n6danlara sözüm yok. Bir iz'an, bir
ferAset mes'elesidir bunlar. "Aşk" 'ın zamparalık olarak tesmiye
edildiği bu mülewes dünyada, böyle birtepkiden dolayı kusura da
kalmayız h6ni...

Popüler kültürümüzde ihtiyarlık ithömı söz konusu
olunca, kuyruğu dik tutan sözlerle, gençlik isbatına düşeriz
ya...Boş löflar bunlar, boş!...Şimdi daha iyi anlıyorum. İhtiyarlığın
en güzel tarafı, en uzak hatıraların olanca teferruatı ile, gözlerde
canlanması, şekillenmesi... HatAlar, sevablar, günahlar, çirkinlik
ve güzellikler manzumesinin en ince, en nAzik teferruatıyla 6deta
yeniden yaşanmasıdır. Hayatımda öğüt almayı, öğüt vermeyi pek
sevmemiş bir insan olarak, yaşanmış tecrübelerin sansürsüz
aktarılmasının en güzel öğütten, en etkili nasihattan daha verimli
olduğunu "büyük hayatları"ve "hatırat"'ları okuduğumda anladım.
Bu yüzden sayfayı çok geriye çevirmek zorundayım.

llkokuldan mezun olduğumuz sene (1958) okulun
kapandığı gün, öğretmenimiz Hasan Çimen dokuz kişilik beşinci
sınıfı topladı ve silinmez, sabit mürekkep kalemler kullandırarak,
kareli (a-4) kağıtları üzerine yazdırmaya başladı. Başlık:
Oku|umuzun son öğütleri... Harcı6lem öğütler değildi bunlar.
HAlen dosyamda mahfuz bir eğitim klasiği halinde, hem o
günlerdeki elyazımın fiziki güzelliğini, hem de rüh eğitimi
bahsinde, iyi bir muallimin üstün rolünü yansıtıp duruyor.

Her ne ise...
Bu öğütlerden birisi şudur:

"Hayatınızın safhalarından ve okuduğunuz kitaplardan, mutlaka
notlar alın, Yaşınız ilerleyip, hayat yolunda attığınız adımlar
yavaşladıkça, tecrübelerinizi sizden sonrakilere aktarmak için
size destek olacaklard ı r."

İşte bu "notlar" dan birisi...
(Don Kişot)'dan . . . Bana ve ems6lime, akranlarıma uygun .

"Hayat akıyor!...Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Hayat
akıyor!... Bu demektir ki, saçlar dökülüyor, dişler çürüyor,
buruşuklar derinleşiyor, nefes bozuluyor, daha ölmeden her şey
çirkinleşiyor; iğrenç oluyoruz, deri kırmızı ve beyaz lekelerle
örtülüyor ve pis kokulu bir ter çıkarıyor. Bütün yitirdiklerimi nerede
bulacağım şimdi? Nerede şimdi güzellik? Güzel|ikse her şeydir.
Mödem ki şimdi bu yoktur; her şey yok demektir; artık hayat da
yok!.."

Görünüşte ne kadar hakikat ve o kadar korkunç
cümleler... Otoriteler tarafından dünyanın en büyük on
romanından biri, bazılarınca birincisi kabul edilen (Don Kişot)"'un
m6nen, rühen ifl6sını yansıtan cümleler. O insan batılıdır.
(Servantes)'in harikalar üstü tesbitleri, nerede yaşarsa yaşasın
(Don Kişot) 'luğun her insanda bir gençlik insiyakı olduğunu
yansıtır. Bir deri bir kemik atlarla, fersude silahlarla 6leme nizam
vermekten güzel bir şey tasawur edilebilir mi? Benim (Don Kişot)
'luğumda öyleydi: "Altay'dan attığım ok, Alp Dağlarını aştı." Daha
onsekizinde bile değildim. Siyaset günleri gelip çattığında kafa
dengi arkadaşım Hasan Sami, rakip partilerin "sandıktan
çıkamazsınız!" ithamına karşı meydanları inletiyor ve büyük alkış
alıyordu: "...Sandıktan çıkamazsak nam|udan çıkarız!..." (Don
Kişot)'luğun hazin sonu Mamak'tır, Metris'tir, Zincidere'dir. Bizim
neslimize ilmin üç kaynağı olarak (3T) formülünü, yani tahayyül,
tasawu r ve tefekkü rü öğ retmeyen lere veballeri n i hatı rlatmaktan



ffi
-üzgünüm. Uzun hikAyedirve tahlile muhtaçtır, Geçelim.

Ancak, insan hayatının son perdesinde vukO bulan bu
fiziki değişiklikler karşısında, materya|ist batılı insan, o güzellikleri
kaybedince çığlığı basar: "Artık hayat da yok!..."

Hayatının son perdesinde, bu fiziki acılara ne kadar
düç6r o|ursa olsun, müslümanın güzellik inancı, güzellik felsefesi
asla kaybolmaz; Kalbin Afetleri onun semtine bile uğramaz.
Gençliğinde yaşadığı (Don Kişot) vAri hareketler artık hatıraları
içinde mütebessim sayfalardır. Tahammülfersa acılar içinde
kıvransa da, Hazret-i Eyyub'u, tefekkür dalgasının meddi halinde
hatırlar, gözlerinde tevekkülün son ışıkları okunur. Bir gencin
öldüğünü duysa;

"Bu dünyada bir nesneye yanar içim göyner gözüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi"

diyerek, eyvah! çeker de, kendi fiziki düşkünlüğüne bir başka
(nefes) de teselli bulur.

"Baharın geldiğin nerden bileyim
Gül dikende biter bülbü| daldadır
Eyyüb'ün teninde iki kurt kaldı
Biri ipeksarar, biri baldadır.

Böyle bir iman, böyle bir kültür, zamail yakalamış,
zapturapt altına almış demektir. Ahmet Haşim'in edebi
literatürümüze nakşettiği "Müslüman Saati" zamana tasarrufun
lirizmini, müslüman gönüliere, bereketli yağmurlar gibi sindirir.
Zamanın kokutulduğu bu dünyada, insanda yeni bir rüh
açılımının, yeni bir yürek hamlesinin iksirini cümle cümle
dimağımıza nakşeder. Gönül müstebitlerinin şeytana papucu ters
giydiren oyunlarını sessiz, s6kin, as0de ifadelerle bozar, bize
kendimizi hatırlatır, Mutlaka okumak ve sindirmek gerekir.

Ve... "Zaman bir fAciredir" diyen Necip Fazıl... Yazının
başında bahsi geçen not defterimin, her dönem de|ikanlısı...
"Zaman Allah'ı n inkı löpçı, imtihancı, intikamcı fAciresi.. . " diyerek
sözü biran FuzOli'yebırakan Necip Fazıl...

"ZamAne içre mücerreptir intikAm-ı zaman
Hemişe yahşiye yahşi veri1 yamana yaman"

ManevT m6n6da "bu fdcireyi visAline çekecek hAkiki
erkek, delikanlı tipi..." Genç budur. Yaşla-başla, fiziki duruşla
hiçbir a16kası yoktur.

"Bu nasılbirdünya, hikayesi zor;
Mekan ı bir satıh, zamanı vehim.
Bütün bir k6inat muşamba dekor,
Bütün bir insanlık yalana tesiim."

Bu tesbiti yapan genç, gönül müstebitlerinin kimlik|erini
dönem dönem tesbit etmiş demektir. Bu tablo karşısında "Ben
neyim ve bu h6l neyin nesi?" sualini kendi kendine soracak olan
genç; sünepe, mıymıntı, pısırık seciyelere acıyarak bakar, "en
derin merhamet içinde en keskin şiddetin" aksiyon kahramanı
halinde, rühunda Yavuz Sultan Selim Han'dan iz|er, çizgiler taşır.
Notlarıma bakmaya devam edeceğim. Hazret-i Ömer (R.A.)
mesciddeler. MünAfığın biri O'na durmadan iaf atıyor, ağır
cümleler kullanarak hakaret ediyor. Bu hakAret şahsına yapıldığı
için, cesöret, ce|6det ve iman öfkesinin aziz tims6li Halife
susmakta, sabretmektedir. Bu arada ensardan bir genç hAdisenin
şAhidi olmuştur. Ağır ve vakür, yerinden kalkar genç adam.
Halife'ye küfürlerin, hakaretlerin en galizini yağdıran bu münafığı
tuttuğu g_ibi, mescidden dışarı, fırlatıp atar. Manzarayı gören
Hazret-i Omer'in gözlerinden yaşlar dökülürken buyururlar;
-Delikanlısı olmayan millet zelildir!...

İlim Beldesinin kapısı genç Hazret-iAli'den (R.A.), O'nun
iman coğrafyasında yaşayan seksenlik delikanlı Tiryaki Hasan
Paşa'ya... Ruh adaleleri aynı kumaştan delikanlılar... Herhangi
bir mukayeseye sebep olurum endişesiyle anmaktan imtinA
ediyorum... "Hangisini hangisinden üstün tutmalı / Her birisi bu
toprağın, bu ırkın malı" ğenilmiştir ve çok doğru denilmiştir.

