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oKUyUcu iı_e SoHBET

Değerli NEVZUHUR dostları;
40. sayımızla huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimize gösterdiğiniz ilgi ve iltifatlarla sorumluluğumuzun

daha da fazlalaştığının farkında olarak yolumuza devam ediyoruz, Yaz mevsiminin bu sıcak ayında Antalya'dan esen
NEVZUHUR'la ruhunuzda bir ferahlık oluşacağına inanıyoruz.

Bu sayımız HASAN ıÜıxRy,ın BlR MÜBAREK KAFIR lDİ başlığını taşıyan yazısıyla başlıyor. TÜLKAY önümüzdeki
sayıda da devam edecek olan bu yazısında Fransa'da bulunduğu sırada tanıdığı Türk dostu, Türk ve Türkiye hayranı Prof. Marcel

Colombe'yi sayfaları m ıza taşıyor.
ikinci yazımız ANDAç'ın. Hatırlanacağı üzere 35. Sayımızda EYLÜLÜN MÜTEVAZ|ADAM|başlığı altında MUSTAFA

AKBABA'nın bazı şiirlerini mercek altına a|an bir denemesini okumuştunuz. ANDAÇ bu sayımızda da yine MUSTAFAAKBABA
odaklıbiryazısıyla karşınızda. Başlığıise SADECE EYLÜLÜN DEĞiL, HERMEVS\M\N MÜTEVAZ|ADAMl.

ALl DEMiREL bir düğün merasimiyle dergimize neşe katıyor. Biz Türklerde kız ve oğlan evlendirme ile ilgili geleneklerin

yer aldığı bu yazıda kendinizi bir düğünde hissedebilirsiniz.
MUSTAFAAKBABA,nın yazısı TÜRKSANAT MOSüKiSl,NDE GÜFTE- BESTE HATT\NDA BlR GEzlNTlbaşlığını taşıyor.

Okuyunca sizlerde bu hatta hoş birgezinti yapmış olacaksınız.
Dergimizde daha önce de bir hikAyesini okuduğunuz, öğretmen Lisesi öğrencisi HİLAL GÜMÜŞ bu hiköyesine RENKLİ

DÜNyALAR adını vermiş. Genç yazarımızr-:ı başarılarının devamını diliyoı ileride daha dikkat çekici ürünlere imza atacağına
inanıyoruz.

Bu sayının şiirlerine getince: HASAN ŞAHMARANoĞLU; YANBıJ'DATÜRK EVLERI, lanarİlıı,ı BERBER; AĞlR KjŞMA
2, lSAKAHRAMAN; lsIANBUL unvanlı şiirleri ile dergimizi renklendiriyorlar.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere hoşcakalınız.

www.mustafaakbaba.com adresinden menüdeki NEVZUHUR 
.

link'inetıklayarakbütünarşİvimİzeulaşabiIİrsİnİz.
TJ_TirrT|JTX§}ı\ı.l aul [vI\

meslektaşımız, Montelimar bölgesi lurl< XUlturu ve Türkçe
Dersleri ÖğretmeniAli Naci Güncan arkadaşımız idi...

Bölgede yaşayan Türk işçi|erinden Bay Colombe'u
tanıyanla1 o yıllarda ASALA ve terörle neredeyse eş
anlamlı algı|anmaya başlanmış Ermeni meselesinden
dolayı Mösyö'ye soğuk bakıyorlar, hatta dilimizi
bilmesinden, Türkçe konuşmasından gıcık kapıyorlarmış.
Ali Naci beyi de uyarırlarmış: Hocam, o adam ajandır...
Dikkat et... Tatlı diline, gülen yüzüne aldanma... Sen
Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorsun... Ermeniler sana
bir tuzak kurabilir. .. Millet ve milliyet farkl ı l ıkları mızın zaman
zaman düşmanlığa dönüşmesi, nice güzel insanın insan
olarak tanışmasını, konuşmasını, anlaşmasını engellemesi
ne kadar kötü bir şey... Velhasıl, böyle olumsuz bir havada
seçkin birTürk dostu Oryantalist Fransız aydını ile, bir Türk
eğitimcinin buluşması, tanışması, Türkiye'nin Fransa'da
tanıtımına çok değerli katkılarda bulunacak çalışmaların
kapısını aralayan seviyeli bir dostlukla taçlanması ne güzel
olmuştur... Mösyö Colombe Türkçe konuşacak, hatta
Türkçesini takviye edecek; Ali Naci bey de hem
Fransızcasını ilerletecek, hem de Fransa'yı ve Fransızları
bir Fransız Profesörden öğrenecektir böylece... Üstelik bir
de bay Marcel Colombe sayesinde Türkiye'nin Fransa'da
etkin tanıtımı söz konusu olabilecektir...

Nitekim öyle de oldu... Çocukluğunda, i|k gençlik

çağında ünlü romancımız Halide ECib ve eşi Adnan
Adıvar'dan, Türk lktisat Tarihi'nin bir numarası Ömer Lütfi
Barkan'dan Türkçe dersleri alan Mösyö Colombe, Ali Naci
beyierle ailecek dostluğu vesilesiyle Tüı,kçesini daha da
ilerletti. Bir aydın hobisi olarak Selçuklu tarihi ve sanatı ile
ilgilenen, Anadolu Selçuklu eserleri üzerinde çalışan, bu
konuda zengin bir fotoğraf ve dia (saydam fotoğraf) arşivi

ı

DERVİŞANE TÜRK DOSTU BiR
FRANSIZ: MARGEL COLOMBE

ein rvıügAREK xArin ioi...

HASAN TÜLKAY

Köfir kelimesinden, hele kAfirin halkcası "g6vur"dan

çok incinen Türk(iye) dostu bir ateist şarkiyatçı idi...
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı Robert Kolejli
Tansu Çiller'in hükümet olduğu 1993 yazında, Bursa'da
Osmanlı mirası bir küçük caminin fotoğraflarını çekerken,
cami gölgesinde pinekleyen iki ham Müslüman sofunun
kendisi hakkında "g6vuı'' diye ileri geri konuşmalarını
işitmiş ve pek üzülrnüştü. İnkılApçılık gafletiyle üstünü

örttüğümüz caminin Osmanlıca kitabesini işaret ederek,
tane tane Türkçesiyle "Evet..ben...g6vurum amma... bu..

yaAvı., okuyorum.. anlıyorum... Peki.. siz de.. okuyabilir
misiniz?.." demiş ve bizim sakallı hacı emmileri şaşkına
çevirmiş... Sonra bize dönerek; "nasıl... iyi.. demiş..
miyim?.." diye haklılığını Türk dostlarına tasdik ettirmenin
sevincini yaşamak istemişti... llave etmişti: GAvur...

çok..kötü.. çok pis.. bir kelime... 1935'den
beri...Türkiye'ye...gider.. gelirim...İlk defa.. bana.. g6vur..

dediler.. Takkeli... fesli.. kara sakallı.. iki adam... Ben de..
onlara.. yobaz..mürteci.. desem.. doğru olur mu?..

Prof. Marcel Colombe, Fransa'da tanıdığımız
Türkiye hayranı nadir güzel seçkin insanlardan birisi, hatta
birincisiydi... lman ve insan bahsine girince, insanışaşırtan
müthiş tezatlı bir acı-güzel tablo ile karşılaşıyor, demek ki

bilmekle olmuyormuş, hidayet Allah'tan deyip saygı ile
susuyorduk... O'nu ilk tanıyan ve bize tanıtan
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Değerii NEVZUHUR dostları;
40. sayımızla huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, Dergimize gösterdiğiniz ilgi ve iltifatlarla sorumluluğumuzun

daha da fazlalaştığının farkında o|arak yolumuza devam ediyoruz. Yaz mevsiminin bu sıcak ayında Antalya'dan esen
NEVZUHUR'la ruhunuzda bir ferahlık oluşacağına inanıyoruz.

Bu sayımız HASAN TÜLKAY,ln BlR MÜBAREK KAF\R lDl başllğını taşıyan yazısıyla başlıyor. TÜLKAY önümüzdeki

sayıda da devam edecek olan bu yazısında Fransa'da bulunduğu sırada tanıdığı Türk dostu, Türk ve Türkiye hayranı Prof. Marcel

Colombe'yi sayfaları m ıza taşıyor.
ikinci yazımız ANDAç'ın. Hatırlanacağı üzere 35. Sayımızda EYLULÜN MÜTEVAZ|ADAM|başlğı altında MUSTAFA

AKBABA'nın bazı şiirlerini mercek altına alan bir denemesini okumuştunuz. ANDAÇ bu sayımızda da yine MUSTAFAAKBABA
odaklıbiryazısıyla karşınızda. Başlığıise SADECE EYLÜLÜN DEĞiL, HERMEVS1MIN MÜTEVAZ|ADAM\.

ALi DEMlREL bir düğün merasimiyle dergimize neşe katıyor. Biz Türklerde kız ve oğlan evlendirme ile ilgili geleneklerin

yer aldığı bu yazıda kendinizi bir düğünde hissedebilirsiniz.
MUSTAFAAKBABA,nın yazısı TÜRKSANAI MÜSüKiSl,NDE GÜFTE- BESTE HATT\NDA BlR GEZlNTlbaşlığını taşıyor.

okuvunca siz.[:r"$*TtjJj;Js;il..'r,::il'"ıll"ffilT,', 
oğ,."tn.,"n Lisesi öğrencisi HiLAL GüMüŞ bu hikayesine RENKL.

DÜNyALAR adını vermiş. Genç yazanmızrl başarılarının devamını diliyor, ileride daha dikkat çekici ürünlere imza atacağına
inanıyoruz.

Bu sayınln şiirlerine getince: HASAN ŞAHMARANoĞLU; YANB|J,DATÜRKEVLERI, lBRAHiM BERBER; AĞlR K2ŞMA
2, lSAKAHRAMAN; lS7A NBUL unvanlı şiirleri ile dergimizirenklendiriyorlar.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere hoşcakalınız.

wı,vw. m ustafaakbaba.com ad res i nden me n üde ki N EVZU H Lt R
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DERVİŞANE TÜRK DOSTU BİR
FRANSIZ: MARGEL COLOMBE

ein ruüeAREK xArin ioi...

HASAN TULKAY

Köfir kelimesinden, hele köfirin halkcası "gAvur"dan

çok incinen Türk(iye) dostu bir ateist şarkiyatçı idi...

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı Robert Kolejli
Tansu Çiller'in hükümet olduğu 1993 yazında, Bursa'da
Osmanlı mirası bir küçük caminin fotoğraflarını çekerken,
cami gölgesinde pinekleyen iki ham Müslüman sofunun
kendisi hakkında "gövuı'' diye ileri geri konuşmalarını
işitmiş ve pek üzülrnüştü. İnkılApçılık gafletiyle üstünü

örttüğümüz caminin Osmanlıca kitabesini işaret ederek,
tane tane Türkçesiyle "Evet..ben...gAvurum amma... bu..

yaavı.. okuyorum.. anlıyorum... Peki.. siz de.. okuyabi|ir
misiniz?.." demiş ve bizim sakallı hacı emmileri şaşkına
çevirmiş... Sonra bize dönerek; "nasıl... iyi.. demiş..
miyim?.." diye haklılığını Türk dostlarına tasdik ettirmenin

sevincini yaşamak istemişti... llave etmişti: GAvur...

çok..kötü.. çok pis.. bir kelime... 1935'den
beri...Türkiye'ye...gider.. gelirim...İlk defa,. bana.. gAvur..

dediler.. Takkeli... fesli.. kara sakallı.. iki adam... Ben de..
onlara,. yobaz..mürteci.. desem.. doğru olur mu?..

