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y azar,na aitti r. Gönderi len yazıların
yayınlanması, Yayın kurulu nun
kararına bağlıdır.
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OKUYUGU İLE SOHBET
Değerli NEVZUHU R dostları

;

60. sayımızla sizlere merhaba derken2O17 yılını da sonlandırmış oluyoruz. Ocak 20'1B sayımızla NEVZUHUR on
yaşını doldurup on biryaşına adım atmış olacak. Cenab-ıAllah'ın izni, sizlerin de dua|arıyla yolumuza devam edeceğiz. MevlA
görelim neyler... Nereye kadar kısmet eyler...

Bu sayımızı MUSTAFA AKBABA'nın bir seyahat yazısıyla başlatıyoruz. Yazarımızın Ağustos ayı sonlarında
gerçekleştirdiği Balkan gezisini..okurken sizler de o coğrafyayı yazanmızia beraber dolaşmış gibi olacaksınız. Bu seyahat
yazsı GEZDiM BALKAN'l HUZUNLENEREI( konu başlığıyla okuyucusuna sunuluyor.
ANDAÇ; DÖŞEMEALTI,NDAN GÖRDES YlLDlZl KAYD| adını verdiği yazısında kaybolmaya yüz tutmuş olan
Döşemealtı halıları hakkında bilgiverirken Türk halı sanatınıngeneline de dokunuyo
TÜRK yÖRÜK GELENEGIN/N SoN TEMS|LC|LERI başlığını taşıyan yazı Ali Demirel'in. O da kaybolmaya yüz
tutmuş bir başka kültürdeğerimizi konu ediyor. Konar-göçedikten yorulup yerleşik düzene geçen Yörük ailelerin s.ayısı arttıkça
Yörüklük geleneği de günün birinde yok olup gidecektir. Bunun ayak sesleri bugünden duyulmaya başlamıştır. lleriki nesiller
Yörüklüğün ne olduğunu işte bu yazılardan öğreneceklerdir.
1uııcrn ĞÜrın*; önc-eı<i sayıda olougu gibi kendi hayatindan bir kesiti okuyucularla paylaşıyor. SİZ HİÇ İŞSİZ
KALDlNlZ M12 başlığıyla sunu|an bu yazıda, işsizliğin nelere mal olabileceğini hazin bir hikAye tadindaokuy,acaksınız.
lJzun zamandan beri arka kapak içinde GEZGINLERIN GOZUYLE YAZILANLARIN AYDINLIGINDA PARLAYAN
ANTALYAserlevhasıyla sunduğumuzyaA serimiz bu sayımızda (12.sayfada)son buluyor. Bu konuya başlarken belirttiğimiz
gibi bu bilgiler; Suna-İnan KıraçAkdeniz MedeniyetleriAr_aştırma Enstitüsüncehazırlanan " Gezginlerin GözüyieAntalya" adlı
eserden alıntı yapılarak okuyucularımıza sunulmuştur. Önümüzdeki sayıdan itibaren hoşunuza gideceğini ümit ettiğimiz bir
başka konuyla karşı n ızda olacağız.

Yeni yılda buluşmak dileğiyle hoşcakalınız..,

GEZDİM BALKAN,İ HÜZÜNLENEREK

MUSTAFAAKBABA

Bir önceki sayımızda "Gecikmiş Bir Seyahat Yazısı"
sunduğumuz yazıda; Ağustos ayı sonlarında
altında
başlığı
Balkan memleketlerinden bazılarına yapacak olduğumuz
seyahatten bahis edip buyazmıza birkapı aralamıştık.
Cenab-ı Allah'a hamd u senalar olsun ki pl6nlanan o

seyahati sağ salim gerçekleştirdik. Atalarımızın at koşturtduğu o
coğrafyadaki intibalarımızı kalemimiz yettiğince yazıya döküp
"Nevzuhur" okuyucularıyla paylaşmayı uygun gördüm. Oraları
daha önce görmüş olanlar hatıralarını tazeler, görmemiş olanlar
dayazıyı okurken hafızalarında canlandırarak görmüş gibi olurlar
ümidiyle kalemimizi elimize aldık. Buyurun şimdi hep birlikte o
coğrafyaya bir yolculuğa çı kal m.
ı

20 Ağustos Pazar sabahı saat 07: 50'de uçağımız

uğradık. Şehid Sultan'ın kabri başında mübarek ruhuna bir
Fatiha'mız nasip oldu. Bilindiği üzere, Sultan'ın bedeni tahnitlenip

Kosova'dan Bursa'ya getirilmiş, Çekirge'de defnedilmiştir. Her
Bursa'ya gidişimde türbesini ziyaret eder, camisi'nde namaz
kı

lmaya gayret gösteririm.

Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olarak tarihlere
geçen 1. Kosova Savaşı'nın yaşandığı yerleri görmek insanı hayli
etkiliyor.

Murad-ı HüdavendigAr'ın oğlu Yıldırım Bayezid Han
tarafından Kosova Ovası'na "Meşhed-i Hüdavendigdr" adıyla
yaptırılan türbenin bakımı; 1600'lü yıllarda Buhara'dan gelerek
Kosova'ya yerleşen ve kuşaktan kuşağa aktarılan, bu yüzden
soyadları "Türbedar" olan Özbek asıllı bir aile tarafından yapılıyor.
Hazirede başka kabirler de var. Türbe ve çevresi tertemiz. Allah
kendilerinden razı olsun. Bu işi içten, gönülden yaptıkları her
halinden belli. Türbenin bahçesinde bulunan anıt dut ağacı, sanki
size'hoş geldiniz' dercesine dallarını sarkıtıyor.

İstanbul Yeşilköy'den Kosova'nın Priştina şehrine doğru
havalanırken, benim de içimde gönül kuşları havalanıyordu.

Bugünkü dünya şartlarında o eski topraklarımızı tekrar
sınırlarımız içerisine döhil etmemiz muhaldir ama gönül
sın ı rları mızın genişliğine kimse mani olamaz.
Yaklaşık 1 saat 10 dakikalık uçuşun sonunda Priştina'da
idik.

Türkiye tarafından büyütülüp daha kullanışlı bir hale
getirilmiş olan bu hava alanına, UÇK'nın kurucusu Adem

Yaşari'nin ad ı verilmiş,

O gün bizim için yorucu bir gün olacaktı. Zira Antalya'dan

THY'nın 03:20 uçağı ile İstanbul'a gelmiş, dinlenme imk6nı
bulmadan yineTHYile Priştina'ya hareketetmiştik.
O gün yorucu da olsa önemli değildi. HAlö atalarımızın

iz|erini taşıyan o coğrafyada seyahat etmek, oraları görmek, tarihi

yaşamak ve "Yüzyıllar önce buraları bekleyiniz dediniz, bakın biz
höl6 bekliyoruz..." diyen gönüldaşlarla kucaklaşacak olmak her
şeye değerdi.

Priştina'da gümrük işlemlerinin ardından Prizren'e

gitmek üzere otobüse bindik. Zira tekrar Türkiye'ye dönünceye
kadar bölgeyi otobüsle dolaşacaktık. Priştina'ya 'lO km. kadar bir
mesafede olan Murad-ı Hüdavendigör'ın (1. Murad) iç
organlarının gömülü olduğu türbeyi ziyaret etmeden yo|a devam
etmek elbette bize yakışmazdı,Biz de yakışanıyapıp bu türbeye

Meşhed-i Hüdavendigör

1912 yılında Balkan Savaşının kaybedilmesiyle

Kosova'yı işgal eden Sırplar, yıllarca besledikleri kin ve nefretle en
'fazlazararı bu türbeye verdiler. Türbenin büyük bölümü yıkıldı ve
eserleri yağmalandı, Ziyaret edilmesine yıllarca izin vermedikleri

gibi 1950'li yıllarda Sultan Murad'ı şehid eden Miloş anısına

türbenin yakınına 20 m. Uzunluğunda biranıtdiktiler.

m
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rahatlıkia seziliyor. Yüzünüz doğuya, yani eski Üsküp'e doğru iken
tarihi Taş Köprü'nün sağ tarafında kalan kısrna sık mesafelerle iki

köpı,ü daha yapılmış. Yetmiyor gibi soluna bir köprü daha
yapılıyor, Yapılan bu yeni köprüler|e Fatih Sultan Mehmed
Köprüsü önemsizleştirilerek kamufle edilmeye çalışılıyor.
Meydanlara ve muhtelif yerlere yerleştirilmiş olan heykeller
devasa boyut|arda. Doğu yakasındaki meydanda, yüksek bir
kaide üzerinde Büyük İskender'in babası ll. Philip'in heykeli
bulunuyor. Yönü Makedonya Meydan ına doğru konumland ırılmış
olan ll. Philip sağ kolunu uzatmış vaziyette oğlu Büyük İskender'i

sel6mlıyor. Osmanlı'ya isyan eden ve cezastnı köprüde idam
edilerek ödeyen isyancıiardan (On|ara göre milli kahraman)
Karpoş'uıı heykeli de nehrin doğu yakasında, köprünün hemen
yanında yer a!ıyor" Bir an acaba davalarında haklılar mıydı diye

düşünüyorsunuz- Ama cevabı hemen tekrar kendiniz

veriyorsunuz, OsmanIı, fethettiği yerlerde hiçbir zaman diğer
devletler gibi davranmadı. Dinlerini, dillerini, namuslarını, örf ve

TürLıenin İçi

6detlerini güvence altına aldı- Köprüler, sebiller, hanlar,
hamamlar, aş evleri yaparak müslim-gayrimüslim herkesin

Türkiye Diyanet Vakfınca türbe ve çevresinin

hizmetine sundu, Carni, mescit gibi ibadethaneler yapmasının

restorasyonu için 2O05 yı|ında başlaiılan çalışma|ar sonucunda
kare şeklindeki türtıenin iç ve dış bakımı yapıldı, kapı ve
pencereleri yenilendi, balıçesinde bulunan kırılmış rnezar taşları

yanında onların dinlerine ait ibadethanelerin de hamisi oldu- Böyle

huzurlu bir ortamda yaşıyorlarken isyan hareketlerinde

ayağa kaldırıldı. Bahçesi duvarla çevrili türbenin dış kısmına

bulunmaları için haklı sebepieri olamazdı.

tuvaletler ve abdeşt aiıııacak yerler, müze vasfında iki katlı bir bina
inşa edilerek ziyaretçileri ağı rlayacak hale getirildi. Türbedar ailesi
de kendileri için yaptırılan lojr,ıanda ikömet ediyorlar.

-

Türbeyi ziyaret ettikten sçınra b!raz ilerisinde bulunan

Miloş anıtinı pas geçerek Pı"izren'e doğru yo|umuza devam ettik.

ffİr,ff,ş,lfu

Güzel Frizren, şirin Prizren,..