İhtiyar bir adamın gençlere şöy|e olun, böyle olun
tarzında kuru cümlelerle vaaz etmesine gerek yoktur. Nasihat,
Resul-ü Ekrem Efendimizin hayatında, sah6bede, tarihimizin altın
sayfalarında mündemiç. L6fı uzatırsak rindöne ş6irimiz Nedimi
kızdırmış oluruz.

"Sözü az söyle ağırsöyle Nedima ki sühan
Zer gibisayılı gevhergibi sencide gerek"

SAVAŞA DAVET

ALı DEMinrı_

Durun durun! Hemen kılıçlarınızı kuşanmayın. Söz
konusu edeceğim savaş öyle bildiğiniz savaşlardan değil, kapsam
ve içerik olarak çok farklı .

Gerçi aşağ ıda okuyacakların zı y azmakta tereddüt ettim.
Bizim, NEVZUHUR olarak çizgi ve ilkelerimiz belli, acaba yanlış
olur mu diye yazıp yazmamakta kararsız iken düşündüm ki:
Tamam biz edebiyat, kültür ve sanat dergisiyiz ama edindiğim
bilgilere göre sadece bizim değii bütün insantığın kü|tür ve sanatı
hatta insanlığın varoluş amacı tehlikede.Atatürk'ün o ünlü sözüne
benzeterek, kendi kendime şöyle dedim; Söz konusu olan bütün
insanlığın varlık sebebinin tehlikede olduğu ise gerisi
teferruattır...

İnsan dahil bütün canlı varlıklar yaşamları süresince
kendilerine özgü pek çok uğraş içinde olurlar, ömür|eri yettiğince
çabalayıp dururlar. Canlıların bu denli uzun süreli uğraşlarının
basit ve doğal nedenleri; gereksinimlerini gidermek, daha kaliteli
yaşamak, başkalarından üstün olmak ve de kurmuş olduğu
üstünlüğü sürekli kılmak içindir. Bunların yanı sıra özellikle
insanların tince tatmin için savaştık|arı öteden beri bilinmektedir.
Dahası da var; duygusal bağlarla sevgiye dayalı koruma ve
korunma amaçlı çekişme ve savaşlar hep olagelmiştir. Bilindiği
gibi insanlar aile gibi en küçük top|um bir|iğinden en büyük ulus
birliğine varıncaya kadar hep topluluklar oluşturarak
yaşamışlardır. lşte bu toplu yaşamanın bir sonucu olarak; yaşama
biçimi, dil ve töre çeşitliliği bakımından ayrı ve birbirinden
olabildiğince bağımsız kü|türler oiuşmuştur. Her toplumun
zenginlik bakımından üstünlük sağlamak için çeşitli alanlarda ve
değişik şekillerde savaştı kları tarihler boyunca görülmüştür. İnsan
topluluklarının diğer toplumlara karşı üstün olmak için uğraşması
temelde kişilerin üstünlük çabalarının bir toplamıdır. Kendi
aralarında çıkar çatışması olan kişiler, toplumun genel çıkarı söz
konusu olduğunda birlik olmak için kendiliklerinden ,doğal bir
dayanışma içine girerler. Hele o toplum dev|et şeklinde organize
olmuş ise, sanki bir bedenmiş gibi davranabilirler. İnsanlık tarihi
savaşlarla doludur. Ve ne yazık ki savaşlar hep vahşice ve
olabildiğince kanlı olmuştur. Büyük küçük hemen her savaşta
genel kural 'kuralsızlık'olmuştur. Gerçi insanlar savaş için de bazı
kurallar koymuşlar ama konulan kurallara uymama eğilimi her
zaman var olmuştur. Böyleyken bile insanlar arasındaki çıkar
çatışmalarına kura|lar koymaya kalkmak da başka bir yönden
savaşmaktır.

Özellikle biz insanların bütün uğraşlannın her birini birer
savaş olarak nitelediğimizde, bu uğraşların amaçları için genel
olarak şöyle denilebilir; daha iyi yaşam koşulları elde etmek,
bedence ve tince çeşitlitatminlere ulaşmak.

Birtoplum veya bir canlı türü başka birtoplum veya tür ile
çıkar çatışması dolayısıyla savaş halinde olabilmektedir. Ama
buraya kadar sözünü ettiğim uğraşların ve savaşların tamamı
doğal gereksinimlerinin giderilmesine, başkalarına göre daha çok
pay almaya yöneliktir. Zamanla başkaca konuları da kapsayan,
savaş diye adlandırdığım bu uğraş ve çekişmeler şöyle
sıralanabilir:

Ekonomi amaçlı savaşlar
Din amaçlı savaşlar
Kültüramaçlı savaşlar

Bazen bunların ikisi bir arda hatta üç sebebin üçü birlikte bile
olabilmektedir. Şimdi bu savaş çeşit-nedenlerini ayrı ayrı
irdeleyelim:



Din amaçlı savaşlar: Her toplum kendi dini inancından
olan kişi ve toplulukları korumak için mücadele eder. Aynı
zamanda kendi inancında olmayan kişi ve topl,umları da kendi dini
inancına döndürme yönünde çabalarlar. Din gerekçeli savaşların
çok daha kanlı ve vahşice olduğu tarih kayıtlarına düşmüştür.
Bazıları kendi toplumlarının dini inancını kullanarak başka
toplumlara, aslında ekonomik ve başkaca amaçlar için
saldırmışlardır. Bu konuda, insanlık için utançverici örnekler'haçlı
seferleri' ad ı altında yapı lan vahşi sald ı rı larda görülmüştür.

Kültür amaçIı savaşlar: Yani dil ve töreierin
çekişmelerinden meydana gelen savaşlar. Kişi ve toplumlar kendi
kültürlerinden olmayan kişi ve toplumları hep 'öteki' olarak
nitelemişlerdir. Aynı dini inançtan olsalar bile kültürfarkı ayrı-öteki
olmayı belirleyicidir. Keza, ayrı dinden olsalar bile aynı kültüre
sahip iseler "onlar bizden" dir. Din ile kültür karşılaştırılmasında
bazen bu durum tersine de olabilmektedir. Özel|ikle dil birliği
kültür birliğinin temelini oluşturur. Her kültür diğer kültürlerle
çekişme ve savaş halindedir.

Ekonomi amaçlı savaşlar: Her kişi, toplum ve millet
diğerlerinden daha üstün olmak, daha rahat yaşamak ve güvende
olmak için ekonomik güce ihtiyaç duyar. Ekonomik gücün temeli
üç ana unsurdan oluşur: 1) Bilim ve teknik. 2) Üretim. 3)Ticaret.
İşte bu üç ana konu üzerinde etkin ve güçlü olan uluslar
diğerlerine göre üstünlük elde ederler. Bazen ekonomik güç bu üç
ana unsurun dışında, tamamen doğal kaynaklarla ortaya çıkar.
Başka yönlerden zayıf olan uluslar kendi doğal kaynaklarından
faydalanmakta beceriksiz oimaktadırlar. Bu durumu fırsat olarak
gören güçlü uluslar, sözde hukuki ve adil anlaşmalar yaparak
güçsüz ulusların doğal kaynaklannın büyük bir bölümünü ele
geçirirler. Anlaşmaya yanaşmayan zayıf ulusların doğal
kaynaklarına zorla (silah gücüyle) el koymaktadırlar. Bazen
birden fazla güçlü devlet, doğal kaynağı zengin olan aynı zayıf
devletin kaynaklarını kendi aralarında paylaşırlar. Pay almada
haksızlık olduğunu ileri sürerek bazen kendi aralarında
savaştıkları bile olur... Ekonomik güç çok çok önemlidir çünkü her
türlü savaşın ana destek kaynağı para gücüdür.

İnsanlığın biIinen tarihi boyunca savaşlar hep
olagelmiştir. Ancak çağımızda çok önemli değişiklikler oldu.
Aslında tarihi sürecin devamı gibi görünen savaşlar günümüzde
şu şekillerde sürmekte:

Ekonomik savaş: Bir ulusun-devletin ekonomik gücünü
oluşturan her kişi ve kuruluş, birlik ve dernekler şeklinde
bir|eşmekte. Onlar da bir üst kuruluşa bağlanmakta, Yetmedi; her
ulusun-devletin bu ekonomik üst kuruluşları, dünya çapında daha
büyük üst kuruluşlara bağlanmakta. Ulusların ekonomik üst
kuruluşlarının bağlandığı o dünya çapındaki üst kuruluşlar
devletlerin de üstündedir. Bir ulusun ekonomik kuruluşları oraya
bağlandıktan sonra onların emir ve direktifleri doğrultusunda
davranmak zorunda bırakılır. Artık kendi uluslarının ve
devletlerinin çıkarları ikincil duruma düşmüştür. Tamam onlar
dünya çapındaki üst kuruluşun buyruk|arına göre davranacaklar
ama diğer yandan kendi uluslarının - devletlerinin çıkarlarına ters
düştüklerinde, asıl faaliyet gösterdikleri yerle, kendi devletleriyle
ters düşecekler. O dünya çapındaki, devletler üstü kuruluşlar
bunun da çaresini bulmuşlar. Uluslar arası ticaret anlaşmaları,
dünya ticaret örgütü, kredi kuruluşları gibi biı: dizi unsur
oluşturulmuş ve devreye sokulmuş durumda. Dünyada söz
konusu anlaşmaları imzalamayan, direnen uluslar, koca koca
devletler sonunda ne yaptılar dersiniz???!!! Dünya çapındaki o
üst kurum ve kuruluşlar aslında hepsi birlik içindeler. Yeryüzünde
hiçbir hükümet onları denetleyemiyor aksine onların hükümetleri
denetledikleri hesaba katılınca, varın gerisinisiz de düşünün...