Prof. Marcel Colombe, Fransa'da tanıdığımız
Türkiye hayranı nadir güzel seçkin insanlardan birisi, hatta
birincisiydi... lman ve insan bahsine girince, insanışaşırtan
müthiş tezatlı bir acı-güzel tablo ile karşılaşıyor, demek ki

bilmekle olmuyormuş, hidayet Allah'tan deyip saygı ile
susuyorduk... O'nu ilk tanıyan ve bize tanıtan
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meslektaşımız, Montelimar bölgesiTürk Kültürü ve Türkçe
Dersleri Öğretmeni Ali Naci Güncan arkadaşı m ız idi. ..

Bölgede yaşayan Türk işçilerinden Bay Colombe'u
tanıyanlar, o yıllarda ASALA ve terörle neredeyse eş ,

anlamlı algılanmaya başlanmış Ermeni meselesinden
dolayı Mösyö'ye soğuk bakıyorlar, hatta dilimizi
bilmesinden, Türkçe konuşmasından gıcık kapıyorlarmış.
Ali Naci beyi de uyarırlarmış: Hocam, o adam ajandır...
Dikkat et... Tatlı diline, gülen yüzüne aldanma... Sen
Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorsun... Ermeniler sana
bir tuzak kurabilir. .. Millet ve milliyet farkl ı l ıkları mızın zaman
zaman düşmanlığa dönüşmesi, nice güzel insanın insan
olarak tanışmasını, konuşmasını, anlaşmasını engellemesi
ne kadar kötü bir şey... Velhasıl, böyle olumsuz bir havada
seçkin birTürk dostu Oryantalist Fransız aydını ile, bir Türk
eğitimcinin buluşması, tanışması, Türkiye'nin Fransa'da
tanıtımına çok değerli katkılarda bulunacak çalışmaların
kapısını aralayan seviyeli bir dostlukla taçlanması ne güzel
olmuştur... Mösyö Colombe Türkçe konuşacak, hatta
Türkçesini takviye edecek; Ali Naci bey de hem
Fransızcasını ilerletecek, hem de Fransa'yı ve Fransızları
bir Fransız Profesörden öğrenecektir böylece... Üstelik bir
de bay Marcel Colombe sayesinde Türkiye'nin Fransa'da
etkin tanıtımı söz konusu olabilecektir...

Nitekim öyle de oldu... Çocukluğunda, i|k gençlik

çağında ünlü romancımız Halide Edıb ve eşi Adnan
Adıvar'dan, Türk lktisat Tarihi'nin bir numarası Ömer Lütfi
Barkan'dan Türkçe ders|eri alan Mösyö Colombe, Ali Naci
beylerle ailecek dostluğu vesilesiyle Türkçesini daha da
ilerletti. Bir aydın hobisi olarak Selçuklu tarihi ve sanatı i|e

ilgilenen, Anadolu Selçuklu eserleri üzerinde çalışan, bu
konuda zengin bir fotoğraf ve dia (saydam fotoğraf) arşivi
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oluşturan Profesör Marcel Co|ombe; Montelimaı Wienne,
Romans sur İsere, Bourg-en Bresse sergileriyle Türk
sanatının, Türkiye'nin ve Türklerin tanıtımına çok büyük
katkıda bulundu. Hiç unutamam; Bourg-en- Bresse
sergisinin açılışına katılan T.C. Lyon Başkonsolos|uğu
Eğitim Ataşemiz, halen Galatasaray İlkokulu Müdürü,

Şebinkarahisarlı halis birAnadolu çocuğu olan çelebi insan
M. lhsan Zeren:açılışta yarım saate yakın Türkiye ve Türkler
hakkında duygu ve düşüncelerini anlatan bay Colombe'nin
anlatımından o kadar duygulanmış, o kadar etkilenmişti ki;
biz anlatsak kendimizi bu kadar güzel anlatamayız
demişti... M. Colombe bizimle tanıştıktan sonra adeta bir
gönüllü kültü.r elçimiz olmuştu. Sergilerde, Türk gecelerinde,
Türk öğretmenIerin hazırladığı yıl sonu şenliklerinde,
konferanslarda, 23 Nisan kutlamalarında o hep bizden
biriydi sanki... Bizimle beraber, en az bizim kadar
heyecanlı... llerleyen yaşına ve sağlık problemlerine
rağmen, hemen hemen hiçbir davetimizi geri çevirmez,
aşkla, şevkle Türkiye'yi, Türkleri anlatırdı... Paris Doğu
Dilleri ve Medeniyetleri Ulusal Enstitüsü (lnstitut National
des Langues et Civilisations Orientales: lNALCO) eski
hocalarından Marcel Colombe ile bilhassa fotoğraf arşivi
sebebiyle o kadar ilgilenmemize rağmen, kendisinin kısa bir
tercüme-i hAlini bile not etmeyişimiz de galiba bize mahsus
bir aydın aymazlığı... Kendisinin hiç öyle b|r tanıtım derdi
olmadı, bizinı de aklımıza gelmedi... Fransa, Fransızlar,
Batılıların bize bakışına daiı kafamıza takılan hemen her
şeyi çekinmeden sorar, açık yürekli cevaplarını da alırdık. O
kendisini neredeyse bizden sayacak kadar samimi bir Türk
dostuydu.

o'nun hakkında sotıbetlerimizden aklımda kalan
kırık dökük birkaç bilgi notu: Babası tüccar imiş... lşleri
sebebiyle Cezayir'de bulunuyorken Marcel burada
doğmuş... Çocukluğu Cezayir ve KuzeyAfrika'da geçmiş...

Arapça öğrenmiş... Türkiye'ye ve Şarkiyatçılığa ilgisi de
belki Cezayir'li olmasından kaynaklanıyor...
Egzistansiyalist (Varoluşçu) felsefenin önemli
kalemlerinden L'Etranger/Yabancı, La PesteA/eba, La
Chute/Düşüş gibi önemli romanların sahibi filozof-muharrir
Albert Camus liseden sınıf arkadaşı... Faili meçhul bir
cinayete kurban giden siyaset-bilimci Kültür Bakanı Ahmet
Taner Kışlalı ve Sosyolog Cahit Tahyol ile dostane
münasebetleri sanırım ölümüne kadar devam etti. Bizleri
tanıdıktan sonra Türkiye'yi ve Türkleri daha yakından
tanıdığını, sevdiğini söylerken de samimiydi. Çocukluk ve ilk
gençlik çağında sadece Türkçe öğrenmek için Halide Edib,
Adnan Adıvar ve Ömer Lütfi Barkan ile temasları dışında,
Türkiye temaslarında rehber ve irtibat noktası olan kişilerin
genellikle elit-sol aydın kesimlerden oluştuğunu, ol
sebepten bizlerle Türkiye'nin öteki yüzünü gördüğünü
söylemekten mutluydu...

Anadolu'da Selçuklu kümbet tarzı bir mezara
defnedilmek isterdi. Yine böyle bir isteğini tekrarladığında
dostu Ali Naci Bey; Mösyö ondan kolay ne var, vasiyet eder,
parasını da bırakırsın, biz mezar işinı hallederiz deyince
hemen kaça mal olacağını sormuş. Ali Naci bey de 5-6
yüzbin Frank gibi afakT bir rakam sallamasına rağmen
Mösyö Colombe sevinçle; Ooo.. O kolay.. hemen yarından
teziyok, gereğini yapalım demiş... Fakat demişAli Naci bey;
bir şart daha var; Müslüman olman l6zım... Mösyö
Colombe; ha orada duralım.. Bu iş zor!.. "Niye zor olsun ki
Mösyö; bir kelime-i şahadet getirdin mi, iş tamam..." Bay
Colombe'un cevabı tam bir namuslu aydına yakışır cinsten:
Ama ben inanmadan inandım diyemem ki... Ozaman yalan
söylemiş, sizi de aldatmış olurum!.. İman hakikaten bir nasip
işi... Evinde, Kur'an, Arapça-Türkçe-Fransızca mealler,
tefsirler ve istAm ilahiyatından önemli eserler Müslüman
misafirleri için seccade, tesbih bulunln bir adam ateist
olarak ölsün ve kendi isteğiyle cesedi yakılsın, külü bir
kavanoza konsun ve eşi o kavanozla yaşamaya devam
etsin... Müthiş bir çelişki... Biz atadan zincirli ateistiz...
lnanmak istiyorum ama inanamıyorum derken, bir trajik acı
çekiyor muydu, onu biz bilemeyiz... L6kin inananlara da son
derece hürmetkArdı...

Türkiyg'nin başına bela edilen terör meselesi
konusunda Batı kamuoyuna yansıtılan ezilen halklar
edebiyatına rağbet etmiyordu. Özal zamanında lrak'tan,
Saddam zulmünden, katliamdan kaçıp kurtulabilen ve
Türkiye'ye sığınan 50 bini aşkın Kürdün durumunu yerinde
gördükten sonra Bayan Mitterand'ın Türkiye'yi suçlayan
açıklamalarına karşı; "Bu çirkin kadın yalan söylüyor.,.
Türkiye'nin o insanlara yer bulmak için nasıl seferber
olduğunu, nasıl çırpındıklarını ben gözlerimle gördüm"
diyerek vicda4ının sesini haykırmıştı...

Sorunlu bir evliliği bitirmek, hukuki sürüncemede
bırakmamak için büyük servet oian tarihT bir şato otel-
restorantı hiç düşünmeden gözü kapalı ayrıldığı eşine veren
Marcel Colombe, pek para hesabı yapmayan derviş mizaçlı
bir adamdı. Elinde avucunda ne varsa paylaşmasını bilirdi.
Bir defasında bizim davetlimiz olduğu halde, Romans'ta

Prof. Marcel COLOMBE ve Hanımı
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Çorumlu Mehmet'in lokantasında verdiğimiz bir toplu
yemeğin parasını zorla ödemişti. Mösyö, siz bizim
misafi rimizsi niz itirazımıza; hayır, bu rası benim ülkem, asıl
siz benim misafirimizsiniz diyerek bizi susturmuştu. Acaba
Mösyö Türk rakısını fazla kaçırdığı için hesabı ödedi de,

kafası yerine gelince pişman oldu mu ki?!.. Sarhoşluk
"zarar"nı telafi edelim diye düşündükse de, durum hiç de
öyledeğildi...

En çok bizim aile düzenimize, aile bağlarımıza
hayrandı... Çünkü kendi çocukları bir kızı hariç neredeyse
kendisinden tamamen kopmuşlar ve onun statüsüne hiç de
yakışmayan aykırı hayatları seçmişlerdi. Günden güne

sarsılan aile yapımızı, zayıflayan aile içi hürmet ve
muhabbet bağlarımızı görse bay Colombe da bizim gibi

üzülecekti inanın...
Bir sürü ne idüğü belirsiz düzenbaz soytarı güya Türk dostu
diye takdim edilip, tanıtım fonlarımızdan nemalandırılır,
reklamları yapılırken, nedense biz Marcel Colombe ismini
parlatamadık... Paris Büyükelçiliğimizden Eğitim
Müşavirimiz Turgut Ünal bey de Montelimar'da açılan
Aspects de l'artTurc ancien enAnatolie centrale et orientale
Xlle-XVe si6cles sergisini teşrif etmiş, Mösyö Colombe ile

çok senli-benli olmuşlardı... Ünal-Colombe dialogu ne

hikmetse semeresini vermeden kesildi. Sergiyi Paris'e
taşıma, Paris'te Türkiye konferansları hayallerimiz suya
düştü... Acaba hariciyemizin bu hazineye kayıtsız kalması,
M.Colombe'un bizim gibi "fazla KalınTürk" öğretmenlerle
samimiyetinden mi kaynaklan ıyordu?!...