Güzel Prizren bizi bütün içtenliğiyle, bizden bir şehir
o|arak karşıladı, Osmanlı döneminde 37 cami inşa edilen
Prizren'de; şehrin oıtasından geçen Akdere'nin üzerindeki Ali
Paşa tarafından yaptırılan Taş Köprii, süslemeleriyle ünlü Sinan
Paşa Camii (Sinan Paşa, Ali Paşa'nın oğludur), geçtiğimiz yıllarda

Türkiye Cumhuriyeti tarafından restore edilen Gazi Mehmed Pa""a

Hamamı, içindeki şirin çeşmeden ötürü "Meydan Şadırvan"
ismiyle anılan meydan ve Osmanlı'nın 1455'de şehri eie

Fatih Sultan Mehmed Köprüsü

geçirdikten hemen sonra inşa ettiklerl i|k eser olan Namazgöh
görülmesi gereken yerler,
Prizren şehrini gezerken, bisikletiyle giden orta yaşlı bir
kardeşimiz, bizim Türk olduğumuzu fark edince bisikletinden indi
ve hayatında ilk defa gördüğü bizimle candan kucaklaştı. Tacettin
ismindeki bu kardeşimizle ayaküstü biraz sohbet ettik. Türkçesi
oldukça iyiydi. Devletimize ve Deviet büyüklerimize yaptığı
duanın ise haddi hesabı yoktu.

Bizi daha çok ilgilendiren, nehrin doğusunda bulunan
tarihi Üsküp'te Yahya Paşa Camii, Mustafa Paşa Camii,Murad
Paşa Camii, Kapan.Han, Kurşunlu Han, Sulu Han, Davut Paşa
Hamamı Osmanlı'dan yadigar o|arak duruyorlar. Murad Paşa
Camiinde vaaz Türkçe okunuyor. Eski Usküp'ün höl6 yaşandığı
Türk Çarşısı'nda kendinizi Türkiye'de gibi hissediyorsunuz. Orada
alışverişinizi yapıp, Müslümanların işlettiği lokantalarda helöl
yemekler yiyebiliyorsunuz. Kaşarlı köfteleri ve sabahları

Prizren'de bir süre vakit geçirdikten sonra

kahvaltılık olarak yenen "Simit-Poğaça" dedikleri, tost ekmeğinin

Makedonya'nın Başşehri Üsküp'e gitmek üzere tekrar yola

arasına konan yağlı bir börek (Yani, ekmek arası börek) meşhur

koyulduk.

"Üsküp

ki

yiyecekleri arasında.
Geceyi nehrin batı yakasında nehrin kenarında bulunan
bir otelde geçirdikten sonra kahvaltının ardından Ohri (Ohrid)'e
doğru yola çıktık. Yolumuzun üzerinde bulunan, yerel adıyla

Yıldırım Beyazıd Han diyirıdır"

O gün ikindi saatlerinde Üsküp'te_ idik. Ünlü şairimiz
Yahya Kemal Beyatlı'nın doğum yeri olan Usküp şehrinde tepe

Tetova, Osmanlı dönemin<Je kullanılan adıyla Kalkandelen ilk
durağımız oldu.

üzerindeki kale ilk dikkat çeken tarihi yapılar arasında. Şehri ikiye

bölen Vardar Nehri üzerinde, yapımı

ll.

Aha!isinin hemen hemen hepsi Arnavut olan
Kalkandelen'de 1438 yılında, Kalkandelen Paşasının iki kızı
tarafından yaptırılan, Eüzelliği dillere destan olan Şarena (Alaca)
Camiziyaret edildi. Caminin iç ve dış süslemeleri çok dikkat çekici,
gerçek sanat eseri. Orijinalinde rnotif|er kök boya ile yapı|mış

Murad zamanında

başlayan ancak1469 yılında tamamlanan Taş Kö_prü, ya da bilinen
diğer adıyla Fatih Sultan Mehmed Köprüsü de Üsküp'teki önemli

damgalarımızdan. Tarihi Üsküp, nehrin doğu tarafında kalıyor.
Batı tarafında kalan yeni Üsküp'te binalarAvusturya- Macaristan

(Sonradan restorasyonIarda kul!anılan kök boya değil).

mimari tarzıyla büyük hacimli olarak yenileniyor. Nehrin

kenarında, içinde Makedonyalı İskender'in (Büyük İskender /
Aleksandır) at üzerindeki heykeiinin de bulunduğu Makedonya
Meydanı bu tarafta. Ancak bu durum, yani büyük hacimli binalar
şehı-in dcğu tarafına da kaydırılmüş" Taş köprüden doğu tarafa

tsaikanlarda ayakta kalan, bu tarz süslemeli üç camiden biri olan
Alaca Camii mutlaka görülmesi gereken bir eser. Banisi olan iki kız
kardeşin yan yana kabirleri de bahçesinde bulunuyor. Caminin
yakıninda Osmanlidan kalma bir hamam da var.
Kalkandelen'de görülmesi gereken bir başka mekdn da
Harabatı Baba Tekkesi namıyla bilinen Bekiaşi tekkesi. Halen
faaliyetini sürdüren bu tekkede Cumali adındaki bir Arnavut
kardeşimiz, ziyarete gelenlere Rumeli Türkçesiyle tekkenih tarihi
hakkında bilgiler vererek kültür elçiliği yapıyor. Savaş esnasında
cihada katılmış olan bu mücahid kardeşimiz, "Osmanlı bize

geçince kendinizi daha küçük bir başka meydanda buluyorsunuz.
Nehrin bu yakasında da gerek nehir kenarına, gerek iç kısımlara
tarihi dokuyu gölgeleyen yine Avusturya- Macaristan mimarisi
tarzıyla büyük hacim|i bina|ar yapılmış, yapılmaya devam ediyor.
Bu bir imar faaliyeti, bir yenilenme çabası gibi görünse de
gerçekte bu durumun Osmanlıyı gölgeleme gayreii olduğu

2
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buraları emanet etti, biz de sonuna kadar bekçiliğini yapacağız"

"Manastır'ın ortasında var bir havuz"

perçinleniyordu.

Günümüzdeki ismi Bitola olan Manastır, Dragor Nehri'nin
yanına kurulmuş olan bir şehir. Büyük İskender'in babası ll.Philip
Manastır doğumlu olduğu için (Heraklia antik kenti'nde)
Makedonlar için ayrı bir öneme sahip.
Şehir, nehrin iki tarafına yayılmış vaziyette.Bir tarafında
İshak Çelebi Camii, Bedesten, Türk Çarşısı görü|mesi gereken
yerler arasında. "Elveda Rume|i" dizisinde sık sık görüntüye giren,

diyor. Kendisiyle kucaklaşıp ayrılırken gönül bağlarımız iyice

Sütçü Ramiz'in eşeğini bağladığı çeşmeyi Türk Çarşısını

dolaşırken yol ortasında görüyorsunuz. Nehrin diğer tarafında şu
anda Türkiye tarafından (TİKA) restorasyonu yapı|an Yeni Camii
ve bu caminin ön kısmında buIunan, "Manastırın ortasında var bir

havuz" ifadesiyle ezgilerde yer almış olan havuz, Osmanlı'dan
kalma saat kulesi ecdadımızı hayırla y6d ettiriyor. Balkan
Harbinden sonra bu bölge bir süreliğİne Sırp Krallığına verilmişti.

Bu dönemde saat kulesinin üzerine bir haç il6ve edilmiş. O da sizi
kahrediyor^

Şarena (Alaca ) Camii

Manastır'da yeni camii Önündeki Havuz

Yine şehrin bu tarafında; ll. Philip'in

heykelinin

bu|unduğu Kent Meydanı'ndan, şehrin kalbi durumundaki, günlük

'İarabatı

hayatın aktığı kafe, restoran ve şık binalarıyla şehrin gözbebeği
Şirok Sokak'tan mutlaka yürünmesi gerekir. Sokağın ortalarına
doğru, sol tarafta kalan bir evin kızı ile Askeri İOaOi'Oe okurken

Baba Tekkesi'nde Cumali Beyle Birlikte

Mustafa Kemal arasında oluşan bir gönül ilişkisini, kızın yıllar

Tekke ziyaretinden sonra yolumuza devamla Ohri
(Ohrid) ye gelindi. Ohri Gölü kıyısındaki bu şirin şehrin, Balkan

sonra Mustafa Kemal'e yazdığı mektuptan öğreniyoruz.

seyahatlerinde görülmemesi eksiklik olur. Günümüzde

Bu yol siziAskeri İdadi'ye götürüyor. İdadi'nin bulunduğu
meydana gelmezden hemen önce sol tarafta, Osman|ı'nın

konserlerde ve festivallerde kullanılan Ayasofya Kilisesi (Osmanlı
burayı fethettiği zaman 11.yy'dan kalma bu kiliseyi kılıç hakkı
olarak camiye çeviriyor. Balkan Harbinden sonra minaresi yıkılıp
tekrar kiliseye dönüştürülüyor. Şimdi kültür faaliyetlerinde

oralardan çekilmesinden kısa bir süre önce askerin istifadesi için
Subay evi olarak yaptırdığı saray yavrusuna benzer bir bina atıl
olarak duruyor. "Elveda Rumeli" dizisinde Valilik binası-karakol
sahneleri bu binada çekil,miş. Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü
Askeri İdadi binası bugün müze olarak hizmet veriyor. Eğitim
gördüğü sınıf "Atatürk Anı Odası" olarak düzenlenmiş. 1998
yılında açılan anı odası, 20,1 3'de daha da geliştirilerek bugünkü
duruma getirilmiş. Binada ayrıca etnografya müzesi de bulunuyor.
O gün öğleden sonra, Ohri Gölü'nün güney kısmında yer

kulIanı|ıyor. Osmanlı, kiliseyi camiye çevirirken freskleri
kazıtmayıp özel bir teknik uyguIayarak sıva ile kapatmış.

Restorasyon çalışmaları sırasında bu durum fark ediliyor.) Roma
döneminden kalma amfitiyatro, gövdesi tamamen oyulmuş çok
yaşlı bir çınarın bulunduğu Çınar Meydanı, Çınar Meydanı'nın
kenarında yer olan Osmanlı'dan kalan Halveti Tekkesi, Türk
Çarşısı ve Safranbolu evlerini hatırlatan eski yapılarıyla Unesco

alan Sveti Naum (St. Naum)'a gidildi. Bu manastır bir su
kaynağının yanında, çok yüksek olmayan bir tepe üzerine

Dünya Mirasları Listesinde bulunan bu kent sizi sarıp sarmalıyor,
Gölde tekne gezisi yapabilir, yine bu gölde üretilen Ohrid incisi
satın alabilirsiniz. (Göl; deniz seviyesinden 600 m. Yukarıda olup

16.yy.da inşa edilmiş, Genişçe bir alandan kaynayarak oluşan

göletin suyu çoktemiz. Gölette yaptığınız sandal gezisi esnasında

suyun kaynayışını tabanındaki kumların hareketinden

2/3 bölümü Makedonya, 1/3 bölümü Arnavutluk'un sınırları
içersinde bulunuyor. 33 Km. x 17 km. genişliğinde, ortalama

görebiliyorsunuz. Çevresindeki ağaçların kökleri göletin içerisine
metrelerce uzamış.Bu göletin suları hemen yanında bulunan Ohri

derinliği 150 m.)

evini kısa bir mola vererek görmüş olduk.