Dünyanın düştüğü bu durum için çeşitli uluslardan yazar,
düşünür, bilim insanları ile bağımsız kurum ve kuruluşlar şu
görüşü çok ciddi, samimi ve net olarak söylemekteler,
yazmaktalar. Onlara göre: Birgurup insan kendi aralarında gizli bir
organizasyon oIuşturdular. Dünyada yaşanan bütün
olumsuzlukların sebebi onlardır. Amaçları yer küreyi tek devlet
haline getirerek, bütün insanlığın yönetimini tekellerine almak. Bu
iddialaraçıkça, net olarak defalarca, dünyanın hemen heryerinde
dile getirildiği halde hiçbir ciddi karşı çıkış olmamakta, "böyle bir
şey yok" diyen inanılır bir ses çıkmamaktadır.

ffi-
Bütün dünyayı; insanlarıyla, hayvan ve bitkileriyle ve her

tür|ü doğal kaynağı denetimleri altına almaya çalışan gizli ve üst
düzey kişilerden oluşan gurubun pek gizliliği kalmamıştır. Gerçi en
üsttekiler bilinmiyor ama amaçları ve çalışma yöntemleri, bu
konularla ilgilenen herkes tarafından bilinmektedir. Bütün
dünyadaki aydın kişiler.tehlikenin farkındalar. Önceleri. onlara;
KURESEL SERMAYEN|N UST DUZEY KARAR VERlClLERl
diyorlardı. Zamanla insanlık için hatta bütün dünya varidatı için
nasıl bir tehlike olduğu daha iyi kavrandıktan sonra; artık onlara
KURESEL ÇETE diyorlar. Buyazımızın akışı içinde de onlar böyle
adlandırılacak.

Bu küresel çetenin, sapkın amaçlarına ulaşmak için
neleryapmakta olduk|arını irdeleyelim: Ulusları ve hükümetleri ve
de yöneticileri etkilemek, sıkıştırmak, kendilerince yola getirmek,
bölüp parçalamak hatta gerekirse işgal etmek için uydurma
bahaneler ortaya atarlar. Hedef ulusun veya hükümetin durumuna
ve ortama göre aşağıdaki sözde gerekçeleri kulIanırlar.

Azınlık hakları
U luslar mozaiktir söylemi
Çok kültürlülük
Küreselleşme
lnsan hakları
Demokrasi
sivil itaatsizlik
Önleyici meşru müdafaa
lnsani müdahale
koruma hakkı
uluslararası camia
Uluslar arası toplum...

Yukarıdaki terim ve sözleri lütfen dikkatle okuyun ve
günümüz dünyasında bu gerekçelerle küresel çetenin
dünyamızda neleryaptığını bir düşünün.

Küresel çetenin arzu ve istekleri bu güne kadar
ettikleri ile sınırlı değil. Ta baştan belirtmiştim ya uluslar
dolayısıyla bütün insanlık için din ve kültür çok önemli. Bu
konuda da ellerinden geleni planlı bir şekilde yapmaktalar.
konudaki amaçları: Dünyada mevcut bütün dinleri ortadan
kaldırmak, bunu yaparken de bütün dünya insanlığını,
kendilerinin düzenleyip kotardıkları (İ|ahilik dışında) bir din
etrafında toplamak istiyorlar. Böyle bir dini hazırladılar.
Uydurdukları sözde dinin kiliseleri ve üyeleri gün geçtikçe hız|a
artmakta, artırılmakta. lkinci önemli konu olan kültüre gelince: Her
kültürün temel ve köklü direği di|dir demiştim ya, işte her ulusun o
direğini yıkmak istiyorlar. Yeryüzündeki bütün insanların tek dil
kullanmasını istiyorlar. Bütün dillerin yok edilmesi ve yerine bir
dilin ikame edilmesi için yoğun çaba harcamaktalar. İnsanlık için
hangi dili seçtikleri herkesçe malum! Seçtikleri o dil için'dünya dili'
yakıştırmasıyla reklamını yapıyorlar. Sadece reklam değil; bütün
ulusları, bilim çevrelerini, eğitimi, basın yayın organlarını hatta
diplomasi ve benzeri pek çok alanda o dili kullanmaları için teşvik
etmenin yanı sıra zorla kullandırıyorlar. Şu kadarını sanırım
herkes biliyor; küresel çetenin önerdiği dil dışında bir tez bile
yazamazsnız dolayısıyla öğretim görevlisi olamazsınız...
Etraflıca düşünüldüğünde bu konuda neler yapılmakta olduğunu
anlamak zordeğil.

Bu çetenin yaptıklarını duyan okuyan bazıları durumu
kavrayamadıkları için bunların amacı ne? Sorusuna takılıyor ama
bu sorunun yanıtını çabuk buluyor. Kürese| çete, bütün dünyayı
tek yönetim altında toplamak istiyor. O kadar ki; bütün insanlar
aynı lisanı konuşacak, bütün insanlar tek dine inanacak! İşte tam
bu noktada ahmaklarla us sahipleri ayrılıyoriar. O bazıları
akılsızlıklarından veya dünyevi basit çıkarları için şöyle diyorlar:
Ne var bunda? Aslında çok da iyi olur. İnsanlar tek dil konuşacak,
kültür konusunda ayrılıklar oradan kalkacak. İnsanlığın tek dini
olacak farklı inançlardan dolayı çekişme ve savaş olmayacak.
Bütün dünya tek yönetim altında olacağı için ekonomik
dengesizlik olmayacak, emek ve ücrette, hukukta adalet olur.
Bunları neden istemeyelim? İşte böyle demekteler. Bu konuda
yeterli bilgisi olamayanlar için ilk anda mantıklı gibi görünüyor.
Dahası; biz Türkler de bütün dünyayı tek yönetim altına almak
istemiyor muyuz? Çok uzak geçmiş tarih|erde bile bu amaç için

elde
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çalışmadık mı? O kadar ki bu emel biz Türklerin uygarlık
anlayışının tepe noktası değil mi? Bir Türk Başbuğu öldüğünde
yakılan ağıda bir bakın:

AlperTungaöldü mü
Acun ıssız kaldı mı

A|per Tunga ölünce dünya (acun) sahipsiz kalmış. Bunun açık
anlamı; bütün dünya tek yönetim altında (olmalı) başkanı ölünce
dünya o an için sahipsiz kaldı... Nizamı Alem Mefkuresi Türk
ulusunun temel ü|küsüdür. En son KIZILELMA, bütün Acun'u
Tengri adına tek yönetim altına almak değil mi?.. Öyleyse bu
küresel çeteye niye hayır?

Bir deyim vardır; 'kazın ayağı öyle değil'denir ya, durum
ı bu deyime çok uyuyor. Bütün insanlığı ilgilendiren bu konu ile ilgili

] korkunç gerçeği tam olarak anlayan bağımsız bilim insanları,
! düşünürler ve aydın kişiler; gerekçelerini tespit ettikleri şu ortak
l görüşte birleşmişlerdir: Küresel çetenin her konuda yaptığı

bozguncu uygulamalarının, yönlendirmelerinin ve insanları belirli
kalıplara koymalarının temel amacı olarak yerküreyi tek yönetim
altında bir|eştirmek gibi görünse de nihai amaç bu değil. İnsanlığın
çeşitli dini inançları olması, çok kültürlü olmaları gibi farklılıklar
dünyanın tek elden yönetilmesine engei olmaz. Küresel çete için
dünyayı tek elden yönetmek de asıl amaç için bir araçtır... Burada
araya girmek istiyorum. Öyle ya Türkler; . Büyük Hun
imparatorluğ.u, Göktürk İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu
ve Osmanlı İmparatorluğu zamanlarında çeşitli din ve kültürden
olan nice milletleri asırlarca barış ve güvenlik içinde adil ve
müreffeh bir şekilde yönetmişlerdir. . .