Soldan sağa :

Mehmet ihian ZEREN, Prof. Marcet coLoMBE, Ali Naci GÜNCAN

Ressam, mimar, arkeo|og, seyyah tarihçi Prof. Dr.

Albert Gabriel'i popüler tarihçilerimiz, turizmcilerimiz bile
tanır.,. Marcel Colombe onun kadar çok yönlü değilse de,
Türk ve Türkiye sevgisi bakımından hasbi bir adamdı.
Tanınmak, kendini tanıtmak gibi bir kaygısı yoktu... Fakat
bizim onu tanımamız, tanıtmamız aynı zamanda Batı'daki
barbarTürk imajına da inandırıcı karşı cevap geliştirecek bir
vefa borcumuzdu...

O'nu anlatmaya devam edeceğim... (15 Mayıs
2014-Antalya)

fqEYKtriUR 

-
SADECE EYLİ]LÜN DEĞİL

HER MEVS|MİN MÜTEVAZ| ADAMİ

ANDAÇ

Hatalar, yanlışlar ve günahlar oyununa insan
salındığından bu yana, bütün güzellikleri yalayıp yutan bir

dünyada yaşadığımızı söylemek pek de abartılı sayılmaz.
Buna karşılık köklerine bağlı, geçmişi geleceğe taşıma
vazifesini lAyıkıyla yapma kararlığı otan, hayatına yüklediği

anlamın inanışları doğrultusunda şekillenmesine,
amellerine önder olup güzelleştirmeye çalışan sayıları az
olsalar da dünyanın < bu kadar > olmadığına inanan
insanların var olduğunu bilmek yüreğimize su serper ve bir

ağaç misAli böyle insanların gölgesinde serinlemeye ihtiyaç
duyarız.

Mayıs geldiğinde Antalya'da tabiatın coşması, tıpkı
düşünce dünyamızda o|duğu kadar duygularımızda da
yeşeren bazı kıpırtıların filiz vermesini kaçınılmaz kılar.

Böyle günIerden biriydi. Düşünceler arasında günışığı
misAli güzel ve anlamlı bir çağrışım aklıma düşmüş, bana
yön veren oluyordu. Geçen Mayısda, anılarımın sembolü
olan Kızkulesj'ne yarım asırdan sonra dokunabilmiş, kısa
seyahatimin ardından duygu yoğunluiumu Nevzuhur'da
paylaşmıştım. Bu Mayıs ayında ise bir başka 50.yılın

çağırısına kapıldım. Benim için Kızkulesi kadar derin,

arkadaşlıktan ileri dostum olan Mustafa Akbaba'nın altın

karıncalarını sayfalarına yerleştirip dizeler haline
getirmesinin 50. Yılıydı. Şairler, sevdalarına alın terleriyle
hizmete soyunmuş emekçilerdir. Emeğine, yüreğine saygı
adına sözlere anlam yüklediği, dizetere hayat verdiği koca
yarım asırı geride bırakmanın eşiğinde, bende bazı
duyguların uyanması ve ona bu benzerliğin doğrultusunda
dokunmam kadar doğal bir şey o|amazdı. Yazma
düşüncemiAkbaba'ya açtığımda, kibarca başka bir konuyu
tercih etmemi:steyerektanınma adına ne gayreti ne de konu
yapılmasının gereği olmadığını söyledi. Uzun ısrarlarım
karşısında beni kırmama inceliğini göstererek; " uygun
gördüğün gibi yap" demek durumunda kaldı. lçsel
rahatlığımda kalemi elime a|ırken, onu ilk defa tanıdığımdaki
ilginç, ilginç olduğu kadar güzel anımı hatırlayıp
g ü l ü m seye rek y azmay a baş l a d ı m.

Bir arkadaşım, gittiği diş doktorunun sohbet
esnasında şair o|duğunu öğrenmiş, mevzu arasında
benden de bahsetmiş. Arkadaşım, elinde bir kitapla
karşımda belirdiğinde; "güzel bir insanla tanıştım, sana şiir
kitabını imzalayarak gönderdi" diyerek Mustafa Akbaba
imzalı < GÜL FANTEZİSİ> adlı şiir kitabını uzattı. O 6nın
'Antalya'da başıma gelen en güzel şeysin'diyeceğim biriyle
tanışmanın başlangıcı olacağını bileme;jim. Kaderin, güzel
bir dostluğun ilmeklerini örmeye başladığından bihabeı
şairin ruhuna inmek için kitabın sayfaları arasında
kayboıuverdim.

Hiçbir şairin her şiiri mükemmeli giyinip salınamazdı
ortalıkta. Birkaç şiir yıldız yıldız gecesini aydınlatıı
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gelecekte dokunulabilecek eseri olabilirdi. Şiir kitabından
suskunluğun ortasından gelen çığlık çığlığa sesler
yükselmeye başladı. Kaleıdoscope'la oynar gibi sayfaları
döndürdükçe üçken şekillere benzer şiirler yepyeni
renkleniyordu. Gereksiz hiçbir benzetmeye sığınmayan
yalın, sade ve rahat deyişleri, sözleri yaralamadan
kullanırken, sanki şiirsel me|odilerle konuşuyor gibiydi
sayfalar. Sadeliği ve yalınlığı benimserken aynı zamanda
şiirden ve içeriğinden hiç bir şey yitirilmesine göz
yummamıştı. Bir müzisyenin müzikal ifadeyi araması gibi,
evrendeki müziği de ifade edilmeyi beklediğini bilerek
aramış olduğunu, şiirlerine iş|eyişinden belli oluyordu.
Akbaba'nın bir çalgıya gereksinme duymadan müziğini
içinde taşıdığını hissetmeye başlamıştım, Kim bilir belki de
müzik kendisiydi. Şiirler oturmuş, kararlı nağmeleri, kitabın
nahifliği, sıkılmadan okunmasını sağlıyordu. Şiirde yalnız
sözcük ya da mısra güzelliğini değil, bütünlüğündeki
müsıkiyi duymayı yeğlediğini anlıyordum. Konuyu işlerken
romantik düşüncelerle duyguculuğa, simgelerle uğraşırken
kapalılığa da önem verdiğini görebiliyordum. Şiirlerindeki
içtenlik ve samimiyet okuyucusunda sanki kendisini
anlatıyor hissini veriyor, şiirlerin gerek yapısında gerekse
muhtevasında kendine özgü bir işleyişi olduğu ortadaydı.
Onu, kafadan çok yüreğe, gözden çok kulağa seslenen,
teşbih ve istiare ile yoğrulan lirik şiirleriyle de tanımaya
başlamıştım. GÜL FANTEZISİ; eskilerin şerefiye defteri
dedikleri, içinde temaları birbirinden farklı anıların biriktiği
kitabı çağrıştırıyordu. Değişik duygular yumağını haddimi
aşmadan çözmeye soyunurken, şairini de anlamaya

çalışıyordum.

MustafaAKBABA

Erdemli olmanın yapı taşlarına basarak yaşamın
çizdiği yolda yürürken, oyuna gelmemek adına şiiryüreğinin
saf duygu|ar ve bilgi birikimi yanında kuşkulara kapılmamak
için inanca olan tutkunluğu ona yol gösterici olmuştu. Her
güzet ve anlamlı manaları müziğin nağmeleriyle işleyen,
onları kalıcı yapma vazifesine beklentisiz gayretlerini
sergiliyordu. Her vazife adamı gibi onun da hassas ruhu
sürekli bir arayış ve oluş içindeydi, Dilimizin günden güne ne
kadar değiştiğini kabul ederiz herhalde. Akbaba, bu
bozulmayı kabul etmediği gibi şiirlerinde de yer vermeyerek

çürümeye katkıda bulunmuyordu. Kitap bittiğinde şairin,
okuyucusunu hiçbir anında boş sayfalarla karşılamadığını
rahatlıkla söyleyebilirdim. Yalnızlık, kayıpla1 acı, keder,
tasa, hüzün ve elbette aşk, ayrılık temalPrıyla iç dünyasının
dışa vurumları uçuşmuştu sayfalar arasından. Aralarında
teması sert olan şiire rastlamamıştım. Sözün bulanık
kıyılarına hiç yaklaşmamış şiirleri ile okuyucusuna yüreğinin
acılarını taşımasını da anlıyordum. Şairin, şiirinin vardığı
son noktayı tam anlamıyla belirleyemediğini bilirdim.
Umarım Akbaba da sonuna kadar bulamayıp uğraşlarına
devam eder. Kitap bittiğinde, yoğunlaşan duygularımı
yanıma alarak muayenehanesinin kapısını çaldım.

Samimi ve candan gülümsemesiyle
karşılandığımda, çabucak kaynaşmış, dostluğumuza gölge
düşmemiş sen_elerin başlangıcı olmuştu. Zaman hızlı akıp
giderken oldukça sık yaptığımız sohbetlerde milli ve
muhafazakör yapısını, kendi akışı içinde anlatırken
süslemelerden uzak samimi, içten ve candan duygularını
artık daha yoğun atgı|ayabiliyordum. Sohbetlerindeki
konuları; tarih ve kültürümüzün ışığında edebiyata, şiire,
Allah, tasavvuf, Osmanlı tarihi, hayatında edindiği
tecrübeler üzerine olurdu. Ayrıca üniversite yıllarındaki
lstanbul, Üsküdar Müsıki Cemiyeti'ndeki birbirinden hoş
hikAyeler ve tabii'ki doğup büyüdüğü, yaşayıp nefes aldığı
Antalya'nın geçmişi de konular arasında can bulur, bu
anlattıklan bana şiir gibi gelirdi. Satırbaşlarıyla belirttiğim bu
konuların pek çoğu dergideki yazdıkları yazıların arasına
girmese de maziye zaman zaman gidişlerinde anılar
yumağından parlayan ışıkları kalbinin giz|erinde kalmış,
tüllenmiş duyguları nefes alır, onları etrafına saçarken
gözleri mutluluktan ışıl ışıl olur, oralarda yaşadığını
hissedebilirdiniz. Umarım bir gün anlatılanlar uçup gitmeden

çıkaracağı anılar kitabında nefes alırlar dileğimi saklı
tutarım.

Aynı mutluluğu dergiyi çıkartmaya karar verdiğinde
de görmüştüm. Anlamlı mücadelesine artık hazırdı. Taşmak
için, do|mak lazım olduğuna inandığından; birey olarak uzun
seneler kendine emek vermiş hazır olduğuna inandığı bir
anda, davasına teşne duyguları ayaklanarak; " Dergiyi
çıkaralım, sessizl|k yarım kalan suçtur. Bu dünyada
mükemmel inşan yoktur, mükemmel niyetler yaşa/' demişti.
Hem de teşvik edip yüreklendirici birkaç sözü bile esirgeyen
büyük şehir dükalıklarının aidiyet ağlarına takılmadan kendi
iç denizinde yol almaya karar vermişti. Vazife adamı
olduğundan olsa gerek, isteğinin korkular|a çarpıştığını
hissediyordum. Yedikçe acıkılan alana adım atarken
yolunun uzun ve emek isteyen bir iş olduğunun da
biIincindeydi. Dergimizin hayat bulma kararını alırken,
yüreklerinde nice güzellikleri yaşatanlara zemin olsun dileği
yattığını çok iyi biliyordum. Şiirlerinde olduğu gibi
yazılarında da olgun fikirlerinde hiç sapma göremezdiniz.
lnancı daima ona rehberlik etmiş, yaşamı bitmemiş bir şiir
gibi devam ederken şiirinin yanında dergiyi de taşıma
görevini vazife olarak telAkki etmiştir. Zira sürekli bir arayış
ve oluş içindedir. Yenişiirleriniyazarken, İtina ve hassasiyeti
yanına alır, duygusallığında şiiri konuk kılar kendine.
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Şiirlerinin pek çoğu dergimizde nefes alır. Yine dergimizdeki

yaziarı ile okuyucusunu bilgilendirmenin yanı sıra, başka

diyarlara taşımasın ı bilir.