Gölü'ne akıyor. Burası gölü besleyen önemli bir kaynak. Ohri
Gölü'nün yakınında bulunan Prespa Gölü, Ohri Gölü'nden daha
yüksek seviyede olduğu için Ohri Gölü'nü besleyen bir başka
kaynak durumunda. Ohri Gölü'nün tahliyesi ise Karadirim Nehri
vasıtasıyla oluyor. Böylece devridaim yapan gölün suyu oldukça
temiz. St. Naum'da gö| kenarı plaj olarak insanların hizmetine
sunulmuş. Yine burada çok sayıdaki reyondan alışveriş

Resneli Niyazi için söylenmiştir.

O geceyi de Ohri'de geçirdikten sonra, seyahatimizin
dördüncü günü sabahı Tiran'a gitmek üzere tekrar yola koyulduk.
Arnavutluk'un Kafasan sınır kapısından geçiş yapıp eşsiz tabiat
manzaralı yollardan giderek Tiran'a ulaştı k.

Geceyi göl kıyısındaki bir otelde geçirdik. E(esi günü,

yani seyahatimizin üçüncü günü sabah Manastır'a doğru yola
çıktık. Yolumuzun üzerinde bulunan, elma bahçeleriyle ünlü

Resne'de, İttihad ve Terakki'nin ünlü simalarından biri olan, TürkYunan Savaşında Rum çetelerle girdiği çatışmalarda gösterdiği
başarıyla üne kavuşan Resneli Niyazi'nin küçük birsarayı andıran

Girdiği savaşlarda yara almayan (gazi olmayan) ve
ölmeyen (şehid olmayan) Resneli Niyazi bir suikast sonucu
öldürülmüştür. Dilimize bir jargon olarak girmiş bulunan; "Ne
şehiddir ne gazi, hiç yoluna gitti Niyazi" tekerlemesi işte bu

yapabiliyorsunuz.
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Bu benim Tiran'a ikinci gelişimdi. 2008 yılının Temmuz
ayında da buraya yolumuz düşmüştü. 500 yıl Osmanlı idaresinde
kalmış olan bu şehrin meydanında bulunan süslemeleriyle ünlü
Ethem Bey Camii ve yanındaki saat kulesi ecdadımızdan yadig6r.
Ateist Enver Hoca Arnavutlukta hüküm sürdüğü günlerde bütün
dinlere ait ibadethaneleri yıktırmış sadece her dinden birer
ibadethaneyi sembol o|arak bırakmıştı. lşte Ethem Bey Camii,
yıkılmaktan kurtulan Camidir. Yine bu cami, Balkanlarda ayakta
kalan bu tarz süslemeleriyle ünlü üç camiden bir diğeridir.

birTürkfirması tarafından, nehirden çıkartılan sağ|am kalmış bazı
da kullanılarak Midyat ve Bayburt'tan getirilen taş
ustalarının maharetiyle yeniden inşa edilmiştir. Taşlar arasında
uyumsuzluk olmaması için, Osmanlı arşivleri incelenmiş, ilk
yapımı esnasında kullanılan taş ocağı tespit edilip kapalı olan

taş|arı

ocak tekrar açılarak taşlar oradan getirilmiştir.

2004 yılında yeniden kullanıma açılan bu köprüden
önceden olduğu gibi şimdi de suya atlayanlar olabiliyor. Ama bu
atlayış her baba yiğidin harcı değil.

Ethem Bey Camii ve Saat Kulesi

Mostar Köprüsü

Şu anda Tiran'da Türklertarafından dört minareli bir cami
yapılıyor. Bitince Balkanların en büyük camisi olacak.
Tiran'da belli birsüre zaman geçirdikten sonra, dünyanın
en genç devletlerinden biri olan Karadağ'a geçip Budva'ya doğru

yolaldık.

Mostar eski şehrinin Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında
dolaşarak alışveriş yapabilir, Mostar'daki bir diğer önemli Osmanlı
eseri olan Koski Mehmed Paşa Camii'ni ziyaretedebilirsiniz.
Mostar şehri de görüldükten sonra Bosna-Hersek'in
Başkenti Saraybosna (Sarayova)'ya doğru yola çıktık.
Yolda, Jablanica (Yablanitsa)'dan geçerken, Josip Broz
Tito'nun 1943 yı|ında Alman Nazi|ere karşı verdiği mücadele

Budva'ya varmadan hemen önce, bir zamanlar

balıkçıların yerleşim alanı olan bir adanın kamulaştırılması ve
günümüzde Singapurlu bir otel zincirine kiralanması ile turizme
kazandırılmış olan Sveti Stefan (st. Stefan)'ı görebileceğimiz ve
fotoğraflayabileceğimiz bir noktada verdiğimiz kısa bir molanın
ardından (Bu adayı Dalmaçya seyahatimde de görmüştüm)

esnasında bombalanarak yıkılan demiryolu köprüsü görüldü.
Köprü enkazı o günleri hatırlatması adına olduğu gibi bırakılmış.

Yine yolumuzun üzerinde akşamın ilk

saat|erinde

akşam saatiyle Budva'ya giriş yaptık.
Budva, Dalmaçya kıyılarının en güzel şehirlerinden birisi.
Surlarla çevrili tarihi Budva eski şehrinde taş binaların arasındaki
dar sokaklarda dolaşırken geçmişe doğru yolculuğa çıkıyorsunuz.
Budva eski şehrinde yaşantı aktif olarak sürdürülüyor.
O geceyi Budva'da geçirip ertesi günü sabah Kotor'a
doğru yola çıktık. Karadağ'ın önemli liman şehirlerinden olan
Kotor, şahane manzaralı bir fiyordun nihayetinde, dik yamaç|arın

gördüğümüz, 4. Mehmed zamanında (1682) yapılan Konyits
Köprüsü, Neretva Nehri üzerinde bulunan bir başka Osmanlı

Meydanı, St.Trifon Katedrali, Saat Kulesi, St. Luke ve St. Nikola

yayılmış olan bu şehirde eski veya daha sonraki dönemlere ait bir
saray veya kalıntısı bulunmamaktadır. Yani, saray'ın ovası
denmesi için bir sebep yoktur. Burada kastedilen saray'ın lstanbul
sarayı (Payitaht) olduğu söylenmektedir.
25Ağustos Cuma günü sabahı şehri dolaşmazdan önce
Sarayova'nın suyunu temin eden, İgman Dağı'nın eteklerinde yer

Köprüsü oluyor.
Sarayova'ya gelişimiz akşam olduğu için doğrudan otele
inildi.

Saray'ın Ovası Bosna

Bu şehre Türkler "Saraybosna", diğer milletler
"Sarayova" demektedirler. Dağlar arasında genişce bir ovaya

altına gizlenmiş, ortaçağ'a ait izler taşıyan turistik bir yer.
Yaşantısının aktif olarak sürdüğü Kotor eski şehrinde; Oruzja
Kiliseleri, St. Mary Kilisesi'nin kapısında yer alan rölyefler

görülecek yeder arası nda bulunuyor.

Kotor'dan sonra Bosna-Hersak'e doğru yol almaya

başladık. Sınırı geçişimizin ardından ilk durağımız, Osmanlı'nın
sınırdaki karako| köyü konumundaki Poçitel oldu. Unesco Dünya
Mirasları Listesi'nde yer alan bu köy 1471 ytında Osmanlı
İmparator|uğuna geçmiş, elden çıktığı 1878 yılına kadar stratejik

alan ve Bosna Nehri'nin kaynağını oluşturan Vrelo Bosne'ye
gidildi. Yeşilin her tonunu bir arada görebileceğiniz; dereler,

şelaleler ve göletlerden oluşan inanılmaz güzellikte tabii bir Park.
Parktaki kuğu ve ördekler fotoğraf çekmeniz için Adeta sizi davet

önemini korumuştur. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden
biri olan bu köyde iç dibinde Ay-Yıldız motifi bulunan fincanla
mutlaka bir Türk kahvesi içme|isiniz.
Bu yorgunluk kahvesinin ardından Mostar'a doğru yola

ediyorlar.

Vrelo Bosne'de bir süre hoşça vakit geçirdikten sonra,

yakın geçmiş zamanda yaşanan iç savaşta, kuşatılan şehrin
hayata bağlanmasını sağlayan Savaş Tüneli'ni ve müzesini

devam ettik.

görmeye gittik.
Burada Savaş Tüne|i hakkında genişçe bir bilgi verilmesi

NasıI KıydılarSana

gerekirama yaamızçokuzar. Bu ayrı biryazı konusu olabilir. Çok
kısa söyleyecek olursak; Dobrinya- Butmir tünelinin uzunluğu
785,5 metredir. Yüksekliği 1,5 ila 1.8 metre arsındadır. Genişliği
ise yaklaşık 1 metredir. Dobrinya tarafındaki tünel kazma
çalışmaları 100 gün, Butmir tarafındakiler ise 77gün sürmüştü.
Ortalama günde yaklaşık 3,15 metre kazılıyordu. Savaş,Tüneli
(buna, Umut Tüneli veya Hayat Tüneli de deniyor) Müzesi Butmir
tarafında bulunuyor. Havaalanına çok yakın bir noktada olan bu

Bilindiği gibi Mostar'da en önemli eser, şehrin simge
yapısı Mostar Köprüsü'dür. Şehrin kalbinden geçen Neretva
Nehri'ne Mimar Sinanın talebelerinden Mimar Hayreddin

tarafından 1566 Yılında 456 adet kalıp taş ile inşa edilen Mostar

Köprüsü şehre adını verecek kadar önemli bir Osmanlı

şaheseridir. Köprü 1993 yılının Kasım ayında Hırvat topçularının
günlerce süren ateşi sonucunda yıkılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti
başta olmak üzere, Unesco ve Dünya Bankası'nın da desteği ile
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kazı çalışması Şida (Şeyda) nine ile Alija (A|iya) dedenin evinden
başlatılmış. Bu ev şimdi üzerindeki yüzlerce mermi iziyle müze

O gün öğle saatlerinde Travnik'e gitmek üzere yola çıktık.

Osmanlı'ya sayısız devlet adamı yetiştirmiş, vezirler şehri olarak
anılan Travnik'te; bütün şehre hökim o|ması sebebiyle sadece
Osmanlı döneminde değil, Yugoslavya'nın parçalanması
döneminde yaşanan iç savaş sırasında da stratejik bir öneme
sahip olan Travnik Kalesi (Malkoç Kalesi) mutlaka çıkılıp
görü|mesi gereken bir yer. Avrupa içlerine giden yol üzerinde
bulunan Travnik'teki bu kale akıncıların giderken ve dönüşlerinde
toplanma noktalarından olan biryerdi. Kaledeki camiyıkılmış ama

olarak hiz.met veriyor. Tünelin 25 metresi ziyaretçilere gösteriliyor.
Bu tünel, lnsanların zorda kaldığızamanlardaAllahın izni ile neleri
başarabileceğine güzel bir örnek teşkil ediyor.

minaresi ayakta duruyor.
Şehri gezerken bazı vezir türbelerine de rastlıyorsunuz,
birer Fatiha'nız nasip oluyor. Balkanlarda buiunan ve bugüne
kalan süslemeleriyie ünlü üç camiden biri olan Süleymaniye Camii
Travnik'te. Şu anda restorasyon çalışması yapıldığı için içerisini
göremedik. 300 yıl önce kurulan ve faaliyeti h6len devam eden
Elçi lbrahim Paşa Medresesi ziyaretiyle, medrese sistemini canlı
olarak görme fırsatını yakalamış oluyorsunuz.