Pekiyi bu küresel çetenin asıl amacı nedir? Bu sorunun
yanıtı da verilmiş durumda hem de'acabası'olmayacak şekilde
nettir. Durumun daha iyi anlaşılması için yine araya gireceğim.
Bilindiği gibi Adem Ata yaratıld ığı nda; Yüce Yaratıcım ız meleklere
Adem'e secde etmelerini buyurmuş, içlerinden biri, kendisine
Yaratıcı tarafından verilen iradeyi, 'ben' nefsine alet ederek karşı
çıkmış. İsyanının vahametini anlayınca da kıyamete kadar mühiet
istemiş, Yüce Yaradan'a yakarmış. Sonunda kıyamete kadar
ertelemeyi elde edince iyice azmış, insanları yoldan çıkaracağını,
Yüce Yaratıcı'ya iman etmelerini engelleyeceğini bunun için her
hile ve düzeni yapacağını ilan etmiş. Dahası insanlardan da
kendisine yardım edecek hainler elde edeceğini haykırmış... İşte
ta o zamandan beri Yerlik'in (Şeytan, Lüsifer) isyanı süregelmiştir.
Ve ne yazık ki her zaman kendisine yandaş hain insanlar
bulabilmiş, kandırabilmiştir. O kadar ki insanlar tarafından tarihler
boyunca Şeytan adına dinler ihdas edilmiş, onun adına ibadet
yerleri yapılmış, çağımızda bile kiliseleri olmuştur. İnsanların
hain|eri öteden beri, Şeytan'ın da yardım ve vesvesesiyle kendi
aralarında organize olarak ortak güç oluşturmuşlardır, bunlara
'Şeytani güçler' denir. İnançlı insanlar tarafından sürekli köşeye
sıkıştırılan Şeytani güçler zaman zaman gizlenip yer altına
çekilmişler ama her zaman var olmuşlardır. Yüce Yaratıcıya
inanan ve ona dayanan insanlar da kendi aralarında Tek Tengri
inancıyla Yerlik'in uşaklarına karşı yani Şeytani güçlere karşı birlik
olmuşlarve onlara karşı çıkmışlardı1 Bu iyi insanların oluşturduğu
birliğe günümüzde-bizde 'llahi güçler' denir. Şeytani güçlerin,
tarihler boyunca insanlığı, kişi ve toplum olarakzaman zaman çok
zor durumlara düşürdükleri olmuştur. . .

Umarım sorunun vahameti, kapsamı ve acilliği
tarafı n ızdan anlaşı lm ıştır!

EyAdem nesli! Şeytan sana saygı duymadı, bu yüzden
kendisini de yaratan Yüce Yaratıcı'ya isyan etti. Düşman oldu.
Onun düşmanlığı bizim için ve bize karşıdır. Eğer bu yazdıklarımı
anlıyorsan, Tengri'ye inancın varsa, sevgin varsa, haydi buyur
savaşa! Ta baştan yazdığım gibi kılıca, topa tüfeğe sarılmaya
kalkma. Zaman ve durum gerektirirse elbette o da olur. Hemen
şimdi ne miyapalım? Kısaca şunları yapmalıyız:
-Kendimiz yeterince bilinçlenmeliyiz.
-Başta çocuklarımız olmak üzere yakınlarımızı ve çevremizi
bilinçlendirmeliyiz.
-Bilinçlenenler oiarak bütün ayrı-gayrı düşünceleri bir kenara itip
birlik olmalıyız.
-Her ne iş yapıyorsak en lyi ve en verimli şekilde yapmalıyız.
-Ve... Yöneticilerimizi çok iyi seçmeliyiz...

Haydi gazamız mübarek olsun!..

YEMEN ELLERİ

MUSTAFA AKBABA
Mezu n iyetim izin üzeri nden epeyce \Jzun zaman geçti kten

sonra, fakülteden bir arkadaşımla karşılaştığımda, yaptığımız
sohbet esnasında bana; "Merak ettiğim yerler arasında Hindistan
vardı, gidip gördüm." demişti. Herkesin ilgi duyduğu ülkeler vardır.
Benim gezip gördüğüm halde tekrar görmek istediğim ülkeier
olduğu gibi, bu güne kadar göremediğim fakat görmeyi arzu
ettiğim yerler arasında Yemen de var. Ama bu güne kadar kısmet
olmadı. Bazı ülkelerde görülen kaynaşmalar Yemen'de de
görüldü. Hele ortalık bir durulsun yine niyetine gireriz. Tabii herşey
nasiple...

Dağ ve çölden ibaret gibigörülen ülkenin bu günkü nüfusu
26 milyon kadardır. Petrolü yoktur, ancakAsya'yıAfrika'dan ayıran
Babülmendeb Boğazı'nın Asya yakası Yemen'de kaldığı için
stratejik önemi vardır.

+++
'Yemen Elleri' dediğimizzamanaklımıza neler gelmiyor ki?
Bu milletin Yemen'le olan bağları yizyıllar öncesine

dayanıyor. Türkler Yemen'de ilk defa 11, yy. sonlarında koloni
kurdular. Selçuklu Sultanı Melik Şah döneminde başlayan bu
yerleşme ile Türk'lerin Yemen hayatı da başlamış oldu. Yavuz
Sultan Selim Han Mısır Memlüklülerine 1517'de son verince
yemen hakimi Baybars, Yavuz Sultan Selim Han adına hutbe
okuttu. Baybars öldürülünce, Çerkez İskender Bey Yemen'e
hakim oldu. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında da
Yemen'de ilk Osmanlı yönetimi başladı.

Bu tarihi çizgide Yemen'le kurulan göbek bağımız, 1.
Dünya Savaşı sonunda elimizden çıkıncaya kadar sürdü. Bu süre
içerisinde bize çok acılar yaşattığı da oldu. O 'Yemen Elleri' için
çok şehidler verdik.

Ne zaman Yemen ak|ıma gelse derinden üzülür,
hüzünlenirim. "Havada bulut yok, bu ne dumandır?" sözleriyle
başlayan, buram buram acı, buram buram hasret, buram buram
ölüm kokan o türküyü dilim terennüm etmeye başlar. Hatta bu
'Yemen Elleri' nin ruhumda uyandırmış olduğu teessürle 2000
yıl ında bir şiir yazmıştım. Buyurun burada birlikte okuyal ı m.

AHYEMEN
VAHYEMEN...

Hasret, sevda, ıztırab...
Gönüller hem-h6l olmuş
Ufuklar hep indirmiş
Simsiyah örtüsünü
uzakiardan akseden
Al rengin hüznü dolmuş...

Bu gün hölA söyleriz
oyementürküsünü

silinmez hAfızödan
Tekrarlar ağrımızı
Birateş yakıp geçer
Çıkıp özlerimizden
Sam yelleri dağlarken
Kanayan bağrımızı
Geçer nemli bulutlar
Mahzün gözlerimizden..

+++



'Yemen Elleri' dediğimiz zaman elbette aklımıza Yemenli
Üveys'de gelir. Hani, Peygamber Efendimize olan muhabbet
sıcaklığı, çöl sıcaklığından kat kat daha fazla olan o mübarek zat.
Kendisine Rebia ve Mudar kabilelerinin koyunları kıllarının
adedince kişiye kıyamette şefaat ruhsatı verilen veliyullah.

Her ne kadar Medine-i Münewere'ye kadar gelip,
Peygamber Efendimiz orada olmadığı için O'nu göremeden
döndüğü rivayeti var ise de Peygamber Efendimizi çok görmek
istediği ha|de ihtiyar, 6m6 ve hasta olan annesini bırakıp
gidemediği daha kuwetli bir rivayettir.

O'nu "Baş gözü ile göremedi" ama Resulullah Efendimizin
dünya değiştirmesinden sonra, vasiyeti üzerine gül kokulu
mübarek Hırka'ları, Hz. Ömer ve Hz. Ali tarafından kendisine
ulaştırıldı. Üveys için bu ne büyük bir şerefti. Bu gün İstanbul
Hırka-i Saadet Camii'nde bulunan bu mübarek Hırka, gönülleri
Sultanlar Sultanı Peygamber sevgisiyle dolup taşanlar tarafından
ziyaret edilmekte.

lnsanımız Rasulullah aşkı ile yanıp tutuşmuş olan Yemen'li
bu mübarek Allah dostunu o kadar çok sevdi ki Üveys, yani
dillerimizdeki ismiyle Veysel Karani Hazretleri Anadolu'ya hiç
gelmediği haIde ona Anadolu'da makamlarverdi.

+++
'Yemen Elleri' deyince aklımıza o meşhur kahvesi de

gelmekte. "Kahve Yemen'den gelir" sözleriyle başlayan türküsü
bile vardır. "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardıı'' diye de boşa
söylememiş atalarımız. Uzaklardan gelmesine, geçmiş yıllarda
zaman zaman da kara borsalara düşüp maddi değerinin
yükselmesine rağmen misafirlere öncelikli ikram edilen o esmer
mai sayesinde ne dostluklar kurulup pekişmiştir. İçilen bir fincan
kahvenin ardından gelişen ve yıllarca devam eden dostluklar yok
mudur?