Akbaba'nın en büyük hedeflerinden birisi, bazı

korkular taşısa da her seferinde tıpkı camın buğusuna bir

şeyler karalamak gibi gençlere ulaşmak isteğidir,

GdnOerilen şiirleri büyük titizlikle inceler, gerekli
gördüğündeonlarıarar,nazikçeyüreklendiricitenkitlerini
esirgemez. Zaman zaman dergide bu konular hakkında

aydınlatıcı yazılar yazarak derginin sayfalarında onlara yer

vLrmel< için yorulmadan uğraşır. Emeğinin silinip
kaybolmasından çok korkaı lAkin savaşından asla taviz

vermez. Çünkü o vazife adamıdır.
Hepimiz hayattan çekip gideceğiz, Önemli olan şair

için geçmişi şiirlere sarıp, geleceğe taşımak olmalıdır, Onu

tanıJıkça, bildik sabahlar onu terk etseler de gün kalkıp

gitmekte acele etmesin dileklerinde bulunuyor insan,

kalbinin kalacak çağa uzanması dileğimi belirterek gönül

rahatl ığıyla noktayı koyuyorum.

oüĞüıı

Aİİ DEMİREL

Türk Töresinin ayrıntılarına baktığımızda, önemli

konulardan biri de yeni bir yuva kurulmak üzere, uygun

görülen yaşa geldiklerinde bir kız ile oğlanın evlendirilmesi

ile ilgili geleneklerdir. Bu konudaki uygulamalar çok uzun

yıl|ar önceye dayanır ve Orta Asya'dan getirilen kadim

gelenekler arası ndadı r. Elbette bazı değişiklikler olmuştur,

Konumuzla ilgili olarak bu yazıda anlatacaklarım;

Afyon İli Bolvadin İlçesine bağlı Derekarabağ köyündeki,

halen uygulanmakta olan gelenek|erdir. Söz konusu

gelenekler; Afyon yöresinde, bütün Anadolu'da hatta bütün

Türk Dünyası'nda, bazı küçük değişiklikler o|masına karşın

hemen hemen aynıdır.
Birdüğünün kısaca, baştan sona gelişimi şöyledir:
Köyde; ergenlik çağına gelmiş kızlar ve oğlanlar,

kendilerine uygun birini araştırma, bulduklarında ise bu

duygu ve düşüncelerini karşı tarafa bir şekilde belli etme

girişimi içinde olurlar, Bazen yetişkin abla ve ağabeyler,

yakın akrabalar hatta samimi arkadaşlar bu işte önayak

olurlar. Durum ailelere duyurulduğunda uygun görülür ise

kız isteme safhasına geçilir, Sadece oğlan tarafı değil kız

tarafı da gençlerin anlaşmalarından, haberleri yokmuş gibi

davranırlar. Kız istemenin önündeki ön önemli engel,

evlendirilmesi düşünülen oğlan ve kızın önlerinde,
kendilerinden büyük ağabey veya ablanın olmasıdır. Hele

kızın bek6r bir ablası varsa bu durum çok daha önem

kazanır, önce ablanın evlenmesi koşulolarak ileri sürülebiliı
konu beklemeye alınabilir hatta reddedilebilir. Yaşça büyük

olan ağabey ve ablanın; okumak, yurt dışında olmak, bazı iş

durumları hatta hasta|ık gibi evlenmeye engel durumları

varsa bu sorun daha kolay aşılır.
Kız istemeye, ailenin büyüklerinden, hatırlı
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kişilerinden ve de kız tarafının hatırını kıramayacağı erkek

ve kadınlardan oluşan bir gurup halinde gidilir. Kız istemeye

gelineceğinden kız tarafına haber verilir. Giderken öyle

hediye ve benzeri şeyler götürülmez ( çiçek vd, götürmek

sonradan çıkma şeyler). Kıztarafı misafirterini gayet resmi

ve ağırbaşlılıkla karşılar, çay veya kahve ikram edilir,

karşılıklı hal hatır sorulur. Başkaca konular açılmadan ve

fazlazaman geçirmeden, oğlan tarafındaki en saygın kişi

(bu genelde oğlanın babası olur); hayırlı bir iş için geldiklerini

söyĞyerek konuya girer ve 'Allah'ın emri Peygamber'in

kavliyle,..' diyerek başladığı sözierini, kızı oğluna isteyerek

tamamlar. Kız tarafı (genelde kız babası) 'Allah yazmışsa

elimizden ne gelir, kısmetse olur ama biz bir soralım

soruşturalım sonuçtan size haber veririz' der, Oğlan tarafı

fazla oturmaz, öyle geyik muhabbeti falan olmaz, izin isteyip

giderler.
Kız tarafı bu evliliğe izin vermeyecekse kısa

zamanda (1-2 gün içinde) haber göndererek'kız isteme

niyetiyle bir daha gelmesinler' deyip işi bitirirler, Fakat bu

evliliği uygun görüyorlarsa; yakın akrabalarına, dostlarına,

köyde olmayan (yurt dışı veya başka illerde olan)

yakınlarına sorup onların da onayını alırlar, Bütün sormalar

u" on"y almalar kısa zamanda bitse bile yine de bir hafta -
on gün kadar beklerler ve sonunda 'gelsinler' diye haber

yollarlar.
Kız isteme işi tamamlandıktan sonra söz için

girişimler başlatılır. Günümüzde'nişan' denilmekte olan bu

dururn aslında 'söz kesimi'dir. Kız tarafı ile karşılıklı

danışmalar sonunda söz kesim günü belirlenir, Söz günü

sadece, her iki tarafın yakın akrabaları davet edilir, Oğlan

tarafı kız için; kaftan, içpeşkiri, krap, poşu, ayna ve en

önemliside'pullu al'alır. Takı olarak, altın ve gümüşten süs

takısı alınır. Kararlaştırılan günün akşamı oğlan tarafı

topluca kız evine giderler. Yapılan duanın ardından gelinkıza

kaftan giydirilir ve başına pullu al atılır (günümüzde nişan

elbisesi). Ve gelinkıza takılar takılır. Kız evi ve oğlan tarafı

tatlı yiyip tatlı konuşarak samimi bir ortam içinde hısım

oluşlarını kutlarlar. Başında pullu al olan bir kız artık sözlü

Derekarabağ Köyü'ndeki düğünden bir kesit.
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Söz kesiminden sonra oğlan tarafı zamanzamankız
evine göreye (gelinkız görmeye) gider. Giderken mutlaka bir
bohça ile gidilir. Bohçada; delme (süslü bayan yeleği),
bayan köyneği, ala çorap, döşcelik, kolcalık ve poşu gibi
giyeceklerin yanı sıra bolca çerez bulunur. Kız tarafı göre
gelenleri misafir eder. Daha sonraki bir günde kız tarafı da
iadeyi ziyaret yapar. Onlar da bir bohça ile gelirler. Kız
tarafının bohçasında; damada, damadın babası ve anas|na
çorap, yağlık (havlu) iç giysisi gibi eşyaların yanı sıra bolca
çerez olur. Onlar da Oğlan tarafınca misafir edilip
ağırlanırlar. Gelinkıza, göre gitme sayısı, söz kesimi ile
düğün arasındaki zamanın uzunluğuna bağlı olmakla
beraber 1-2 ayda bir göre gitmek adettendir. Ayrıca damat
da zaman zaman, kız tarafının (özellikle kız anasının) bilgisi
ve gözetimi dahilinde sözlüsünü görmeye gider. Giderken
bazı küçük hediyelerve özellikle bolca çerez götürür.

Düğünün ne zaman yapılacağı yine her iki tarafça
(çoğunlukla kız tarafının dediği olur) kararlaştırılır. Genelde
harman sonu, ekim öncesiveya ekim yapılırken tam düğün
zamandır. Genelde düğün mevsimi böyle olmakla beraber
ilkyaz aylarında, el boşluğunda (nisan, mayıs aylarında) da
düğün yapılırama bu durum istisnadır.

Düğün zamanı (hafta ve gün olarak)
kararlaştırıldığında; kız laratı çeyizinde eksik varsa onu
tamamlar. Bazı durumlarda (kız tarafının maddi imkdnları
dikkate alınarak) oğlan tarafı kız babasına paraca katkıda
bulunur (zamanla -l_ıu durum başlık parası şeklinde
degerlendirilmiştir). Ve ivedilikle yapı lması gereken işlerden
birisi de okuntu yollamaktır (okuntu = davetiye), Oğlan tarafı
köydeki herkese ve diğer komşu köydeki ve de nerede
olursa olsun akraba ve yakın tanıdıklara okuntu yollar.
Okuntu; çok yakın akrabalar ve dostlar için erkeklere takım
elbiselik kumaş, kadınlara şalvarlık kadife kumaş, biraz
uzaktan akraba ve yakınlara gömlek ve benzeri giyecekler,
sıradan kişilere ise havlu (eskiden mendil) gönderilir.
Gönderilen okuntuların her birine 'oku' denir. Okular köy
içinde genellikle kadınlar tarafından dağıtılır. Diğer köylere
gidecek okular ise, iyi ata binen bir genç tarafından atla
götürülüp (şimdilerde motorlu araçlarla - traktör ve otomobil
ile) dağıtılır. Düğünden hemen önce yapılması gereken en
önçmli işlerden birisi de sağdıç seçmektir. Sağdıç genelde
damat adayının emmioğlu, dayıoğlu gibi bir yakını veya çok
samimi bir arkadaşı olabilir. Sağdıç, üstleneceği
-görevlerden ötürü mutlaka evli olmalı. Sağdıcın görevleri
şunlardır: Damat adayına her bakımdan yardımcı olur,
düğünün sorunsuz başlayıp devam etmesi için organizede
rol alı1 sorumlu|uk yüklenir hatta maddi destek ve
harcama|arda bulunur, herhangi bir eksiklik ve aksilik
olduğunda gerekeni yapmak sağdıcın görevidir. Veee
gelelim sağdıç ve eşlnin en önemli görevlerine. Sağdıç
damat adayına evlilik konusunda, geline nasıl davranacağı
konusunda ve de gerdek gecesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler verir.
Sağdıç söz konusu bilgileri, evlenirken kendi sağdıcından
öğr-en miştir, aynca kend i deneyimlerini d e ekleyerek g üveyi
bilgilendirir. Diğer taraftan sağdıcın eşi de gelinkız ile
konuşarak konu ile itgili bildiklerini ve deneyimlerini ona

aktarır, gerdek gecesi neler olacağını ve neler yapması
ge re kti ğ i n i a n l ata ra k o n u g e l i n ol m aya hazırlar.

Düğün genelde Perşembe günü oğlan evine bayrak
çekilmesiyle başlar. O gün ikindi namazından sonra dua
eşliğinde oğlan evinin damına (ağaçtan bir sırığa) bayrak
asılır. Bu arada, yakınlarda köyden birileriölmüş ise düğün
ertelenebilir veya ö|ümün üzerinde 10-15 gün geçmiş ise
yine de ölü çıkan evin büyüğünden, davul çalınması ve
düğün eğlenceleri için izin istenir. Böylesi bir izin isteme
sırasında genelde bir hoca götürülerek o evde ölen için
kuran okutulur.