Savaş Tüneli Müzesi

Savaş Tüneli'nden sonra şehrin merkezini görmek üzere
geri döndük. Şehrin önemli yapılarından olan Merkez kütüphane
binasının önünde otobüsümüzden indik. Endülüs Mimarisiyle
Hükümet Binası olarak yapıimış olan bu bina daha sonra halk
kütüphanesi o|arak hizmet vermeye baş|amış. Ancak iç savaş
sırasında yanan kütüphanede iki milyondan fazla kitap ve
doküman yanarak yok olmuş.
Osmanlı döneminde inşa edilmiş LAtin Köprüsü ve
hemen yakınında bulunan; 1.Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep
olan Avusturya- Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand ve eşinin
vurulması hadisesinin yaşandığı noktayı da gördükten sonra

Süleymaniye Camii

Başçarşıya doğru yürüdük.
osmanlı'nın nadide örneklerinden biri olan sebii, Fatih'in
şehri almasıyla birlikte yapılmış (1463). Adını bu sebilden alan
Sebil Meydanı şehrin kalbi durumunda. Kurşunlu Medresesi,
Morica Han, Gazi Hüsrev Bey Camii, Saat Ku|esi görülmesi

Elçi İbrahim Paşa Medresesi'nde Fatih

Sultan

Mehmed'in bir fermanının kopyası da bulunuyor. Başka dinden,
ırktan olanlara özgürlük ve hoşgörü sağlayan bu ferman, Fatih
Sultan Mehmed'in Bosna-Hersek'i fethinden sonra 28 Mayıs 1463
tarihinde Milodraz'da yazdırılmıştır, Aslı Bosna-Hersek Fojnica
Şehrinde Fransisken Katolik killsesindedir. Ferman yeni ortaya
çıkarılmış olup, Kültür Bakanlığı'nca Osmanlı Devleti'nin
kuruluşunun 700. Yıldönümü sebebiyle yayımlanmıştır. Tarihte

gereken yerler arasında bulunuyor. Yine, şehrin en popüler
caddesi Ferhadija'da Avusturya- Macaristan İmparatorluğu
dönem mimarisini yansıtan binalar, Katolik Katedrali, iç savaş
döneminde bombalanan ve çok kişinin öldüğü Markale Pazarı,
Kapalı Pazar, 2. Dünya Savaşı kurbanları anısına yapılan
Sönmeyen Ateş Anıtı şehri tanımanız adına görmeniz gereken
yerler arasında bulunuyor, Gazi Hüsrev Bey Camii'nde ezan

bilinen insan hakları hareketlerinden en eskisi; Fransız

İlıtiıalinOen 326, 1948 Uluslar Arası İnsan Hakları Bildirgesi'nden
485 veAmerika'nın keşfinden 29 yıl önce uygulamaya konmuştur.

Nobel ödüllü "Drina Köprüsü" kitabın n yazarı İvo
Andriç'in yaşadığı şehir olan Travnik'te bugün müze olarak

mikrofon kullanılmadan çıplak sesle okunuyor. Kapalı Pazar'da,
Boşnakiarın çok sevdiği is kokulu kuru etin her çeşidini
bulabilirsiniz. Sarayova çarşısında dolaşırken, değişik bir teknikie

kuIlanılan evini de ziyaret edilebiliyorsunuz.

Fatih Sultan Mehmed'in atından inerek su içtiği rivayet
edilen P|ava Voda (Mavi Su)'da bulunan çay bahçesinde su ve kuş
sesleri arasında çayınızı yudumlayıp veya Türk Kahvenizi içerek
yorgunluğunuzu atıyorsunuz.
Tarvnik'ten tekrar Sarayova'ya döndük. Gelişimiz akşam
saatiydi. HAtıra kalması için bazı alışverişler yapıp, kendine has
pişiş tekniğiyle ağzınıza güzel tad bırakan Boşnak böreklerinden
yiyerek akşam öğünümüzü sağlamış olduk.
Bu yoğun tempo içerisinde göremediğimiz önemli bir yer
kalmıştı. O da Aliya lzzet Begoviç'in kabri idi. Akşam da olsa,

pişirilen Boşnak Böreği yemeyi ve ardıç şerbeti içmeyi ihm6l
etmemelisiniz. Sarayova'da her ne kadar savaşın izleri silinmeye
çalışılmışsa da o günlerin unutulmaması, daima hatırlanması için
bazı bomba düşen yerleri kırmızı boyayla boyamışlar.

şehidlerin arasında yatmayı vasiyet eden Begoviç'in kabrini

ziyaret etmeliydik, Sebil Meydanı'na yakın bir mesafede bulunan

şehidliğe hafif rampa bir yolla ulaşıyorsunuz. Şehidlikteki sade
Anıt Mezarının başında hem kendisine hem de şehidlere dua edip
aile olarak görevimizi yerine getirmiş olduk. Eğer bu ziyareti
gerçekleştirmemiş olsaydık içimizde ukde kal ırd ı.
Gerek Sarayova'da, gerek Bosna-Hersek'in diğer
bölgelerinde dolaşırken sık sık şehidliklere rastlıyorsunuz.
Başuçlarında 2m, Kadar uzunlukta beyaz mermerden yapılmış
ince, zarif mermer taşları, size şehidlerin beyaz kefenleriyle h6l6
dimdik ayakta durdukları intibaını veriyor.

Sarayova'da piramit şeklinde üç adet Tümülüs

buiunuyormuş. Travnik'e giderken bir tanesinin yanından geçtik.

Sebil Meydanı ve Sebil
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Mısırlı arkeologtar bunların Tümülüs olduğu kanaatinde imişler
ama Avrupalılar nedense bu Tümülüsleri görmezden ve

Belki okuyucularımızın dikkatini çekmiş olabilir.
Yazımızda, ziyarel ettiğimiz ülkelerin yüzölçüm|eri, nüfusu,

bir gün bunlara da bir el atıverir.

üzerinde önemli de olsa rakam|ara girerek okuyucularımızın
zihnini meşgul etmek istemedim. Merak edenler değişik

ülkelerde hatta şehirlerde değişiklik gösteren etnik ve dini yapı

duymazdan geliyorlarmış. Umulur ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti

kaynaklardan istifade ile öğrenebilirler. Burada, bu coğrafyanın,
ata topraklarının genel bir görüntüsünü gözler önüne sermeye
çalıştım. Elbette bu coğrafya gördüğümüz yerlerle sınırlı değildi
ancak önemli yerlerini gördüğümüze de kaniyim.

Bu seyahatimizde, bize son derece istifadeli bi|giler
veren, seyahatin rahat ve huzurlu geçmesi için elinde gelen
gayreti gösteren, yüksek bilgi donanımlı, kişilik sahibi rehberimiz
Barış Ü NAL Bey'e buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

DöşEMEhLTı,NDAN GöRDEs yıLDızı KAvDı
ANDAÇ
Binlerce yıl geriden taşınıp günümüze aktarılan el
sanatları ürünleri, milletimizin tarihi macerasını bugüne

Aliy a İzze1 Begoviç'in Kabri

26 Ağustos cumartesi günü (seyahatimizin

yansıtmışlardır. Bu ürünlerde toplumumuzun estetik beğenisini,
dünyayı algılama biçimi, hüneri ve sabrının yer aldığını görürüz.

7.günü)

Antalya Döşemealtı halıcılığı da bahse konu el sanatlarının

Sarayova'dan ayrılıp Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'a doğru yola
çıktık.

başında ge|en yörenin önderlerindendi. Konuya girmeden önce

kısaca halıcılığın tarihi seyrine bakmakta fayda vardır.
Halı ve kilim sanatı ile koyunun ehlileştirilmesi, göçebe
hayatın şartlarından dolayı çadır|arın içinin döşenmesi ve çadır
için gereken keçenin elde edilmesi arasında yakın bir ilişki vardır.
Tarihçelere göre Altay bö|gesindeki bir yer adından dolayı

Tuna Nehri ile Sava Nehri'nin birleştiği yerde kuruImuş

olan Belgrad'ı 1521 yılında 250.000 askerle Kanuni Sultan
Süleyman Osmanlı topraklarına katmıştı. Konumu ve yapılış
şekliyle müdafaası kolay, zaptı zor bir ka|e. 350 seneye yakın

Osmanlı idaresinde kalan şehir 1867'deteslim edildi.
Kaleden manzara çok güzel. Kalede şimdi olmayan bir
cami de varmış. lll, Ahmed'in kızıyla evli olduğu için 'damat' diye
anılan Mora Fatihi Silahtar DamatAli Paşa'nın türbesi de burada.
Şu anda TİKA tarafından restorasyonu yapıIıyor. (Bu gezimizde,
ğek çok yerde TİKA'nın Osmanlı eserleri üzerinde yapmış olduğu
çalışmaları takdirle gördük.) Kale kapıları, saat Kulesi, Sokullu
Mehmed Paşa Çeşmesi kalede dikkatinizi çeken diğer yerler
arasında bulunuyor.
Bugünkü Belgrad'da Osmaniı'dan kalan tek cami
Bayraklı Camii. Şimdi yüksek binaların arasına sıkışıp kalmış olan

bu cami Osmanlı döneminde etraftan rahat görülebilen

"Afanasevo kültürü" denilen kültür alanında, ilk kez al
ehlileştirilmiş olup bu bölgede yaşayan insanların da Hunlar
olduğu belirtilmiştir. Atla beraber koyun bozkır şartlarının
vazgeçilmez hayvanlarıdır. Şimdi bunların izlerine basıp
ilerleyelim.

Üstünde gök, altında toprak olan göçebe insanının;
sahiplendiği atının sağrısına yel girmesin, terleyip maraza
olmasın diye kendi giysileri ve çadırları gibi, koyun yün|erini
eğirerek iplik yapmış, onları keçe ve çul haline sokarak ata
giydirmişlerdir. Sonra da kum üzerine çizdikleri desenleri bu çulve
keçelerin üzerine işleyerek, Tenğri'nin onlara bahşettiği, sanatsal

bir

duyguları kalıcı kılmanın yolunu açmışlardır. Göktürk harfli

konumda olduğu için, namaz vakitlerinin girişinde vaktin Eirdiğinin
habercisi o|arak şerefesine asılan Isl6m bayrağı sebebiyle

metinlerde okuduğurnuza göre; "kerekü" adıyla bilinen yurtlarının,
etrafına ve içine döşenen; "kidiz" denen bu keçeler, zaman içinde
büyütülerek halıya dönüşmüştür. İster düğümlü, ister düz dokuma

Bayraklı Camii olarak anılıyor. (Şu anda yeni Belgrad'da 5-6
mescid-cami bulu nuyor.