Mal0munuz, bu kahvenin bir de tiryakiliği vardır. "Ehl-i
keyfın keyfini, taze elde pişmiş taze kahve tazeler" tekerlemesi,
özellikle bu tiryakiler için söylenmiş olsa gerektir diye
düşünüyorum. Bizler her ne kadar kahveyi sevsek ve her ne kadar
güzel kahveden anladığımızı iddia etsek de tiryakileri için durum
çok daha farklıdır. Bizim güzel dediğimize onlar; 'Eh işte...'diye
biIiyor,

Eski tiryakiler bu kohuda daha da hassaslarmış, Kahvenin
kavurulmasından öğütülmesine ve de pişirilmesine kadar her
safhasını bizatihi kendileri yapıp, sonra da höpürdeterek büyük bir
zevkle içerlermiş.

lşte, tiryakiiiği ile tanınan bir adam bir başka tiryaki
arkadaşını ziyaret gitmiş. Ev sahibi;

"Kahve yapayım da şöyle karşılıklı içelim" demiş.
Bu arada gelenin tiryakiliğinin derecesini de sınamak

istemiş. Kahveyi kavururken içerisine misafirine göstermeden bir
tek arpa danes! atıp kahve ile birlikte onu da kavurmuş, öğütmüş
ve pişirip ikram etmiş. Kahveler içildikten sonra ev sahibi
misafirine;

"Kahveyi nasıl buldunuz?" diye sual edince, misafirinden
aldığı cevap şu olmuş:

"Az sonra eşek gibi anırmazsak iyiydi deriz."
İşte dostlar tiryakilik buna derler, Bu gün böyle tiryakiler

halen var mıdır acaba?

+++
Eller... Eller... Yemen Elleri...
Sıcağ ından dahafazlayaktın sen gönülleri,.
Kısmetolur ise birgün görürüz o yerleri...

Deyip, satırlarımıza son noktayı koyalım.

ffi-
"BEKLERİM HER CÜİİ
BU sAHiı_ı_enoE..."

ABDULLAH SATOGLU

Doç.Dr.Rahmi Duman, aruz veznine vukufiyetiyle
terennüm ettiği şiirlerve Saadettin Kaynak, SelAhattin Pınar, Şerif
lçli ve Dr.AlAeddin Yavaşça gibi değerli sanatçılar tarafından
bestelenen:

" Mest oldu gönülgözlerini gördüğüm akşam
Omrüm senin aşkınla hel6k olsa da yanmam.
zindan kesilir her bir ufuk senden uzaksam
Zülfün beni bağlarve çeker her neye baksam."

tazındaki güfteleriyle, Türk edebiyatına ve musiki tarihimize
ölmez eserler kazandırmış, değerli birtabip ve bilim adamıdır.

1908 yılında Kayseri'nin Efkere köyünde doğmuştur.
Annesinin karnında henüz üç ay|ık iken, babası Tüfekçi
ustalarından Mustafa Efendi'nin, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit
düşmesi üzerine, köyündeki Yetimler Yurdu'nda büyümüştür.
llkokulu üçyılda bitirdikten sonra, lstanbul - Bebek'teki Said Halim
Paşa Yalısı'nda hizmet veren Yetimler Yurdu'na girmiş, 1927'de
İstanbul Erkek Lisesi'ni ve 1933'te de İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ni bitirmiştir.

Meslek hayatına başladığı BakırköyAkıl Hastanesi'nde,
ünlü Doktor Mazhar Osman'ın Başasistan'ı olmuş, daha sonra
Paris ve Cenevre'de, mesleki incelemeier yapmıştır. 1940 yılında
yurda dönünce Nüroloji Doçenti olmuş, 1951'de, muayenehane
ve özel kliniğini açmıştır.

Kendisiyle ilk defa 1953 yılının bir sonbahar gününde,
tesadüfen görüştük. O yıl devam etmekte o|duğumuz Gazetecilik
Yüksek Okulu, Fatih semtindeydi. Okul arkadaşım şair Hüseyin
(Ço|ak) Yurdabak, Burhan Andiç ve BilAl Çizel'le, hemen hergün
,Fevziçakmak caddesi üzerindeki "Bahar Pastanesi"ne uğrar,
ucuz olduğu için, pilAv ve yoğurt yerdik... Pastanenin bir
ilerisindeki Apartmanın cephesinde, "Doktor RAHMİ DUMAN"
tabelOsı asılıydı...O sırada geçirdiğim bir rahatsızlık dolayısıyla,
muayenehanesine gittiğimiz bu doktorun, "Kayserili" olduğunu ve
şiirleryazdığını öğrenmiş ve bir hay|i sohbet etmiştik...

Çok iyi derecede Fransızca bilen Dr.Rahmi Duman, çoğu
bestelenen şiirlerinden bir kısmını "Can Veren Sultan ve Manzum
Efs6neleı'' isimli kitapta toplamıştır. (,l )

Uzun yıllardan beri radyo ve televizyon programlarında
zevkle dinIediğimiz:

" Beklerim hergün bu sahillerde mahzun böyle ben
Gün batar, kuşlardöner, dönmez bu yoldan beklenen.
En nihayet anladım yokmuş gören, hattA bilen
Gün batar, kuşlardöner, dönmez bu yoldan beklenen."

şarkısının yanında, birtabip olarak, kendisinin de bazen birtabibe
muhtaç olduğunu, şu mısralarla ifade etmiştir:

"Türlü derde ben deva buldum elimle çok zaman
Kimse bilmez, birtabibe ben de muhtacım bugün!"

Yine kendisi için yazdığı birşiirde:

"Doktordu, bu dünyada beş on yıl yaşadı
Kaldı ömrünce fakat bağrı yanık, bel bükük.
Karışır bazı yanık şarkılara "Rahmi" adı
Ettidünyaya vedö, uçtu "Duman" kaldı külü..."(2)



dediği gibi, şiir ve güftelerinin çoğunda hüzün ve elemi terennüm
etmiş, hatt6 birşarkısözünde de şöyle demişti:

"Bin hüzün çöktü yine gönİüme akşamla benim!"

Geç evlendiği değerli eşi Cemile Hanım'dan sahip olduğu
iki erkek çocuğundan birinin, ülkemizde anarşik olayların
başladığ ı yı llarda kaçırı l ıp, fidye istenmesi üzerine:

"Kimseyi böyle perişan etmeAllahım yeter
Uyku tutmaz, bir ümit yok, gelmiyor hiçbir haber.
Ağlamaktan gözlerim etröfı artık görmüyor
Hazret-iYakub'a dönderdi beni hükm-i kader..."

Mısralarını terennüm etmişti. Bu dörtlük, sonraları meslektaşı Dr.
Al6eddin Yavaşça tarafından HicazlAksak makamında
bestelenmiş, musiki literatürü ve TRT repertuarında, hüzünlü bir
hatıra olarak yer almıştır... O'nun, ayrıca:

- "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası"

- "Geç kalma ki geçmektedir Eylül'le bu yaz da"

- "Mest6ne-nigAh şOh duruşun cana can ekler"

- "Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim"

- "Görmeyim kimseye göz süzdüğünü mahvolurum"

- "Vaktiyle şu yollarda gönül sevgiyi tattı" ve:

- "Bülbülün derdini sormayın gülden"

gibi, plAğa okunrnuş birçok eseri bulunmaktadır.

Dr.Rahmi Duman, 20 Eyl0l 1985'te İstanbul'da vefat etmiş
ve Edirnekapı Şehit|iği'nde toprağa verilmiştir.

15,5X21,5 santim ölçülerinde 20 saılfa hacimli; 'Nesilden nesile
bırakılabilecek tarihi bilgi ve belgeler ışığında hazırlandığı,
nereden, niçin ve nasıl geldiğimizle ilgili her türlü soruyu
cevapland ıracağl belirtilen derginin ilk sayısındaki,' Yayı n Kurulu'
imzalı sunuş yazısından bölümler:

45 yıllık bir geçmişe s6hip Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği olarak, faaliyetlerimize bir de dergi boyutu kazandırmak
maksadı ile ilk nüshamızı yayınlamış bulunuyoruz. Gayemiz;
Rumeli Türkleri kijltürünü tanıtmak, derneğimizin faaliyetleri
hakkında üyelerimizi bilgilendirmek ve memleketimize hizmet
vermektir.

Derginin bu sayısı nda;' Göç vetiresi nde n başlayarak...',' Ü sküp'te
Türk Milliyetçilik Hareketi', 'Neden Rumeli Türkleri?',
'Şehitlerimize...' Başlıklı yazılar ve Dernek kurucuları ve
yöneticileri hakkında bilgiler, Derneğin faaliyetleri ile ilgili haberler
bulunuyordu. Her biri detaylı olarak kaleme alınan haberlerden;
'Derneğin ihtiyaç sahibi çocukları dernek merkezinde giydirdiği,
Kadınlar Komitesi'nin oluşturulduğu, müzik çalışmalarının devam
ettiği, Makedonya'ya bir ziyaret düzenlendiği...' gibi bilgi|erine
ulaşılıyordu.