Düğün için dışarıdan gelenle;e ve köy içinden
düğüne katılacaklara yemek verilmesi zorunludur. Oğlan
tarafı; yetecek kadar koyun, koç ve büyükbaş hayvanı
düğünde kesmek üzere hazır etmiştir. Pilav, dolma, sarma
ve özellikle düğün çorbası için gereken malzemeler gün|er
önceden hazırlanır. Yemek pişirme işini, 'aşana' denilen,
orta yaşlı ve aşçılıkta becerikli olan bir kadın yapar. Daha
doğrusu düğün yemeğini pişiren ve organize eden kadına
'aşana'denir. Elbette aşananın yardımcıları da olur.

=
=
.:!:.;ı

Derekarabağ Köyü'nden
başında siyeç bulunan bir güzel

Cuma günü, özellikle de cumadan sonra artık düğün
bütün şamatasıyla başlamıştır. Köy içinden düğün evine
gelişler ve okuntu karşılığı getirilen hediyelerin verilmesi
başlar. Okuntu karşılığı olarak önceleri hediye (kap-kacak
gibi) altın ve mal (genelde davar) getiriliıdi, son zamanlarda
para getirmek daha yaygın|aştı. Okuntu karşılığı, verilen
okuntunun değeri dikkate alınarak getirilir. Özellikle yakın
akrabalar (emmi - dayı gibi), okuntudan daha değerli
hediyelerle mesela; bir koç ve koçun boynuzunda kırmızı
kurdeleli altınla gelebilirler. Düğüne gelen misafirler davul
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zurna ile karşılanır. Hele köy dışından birileri düğüne
geliyorsa (gençler - çocuklar bunu haber verirler), davul ve
zurnayla, misafirler daha köye girmeden karşılanır. Gelen
konuklar da bu karşılamaya, havaya tabanca ve tüfek
sıkarak karşılık verirler. Gündüz vakitlerinde davul ve zurna

çalınarak düğün ve düğün eğlenceleri şenlendirilirken
akşamları, 'ince saz' denilen saz - keman - cümbüş -
darbuka gibi çalgılardan ve bunları kullanan çalgıcı|ardan
oluşan gurup eğlencenin odağını oluşturur (şimdilerde
orkestra dedik|eri ucubeyi getiriyorlar). Akşam köy odasında
(artık düğün odası olmuştur) başlayan eğlence sabah
saatlerine kadar sürer. Yöresel oyunlar oynanır, yenilir, içilir.

Öteden beri iyi oyun oynayan orta yaşlılar; cıvıtmadan
asaletli bir tavırla oynarlar gençler de onları seyrede1
zaman zaman onlar da oyuna katılırlar. Damadı oynatıda1
damadın yakınlarını oynatırlar. Bu arada özellikle gençlerin
önderliğinde, davul zurna eşliğinde kız evine topluca
ziyarete gidilir. Onların geleceğini tahmin eden kız tarafı
gençler için hazırladıkları, mesela kızartılmış tavuk - horoz
veyakaz gibi şeyler verirler. Gecenin ilerleyen saatlerinde
gençler içmek ve kendilerince daha coşkulu eğlenmek
isterler. Bu zamanda sağdıç devreye girer; onlara
oturacakları, yiyip içecekleriyerleri ayarlar, onların istek ve
ihtiyaçlarının karşılanmasını organize eder. Diğer taraftan
kız tarafı da kendi akraba ve yakınlarının katılımı ile kız
evinde eğlence düzenlerleı onların da okuntucuları vardır.
Bazen kız evinden bir gurup genç kız, oğlan evine baskın
yapar. Oğlan evindeki kız ve kadınlarla oynayıp eğlenirler.
Kısa süren bu ziyaret sırasında kızlar ağırlanır ve ne
isterlerse yapılır.

Köy dışından düğün için gelen konukları misafir
etmek üzere; akrabalar ve birçok köylü düğün sahibine
'bana da misafir veddiye tembih eder, bazen bu iş için l|ste

bile tutulur. Böylece düğüne, köy dışından gelen davetlilerin
tamamı, misafir olup yatacakları ailelerin evinde kalırlar ve
düğün odasına ve düğün şenliklerine ev sahibi ile birlikte
katılırlar.

Cumartesi günü sabah olduğunda köyün gençleri
harekete geçerler. Oğlan tarafının yakınlarını (emmisi -
dayısı gibi) yoklarlar. Eğer onlardan hğli düğün odasına
gelmeyen hele kalkmayıp evinde yatan varsa vay onun
haline! Davul zurna eşliğinde evine baskın yaparla1 hAlö
pijamalı veya dongömlek de olsa öylece bir eşeğe ters
bindirirler veya bir kağnıya ters bindirip düğün odasına öyle
getirmek isterler. Düğün odasına getirilse de rahat
bırakmazlar. Bu duruma düşen kişinin kurtuluşu; gençlere
yiyip, içip eğlenmeleri için para vermekle olur. Cumartesi
öğleden sonra ortalık iyice hareketlenir. Gençler uydurma
bir deve yaparlar, şöyle ki: bir kişi önde bir kişi de arkada,
önden arkaya uzanan bir merdiven (hörküç niyetine), uçları
omuzlarında olmak üzere yerleştirilir. Üzerine yere kadar
uzanan örtüler ve yastık gibi ilavelerle bir deve gövdesi
oluşturulur. Devenin boyun kısmı, kadife -tüğlü - kırpıntılı

çaputlarla sarılmış birsırıktır. Baş kısmıda bezve çaputlarla
deve başına benzer şekilde yapılarak sırığın ucuna
sabitlenir. Devenin gözleri olarak iki tane ayna yapıştırılır.

ffiEYKjhffiJR-

Devenin başına bir yular takılıı yuların ucu 'kervanbaşı'
denilen, takma sakallı, başı sarıklı, cicili bicili giyimli birinin
elindedir. Kervanbaşı olan kişinin yanı|sıra onun emrinde
olan 5-6 muhafız vardır. Muhafızların Ölinde birer palaska
bulunur. Ayrıca kervanda 4-5 tane cariye de vardır.
Cariyeler: kız giysileri giymiş, göğüs yerlerine bezden yumru

konmuş yüzleri peçe ile kapalı gençlerdir. lşte bu kervan,
düğün odasının önüne gelir. Davul zurna sürekli oyun
havları çalar. Önce, kervanbaşının işareti ile cariyeler
oynamaya başlarlar. Bu sırada düğün sahiplerini ve yakın
akrabalarının oynaması için ileriye, oynayan cariyelerin
içine itekleyerek yönlendirirler, onlar da çalan oyun
havasına uyarak oynamaya başlarlar. İşte tam o sırada
cariyelerden bazıları oyuna dahil edilenlerin boynuna
sarılmak gibi hareketlerde bulunurlar. Bunu gören
muhafızlar, 'vay edepsiz, kızlara sarkıntılık mı edersin'
diyerek, ellerindeki palaskalarla (şakacıktan da olsa)
sırtlarına, bacaklarına vurular. Dövülen gider bu kez
damadın başka bir yakınını ileri sürerler. Bu arada yörenin
oyunlan oynanmaya devam edilir... Düğün odasının ve
oğlan evinin önünde yeterine eğlenildikten sonra kız evine
doğru harekete geçilir. O gün kına yakılacaktır. Davul zurna
eşliğinde kervan önde, kız evi ve onların konukları hariç
hemen hemen bütün köy halkı arkada kız evine doğru
yürünür. Bu sırada kervanbaşı çeşitli maniler söyler. Kız
evinin önüne varıldığında düğünün coşkusu iyice artar.
Davul A)rna çalmakta, cariyeler ve köyün gençleı:i

oynamakta, deve de, devece hareketlerle(!) oyuna katılır.
Muhafızlar, güvey ve gelinkızın yakınldrını oyun sahasına
sürmekte ve usulen dövmekteler... Bir ara kervanbaşının
işareti ile davul ve zurna susar, deve ıhar (yere çöker). Deve
yerinden kalkmamaktadır, tutup kaldırmak isterler ama buna
da muhafızlar izin vermez, Düğün sahipleri (oğlan ve kız
tarafı) kervanbaşına ricada bu|unurlar, o da 'gereğini yapın'
der. Düğün sahipleri başta olmak üzere kadın erkek pek çok
kişi devenin, öze|likle boyun ve baş kısmına para takmaya
başlar. Paralar takıldıkça deve kıpırdanır ve sonunda kalkıp
oynamaya başlar. Deveye takılan paralar, deve yapımında
ve düğün şenliğinde görev alan gençlerin olu1 onlar bu
paralarla yiyip içip eğlenirler. Kız evinin önünde bu
eğlenceler olurken bu arada güveyinin yakınları olan kadın
ve kızlartarafından içeride geline kına yakılır. Gelinkızın sağ
elinin içine oğianın annesi tarafından bir altın konur. Bu
arada güvey de içeri alınır ve sağ avucunun içine kına konup
bir yağlık ile bağlanır. Gelinkızın yakını ve arkadaşları olan
kadın ve kızlar ile oğlan evinden gelen kadın ve kızlar da
kına yakarlar. Kına ezgileri söylenir, gelinkız, anası ve çok
yakın kadın ve kız akrabaları, günün manevi coşkusu ve
kına ezgilerinin etkisiy|e ağlarlar.

Cumartesi akşamı düğünün en hareketli anlarının
başlangıcıdır. Gece boyunca ince saz eşliğinde oyunlar
oynanır, yenilir içilir, davul zurna eşliğinde bazı evlere
(düğün sahip|eri ve yakınlanndan şaka götürecek olanların
evine) baskınlar düzenlenir. En önemlisi ise güvey
kaçırmadır. Sağdıç bu akşam çok dikkatli olmakzorundadır,
Hem düğün gereği oluşacak aksaklık ve eksikliklere anında
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müdahale edecek ve çözüm getirecek hem de güveye sahip

çıkacak. Şöyle ki; adet gereği güvey artık çok kıymetli hale
gelmiştir, gerdeğe girmeye bir gün kalmıştı1 böylesine
değerli olan kaçırılır ve fidye alınır! Güveyinin yanında

sağdıç veya onun görevlendirdiği kimse (muhafız) yoksa

bazı gençler fırsat kollamaktadır, güveyi kaçırırlar ve
köydeki bir eve kapatırlar. Güveyi kurtarmak için sağdıç'ın, o
gençlere ziyafet çekecek kadar fidye ödemesi gerekir.

Hemen al parayı ver güveyi de olmaz, rica edecek gerekirse
yalvaracak, çünkü sağdıcı olduğu güveyi koruyamamak,
eğlenme ve alay konusu da olur. Güvey öyle zorla falan
kaçırılmaz, kaçırmak isteyen genç sayısı kaç olursa olsun,
güveyin başında bir muhafız dahi olsa dokunulmaz, burada
amaç güveyin hiç yalnız bırakılmamasıdır.

Bu gecede kız evi de eğlenir. Kız tarafının davetlileri
arasındaki kızlar ve kadınlar, kızın yakın arkadaşları,
akrabalarının kızları hepsi kız evinde toplanırlar. Nerdeyse

şafak vaktine kadar oynarlar eğlenirler. Kadınlardan def

çalan, türkü söyleyen hatta taklitier yaparak gülünçlükler

ortaya koyan niceleri marifetlerini ortaya koyarlar. Hele kız
tarafında türkü yakan bir kadın varsa eğlenceye doyum
olmaz. Eğlencenin sonunda hemen herkes dağılır ancak
gelinkızın samimi arkadaş|arı ve çok yakın akraba kızları
onunla birlikte kalırlar, onunla aynı yerde yatarlar.

Pazar günü kuşluk vakti olduğunda oğlan tarafının ileri
gelenlerinden 3-5 kişi kız övine gider. Kızın babası ve
anasından, 'gelin almak için gelmek istiyoruz ne dersiniz?'
diyerek usulen izin isterler. Onlar da 'buyurun gelin' derler.