)

Knez Mihajlova Caddesi Belgrad'ın en

olsun Türkler tarafından üretilmiş, tarihin bilinen en eski ve

önemli

mükemmel sanat şekli oluşmuştur. Böylece tarihe bırakacakları
izlerin temelleri atılmıştır. Şimdi rahatlıkla kabul edebileceğimiz

caddelerinden. Bu cadde ve sokaklarında sayısız kafe, restoran,
butik ve dükkAnlar sıralan ıyor.

Belgrad'ı gezerken de

iç savaşın

izlerini yer yer

gibi; "sanat onların ruhuna, yaratılış|arında üflenmişti" sözü
ğerçeklik kazanmıştır. İşte bu yüzden bozkır insanı, genlerinde

görüyorsunuz. Bilinçli bir şekilde bırakıldığı iddia edilen ve NATO
Ürafİndan bombalanmış İçişleri Bakan|ığına ait binalar da bunlar
arasında bulunuyor.

var olan ve kendilerine bahşedilen Devlet

Kuruculuğunun
yanında, sanat ve kültürlerini dünyaya yayabilmişlerdir.
Dünyada bilinen en eski halı, Altay bölgesindeki Pazırık
Kcruganlarında bulunduğu bilinir.

O geceyi Belgrad'da geçirdik. Sabahı(27Ağustos Pazar)

de son gtntiyOl. Kahvaltıdan sonra Sava
Nehri'nde yaptığımız tekne turu esnasında kale ve şehrin bir

seyahatimizin

kısmını nehirden de görmüş olduk.

Tekne turundan sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın
Belgrad'ı kuşatmadan önce ele geçirdiği Zemun'a gidildi,
Kanuninin önce Zemun Kalesini almasının sebebi ise gelecek

olan yardımların önünü kesmesi içindi, Küçük ama şirin bir yer

olan Zemun'da ?azar yerini dolaşırken, kullanılmış

eski
ayakkabıları, eski ceket-yelek düğmelerini satan satıcılar bilhassa
dikkatimiçekti.

Zemun'da bir süre vakit geçirdikten sonra

Yugoslavya'nın kurucusu ve uzun yıllar bu ülkeyi yöneten Josip
Broz Tito'nun konutunu ve mezarını ziyarete gittik. Çiçekler Evi
olarak da adlandırılan bu yapı içerisinde bir de müze bulunmakta.

Tito'nun kullandığı özel eşyaların yanı sıra Yugoslavya dönemini
hatırlatacak çok sayıda eser ve fotoğraf bu müzede sergileniyor.

O

Pazarık Halısı ( Bir Kesit

)

Bu halı, 1.83-2m. Boyutlarında olup "Türk Düğümü"
olarak bilinen "Gördes Düğümü" ile dokunmuştur. Her 10 cm'de
36.000 düğüm bulunur. Buradan yayılarak ününü sürdürmeye

günün akşamında saat2O:20'de THY uçağı ile

İstanbul'a dönüş için Belgrad'dan havalanırken içimde buruk bir
mutluluk vardı.
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devam eder. Özellikle halı, Gördes düğümü imzasıyla dünya
kültürüne kazand

ı

rd ığ ı m

ız değerlerin başı nda gelmektedir. Tarihte

halı eşyalarının üreticileri sadece Türk kabileleridir. Bunlardan

Oazlarİnı sayacak olursak: Türkmen, Karakalpak, Özbek,

Masaget ve Kırgızlardır. Asya'dan Anadolu'ya taşıdığımız

bu

değerler, Selçuklu döneminde en büyük Rönesanssını yaşamış,

Osmanlı döneminde ise zirveye ulaşmıştır. Baş|angıçta çadır
hayatı yaşayan göçebe bir ulusun ihtiyacını karşılayan halının

İs|am ülke|erine yayılması Türklerin batıya doğru ilerlemesi ile
olmuştur. ll. Yüzyılda Horasan'dan inerek lran'a h6kim olan
Selçuklular düğümlü halıyı yakın.doğuya tanıtmışlardır. Türk'ün
dışında kalan toplumlar ise, başta iranlılar olmak üzere bu gerçeği
yok sayamayacaklar, ancak onların ayak izlerine basarak yollarını

bulabileceklerdir. Bu konu hakkında kısaca bilgi vermekte fayda

vardır"

. Şimdi

Hemen her şeyin başı bizde olduğu halde birçoğuna
sahip olamadığımız gerçeğini de unutmamalıyız. Sonu gelmez

ha!ılarının tümü koyun yününden dokunmuştur. Atkısı, çözgüsü
yün olan halının ipi, koyun kırkıldıktan sonra hazırlanır. Kadınlar

kusurlarımızın sonunda bu eksikliğimiz, halı bahsinde de görülür.
Kendini tanıtamamanın sıkıntısını yaşayarak adını Holbeinlere,

yünü ve yapağı yıkarlar, elieriyle liflere ayırırlar, yayla atarlar.
Kirman ile eğirirler, tengerekle bükerier. Döşemealtı köylerinde
kadınlar, halı dokurken, eğirme ve bükme işini erkekler yaparak

da unutmamalıyız, İranlılar ise,
Pazırık halısına sahip çıkmak istemişlerdir. Pazırık halısının

Lottolara kaptırmış olmamızı

incelemeler sonunda, İran Düğümü 'asimetrik', Türk Düğümü
(Gördes) 'simetrik' olduğu ve desenlerinin Türk deseni olduğu

hanı mlarına yard ımcı olurlar.

Yünlerin büknıe işlemi bittikten sonra tabiattan elde

ettikleri kök boyalarla ipi boyarlar, Boya veren bitkileri ilkbaharve
yaz aylarında yaş iken toplamak, yararlanmak acısından en

gerçeği ile karşılaşılmıştır.

uygun zamandır. Kurutularak saklanacağı zaman ise, özellikle

ffiffi ffiffi
Türk Düğümü

Döşemealtı Halısı

bİraz da detaylarda doiaşalım. Döşemealtı

çiçek, yaprak ve tohumun en olgun olduğıı bir zamanda
toplanmalıdır, Bitkiler, kurutulurken havadar ve gölge bir yer
seçilmeli hava almasını kolaylaştıracak şekilde düz bir yere
serilmelidiı,.

Yünler boyaya gii,meden önce mutlaka yıkanıp

temizlenmelidir. Bunun içinse su ve sabun yeterlidir. Boyama
sisteminde kullanılan maddelere "mordon" denir. Mordonlar hem
boyayı meydana getirir, hem de yeniyeni ı"enk nüanslarının ortaya

Fars Düğümü

çıkrnasını sağlar. Mordoniar doğal

ve kimyasal olarak

ikiye

ayrılırlar. Doğal olanlar: Meşe palamudu, pelit, koruksuyu, sirke,
turunçsuyu, sütleğen sütü, meşe ağacının kökü, sığır idrarı, taş
yosunları, mazı, nar kabuğu, soğan kabuğu, caviz yaprağı ve
kabuğu, şalba otu, labada kökü, sun,ıak, saman çöpü baş otu,
hayıt yaprağı, ezentere, dut yaprağı vb. Kimyasal olan|ar ise; şap,
göztaşı, saçıkıbrız, potasyum bikarbonat, kremtarlar ve
sodyumsü|fattır.

Kullanılan tezgöhlara gelince; Yörede dokunan halılar

Türk halılarının tarih boyunca gelişimini kısa başlıklarla

küçük boyutlu demiştik. Konar-göçerlerin taşıyabileceği devesine
veya hayvanına yükleyip götürebileceği basit ancak çok kullanışlı
olan istar ağacından yapılmaktad ır. Tezgöhlar istar tipidir. lstar ise,
konar-göçerlerin devesi veya hayvanı i|e taşıyabileceği, yazın bir

NEVZUHUR'un 25. Sayısında; "Uçkurundan Başka Düğüm

Tanımayanlar Gördes'i Nereden Bileceklerdi" başlığıyla
yazmıştım. Bu yazımda, şimdilerde kaybolmaya yüz tutmuş
Antalya'nın değerlerinden olan Döşemealtı halılarına

ağaç gölgesine, kışın ise çadırının bir köşesine kısa sürede

dokunacağım.

kurabileceği basit ancak çok kullanışl ı bir tezgöhtır"

Döşemealtı Halıları adını Antalya'ya 20 km. uzaklıkta

buiunan ve 23 köyden oluşan Döşemealtı mevkiinden almaktadır.
İlk başlarda Aşağı Oba ve Kovanlık köyünde yaşayan Kara
Koyunİu ve Yeni Osmanlı Yörükleri tarafından dokunan bu halılar
zamanla tüm bölgede dokunmaya başlanmıştır. Bu dokumayı

bölgeye asıl getiren halk, önceIeri Konya'dan gelerek Serik

KoCayatak köyünde kış geçiren ve yaklaşık 300 yıl önce Kovanlık
köyünü kuran Karakoyunlulardır. Bu köy|erde yerleşik olarak
yaşayan Yörüklerin evlerinde dokudukları halı, sili, çuval, heybe ve
torbaAntalya'nın önde gelen el sanatları arasındadır.
Türkiye'nin birçok yörelerine özgü değerli halılarının çok
güzel bir örneğini temsil eden Döşemealtı halıları, en az uçyüz

yıldan beri ters düğüm yani Gördes düğümü ile dokunup,

bu

yöredekiYörük kültürünün en özgün bir örneğini teşkil eder.
Bu yörelerde'lstar' ağacında dokunan Döşemealtı halıları
göçebkarakterli ve rahat taşınması için küçük boyutlu eserlerdir.
ğu halılara bazı yörelerde "Kovanlık halısı" da denir. Köylüler
hatıları kilo ile ölçmektedirler ki bu aynı zamanda halının
boyutlarını belirtmektedir. Genel olarak ağırlık için standart ölçüler
veİilir, bunlar da (5.5- 6-7) Klgr. Dır. (7) Klgr. Lık bir halı 1.5 x 2.5 m,
Olarak ölçülendirilir. Son e|li yılda halkının yerleşik hayata geçmesi
ve yörede turizmin gelişmesi ile artan talep, yöre insanlarını 80 x
120cm. Boyutlu'çeyrek', 125x180 cm. veya 220cm. boyutlu halılar
dokumaya yönlendirmiştir.