Rumeli'nin Sesi Dergisi'nin 5. sayısı, Kasım 1997'de,21 X 30
santim ölçülerinde renkli baskılı karton kapak içerisinde, birinci
hamur k6ğıda renkli olarak basılı 64 sayfa hacimle ve Derneğin
yeni seçilen Genel Başkanı Lütfü Türkkan'ın sunuş yazısı ile çıktı.
Yazıda; Balkaniarda yaşanan gelişmeIerden söz ediliyor,
Türkiye'de işbaşındaki 55. hükümetin bu olaylarla meşgul
olamadığı belirtiliyoı 'Bir inancımız var ki nerede Türk ve
Müslijman varsa, Allah onların yardımcısıdır. Balkanlarda
tezg1hlanan bunca oyuna rağmen soydaşlarımız ve Müslüman
kardeşlerimiz h6l6 dimdik ayakta iseler, bunu Allah'ın bir lütfu
olarak görmekteyiz.' Dedikten sonra, tarihi bir gerçeği
vurguluyordu,"'Türkiye hiç aklından çıkarmamalıdır ki Boğaz'da
rahat oturmanın yolu, Balkanları gözardı etmemekten geçer,'

Bilindiği gibi, Osmanlı Devleti, Balkanlara geçtikten sonra
büyümüş, cihan devleti olmuş, 1800'lü yıllardan itib6ren
Balkanlarla ilgilenememesi sebebiyle Birinci Balkan Savaşı'nda
toprak kaybına uğramış ve küçülmüş, sonunda tarih sahnesinden
çekilmiştir. Derginin bütün sayfalarında ve satır aralarında buna
benzer mesajları, uyarıları hissetmek mümkündür. Doğup
büyüdükleri vatan topraklarını kaybedip baba ocağını terk etmek
mecburiyetinde olanların vatana sAhip çıkma konusundaki
hassasiyetlerinin şuurlaştığını ortaya koyması bakımından
Rumeli'nin Sesi Dergisi, önemli birfonksiyon icra ediyor.

Genel Yayın Yönetmenliğini Dr. Halit Eren'in, Yazı İşleri
Müdür|üğünü Erdal Büyükaslan'ın üstlendiği, Yayın Kurulu'nda
Hasan Yelmen, Refik Ozer, Bilgin Vural, Rafet Reşadiyeli, H.
Yıldırım Ağanoğlu ve Kerim Kutal'ın görev yaptığı 5. sayıda;
Gençlik Komisyonu üyesi Mehmet Bıçak'ın 'Cumhuriyetimiz ve
AtatürK başlıklı makalesi, Derneğin Başkan Yardımcısı Bilgin
Vural'ın 'Gördüğüm Makedonya' başlıklı gezi notları, Yıldırım
Ağanoğlu ve Hawa Şahinler'in Devlet Bakanı Güneş Taner ile
yaptığı röportaj, Hawa Şahinler ve Reyhan Akpınar müşterek
imzalı 'Şehitlerimiz', Saadet Hassas'ın 'Kosova' ve 'Prizren'
başlık|ı yazılaı dikkat çekiyordu. Diğer sayfalarda Balkanlar i|e
ilgili haberler ve dernek faaliyetleri, güzel fotoğraflar desteğinde
okuyucuya sunuluyordu. Gençlik kolları ile dernek bünyesindeki
müzik çalışmaları; dernek yönetimine,'Gelenek ve
göreneklerimiz','Rumeli Mutfağ|,'Rumeli Edebiyat|"Ktap
Tan ıtı m ı' köşe|eri ise dergiye üstün|ük kazand ıran bölümlerdi.

Kosova'nın bağımsızlığını kapaktan müjdeleyen 9. sayı Nisan
2008'de çıktı. Künye bilgilerine göre derginin s6hipliğini ve genel
yayın yönetmenliğini Dernek adına Başkan Kömuran Atakan,
Editörlüğünü H. Yıldırım Ağanoğlu üstlenmişti.

Yalnızca Rumeli kimliğinin değil, Müslüman-Türk şuurunun, Türk-
İslam kültürünün diri tutulması yönünde yayın yapan dergi 1ü.

( 1 ) : Abdullah Satoğlu : "Kayseri Ansiklopedisi"
T.C. Kültür Bakanl ığ ı Yayı nl arı, Ankaral2002

(2):Turhan Taşan : "Türk Müziğinde Doktorve Eczacı Sanatçılar"
Pendik Belediyesi Kültür Yayın ı, İstanbuli201 0
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RUMELi,NıN sEsi

İstanbul'da, Mayıs 1994'te, Rumeli Türkleri Kültür
Dayanışma Derneği tarafından yayınlanmaya başladı,



-
sayısında; Nazmi Eroğlu'nun'Balkan hezimetleri esnasında
Parvus Efendi'nin Türkleri ikazı', Levent Ağaoğlu'nun
'Balkanpazal başlıklı yazları ile tarih dergiciliğine açılım
gerçekleştiriyor. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nden
Bayram Şen'in 'Kosova'daki Türkler, Türkiye'deki Kosovalılal ,

İhsan Tevfik'in Nasliç'ten mübödii N6dire Tunç ile söyleşi' ve
Yakup Ahbab'ın 'Ege Denizi'nde Türklerin yaşadığı bir ada /
İstankö1/ başlıklı yazılarla göz dolduruyor, gönüller doyuruyor.
Dergide; Murteza Doğan' ı n' Deli ka nl ı l a rı n Cu m arte si Bu lu şmaları'
başlıklı yazısını süsleyen fotoğraf, dernek lokalinin 'Keyifli bir
mek6n' olduğu izlenimini veriyor.

Derginin diğer sayfalarında; her zaman olduğu gibi Rumeli'den-
Balkanlardan verilen haberlerle hasret ateşine serin sular
serpiliyor, Rumeli yemeklerinde molalar veriliyor, folklor ve müzik
çalışmalarıyla Rumeli zevki, Türk milli kültürünün altın tepsisi
içerisinde okuyucuya sunuluyordu,

Hoş görünümü ve fikri muhtevasıyla Rumeli'nin Sesi Dergisi,
yalnız Balkanlardan-Rumeli'den gelip Anadolu'ya yerleşen
soydaşlarımızın-dindaşlarımızın değil, binlerce yıldır bu
topraklarda yaşayan bütün insanlarımızın da zevkle okuyacağı,
yararlanabileceği, belki de bağımlısı olacağı bir yayın organı.
Rumeli'nin ılıman iklimi bedenleri, Rumelilerin sıcak ve içten
samimiyeti gönülleri sarıp sarmal ıyor.

Ocak 2009 tarihinde 11. sayısı ile yayınına ara veren Rumeli'nin
Sesi Dergisi; 3.000 adet basılıyor. Derginin masrafları, reklam ve
abonelerden sağlanan gelirle karşılanamadığında, yönetim
kurulu üyelerinin bağ ışları na başvuruluyor.

Rumeli'nin Sesi Dergisi ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği'nin iletişim kanalları: Şair Mehmet Al<if Sotağı No: 6
Fındıkzöde, lstanbul.
Telefon : 0.212-588 28 22 l 632 13 21
Belge Geçer : 0.21 2-632 1 3 24
e-posta: rumelidernegi@yahoo.com.tr
i nternet: www. rumeI iderneg i.org
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KALGAYDERGİSi

Bursa'da, Ekim 1996'da Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği'nin yayın organı olarak, iki ayda bir yayın programı
ve Fikirve Kültür Dergisi tanıtımıyla yayınIanmaya başladı

Dernek adına söhibi Cengiz KırEz, Yazı İşleri Müdürü: Adnan
Süyen idi. Nisan - Mayıs -Haziran- 1997 tarihli4. sayıdan itibören
Dernek adına SAhibi veYazı İşleri Müdürü: Adnan Süyen olarak
değişti.

Bursa'da, Bursa Kırım Türkleri Küttür ve Yardımlaşma Derneği
Faaliyet Bülteni tanıtım cümlesi ve Dördüncü Türk Devlet ve
Toplulukları, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Özel Sayısı notu ile
bülten şeklinde Mart 1996'da yayınlanan bülten, Kalgay
Dergisi'nin çekirdeğini oluşturur.

İsim babalığını derneğin kurucu üyelerinden Adnan Süyen'in
yaptığı, 21 X 30 santim ölçülerinde, 8 sayfalık bültenin ilk
sayısındaki su.nuş / takdim yazısı bulunmuyordu. Bültenin
başy az1sı ; Av. U n s al Akta ş imzas ı n ı,' Kü çü k B i r Ya rı m a d a N i çi n B u
Kadar Onemli?' başlığını taşıyordu. 'Türk Adına Dair Görüşler ve
Türk Anayurdu' başlıklı yazı; Cengiz Kırgız,'Kırım Türklerinin
Büyük Folklorcusu Hayri Emirzade' başlıklı yazı; Özenbaşlı
tarafından hazırlamıştı.'Kırım'dan Gülmece' ve'Kırım'dan
Haberlel başlıklı yaalar imz?.sız veriliyordu. 'Hatıralal başlıklı
yazıda 3 isim vardı: Anlatan: Hatice Osmanova $ayyaz),
Derleyen: Enver Ozenbaşlı, Hazırlayan: Fatma Mertoğul. Diğer
sayfalarda ise; lsmail Noyan'ın, Bekir Sıtkı ÇobanzAde'nin,
Cengiz Dağcı'nın, Niyazi Ergen'in, EnverSönmez'in şiirleri vardı.

Temmuz 1996 tarihiyle yayınlanan 6 sayfalık numarasız bültenin
Kalgay imzalı başyazısı; 'Kurultay Ruhu' başlığını taşıyor. Bu
sayıdaki diğeryazılar;Adnan Süyen tarafından, Cafer Seydahmet
Kırımer, Mosine İbragimova tarafından; Sürgiin H1tıraları başlığı
ile kaleme alınmış. Kaygı başlıklı şiir, Eşref ŞemizAde'ye ait.
Kırım Türklerinin Problemleri, Kardeş Cumhuriyet Udmuıtya ve
Haberlerbaşlıklı yazılar imzasız olarak veriliyor. 4. sayfada; Bursa
Kırım Derneği'nin öncülüğünde Kırım'da kurban kestirenlerin
isimleri ve reklamlar yer alıyor.