Gelin almak için son yıllarda artık gelin arabası ve konvoyla
gidiliyoı aslında atla gidiliyordu. Gelin almak için yine davul
zurna eşliğinde kız evinin önüne varılır. Gelin, gelin giysileri
içindedir, gelin başlığı giydirilmiş ve siyeç takılmıştır ve de
başına al atılmıştır (son yıllarda 'gelinlik' denilen bir ucube
giydirilmektedir). Gelin alıcılar kız evinin kapısına
geldiğinde; varsa gelinin ağabeyi, veya erkek olan yakın bir

akrabası al renkli bir kurdeleyi gelinin beline bağlar. Al
bağlama işi şöyle olur: Kurdeleyi bağlayacak kişi bir ihlas
okur. Kurdeleyi gelinin beline dolar ama henüz
bağlanmadan bir ucunu bırakarak diğer ucundan geri çeker.
lkincidefa ihlas okur, kurdele ile aynı işlemi yapar. Üçüncü
kez lhlas okur, bu kez kurdeleyi, beliçoksıkmayacakşekilde
ama hemen çözülmeyecek durumda sağlamca bağlar. Ve
Fatiha okur. Gelin, kurdele bağlayan büyüğünün eliniöper, o
da Allah'tan mutlu|uk diler ve adet üzere gelinin avucuna
biraz harçlık koyar. Oğlan tarafının büyükleri kız tarafının
büyüklerinden, gelini götürmek için izin isterler. Gelini,
kurdele bağlayan yakını başta olmak üzere birkaç yakını
gelin arabasına duay|a (eskiden ata) bindirir. Gelin alayı
harekete geçer ve davul zurna da çalmaya devam eder.
Gelin alayı doğruca mezarlığa gider. Davul ve zurna susar.
Mezar avlusunun çevresinde bir tur dolaşılır. Sonra
mezarlığın giriş kapısının yanında durulur. Gelin ve güvey
dahil herkes arabasından iner. Yanlarında götürülen imam
kuran okuı ardından dua eder. Bu törenin iki özel anlamı
vardır. Birisi; düğün sahiplerinin, özellikle gelin ve güveyin,
geçmişlerini, atalarını bu mutlu günlerinde anmaları ve

onların ruhuna Fatiha okumaları içindir. İkincisi; yeni kurulan
aile ve yuvanın geçici olduğu dünyaya tamah edilmemesi
gerektiği, sonucun ölüm olduğu gerçeğinden ibret alınması
için bu kabristan ziyareti yapılmaktad ı r.

Gelin alayı güveyin evinin önüne geldiğinde, güvey
ve yakınları, arkadaşları olan 3-5 kişi tarafından dam
üstünden; kAğıtlı şeker, fındık fıstık saçılır. Özellikle güvey
para da saçar. Saçılanları özellikle çocuklar ile 'darısı
başımıza olsun, uğur getirsin' diyen bekAr kız ve oğlanlar
toplar. Bu arada gelin arabadan (attan) inmek istemez. Ta ki

kayınbabası veya kaynanası, altın, davar veya sığır gibi bir

hediye vereceğinisöylerse ozaman iner. Gelin, gelin geldiği
evin eşiğinden geçmeden önce hoca tarafından Kuran
okunurve dua ediliı ondan sonra eve girebilir.

Gelin indikten sonra konuklara ve bütün köylüye
yemek verilir. Yemekler yenilip dua edildikten sonra herkes
evine gider.
Darısı bekArların başına...

TüRK SANAT rvıüsır[si,NDE GüFTE-
BESTE HATTİNDA BiR GEZİNTİ

MUSTAFA AKBABA

Bir besteye söz olmuş manzum yazılara'Güfte'
kelimesinin denildiğini biliyoruz. Şimdilerde ise'Güfte',
kelimesinin yerine (Şarkı Sözü) ifAdesi kullan ılıyor.

Türk Sanat MüsıkTsi bestekArlarının pek çoğu güfte

seçimi konusunda son derece hassas davranmış, güzel
melodilerini o güzel sözlerin üzerine ipek yumuşaklığıyla
örtüp ruhun derinliklerine nüfuz eden eserler meydana
getirmişlerdir.

Bildiğim kadarıyla, bestek6rlar ya ellerinde bulunan
güfteden ilhAmla bir beste yaparlar ya da daha önce
yapılmış oldukları besteye uygun bir güfteyi temin
ettiklerinde onu besteyle kaynaştırırlar. Hangi şartta vücüd
bulmuş olursa olsun, mühim olan besteyle güftenin biribirine
yapışık ikizler gibi kaynaşmış olmasıdır.

Türk Sanat Müsikisi bestekirları genelde şairlerin
şiirlerinden istifade ederler. Bu şiirler isim yapmış şairlerin
olabileceği gibi, şu veya bu sebepten ismini öne
çıkartamamış şairlerin şiirlerinden de olabilir. Bu sessiz
şairlerin çoğu en az ünlenmişler kadaı hatta bazılarına göre

çok daha iyi şair oldukları halde bazı sebeplerden dolayı
isimleri örtü altında kalmış, gün yüzüne çıkmamıştır.
Ünlenemeyen bu şairler gene|de ya şairliklerini
umursamayıp disiplinli bir gayret içerisinde
bulunmayışlarından ya da birileri tarafından üzerine daima
toprak serpileiek ölmeden mezara sokulmalarından dolayı
ünsüz kalmışlardır. Ne gariptir ki şair olmayanbazı kişiler de
birileri tarafından itile çekile şairlik mertebesine
çıkartılmışlardır.

lşte, bestekArlar ünlü veya ünsüz şairlerin bir vesile
ile şiirlerine ulaştıkları zaman kendi iç dünyalarındaki
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esintiyie bir uyum yakalayabilirlerse güzel bestelerini ortaya
koyarlar.

Türk Sanat Müsikisi'nde bazı güfteler de
bestekArlarına ait olur. Bu bestekArlar öncelikli olarak
besteye önem verdikleri için şiir konusunda disiplinli bir

çalışma sergilemeyip şairlik yönlerini sadece bazı
bestelerinde öne çıkarırlaı kendilerini şair kabul etmezler.

Bir de şair olmayıp şarkı sözü yazanlar vardır ki

bestekArlar bunların yazdıklarından da istifade edebilir|er.

Fakat kaliteye önem veren bestekirlar daha ziyade şiir vasfı
taşıyan eserlere ağ ırl ık vermektedirler.

Güftelerin şiir mi yoksa sıradan şarkı sözü mü

olduğunun kararını ise insanların kültür ve izanna bırakmak
gerekir.

Hayatının son kısmını Side'de geçiren, "Eski

Dostlaı'' şarkısının güftekArı Hayri Mumcu'nun vefatından
sonraki günlerin birinde, şarkının bestekArı Gültekin Çeki
Bey ile bir görüşmem olmuştu. Elinde Hayri Mumcu'ya ait

başka şiirlerin olup olmadığını veya nereden nasıl
ulaşabileceğimizi sorduğumda; Mumcu'nun rind bir hayat
yaşad ığ ı n ı, yazd ıkların ı oraya buraya bıraktığ ı n ı, dolayısı ile

bunun mümkün olamayacağını söylemişti. Merhum Mumcu
keşke şiirlerine sahip çıkabilseydi. Bir kitap içerisinde
top|anabilir, belki onlardan da bazıları bir besteye güfte

olabilirdi.

Şarkı sözü yazarları nasıl ki şair değil, yazdıkları da

şiir değilse, bestekArlık ruhu bulunmayan bazı insanların
bestekir|ığa soyunması da ayrı bir işgüzarlıktır. Ortaya
koydukları nota dizileri beste diye anı|sa da beste
sayılmazlar.

Türk Sanat MOsıkTsi ses sanatkArlarından
hemşehrim merhum Nusret Ersöz Bey ile ölümünden bir

sene kadar önce yapmış olduğumuz ikili sohbette kendisine
ait bestelerinin olup olmadığını sormuştum. Beste kabul
edilemeyecek birkaç çalışmasının olduğunu, ama bunlara
kesinlikle beste denilemeyeceğini açıkça söylemişti. Hemen
söyleyiverdiği bir cümleyi bir mak6m dizisine göre

mırıldanarak; "Şimdi buna beste denir mi?" demişti. Bazı
icracı meslekdaşlarının bestekArlığa soyunmasını tenkit

edip gerçek bestekörlığın ayrı bir kabiliyet olduğunu üzerine
basa basa dile getirmişti.

'Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu" mısraı
ile başIayan bir Sadettin Kaynak bestesi vardır. Bu şarkıyı
duymayan hatta sesigüzelolsun veya olmasın söylemeyen,
mırıldanmayan herhalde yoktur. Güftede; "Su yürür
fısıldaşır, gideryöre ulaşıı'' diye bir mısra vardır. Vardır ama

şarkıyı okuyanlar nedense "Yürür" kelimesini hep "uyuı''

diye söylerler. Uyuyan, yani durgun su fısıldaşır mı?
Yürüyen, akan su ses çıkartır, fısıldaşır. Bu yanlışa bir
televizyon programında değerli bestekör ve ses sanatkdrı
Dr.AlaaddinYavaşca da vurgu yapmıştıama pek ku|akasan
olmuyordu.

KaptanzadeAli Rıza Bey'in de; 'Kapıldım gidiyorum
bahtımın rüzgörına" mısraı ile başlayan güzel bir bestesi
bulunuyor. Bu şarkıyı da duymayan hatta söylemeyen kimse
yoktur. Ancak burada da önemli bir hata yapılmaktadır.

f§ffi'ffijhfruR-

Şimdi birlikte güftenin bütününe bir göz atalım.

"Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgArına
Ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına
Ayrıl ı k görünmüşken yör tutmuyor elimden
Misafi rim bugün ben gurbet akşamlarına."

Dikkat edilirse ikinci mısrada; "........yolculuk var
yanna", son mısrada da "Misafirim bugün ben gurbet

akşamlarına" deniliyor. Yolculuk yarına ise bugün gurbet
akşamlarına nasıl misafir olunur? Burada "gurbet"
kelimesinin yerine "Sıla" deniı:se veya iki heceli bir yer ismi

belirtilirse vezin bozulmadan ifade bütünlüğü sağlanmış
olur.

Bu beni hep rahatsız etmiştir. Dostlarla yaptığımız
müzik ağırlıklı sohbetterde bu yanlışa dikkat çekmişimdir.
Bazı arkadaşlar da hassasiyetime gülüp geçmişlerdir ama
sonunda bir araştırma yaptım ve ben haklı çıktım. Bu

mısraın doğrusu; "Misafirim bugün ben Bursa akşamlarına."
imiş. ( Mustafa Rona / 50 YıllıkTürk MOsikTsi Bestek6rları Ve
Besteleri Güftelerile / Türkiye Bası mevi-1 960- ı ı Bası m.)

Görüldüğü gibi her iki şarkının da galat-ı meşhuru
doğrusunun önünde gidiyor. Ayrıca bu iki şarkının bir başka
kader birliği daha var. Her ikisinin de makamı Hicaz, usulü
Düyek.

Not: TRT Türk Sanat Müsikisi Dairesi bu yanlışlara
müdahale ederse, kültürümüz adına hayırlı bir iş yapmış
olur.

RENKLi DÜNYALAR

HiıAı_ GüMüş

Temmuz/2013
"KARANLıKDÜNYA"

Rüzgör çocuk parkının olduğu mahalleden eksik
olmuyordu son günlerde. Ya da kendi algılarındaydı sorun,
hep bir kasvet hakimdi duygularına, davranışlarına. Nasıl
olmasındı? Altı yıl önce, o henüz on bir yaşındayken,
gözlerini kaybettiğinde ona zamanla diğer duyularının
keskinleşeceği söylenmişti. Hani, neredeydi? Toprak yine
aynıtopraktı bastığızaman, hava yine is kokuyordu sobalar
yüzünden. Beklentiierini karşılayamıyordu diğer duyuları,
hep bir şeyler eksikti. Bir umutla yeniden çekti havadaki
oksijeni ciğerlerine, bir süre tuttu. Hayıı hayır. Her şey
aynıydı.