Halı Tezgahı

Döşemealtı halılarında zemin komposizyonu olarak
halelli, toplu, kocasulu, dallı, akrepli, terazili, mihraplı gibi
komposizyonlar görülürken, bordürlerde de deve suyu, nacak|ı
su, koca su, tutmaç suyu, küçük toplu su yaygın olarak kullanılan
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kavram|arından oluşmaktadır. Canı ve malı korur, Kaz Ayağı:
Sarıkız olarak bilinen Anadolu geleneğinden gelen bir doğurganlık

eski

motiflerdendir, DesenIer olarak kullanılış yüzdelerine
bakacak olursak: Halıların %88.8'inde tutmaç suyu, %7S'inde
bu|anık ve kıvrım, %36.1'inde toplusu, koca su ve heybe suyu,

simgesidir. Eli belinde: Motif, doğurganlığın dişil sembolüdür. Bu
motif sadece dokuyanın bir erkek çocuk dünyaya getirdiğinde
kullanılır. Ellerin belde kavuşturulması ise, erkek çocuk dünyaya
getiren kadının gurur ve mutluluğunu temsil eder. Deve Motifi:
Motif, göçebeler için önemlidir. Göz Motifleri: Nazara karşı
korunmak, kötü bakışların etkisini azaltmak için kullanılır. Aynı
zamanda mutluluğun devamı içindir. En basit şekliyle bir üçgen

%30.5 arap eli, %25 dallı ve deve suyu, %13 mersin yaprağı suyu
ve menet çiçeği, %11.1 motor izi suyu, %8.3 küçük tutmaç suyu,

%5.5 akrepli

ve nacaklı su, %2,7 laleli su

motifleri

kulianılmaktadır. Bu değerler ışığında tutmaç suyu, kıvrım ve

bulanık motiflerinin halıların hemen hemen hepsinde
kullanıld ığın ı söyleyebiliriz.

Döşemealtı'nın bilinen en eski ve kök|ü motifi "halelli"
motifidir. Bütün halılar "Heybe suyu" adı verilen köşe motiflerine
sahip olmasına karşın "Halelli" ismi verilen halıda köşe motifi

şeklinde kullanılır.

El

Motifi: Verimlilik

ve iyi şansı

birleştirir.

ve Zakkum Motifleri: Motiflerin tamamı

Ejderha

çocuğu
kötülüklerden korumak için kullanılır. Yıldız Motifi: Mutluluğu

yoktur. Arap, El, Yantır, Kıvrım, Şıngır ve Mersin Toplarından
meydana gelen Halellien güzel zemin komposizyonudur.

simgeler...

Uzerinde yer alan motiflerinden halının tarihsel gelişimini

tespit edebildiğimiz Döşemealtı halıları bir Bergama ve Uşak
Halısı gibi, Türk'halı literatürüne geçmiş, benzer örnekleri ve

üsluplarıyla, Türk halılarının gelişimine öncelik etmiş ve
Selçuk'tan başlayarak Türk halı geleneğini kesintisiz olarak

yaşatmışAnadolu Halk Sanatı ürünlerimiz arasındadır.
Türk halıcılığında 18. Yüzyıl ortalarından itibaren bir
durak|ama hatta gerileme başladığı, 19 ve 20. Yüzyılarda da
bunun devam ettiği bilinmektedir. En başta bitkisel boyalar yerini

sentetik boyaiara bırakmıştır. Gerçi hAlö bazı bitkilerden boya
işlerinde yararlanılmaktadır. Ama eski halılar ile günümüz
halılarındaki renkler karşılaştırılamaz. Bugün halılarda muayyen
beiirli renkler tespit edilmiş olup, hemen bütün Döşemealtı'nda bu
renkler üzerinde durulmaktadır. Bu renkier ldcivert, bordo, kırmızı,
yeşil ve beyazdr. Zemin rengi olarak kırmızı, bordo ve lAcivert

görülmektedir. Eski halılarda çok kullanılan fıstıki yeşil, devetüyü,
açık ve koyu mavi, bilhassa turuncu, kavuniçi ve gülkurusuna yeni
halılarda rastlamak imkönsızdır. Siyah her iki zaman halılarında
da konturlarda kullan ılmıştır.

1970'li yıllara kadar Döşemealtı halılarında kullanılan
bitkisel boyama tekniği, halkın deyimi ile'kökboyacılık', turizmin
maalesef kuru çayır yangını gibi ilerlemesiyle zamanla yok
olmuştur. Zaman gelecek bu bitkisel boyaların nasılyapıldıklarını
bir bilen bile kalmayacak,yazıları solmuş sayfalarda okunacaktır.
Günümüzde birçok halı ve üretimi artık fabrika ve
imaIathane koşullarında gerçek|eştirildiğinden motif ve renkler de
bu seri üretimin etkisiyle üretici ya da dağıtıcı tarafından sipariş
üzerine belirlenmekte. Ürünün pazardaki başarısı da doğal olarak
renk ve farkIı kültürel yaşam alanlarında kullanılan mobilya
stilleriyle olan uyumu ile doğru orantılı bir seyir gösterir, Artık
kaçınılmaz sonun başlangıcıdır. Kayan yıldız bir daha geri gelir
mi? Bilemem,

Haleli Deseni

adı verilen Döşemealtı halılarında zeminde
yukarıdan aşağıya iri, haçvari üç motif uzanmıştır. Bunların
yanlarındaki zeminde "Tırnaklı çiçek" veya "Dallı" motifleri
"Toplu"

bulunmaktadır. kenarlarda "kıvrım" adı verilen motifler ile aralara
Mersin Yaprağ ı Topları serpiştirilmiştir.

Döşemealtı halılarının diğer çeşidi ise Kocasulu olarak
adlandırılmıştır. Bu bordürün dört tanesi, koçboynuzları dışa
gelecek şekilde birleştirilmesiyle meydana gelen motif, bu tür
halılara verilen ismi oluşturmuştur. Ana motifin ortasındaki nakış
"Dolaşık Top" ismini taşır. Çokken şekillerin bordürlere yakın
yerlerde meydana getirdikleri üçgen boşluklar ise bazı halılarda
Şıngır motifi ile do|durulmuştur.
Çoğunlukla küçük seccadelerde görülen "Dallı" motifine

"Tırnaklı Çiçek" de denilmektedir. Boşluklar Gömlek Yanışı,

Kaynakça:

Nermin Çolak (Araştırmacı)Antalya Müze Müd.

Tutmaç Topları ve Mersin Yaprağı Topları ile doldurulmuştur. Eğik

Musa Seyirci: En Eski Döşemealtı Halılarından Altı Ornek: Kültür
Bakanl ğı Yayınları 1 988
Macide Gönül; Türk Halılarında Sembolik Şekiller
Naci Erer:Antalya Döşemealtı Eski VeYeni Halıları
Nejat Diyarbekirli: İlk Türk Halısı- Dev. Güzel SanatlarAkademisi
Oğ. Uyesi

kenarların iç ve dışları, uzun kenarların içleri kıvrımlıdır. Motifler
dikkati hiçbir yerde toplamayıp, zeminde dağılır ve bordürden
sonra da devam edeceği hissini verir. Bu Selçuk'ta temeli atılmış
olan kaydırmalı zeminde sonsuzluk prensibinden başka bir şey
değildir. Bunun yanında her bir Hallelli Topunu yıldız şeklinde
geometrize edilmiş ve arblardaki motifleri de stilize edilmiş ejder
olarak kabul edebiliriz. Böylece kattırmalı komposizyonlu sekiz
köşeli yıldızlarla başlayan 13. Yüzyıl Selçuk Geometrik motifleri
arasına girmiş stilize hayvan figürleri 14.Yüzyta doğru halımız

TüRK yöRüK GELENEĞlNiııı

üzerinde devam etmektedir.
Kenar süsleme|eri (Bordürler) bakımından birkaç örnek
verelim. Döşemealtının en eski ve köklü bordürü "Deve Suyu"dur.
Bu su yeni halılarda enli bordür, eski ha|ılarda ise dar bordür
olarak görülmektedir. Deve suyunda motif ilk bakışta kuş tesiri
bırakmakta fakat köylülerce deveden esinlenerek meydana
getirildiği söy|enilmekte ve bu isimlerle anılmaktadır. Hayvan

ALi DEMiREL
Yörüklük geleneği hakkında hemen herkes bir şeyler

bilir, hele Yörük olİnlar zaten,işin içinde olmuşlardır. Ülkemizin

pek çok yerinde olduğu gibi Antalya yöresinde de söz konusu
gelenek asırlar boyunca hep süregelmiştir. Yörüklük, bazı
bilgisizler tarafından zannediIdiği gibi göçebelik - göçebe
yaşantısı değildir. Yörüklük; yaşam alanını YAYLAK VE KlŞLAK
olarak ikiye ayırarak, doğadan, dolayısıyla hayvanlarından en
yüksek ve en kaliteli verimi almaya yönelik özgün bir kü|türel

fiğürleri Türk halılarında yüzyıllardan beri kullanılan
motiflerdendir. "Nacaklı Su" yeni Döşemealtı halılarında

görülmektedir. Bu suda ana motif eli belinde kızlardan ibarettir.
"Göde İbrahim Suyu"nda ana motif tamamen geometriktir. Motifin
iki tarafı koçboynuzlu, boynuz köşeleri üçgen dolguludur.
Şimdi Döşemealtı halılarında kullanılan motiflerin
kullanılış gayelerine bakalım. Hayat Ağacı: Ejderha ve kuş

motifleri

ile sembolize edilen varoluş ve uzun

soıı TEMsiLciLERI

gelenektir. Bu konuyu uzun uzun irdelemeyeceğim çünkü bu konu

pek çok yazarımv tarafından dile getirildi. Bizim NEVZUHUR
dergimizde de arkadaşımız ANDAÇ özellikle Antalya * Teke

ömür
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"Kış aylarında davar çoğu zaman çalıdan besleni1 ayrıca
saman ve kuru ot hatta gerektiğinde bir miktar yem de veririz."
"Sanırım kışlakta kalmak hoşunuza gidiyor."
"Kışlaktaki yaşantımı, doğa ile bütünleşmemi köy ve

yöresi Yörükleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi... Zamanımızda
artık eski Yörük geleneklerini uygulayan hemen hemen hiç
kalmadı. Tarım ve hayvancılıktaki gelişmeler, yeni teknikler,
kişilerin hem üretici hem de tüketici olarak gereksinimlerinin
çoğalması - değişmesi Yörüklük ge|eneğinin sürdürülmesini
sürekli engellemiştir. Bazı değişimlerle günümüze ayak
uydurulmaya ça|ışılsa da gelenek özgünlüğünü yitirmiştir. Yeni
gelir sahalarının oluşması, hızla kentleşme, büyük aile düzeninin
bozularak küçük- çekirdek ailelerin oluşması ve benzeri sebepler
de eklenince Yörüklük geleneği hızla ortadan kalkmaya
başlamıştır. Günümüzde çokaz da olsa bu geleneği sürdürenler
var ama sayıları çok çok azaldı. Üstelik o eski şaşalı yay|ak ve

kışlaryaşantıları, 500 başlık - 1000 başlık sürüler, keçi- koyun

şehir hayatına tercih ederim."
"Ramazan, gördüğüm kadarıyla keçiden başka hayvanın
yok."