Temmuz 1996 dönemine kadar 6'şar sayfalık bültenler şeklinde
yayınlanan Kalgay'ın Dergi .olarak birinci sayısı; Ekim-Kasım-
Aralık 1996 döneminde, Uç Aylık Fikir ve Kültür Dergisi
tanıtımıyla, bültenle aynı ölçüde ve 8 sayfa olarak yayınlandı.
Başyazı; Uyanmak Gerekiyor başlığı altında, Kırım Maarif
Asosyasyonu Başkanı Safure Kadcametova tarafından kaleme
alınmış. Diğer makalelerin başlıkları ve yazarlaı şöyleydi: 

* Aktem
Ağa'n ın Gözyaşları:Abdurrahman Kaya. * H anl ı ktan Onceki Kı rım
Yarımadası,. Cengiz Kırgız. *Kırım Tatar Halkının 3. Kurultayr.
Rüstem Mathov. Derginin diğer sayfalarında; Reşad
Maksudov'un Türkçeye çevirdiği Şamil Aladdin başlığı ile Yeni
Dünya Gazetesi'nden iktibas edi|en biryazı, şiirlerve haberleryer
alıyor.

Kalgay Dergisi, ağırlıklı olarak Kırım Türkleri ile ilgili yazılar ve
şiirler yayınlamak|a birlikte, bütün Türk dünyasını kucaklıyor;
Ahıska, Batı Trakya, Doğu Türkistan, Kerkük ve Kıbrıs Türkleri
hakkındaki yazılarada sayfalarında yerveriyor. 2.500 adet basılıp
dernek üyelerine ve Kırım ile Türkiye'de isteyene ücretsiz olarak
gönderilen derginin 8. sayısında künye bilgileri şöyle veri|mişti:
Dernek adına Söhibi ve Yazı İşleri Müdürü:Adnan Süyen, Genel
Yayın Yönetmeni: Yunus Güneri, Genel Koordinatör: Mehmet
Örnekal. Dizgi-Mizanpaj: Ercan Devcan. Yönetim Kurulu Üyeleri:
Adnan Süyen, Yunus Güneri, Mehmet Örnekal, Rıdvan Yetişkul,
Necati Şen, Omer Şavkay, Haluk Yaşayanlar, Nihat Tonguç, Ali
Sarıkaya.

Bandırmada kurulu Banvit Firması sAhibi Vural Görener, 10.
sayıdan itibAren Kalgay Dergisi'nin sponsoriuğunu üstlendi.
Dergi, bu destek sOyesinde yayınını aksatmadan devam
ettirebiliyor. 10. sayıda kapak hariç 24 sayia olan dergi, 17.

#ffi
st*tiiı}'ii*t ftıış**l Eşrşi ürı+F,dşlı'ş ılşrdiii Fğ*ili4ü ,hi trİşıtflın,dİstüid+r
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sayıdan itibören 28, 19. sayıdan itibAren 32 sayfa olarak
yayınlanıyor. 42. sayıda, 7 Kasım 2006 tarihinde ebedi 6leme
intikal eden Türkistan Milli MücAhidi Dr. Baymirza Hayit'in resmi
kapağa alınmıştı.

Bu satırlar kaleme alınırken; Bursa Kırım Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneğinin yayın organı olan ÜçAylık Fikirve Kültür
Dergisi Kalgay'ın Ekim-Kasım-Aralık 2011 dönemine ait 62.
sayısı, dernek merkezinde, postaya verilmek üzere
hazırlanmaktaydı.

Kalgay Dergisi, 15 yıldır 62 sayı boyunca Kırım ile Türkiye
arasında sevgive bilgi köprüsü olarak hizmetveriyor. Yılda 4 defa,
Amerika veAvusturya döhil dört kıtadaki okuyucusuyla buluşuyor.
Kırım mahalli folklor ve kültürünü; mahalli şive ile ka|eme alınmış
otantik bir dil kullanarak bilmeceleriyle, şiirleriyle, yemekleriyle,
esprileriyle, giyim kuşamlarıyla, örf ve Adetleriyle yaşatmaya
çalışıyor.

Bandırma'da basılan ve ücretsiz olduğu belirtilen Kalgay
Dergisi'nin i|etişim kana|ları: Fevzi Çakmak Caddesi, Kısmet İş
Hanı Nu: 94 Osmangazi, Bursa. Telefon: 0.224-221 18 32 Belge
Geçer: 0.224- 221 18 32 Posta Kutusu: 822 UlucAmi, Bursa.
İnternet: www,kalgaydergisi.org E-Posta:
bursakirimdernegi@yahoo.com

**************
Kalgay Dergisi'nde yayınlanan fıkralardan iki örnek;

-Baba, siz kayda (') dogdınız?
-Kerç'te
-YaAnam?
-Kezieve'de
-Ya men?
-Semerkant'ta.
-Ya bizler, nasıl edip bir birimizi taptık (') ?

(')kaydaı nerede
(')taptık: bulduk.

Apay"', akayına(') d"roİ 
* *

-Bukün(o), yeniden evlenecek bolsan, beni alır mıydın?
-Apayım, durdükyerde kavga etmege ne kerek varşimdi?

(')apay: 
eş, zevce, hanım.

(')akay: eş, bey, koca.
(')dep: 

der.-, söyler,
(o)bukün: 

bu gün

RUMEL| KULTÜRÜ

İstanbul'da, Haziran 2002'de, Rumeli Türkleri Küttür ve
Dayanışma Vakfı'nın Üç Ayda Bir Yayıntanan İlmi ve Kültüret
Dergisidir. Notu ile yayımlanmaya başladı.

Dergi,21 X 29,5 santim ölçülerinde, parlak renkli olarak basılmış
kalın karton kapak içerisinde, renkli kuşe kağıda basılmış 64 sayfa
hacimle yayın hayatına girdi. İlk sayısındaki künye bilgileri şöyle
idi: 56hibi: RUTEV adina Yönetim Kurulu Başkanı Macit Şahiner.
Genel Yayın Yönetmeni Dr. Halit Eren. Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü: Dr. Önder Bayır olan derginin yayın kurulunda: Dr. Halit
Eren, Dr. Onder Bayır, Dr. Murat Cebecioğlu, Dr. Recep Çelik,
Prof. Dr. l|han Şahin, Zekai Mete ve Mümin Yıldıztaş görev
yapıyordu.

Derginin bu sayısındaki yazılardan bözılarının başiık ve yazarları
şunlardı: Hayır ve Yardımlaşma geleneği: Dr. Önder Bayır,
Rumelili Mustafa Kemal: Prof. Dr, Erol Cihan, İftar Sohbeti: Prof .
Dr. Ali Murat Darya|, Sultan lV, Murad'ın Rumeli Serhaddine
verdiği önem: RUTEV, Yaralı Bir Neslin Mensubu (Konferans
notları ): Prof. Dr, Mustafa Uzun - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan.
Ayrıca Gençlik Kolları ve Kadın Kolları faaliyetleri ile TürkArnavut
Kardeş|ik Derneği'nin düzenlediği Dostluk Gecesi'nden
bahsedilmiştir Eylül 2001 tarihinde yapılan Vakfın 3. Olağan
Genel Kurulu'nda Vakıf Başkanı olarak seçilen Macit Şahinle1
Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vaktinin hedeflerini, neler
yapacağını ve projelerini anlatırken, "Vakfımız Türkiye'nin en
kalitelive vizyonu en geniş hayır kuruluşu olacak!" diyordu.
Genel Yayın Yönetmeni Dr. Halit Eren;"Kültürel ve ilmt çalışmaları
arttırmak amacındayız" başlıklı sunuş yazısın a;'Rumeli Türkleri
Kültür ve Dayanışma Vakfımızın yayln organt olan dergimizin bu
ilk sayısında sizlere hitap ederken, Rumeli Türlerinin
meseleleriyle ilgilenen bütün gönüldaşlarımıza ve kıymetli
Rumelili hemşehrilerime, bizlerin devamlı yanında oldukları için
şükran ve muhabbetlerimi ifade ediyorum.' Cümlesiyle
başlıyordu,