"Seni devamlı buralarda görüyorum."
Karanlık dünyası bu aşina olmadığı sesle

aydınlandı. Bir erkeğe aitti ses, durgun birtınısı vardı. Mayıs
ayının hafif meltemleri gibi okşamıştı kulaklarını. Kafasını o
yöne doğru çevirerek konuştu.

"Çocukluğumun geçtiği mahalle burası. Önceden
hep burada oynardım."
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"Anlıyorum. Bir nevi anılarını y6d ediyorsun yani."
Yüzünde buruk bir gülümsemeyle oturduğu bankta

yana doğru kayarak yeni misafirine oturması için yer açtı.
Sessiz bir davetti bu. Toprakta hareket eden ayakların sesini
duydu, sonra hafif bir palto hışırtısı.

"Ben Cem, bu arada."
Cem. Güzel bir ismi vardı. Kısa ve öz.

Karmaşıklıktan hiçbir zaman hoşlanmamıştı.'
Uzun süredir ailesi haricindeki insanlarla iletişimde

bulunmamıştı. O da özlüyordu gülmeyi, arkadaşlarıyla uzun
sohbetler etmeyi ancak ne zaman konuşmaya başlasalar
acıma duygusuyla sarmalanmış bakış|ada yutturuluyordu
kelimeleri. Göremese de hissediyordu o bakışları. Diğer
duyuları değil belki ama hisleri ayaklanmıştı kör olduğu
günden beri. Ah o bakışlar... Boğazına bir yumru gibi
oturuyor ve nefes alması n ı zorlaştırıyordu.

"Zeliha ben de. Canselde diğer ismim."
"Memnun oldum Zel," diye mırıldandı Cem. Zeliha

gülümsemesini kafasın ı çevirerek saklamaya çal ıştı.
"Zelmi?"
"Evet. Bir mahsuru yoktur umarım. Fazla uzun bir

ismin var. Tek hece de işimizi görür." Cem ağzı çarpılarak
güldü. Bu kez Zeliha da kendini tutmadı ve sakince güldü.
Hoşlanmıştı bu genç çocuktan ve onun mizahi
cümlelerinden. Hayatdoluydu Zeliha'nın aksine.

Pekala Zel. Söyle, kaç yaşındasın?"
Zeliha kafasını eğdi. Güneş gözlükleri burun

kemerinde kaydı biraz. Son iki yıldır takıyordu gözlükleri.
Derin bi r nefes daha çekti içine. "Kaç gösteriyorum?"

Bir süre sustu Cem, konuşmadı. Tam Zeliha onun
cevap vermeyeceğini düşünmeye başlad ığ ı anda konuştu.

"Önemli olan hissetmektir, görünüş bir maskedir.
Vne de söyleyeyim, on yedi veyahut on sekizsin bence."

"Doğru tahmin ettin. On yediyim. Peki sen kaç
yaşındasın?"

'Sen söyle, kaç gösteriyorum?"
Zeliha buruk bir şekilde gülümsedi. "Şey, ben

körüm."
"Görmek herzaman gözün işlevideğildiı Zel. Farklı

şekillerde de görebilirsin..."
"Yoksa sen de annemin tuttuğu terapistlerden biri

misin?" diye sertçe sordu Zeliha. Ayağa kalktı ve bastonunu
eline aldı.

"Seni kırmak istememiştim, özür dilerim." Cem'in
sesinden üzgün olduğu anlaşılıyordu ancak dinleyene.
Zeliha çoktan yürümeye başlamıştı. Karanlık dünyasına
dönmenin vakti gelmişti.

"BEYAZoRKlDELER"

Hastanenin mide bulandırıcı kokusu burun
deliklerinden içeri girerek beynine çörekleniyo1 migrenin ilk
sızıntıları alın bölgesinde baş gösteriyordu. Bekleme
odasında oturmuş, annesiyle doktorun görüşmesinin
bitmesini sıkıntıyla bekliyordu.

Birkaç dakika sonra doktorun kapısının açıldığını
duydu ve ayağa kalktı. "Anne?"

"Zeliha," dedi annesi "Duymak isteyeceğin
haberlerim var canım kızım."

Zeliha başını yana eğdi hafifçe. Annesinin sesi
mutlu ve heyecanlı geliyordu.

Bu Zeliha'nın ameliyat olabileceği anlamına
geliyordu. Ame|iyat sonucuna göre Zeliha'nın görme ihtimali
vardı. Annesi Zeliha'ya sıkıca sarıldı, başı kızının kıvırcık
saçları arasına gömülmüştü. Ağlıyor muydu? Zeliha
annesine daha da sıkı sarıldı ama ona umutsuz olduğunu
söylemedi. O da ağlıyordu.

Yine çocuk parkındaydı Zeliha, rüzg6ryine esiyordu
fakat bu kez hava ı|ıktı. Cem'in yeniden gelmesini umut
ediyordu. Birkaç gün geçmişti tanışmalarının üstünden ama
Cem'i uzun süredir tanıyormuşçasına yakın hissediyordu
kendini ona. Kulak kesildi Zeliha, ayak sesleri duyuyordu.

Çenesini havaya ka|dırıp "Cem?" diye seslendi.
"Vay canına, altıncı hissin gerçekten kuwetli Zel!"

Yağmurluk hışırtısı duyuldu. İşte, yine yan yanaydılar. Zeliha
elindeki bastonuyla toprağı eşeledi.

"Geçen seferki kabalığım için özür dilemek isterim,"
diye mırıldandı sessizce.

"Mühim değil, seni anlıyorum..." diye söze
başlayacak oldu Cem ama Zeliha sözünü kesti.

"Hayıı anlamıyorsun. Karanlığın ne kadar korkunç
olduğu hakkında hiçbir fikrin yok. Duymak yetmiyor,
dokunmak arılamsız geliyor artık. Karşındaki insanın
seninle konuşurkenki yüz ifadelerini cluyamamak, nasıl.
göründüğü hakkında en ufak bir fikre sahip olamamak...
Kulağa nasıl geliyor bilmiyorum ama inan bana, bilmek
istemezsin."

Cem sessizdi yine. Okyanus kadar durgun,
okyanus kadar gizemliydi. Yine de Zeliha için Cem mavi
değil;siyahtı.

"Söylesene Cem, sen hiç güneşi kokladın mı?
Ciğerlerin yeşerdi mi onun parlak ışıkları yüzünden?
Yağmur artık siyah yağıyor tenime, gökkuşağı siyah beyaz
belki bir nebze; haksızlık etmemek lazım o doğa harikasına.
Hayal gücümün rengi kalmadı artık, siyah dokunmuş
hepsine. Geçrhişin hayaleti şimdi tüm anılarım, siyah
kokuyor hepsi."

cem hala sessizdi. zeliha'nın elmacık
kemiklerinden aşağı birer damla süzüldü. Yine kirleniyordu
kirpikleri özlemle, umutsuzlukla tuzlanmıştı yanak|arı.

"Sana çiçek getirdim, gelirken aldım çiçekçiden,"
dedi Cem usulca. Zeliha yanağını kurulayıp sağ elini
Cem'den tarafa uzattı. Üç yumuşak sapa sardı narin
parmaklarını. Korkuyta çiçekleri burnuna götürdü zira
onların da siyah kokmasından endişeleniyordu. Derin bir
nefes aldı.

"Hmm, beyaz kokuyor değil mi?" diye mırıldandı
Cem. Zeliha yüzünde bir gülümsemeyle tekrar kokladı
beyaz orkideieri. En sevdiği çiçekti beyaz orkide,
babaannesi bahçesindeki saksılarda beyaz orkide
yetiştirirdi. Zeliha'nın burnu aşinaydı çiçeğin kokusuna.

"Beyaz mı kokuyor?"
"Evet," dedi Cem. "Renk|er sadece görülmez Zel.

Koklayabilirsin, hissedebilirsin bir rengi."
"Allah aşkına, neler söylüyorsun sen?"
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Cem Zeliha'nın şaşkın sorusuna aldırmadan devam
etti. "Sadece renkleri de değil. Çevreni izleyebilirsin,
görebilirsin karşındaki insanı. Ama gözlerinle değil..." Cem
yavaşça Zeliha'nın şakağına dokundu. "Burasıyla. Rüya
görebiliyorsun değil mi, Zel?"

Zeliha Cem'in ne anlatmak istediğini anlayamamıştı
ve nereye varmak istediği konusunda bir fikri yoktu. Yine de
"Evet," dedi.

"Gördün mü, her şey aslında zihnimizde
gerçekleşiyor." Cem ayağa kalkarak Zeliha'nın ellerinden tuttu

ve onu ayağa kaldırdı. Saniyeler sonra iki arkadaş el ele
tutuşmuş bir şekilde çocuk parkının ortasında çı|gınlar gibi

dönüyordu. Boş salıncaklar ve tahterevalliler kahkahalarıyla
hayat bulmuştu o anda.

"Başın dönüyor mu Zel?" diye haykırdı Cem
kahkahaların ı n arasında.

"Evet, dönüyor!" diye karşılık verdi Zeliha. Durdular
sonra, kuru çimenlere yığıldılar, kafa kafaya uzanıyorlardı. Bir
süre ikisi de konuşmadı. Zel!ha'nın karanlık dünyası
dönüyordu hAl6 zihninin derinliklerinde.

Neden sonra Cem konuştu. "Bana güneşi koklayıp
koklamadığımı sormuştun. Koklamıştım bir seferinde, sarı
kokuyordu. Sapsarı, Öğle vaktiydi demek ki. Şimdi senden
güneşe dokunmanı istiyorum Zel, bunu yapabilir misin?
Ellerinle yakala onu, rengini hisset güneşin."

Zeliha çekinerek ellerini havaya kaldırdı. Güneş
ışınlarının teninde bıraktığı sıcak|ığı kucakladı hücreleri önce,
nefesini tutup elini oynattı, fazla yakıcılığı yoktu. "Turuncudan

kırmızıya dönüyor, değil mi?" diye fısıldadı.
"Turuncudan kırmızıya dönüyoı" diye tekrarladı Cem

onaylamak için. "Güneş bile yeniden doğmak için renk
değiştiriyor."

OcaW2014
"RENKLı DÜNYALAR"

Ameliyat bitmişti. Çok uzun sürmemişti. Zeliha
gözlerinde kalın bir sargıyla hasta odasında yatıyordu. O
ameliyathanedeyken sevdikleri dışarıda beklemişti. Annesi,
babası, akrabaları, arkadaşları... Herkes oradaydı. Ameliyat
öncesi Cem'i sormuştu annesine, olmadığını duyunca
lıüzünlenmişti ama Cem'in geçerli bir mazereti olduğundan
emindi.

"Nasıl hissediyorsun Zeliha?" diye sordu doktoru içeri
girince.

"Heyecan|ıyım," dedi Zeliha bir nefeste. Gergin bir

şekilde gülümsedi.
"Pekala, şimdi sargını çıkaracağım. Ameliyat

öncesinde de söylediğim gibi..."
Zeliha doktorun sözünü kesti. "Biliyorum, görmeme

ihtimalim de var." Doktorun sessizliği bir evet çığlığı gibiydi
Zeliha için. Düşen omuzlarını tekrardikleştirdi. "Hazırım."