"Başka hayvana gerek de yok. Yaylak ve kışlağa
göçerken çeşitli eşyaları taşımayı ve su olmayan yerlerde, şu

gördüğün tankerle su taşı ma işini traktör tutup yaptı rıyorum."
"Kaç keçin var?"
"300 baş hatta daha fazla keçiden oluşan sürüm vardı.
Bakamıyorum - yetişemiyorum onun için şu günlerde 200 adet kıl
keçim var.Ama benim keçilerhonamlı."
"Dur bir Qakika! Bu honamlı keçi de ne demek?"
, "Anlayacağın
bu bir keçi çeşidi."
"Diğer keçilerden ne farkı var?"

-

eşek - koyun köpekleri- keçi köpekleri - kıl çadırlar...
Daha niceleri maalesef yavaş yavaş.yok oldu. Türk Milletinin
ekonomisine, yakın tarihlerde Osmanlı lmparatorluğu ve Selçuklu
deve

-

İmparatorluğunun ekonomisine hayati önemde katkılar sağ|amış

yazıkki
onların yerini tutamaz... Söz konusu ettiğim günümüz
Yörüklerinden bir kardeşimi çadırında ziyarel ettim ve onunla
olan Yörük atalarımızın, günümüzdeki cılız temsilcileri ne

epeyce sohbet ettik.
Öncelikle kendisini kısaca tanıtayım: Antalya, Korkuteli
İlçesi, Çomaklı Köyünden Ramazan KAÇAR. Ramazan'ın yaşı
58, doğuştan çoban, evli 3 kız babası; ikisi evli biri bek6r yanında.
Yanındaki kızı Nuray 26 yaşında. Nuray da doğuştan çoban,

keçiler arasında doğmuş ve keçiler arasında büyümüş. Aile
olarakyaz ve kış aylarında devamlı davarın içindeler - davarın
peşindeler.

"Honamlı keçilerinin kaburga kemiklerinin (iyeğesinin)

sayısı diğer keçilere göre bir adet fazladır. Bu sebepten daha
dayanıklı olurlar, daha çok et ve sütverirler."

"Bu honamlı kıl keçileri diğer çobanlarda da var mı?
Nereden aldınz?"
"Olmaz olur mu ebette var. Honamlı keçilerinin nesilleri
bozulmasın ve devamlı çoğalsın diye Devlet teşvik veriyor. Bu
amaçla kurulan'Honamlı Keçi Birliği' var"
"Teşvik olarak ne yapılıyor? Sen de teşvikten yararlandın
mı?"
"Evet ben de Honamlı Keçi Projesine üyeyim dolayısıyla
teşviklerden ben de yararlandım. Honamlı Keçi birliği; bize
keçilerin bakımı ile ilgili bilgiier verir. Keçilerin sağlık bilgilerini
verir. Ayrıca yardım olarak karşılıksız yem parası da verir. Bunun
karşılığında sürüyü denetim altında tutar. Bazı durumlarda bizzat
devreye girer. Mesela damızlık seçimini bize bırakırlar ama
sonunda bizim seçtiklerimizi de inceleyip kendileri ayn bir seçime
tabii tutarlar. Seçilen damızlıklar, diğer yetiştiricilere (İl dışı dahil)

Ramazan Kaçar - Ali Demirel

"Ramazan, Yörük çadırı bu mudur?"
"Yok beyim bu olur mu? Yörük çadırı kıldan yapılır. Kıl
yazın
yanmazsın kışın donmazsın. Kıl çadırları artık ne
çadırda
dokuyan var ne de yapan var. Bu bizimki, bildiğimiz kalın bezden
yapılmadır."

"Ooo içerisi bir göz ev gibiymiş! Kışın köyde

mi

kalıyorsunuz?"

verilir."

etmekteyiz. Çomaklı'da da evimiz var ama davar sürüsü başıboş
bırakılamaz. Ayrıca biz Yörüklük yaşantısına alışmışız, köy bize
sıkıcı gelmektedir. Bazen ihtiyaç olduğunda köye ve Korkuteli'ne
gideriz ama hemen geri dönmek isteriz."
"Kışladığınız yerde de bu çadırda mı kalıyorsunuz?"
"Evet bu çadırda kalıyoruz ama bu şekilde değil. Bunun
üzerine kalın bir bez daha çekeriz, ayrıca üstünü - her tarafını
sağlam naylon ile kaplarız, ne yağmur girer ne de kar. Karı ve
yağmur suyunu geçirmez ama soğuğu engelleyemez. Soğuk için
de soba kurarız,"
"Kış boyunca kışlakta kaldığınızı söylediniz; odun ve
diğer ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz?"
"Kış için lazım olan; un, yağ, tuz, şeker-çay gibi ihtiyaçlar
ile davar için ot- saman hatta yem götürüp yazdan depolarız,
kışlakta bu işler için basit kapalı yerimizvar.Daha yaz bitmeden
odunumuz dahil her şeyi hazır ederiz. Davarın da kalacağı kapalı
yerVar."
"Kışlakta keçiIer nasıl beslenir?"

sağlıyorsun?"

"Ailecek yaylakta da kışiakta da bu çadırda ikamet

"Ramazan bu keçilerden

-

davardan ne gibi gelirler

"Davarın sütünü satıyorum, kendime damızlık olarak
ayırdıktan sonra damızlık niteliği olanları damızlık olarak
satıyorum, Erkeçlerden fazlalıkları ve damızlık dışı olanları
kasapl ık, adakl ık ve kurbanlık olarak satıyorum."

"Ramazan bu gelirleri koyundan da elde edebilirsin

neden keçi?"

"Beyim biz keçiye alışmışız, koyunla yapamayrz. Ayrıca

biz Yörükler arasında şöyle denir: 'Koyun elden yer davar dağdan

yer"'

ediyor?"

"Süt sağımı ne zaman başlıyor ve ne kadar devam

"Doğum yapan keçiler mayıs ayının ortasından itibaren
sağım yapılabilir ama biz oğlağın emmesine bırakırız, ta ki ovaya
indikten sonra sağıma başlarız. Sağım yaklaşık 45-50 gün kadar
devam eder. Keçi tekeye geleceğine yakın zaten sütü kalmaz."
"Sağmal keçilerden günde ne kadar süt alabiliyorsun?"
"İlk başlarda günde 30-35 Litre süt sağıyorduk ama
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zaman geçtikçe azalü, artık süt sağımının son zamanları, günde
ancak 15-20 litre süt alabiliyoruz."

doğum işinde beceriklidir. Zaman zaman özellikle çeşitli aşıların

yapılması için veteriner getiririz. Yine de gerektiğinde iğne
yapmak- ilaç vermek gibi işleri kızım Nuray yapar."

Ben de dönüp Nuray'a sordum:
"Nuray, sen bu keçilerin doğum iş|eri ile sağlık işlerinden

başka ne işleryaparsın?"
"Davarı dağa götürüp güderim. Aşağı indirip süt sağarım,
oğlakları beslerim. Keçilere su veririm, hasta olanlara ilacın yanı
sıra yem veririm. Dağdan gelişte, sakatlanan, kaybolan var mı
diye kontrol ederim..."
"Dur bir dakika; keçilerden sakatlanan ve yaralanan
olursa anlarsın ama eksikliğini nası|
anlarsın?"

mı?"

"Ramazan Çomaklı'da senin gibi keçi sürüsü olanlar var

"Var, var da eskisi kadar değil. Benim ilk genç|ik
yı|larımda bizim köyde 30 kadar sürü vardı ve toplam 24 bin
baştan fazlakeçi vardı. Eskiden böyleydi. Şimdilerde 7-8 kadar
çoban (Yörük aile) kaldı. Toplam keçi sayısı ise 3000 (üçbin) kadar
ancak çıkar."

"Ramazan, keçi sürüsü olanların şu sıralar belli başlı

sorunu nedir."

"Oohoooo! Sorun çok da,yalnz bizi sıkıntıya sokan bir
şikdyetimiz var. O da şu: Devlet; çiftçilerin mahsulüne zarar
veriyorlar diye, domuz sayısını azaltmak ve denetim altında
tutmak için dağlarımıza canavarlar (kurt) saldı. Kudar, domuz
sayısını azaltlı ama aç kaldıklarında bizim sürülere saldırmaya
başladılar. Yani çiftçiler domuzların zararndan kurtu|urken biz
davar sürüsü sahipleri canavarların keçilerimizi telef etmesinden
dolayı zarar görmeye başladık. Dikkatli olmamız, sürünün
başından hiç ayrılmamamız gerekiyor. Bir fırsatını bulduklarında
saldırıyorlar."

Ramazan Kaçar'ın mevcut çadırı ulu bir ardıç ağacının
altında. Keçilerin barındığı, çitle - tel ile çevrili yer ise ulu bir

"Sayarım. Aslında keçiler benim çocuğum gibidir. Belki
inanmazsınız ama sürümüzdeki bütün
keçileritanırım. Mesela; kendi keçilerimizden 5-10 kadarı başka
bir sürüye karışmış olsa, o sürü bin baş bile olsa içlerinden kendi
keçilerimizi bulup çıkarırım."
"Pekiyi Nuray, başka ne işleryaparsın?"

"Çadırda ve kırda yemek yaparım. Bulaşık yıkarım, çamaşır
yıkarım. Kışlık ekmek yaparım aynca zaman zaman hamur işi
bazlama, gözleme ve kek gibi yiyecekleryaparım."
"Nuray senin tahsilin var mı?"
"Ortaokul mezunuyum."

çitlenbik (sakız ağacı) ağacının a|tında. Davarın yemlikleri
barınma çitinin hemen yanında, sağım da burada yapılmakta.

Çitle çevrili yerin elli metre kadar güneydoğusunda ise davarlar
için sulama hatılları var. Sulama yerinde de bir ulu ağaç ve ağacın
hemen yanında koca bir su tankeri var. Çadır Kaçar ailesinin evi
durumunda. Çadırın içinde küçük bir buzdolabı, televizyon ve
aydınlatma amaçlı ampuller var! Diyeceksiniz, hani Ramazan'ın
çadırı yerleşim yerine uzakta, kırda ulu bir ardıç ağacının
altındaydı? Evet öyle de; ta baştan yazmıştım ya, zamane Yörük
çadırları o eski muhteşem kültürden farklı diye... Çadırın hemen
önünde televizyon için uydu çanağı, onun yanı başında da 1,5
metre kadar yükseklikte, demir bir kaide üzerine yerleştirilmiş,
,!metreye 1 metre kadar küçük ebatta, 'güneş enerjisini
sadece

" Nuray son olarak sana bir şey soracağım. Köylerde
özellikle de şehirlerde senin yaşlarında genç kızlar ve bayanlar
var. Onları mutlaka görmüşsündür, onlar gibi yaşamak istemez

"Ramazan, bu küçücük levhanın ürettiği elektrik size

dünya ciışındalar. Yanlarına varıyorum, duyacakları sesle
konuşuyorum duymuyorlar, İyi söylesem de kötü söylesem de
umurlarında değil. Bunların, yakınlarını - çevrelerini bırak
kendilerine bile hayrı olmaz. Yanlarına gittiğimde sıkılıyorum,

misin?"