Rumeli Kültürü Dergisi'nin 9 ve 'l0 numaralı birleşik sayısı;Yaz-
Sonbahar 2004 notu ile çıktı. Bu sayı; 21 X 29,5 santim
ölçülerinde, kuşe karton kapak içerisinde parlak kuşe köğıda
basılı 96 sayfa hacimli idi. Künye bilgilerişöyle idi: RumeliTürkleri
Kültürve dayanışma Vakfı (RUTEV) adına S6hibi:Yönetim Kurulu
Başkanı Macit Şahinier. Genel Yayın Yönetmeni: Dr. H6lit Eren"
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. Önder Bayır. Yayın Koordinatörü:
İbrahim Z6hitAltay. Yayın Kuruiu: Dr. H6lit Eren. Dr. Önder Bayır,
Dr. Murat Cebecioğlu, Dr. Recep Çelik, Zek6i Mete ve Mümin
Yı|dıztaş.
Bu sayıdaki yazılardan b6zılarının başlıkları ve içeriğinden
cümleler: *Osmanlı Devleti'nin Son Dönemlerinde İsk6n ve
Muhaceret Meselesi, (Yazı; İsk6n çalışmalarının en yoğun
olduğu dönemde muhacirlerin isk6nı konusunda tökip edilen
usuller ile ilgili eleştiri ve tedbirleri içeriyor.) "İşgal İstanbul'unda
muhacirler ve mülteciler. (Yazıda; Balkan Savaşı'ndan Kurtuluş
Savaşı'na kadar olan dönemde 922.000 muhacir misAfir eden
İstanbul'da, bu yoğun göçmen trafiğinden kaynaklanan açlık,
yokluk, bulaşıcı hastalık dışında yer|eşim bölgesi sıkıntısı da
çekildiği belirtilerek o yılların hikOyesi an|atılıyor.) *Osmanlı'nın

Rumeli'ye Bakışı.(Yazıda; 20 hanelik Mostar ahalisinin Kanuni
Sultan Süleyman Han'a başvurmaları üzerine 1557 yılında
devletin en önemli mimarlarından Mimar Hayreddin'in, Neretva
nehrinin üzerine bir köprü yapmak için görevlendirildiği belirtiliyor.
'Yapımı 9 yıl süren bu tek gözlü köp,rü, bulunduğu yeri 20 h6nelik
köyden koca bir şehir hAline getirmekle kalmadı, bir medeniyetin
direniş sembolü yaptı.' Deni|iyor,) * Bosna'n ı n M üsl ü m anl aşması.
(Yazıda; Bosna'nın Müslümanlaşmasında çoğunlukla 15.
yüzyılda Türklerin Bosna topraklarına gelişi başlangıç alınır. Oysa
Bosna, lslömiyet ile 10. yüzyıldan itibAren tanışıyordu. Deniliyor.
Derginin diğer sayfalarında; Kemal Yavuz'un F6tih devrinde
Rumeli'de Türk dili ve edebiyatı, Muhammed Nur Doğan'ın Dlvan
Şiirinde Rumeli coğrafyası ve Rumeli şehirleri, Yahya Saraç'ın
Divan edebiyatında Rumeli ş1irleri ve Emr'i, Zeki Giirel'in Ömer
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Kemal'de Türkçe Şiir dilinin kuruluşu, Atil6 Şentürk'üp Türk
edebiyatında Üsküplü ş1irler ve Sevin Aliloğlu'nun Usküplü
yazarı m ız Al 6atti n Tah ir. Başl ı kl ı yazıları vardı.

2008 yaz dönemi tarihinde yayınlanan 19. sayısında Yönetim
Kurulu Başkanlığına Melek Aras'ın getirildiği görülmektedir.
Derginin bu sayısının içeriği; Genel Yayın Yönetmeni Dr. Halit
Eren'Pusu/asını arayan gemi: Balkanla/ başlıklı sunuş yazısıyla
başlıyor. Dr. Eren; 'Kanaatimizce Balkanların bugünkü yeniden
inşa sürecini tahlil ederken milliyet, din ve kültür unsurlarına
big1ne kalmak doğru olmayacaktır. Bunların verdiği görüş
genişliği içerisinde ele alınması gereken ve buradaki nakisalardan
beslenen sosya/ problemler de azımsanamayacak kadar çoktur,
Dergimiz yukarıda sözünü ettiğimiz inşa sürecine olumlu yönde
katkıda bulunmaya özen göstermektedir, Balkanların ihtiyacı olan
değerlerin, yüz yıllar boyunca orada eşsiz bir barış, adalet ve
merhamet ortamı tesis etmiş bir medeniyetin mirasçıları
tarafından yaygınlaştırılabileceğine duyduğumuz inanç bizi bu
yönde çalışmalar yapmaya Balkan irfanına katkıda bulunmaya
sevk etmiştir,' Cümleleriyle önemli konulara değiniyor, yazısının
son bölümünde, dergide yeralan yazılar hakkında bilgiveriyordu.

Rumeli Kültiirü Dergisi 2009Yaz döneminde

çıkanl9. sayıs1 ile yayınına ara velmişti.

Rumeli'nin Kültürü Dergisi ve Rumeli Türkleri Kültür ve
Dayanışma Vakfı'nın iletişim kanalları:.
Hacı Evhaddin Caddesi, 65, Yedikule, Istanbul Te l e f o n :

0.212-529 34 23 0.21 2-587 12 80
BelgeGeçer:02125293426 e - p o s t a ,,

www.rumelivakfi.org.tr rumelivakfi@yahoo.com
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AĞAM
AŞlK KAZANOĞı-u

Ben Palandöken'in eteğindenim
Bizim üst yanım:z kar olu1 ağam!
Her pehlivan, bu meydana giremez
Bizimle güreşmek zor olur, ağamI

Zirvesinde, barış gülleri kokar
Yamacından, sevgi pınarı akar
Zıv gay ı giyinir, kösteği takar
Dadaşın oyunu bar olur, ağam!

Oku tarihini, öğren derinden,
Ecdadını tanı eser|erinden!
Nene Hatun kalkar ise yerinden
Bu vatan düşmana dar olu1 ağam!

Bu Kazanoğlu'nu zannetme, deli
Çekilsin yakamdan namerdin eliI
Türk İsl6m kültürü bizde geçer|i
Töreden ayrılmak ar o|ur, ağam!

RumeliKültürü
!!oild ]ninLdal İr],:1t }t İ.]İnıl§-tri fil]İ; 1-iYJtr c*Gn!n!!*

üc &ri!ğ gİif*l L\Eıtğigi
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DALLAR DA GÖVDENİN HAYAT YOLLARİDİR
Biz,yalnızTürkiye'nin değil, aynı zamanda gönlümüzün incisi olarak gördüğümüzAntalya'yı,

birbirinden güzel ilçeleriyle birlikte severiz. Onları bir ağacın nefes alan dalları gibi kabullenir, değerli biliriz.
Arka iç kapağımızı bu ilginç beldeleri, kısa başlıklarıyla da olsa tanıtmayı uygun görüp sizlerle paylaşmak
istedik.

İlk önce, onlardan. biri olan Manavgat'ı geçmişinin izlerinden yürüyerek yazımva başlayalım.
Bölgede var olan İslam eserleri bizi Selçuklu ve Beylikler devrine, yerleşim tarihi olaİa( 700 yıl

öncesine götürür. Bilgilerimizin eski Türk halkına kadar uzandığını görürüz. Hemen hepsi Oğuz (Türkmen)
kavminin torunlarıdır. Yörede bulunan Hisar ( Zindan) kalesi kalıntıları da onların bir tamgası gibi karşımızda
durur.

Kuzeyde; lspaıta'nın Sütçüler ilçesi ile Konya'nın Derebucak ilçesi, Doğuda; İbradı, Akseki,
Gündoğmuş ve Alanya ilçeleri, Batıda; Serik ilçesi i|e komşudur. Güneyde ise 64 Km. lik sahili i|e Akdeniz'i
kucaklar.

Köprüsuyu, Sarısu, Melas, Naras, Sığırin, Karpuzsuyu, Alara çayı ile Manavgat'ın, dağlar arasından
Akdeniz'e koşuşmaları, su şırıltıları görülmeyedeğer. Ayrıca Oymapınar Baraj gölü, Manavgat Baraj gölü ve
Titreyen gölü ile suyu bol bir ilçe imajını korur. İlçe aynı adı taşıyan akarsuyun iki kıyısında kurulmuş olup, iki
yakayı birleştiren Manavgat Köprüsü bağlayıcı rolünü üstlenir. Beşkonak ve Taşağıl bucakları ile 82 köy ve
aynı zamanda Side Harabeleri de sınırları içindedir.

Toroslar'ın Şeytan Dağı'nın doğu yamaçlarında doğan (Şahap deresi) Manavgat Şelalesi, Side'nin
doğusunda Akdeniz'e dökülerek macerasını noktalar.

Manavgat'ın yalnız suları mıAkdeniz'le oynaşır? Tabii ki hayır. Torosları'da suy|a dansını bu bölgede
suya dalarak yapar. Akdeniz'in altından Kıbrıs'a uzanff, adayı sahiplenir. Bu Teke Yöresi, tarihin her
döneminde değerii kalmıştır. Burada birçok kavim, devlet, imparatorlar konup göçen kiracılar gibi olmuş|ardır.
Bu kiracıların içinde en renklisi Kleopatra'dır. Gelin kızımız burada fazla kalmasa da, A|tınkum sahillerinde
ay ak izleri hatı ra kalm ıştı r.

Kısaca bahsedebildiğimiz Manavgat, daha nice güzellikleriyle bizlere göz kırpar. Anlatamadığımız
bir köy güzeli edasıyla ilgiye layık bir ilçemizdir.

SiDE APOLLON TAPİNAĞİMANAVGAT ŞELALESİ

SİDE ANT|K KENT HARABELER|
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