Sargısı açılırken konuşmadı veya sargının kaç kat
sarıldığını saymadı. Yaptığı tek şey, altı yıldır yaptığı gibi dua
etmekti. Son kat da açıldığında dua etmeyi bıraktı. Şakakları
sızlıyordu ve göz kapaklarının arkasındaki ışıklar beynine birer
mızrak gibi saplanıyordu. Kirpikierini kırpıştırdı ve mavi
gözlerini araladı.

Oradaydı; sevdiği herkes, güzel yüzlü doktoru,

ayaklarındaki çorap|arı bile oradaydı. Yeşildiler. Beyaz yatak
örtüsü, açık pembe duvarlar, ayakucundaki siyah askılık.
Yataktan indi ve odanın penceresine doğru küçük adımlarla
yürüdü. Hastane bahçesindeki ağaçların yeşilliği, gökyüzünün
duru maviliği, bulutların saf beyazlığı ve güneş... Güneş sarı
kokuyordu. Sapsarı.

"Güneş bugün sarı kokuyor, Zel," dedi Cem''uı sesi
arkadan. Zeliha yüzünde kocaman bir gülümsemeyle can
dostuna döndü. Cem, karşısında dikiliyordu. Elinde bastonu ve
boş bakan gözleriyle.

"Cem, sen..."
"Doğuştan ömöyım. Ama en sevdiğim renk kırmızı."

Yüzünü aydınlatan bir gülümsemeyle büküldü dudakları.
Zeliha yürüdü ve arkadaşının boynuna sımsıkı sarıldı.
Söylenecek hiçbir şey yoktu. Söylenmesi gereken tüm
kelimeler birbirlerini tanıdıkları altı aliık sürede çoktan
söylenmişti.

Gözyaşları konuşuyordu şimdi ikisinin yerine.
Kelimelerden çok daha etkili bir göstergedir gözyaşları kimi
zaman, lfleri öylesine derindir ki, yaşanmamış hüzünleri,
paylaşılmamış mutlulukları barındırır. Fırtına bulutları,
doğanın engin huzuru ve evrenin tüm ışıkları gizlidir bir damla
gözyaşında.

Cem, Zeliha'ya yaşamın tadını algılamasında yardım
etmişti. Gözlerle değil, ruhun derinlikleriyle sevebilmenin
mümkün olduğunu göstermişti. Siyahın parçalandığında
sayısız renge büründüğünü, aslında her şeyde bir parça
siyahın gizli olduğunu öğretmişti Zeliha'ya. İki yakın dostun
dünyaları birleşmiş, tek dünya oluvermişti.altı ayda.

Şimdio dünya ikisi için de rengArenkti.

YANBU,DA TÜRK EVLERİ

HASAN ŞAHMARANOĞLU

Yanbu: Osmanh'nın Kızıldeniz'de bir liman şehri,
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Aşkdenilen bir kemende bağlıyım
Ruhum içre tutukluyum çöz beni

Çok eskiden solyanımdan dağlıyım
Qaıesiz|m, l<Otü yaktı köz beni..,

Güz dalında yaprak gibi solayım
Saçlarınameltemgibidolayım :,
Yarallysan ince merhem olayım
Havanlarda, dibeklerde ez beni...

Adı yasak unvanımın, sanımın
Aşk uğruna pahası ne kanımın?
Bir kuş kadar kıymeti yok canImın
Ömrün varsa, daha kırk yıl üz beni...

Bir iş yapma sakın bana sormadan
Ah, ne güzel seni anmak durmadan
Gecikme gel kırağılarvurmadan
Acılardan alıp götür tez beni. . .

Benim davam, karac'oğlan davası
Bütün rengim birköy evisıvası
lçim dışım birmemlekethavası
vav|a,vaVla, ova ova gez,beı1, ....

Sana mühlet, düşünmeden hedeme '

Çalışırım, zayıf düşmez karneme
Kötülükler uğrayamaz haneme
OoğiÜlaİın defterineyazbeni...',,,

Günlerimiz bir süt gibi sağılsın
Kem sözlüler önümüzde eğilsin
İnancımla sisim, pusum dağılsın
Seccadene dua edip diz beni...

Hiç olmadı kimselere bir kinim
Endişem yok ben kendimden eminim
Herkes bilir çok sağlamdır yeminim
İnan baglaı verdiğim herşözben ;

Yaral ı kurt açı acı. ul ur ya -'l:.]ll,,ll,, ıl ı,ı :,.

Eşkin atlar yorulunca solurya
Sen bel ki dejnanmazs ın o[uı: ya':ıı,,:ı:,ı
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lSA KAHRAMAN

Efendim buyurdu "Letüftehannel"
Konstantin İstanbul o|uyor işte.
Nice hükümdarlar bu sırra mazhar
Olmadı, Fatih'im alıyor işte.

Ahdetmiş genç Sultan, "Kızıl Elmaya"
Yüz bin yeniçeri, sipahi, yaya
Cuma namazı na, Ayasofya'ya
Fetih namazını kılıyor işte.

Eyüp Sultan, Şüca, nice eren|er
Kanlı elbiseyle yere girenler
Kaç asırtoprakta bizi görenler
Nöbet mahallinde kalıyor işte.

Saray, cami, türbe, tapuların var
Garibe hep açık kapıların var
Kabe g ibi aziz y apılann v ar
Türk'ler bunun için ölüyor işte.

Kimlergöz koymadı, kralda, Çarda
1'Megalo İdea", sözleri var da
ulubatlı Hasan hölğ surlarda
"Nevbette" mehteran ça| ıyor işte.

HerTürk için ana, herTürk için yAr
kutsal emaneti namusu sayar
Sana sahip olan olur bahtiyar
O yüzden yüzümüz gülüyorişte.

Baksın gönülgözü açık insaniar
Dünyayı t|treten vezirler Hanlar
Manevi Sultanla1 maddi Sultanlar
Seni korumaya geliyor işte.

!şa,.Musa şgnğe, MUHAMMED sende
Mübarek şehirsin keramet sende
Hoşgörü sendedIr merhamet sende
Sinagog, kilise, doluyor işte.

Türkiçin lstanbul candan azizdir
Dökmeye ahdetmiş kandan azizdir
Birdamla su, ekmek, undan azizdir
Dünya bu gerçeği biliyor işte.
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DALLAR DA GÖVDEN|N HAYAT YOLLARİDİR

ELMAL| ( Kabalı-Amelas )

Elmalı ilçesi, güney Anadolu'yu kapsayan Toros Dağları'nın Batı Akdeniz Bölgesinde,
bir plato üzerinde, 2503 m. Yüksekliğinde olan Elmalı Dağı'nın eteklerinde, TekeliTürk Boyları
tarafından kurulmuş, Antalya'nın en eski ilçesidir. İlçenin kuzeyinde Elma|ı Dağı, doğusunda
Tilkicilik Tepesi, batısında Topdağı Tepesi, güneyinde de Elmalı Ovası yer alır. Deniz
seviyesinden yüksekliği 1 050-1 1 50 metreler arası nda değişir
Antalya'nın eski yerleşim yerlerinden biri olan Elmalı, uzun ve zengin tarihi boyunca birÇok

medeniyete tanıklık etmiştir. Yörenin tarihi, M.Ö. 5. Ve 4. Yüzyıllarda yaşamış olan Likyalılar
ile başlamıştır. Beldenin M.Ö. 2000-3000 yıllarına varan yaşantısı, hölö tarihin karanlık örtüsÜ

altındadır. Yapılan mezar kazılarında, incelemeler sonunda, Likyalıların bir Asya Kavmi

olduğunu kabule imkön vermiştir. Likya olarak anılan bölge, Roma Ve Bizans
İrpurtorıuğu'nun, Selçuklu Devletl'nin Teke Beyliği'nin, Osmantı İmparatorluğu'nun
yönetimindJ kaımıştır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılar sonucu; Kızılbeli Mezarları, LikYa

Volu, Fildişiçocuklu KadınHeykeli, Gümüş KralHeykeli, Semahöyük Küp Mezarları, YaPraklı

Köyü yazİıı kaya,Armutlu Köyü Kaya Mezarı, Söğle Yaylası Arı Serenleri gibi tarih ve kültür

zenginlik1eri bulunmuştur. Ayrıca, Çobanisa Gilevgi Köyü arasında tarihi Hellenistik devri

Gile-vgi Kalesi bulunmaktadıİ. Yine de ilçe aynı zamanda Höyükler ve eski eserleriYle bakir

inceleme alan]arıdır. Buntara itave olarak; Hellenistik Duvar Kalıntısı, Podalia Antik Kenti,

EskihisarAntik Dönem yerleşim Alanı, Eskihisar Eski Camii, Karaburun Tümülüsü, Kızılbel

Tümülüsü, Hacı Musalar Höyük, Kocapınar Höyük, Akçay Höyük, Gölova ( Müğren )Anıt
Mezar'ı sayabiliriz.

Elmatı ilçesinde yer alan Selcuklu Camii, Kütük Camii, Sinan-ı Ümmi Camii ve Ketenci

ömer paşa tarafından İoıo tarihinde yaptırılan klasik Osmanlı Mimarisinin en güzel örneği

olan Ömer paşa Camii, görülmeye değerdir. Caminin karşısında yer alan medrese bugün

kütüphane olaİak kullanıh-r. Ayrıcİ, camİ yanındaki şadıı,vanı, Ahi Baba Türbesi, Ömer PaŞa

Medresesi, lsimsiz Minare, Toklular Mescidi ve Askerlik Şubesi..Lojmanı dikkat çeken
yapılardır. Abdal Müsö ve Kaygusuz Abdal ile başiayan SinAn-ı Ümmü ile devam eden

İııÖı<eşıerın yotu da, Elmalı'da kesişmiş olup ilçenin önemli manevi değerlerindendir. 't7.

İuzyıı'oa ı<entte 5 adet hamamdan söz edilir. Bunlardan Bey Hamaml Ve Yeni Hamam

günÜmüze kadar uIaşmıştır. Bey Hamamı halen kullanılmaktadır. ilçede azınlıklara aYrılan 3

Rum ve bir Ermeni kilisesi bulunurdu.
Gelenek küttürünü gündelik yaşama içerisinde korumaya çalıŞan Elmal'. Yörüklerin

desen ve renk zenginliği 
'İle 

yogruİmuştur. Bakırcılık, demircilik, kuYumculuk, halı, kilim,

heybe, çuval clokumİcııİğı, tağ iğçııiği vb ahşap işçilği ilk sırada gelen el sanatlarıdır. Eski

çaişııari arastatarı ve dar sol<al<laİıyla tarihin derinliklerine uzanan Anadolu Kültürünü

yans,tır. Elmalı iklimi, doğal güzelIikleri ve sedir ormanları ile turizme kaPı aÇar. Cumbaları,

eski tip pencereieriyİe sÜsıe-nmiş evleri ise başka bir güzelliğin otantik simgeleridir. Etrafı

orrrnı"fu" çevrili E]halı,da, ahşabın mimari bir malzeme olarak kullanıldığı YaPılar iÇinde en

görkemlileri Aylar SokağındakiEImalı Evleri görülmeye değerdir. İlçenin eski konut dokusu;

ğoğu eski kenidokusunğa olduğu gibiyaslandığı Elmalı Dağı'nın eteklerinde geliŞmiŞtir.

yaz aylarında, Elmalı Yaylaları, yabancı ve yerli halka serin bir barınak sağlar.

Baranda, Dereköy, Söğle, Geçmen, Yuva ve Yapraklı'nın tabiat güzellikleri görülmeYe

değerdir.'aey oağİarı,n-ın en ytıı<sel< zirvesi olan 3O8O metre yüksekliğindeki Kız,ar Sivrisi

burada bulunur.
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