"Ohooo! Çok görürüm onları. Köyde ve şehirde
akrabalarımız var, zaman zaman onlara giderim. Benim yaşımda
kızlarla da konuşmaya çalışırım ama pek konuşamayız. Aslında
onlar büyükleri ile mecbur kalmadıkça konuşmadıkları gibi kendi
aralarında da pek konuşmuyorlar."
"Şey, Nuray ben pek anlayamadım?"
"Anlamayacak ne var siz de görmüşsünüzdür; her birinin elinde
telefon, parmakları pıt pıt pıt, gözleri feldir feldir| Hepsi de sanki

elektrik enerjisine çeviren' büzenek var.
yetiyor mu?"

"Yetiyor. Bu küçük buzdolabımız çalışıyor,

televizyonumuz çalışıyor ayrıca çadırın içindeki ve önündeki

aslında on|ara biraz da acıyorum. Ozellikle akraba olanlar bazen

lambalar da yanıyor."
"Pekiyi hava bulutlu olduğunda ne yapıyorsunuz?"

beni çağırırlar ama hiç gidesim gelmez...

"Hiç güneş açmasa 4-5 gün idare ediyor. Bu arada 2-3
saat güneş olsa yetiyor."

sız Hıç İşsiz xeı-olNız Mı?

Anladığım kadarıyla 200 başlık bir davar sürüsünü çekip
çevirmek hiç de kolay iş değil. Ramazan oldukça yaşlı üstelik
gözleri az görmeye başlamış. Ramazan'ın hanımı da yaşlı ve

TUNCER GÜNAY
Devlet okullarında öğretmenliğe başlamak için yaptığım

görünüşe göre bir davar sürüsünü çekip çeviremez. Bu durumda

başvurunun üzerinden neredeyse bir yıl geçtiği halde bir türlü
atamalarımız yapılmamıştı. Atamalarımz yapılacak diye özel
dershane ve kolejlere de başvurmamış olduğumdan ay|ardır
maddi yönden çok ama çok feci bir hayat yaşıyordum. Dirliğim,

geriye tek kişi kalıyor, Nuray.

"Ramazan Davarın öze|likle bilgi ve beceri isteyen işleri

ile aile içinde kim ilgilenir?"

"En teknik, en bilgi isteyen iş davarın

doğumudur.

Keçilerin doğumu ile hepimiz ilgileniriz ama en çok kızım Nuray

düzenim, aile saadetim ve huzurum, düzenli bir işim olmadığı için
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adamın kafasını bir odunla dağıtıp başımı adamakıllı bel6ya

bozulmaya başlamıştı. Tüm çaresizliğe ve zorluklara rağmen
canımt dişime takarak ailemi, saadetimi kurtarabilmek için büyük
bir mücadele veriyordum.

sokmamak için işi bıraktım. On beş günlük çalışmanın
karşılığında aldığım para ile temmuz ayının ev kirasını, yakıt
aidatını ve köşedeki markette açtırdığım hesabın borcunu
ödedim. Ayrıca Kızılay'daki bebe giyim mağazalarından birine

Sabahları erkenden Etimesgut'un Güneşli

istasyonundan banliyö trenine biniyor, Ankara'ya geçiyordum,
Sonra da tüm gün iş arıyor, akşam da eve dönüyordum. Akşam
eve dönünce çocuklarımızı alıp yakınlarda bir yerdeki "Yunus
Emre Parkı"na gidiyorduk. Orada kızım Aybike'yi salıncaklara,
tahterevallilere bindiriyorduk. Hafta sonlarında Dikmen'de
bulunan kayınvalidemlere gidiyor, onlarda kalıyorduk. Bazen de

giderek kızlarımın bazı ihtiyaçlarını karşı|adık.
İki gün sonra, 100. Yıl Sitelerinde bulunan bir apartmanın

yöneticisinin telefonla kayınpederimi arayıp bana mesaj
bırakması üzerine çağrıldığım adrese gittim. Bu apartmanın
çatısını geçen yıl değiştirmiştik. Buradakiler beni tanıyorlardı.
Onlara bahçe, tamir, boya, sıva işleri olursa beni aramalarını
söylemiş ve kayınpederimin telefonunu bırakmıştım. İşte bu
yüzden bahçe işleri çıkınca beni hatırlamışlardı. Apartman
yöneticisi emekli bir hava astsubayı idi. Yönetici ile hemen iş
görüşmesine baş,ladık. Fiyat belirlemek için bahçeyi birlikte
inceledik. Bahçe, üç apartmanın müşterek bahçesiydi. Böyle

onlar bize geliyorlar, bizde kalıyorlardı. Gelirken de yanlarında bol

meyve, yemiş, kahvaltılık ve yemeklik malzeme getirdiklerinden

ev tam bir şölen yerine dönüyor, bol nefis yemekler yeniyordu, Tek
meselem vardı, o da iş bulamayışım, işsiz oluşumdu.

Temmuz başlarında, daha önceden yanında çalışmış

olduğum Yozgatlı çatı ustası Muzaffer Oren ustaya telefon açtım.
Bana verebilecek bir işi olup olmadığını sordum.
- Gel! Ne duruyorsun? Sen bana ş.imdi çok lAzımsın.
Yarın sabah atla gel. Balgat'tayız. 100. Yıl lşçi Bloklarına gel.
Karakolun tam karşısındaki bloktayız. Hemen bulursun.
- Sağol usta be... Vallahi çok rahatlattın beni,

olunca da epeyce geniş bir yer tutuyordu. İki kamyon kadar moloz,
taş ve çöp vardı. Yaptığım ince|eme sonucunda, burada en az bir
haftalık iş bulunduğu kanaatine vardım.
- Eee? Ne diyorsun hoca? Hakkından gelebilecek misin?
Biraz zahmetl i olaca k a m a...
- Hayır hayır, zahmeti problem değil. Ancak en az bir
hafta da bitirebilirim. sizin aceleniz var mı?
- Yok yok! İşi iyi yap, beni mahcup etme de ne zaman
bitirirsen bitir. Ağır ağır, yavaş yavaş yaparsın. Molozları şu

Ertesi gün tarif edi|en yere gidip hemen işe başladım.
Daha önce yaptığım işlerdi... Çatıdaki alüminyumlar sökülüyor,
vinçle aşağı indirilip istifleniyor... Çatının altında, yı|ların tozunu,
pisliğini, çöpünü, güvercin pisliklerini ve ölülerini barındıran o
iğrenç, sarı izocam tabakaları kaldırılıp çatı temizleniyor... Bu
esnada bir sauna kadar kızgın ve harlayan bir ortamda, sıcaktan
nefes alamaz bir hale geliyorsunuz. Feci bir toz yutuluyor.Yaz
ortasının o korkunçgüneşi ve sıcağı altında, herkesin saklanacak
gölgelik bir yer aradığı saat|erde, her biri kızgın fırın taşlarına

köşeye yığarsın. Sana şimdi neler lazım hocam? Hemen tedarik

edelim.

- Kazma, balyoz, iki boş teneke, el arabası, bel, tırmık,
uzunca 2}30 metrelik bir sulama hortumu, murç, keski, testere,
kum eleği...
- Tamam bunların hepsi bizde var. Ne zaman başlarsın
hocam?
- Şimdi! Ben hazırım. Şu aletleri getirin de başlayalım,

dönmüş olan kiremitler döşeniyor.,.

Bir akrobat kadar dikkatli olunması gereken yerlerde,
aşağılara uçmamaya gayret edilerek oluklar, saçaklar takılıyor.
Kalın kalın (5x1O'luk, 10x'lO'luk) keresteler vinçle çatılara

- Oooo! Çok iyi, çok iyi. Hadi hocam, o zaman bir
"Bismillah" de başla şu işlere. Seni biliyorum hoca, sen iyi
çalışıyorsun... Çaylar, yemekler bizden. Ucret işi nasıl olacak

çıkarılıyor. Bu korkunç yıpratıcı işler yetmezmiş gibi, bir de ortalığı

telaşa veren, bağırıp çağıran, adeta tabakhaneye bir şey

hocam? Yevmiye mi, götürü mü yapa|ım?
- Burayı götürü yapalım. Böylece, daha çok para almak
için işi dümenden uzatıyor demesinler.
- Tamam, anlaştık o zaman. Ne kadar ödeyeceğiz?
- ..,?Dur etrafa şöyle bir daha bakayım. Tamam, tüm

yetiştirircesine hızlı çalıştıran ustanın ve kalfaların yarattığı stres
ve baskı vardı. Ellerim yarılıyor, kanıyor, gözlerim su gibi akan
tuzlu terlerden dolayı yanıyor, sırtım sırılsıklam ıslanıyordu.
Akşam saat 18.oj'de iş paydos edildiğinde aceleyle
temizlenip üstümdekileri değiştiriyor ve çalışma yerinCen adeta bir
cehennemi terkeder gibi arkama bile bakmadan uzaklaşıyordum.
Bir dolmuşla hemen Kızılay'a geçip Sakarya caddesindeki bir çay
ocağının yol üzerine atılmış taburelerinden birine oturarak iki - üç
bardak demli çay içiyor, oradan Sıhhiye istasyonuna gidiyordum.
Buradan da banliyö trenine binerek eve geçiyordum.

Eve giderken bir iki gazete a|mayı asla

işleri içinde '15 milyon. O da sizi tanıdığım için... (94-95

Temmuz'una göre ücretler)
Hiç

,15

- Aaaaa ! Şimdi olmadı işte hocam. Vallahi fazla dedin.

olur mu?

- Yahu ben öy|e dedimse sen de kendi fiyatını söyle. Ben
pazarhğı bilmem de sevmem de. Sen de bir söyle hele. Uzlaşırız,
kolay...

ihma|

etmiyordum. Eve gelir gelmez hemen banyoya girip soğuk bir duş
alıyor ve ancak bu saatten sonra serinleyebiliyordum. Bütün gün
boyunca güneşin yakıcı ışınlarını en dik açılarla alan ve had

- 10 oIsun hocam!

- ........? Abi vallahi kurtarmaz. Buradan, ben yedi-sekiz
günde zor çıkacağım. Yevmiyeye vursan 7-18 milyon yapar.
İşimi beğenmezseniz bir lira bile almayacağım. Yapma abi, lnsaf
etAllahaşkına.

safhada kalori yakan vücudum adeta kızgın bir makinaya
dönüşüyor ve iş bittikten sonra bile bedenimin yüksek sıcak|ığı

,1

saatlerce devam ediyordu. Yatağa girdiğimde her yanım sızım
sızım sız|ayıp yandığından bir türlü rahat uyuyamıyor, fırıldak gibi
dönüp duruyordum. Eve gelince yaptığım soğuk banyo, az da olsa
beni serinletiyordu. Sonra rahat ve bol bir şeyler giyinip balkona
çıkıyordum. Ayaş ve Sincan taraflarından püfür püfür bir dağ
meltemi esiyorve akşamı serinIetiyordu.
Eşim Ebru Hanım, yorgunluğumu alması için hemen çay
yaptyor, yanında da kısır - mercimek köftesi gibi yiyecekler
getiriyor ve bana bunlarla hoş saatler yaşatıyordu. Bu anlarda iş
yorgunluğunu tamamen unutuyor, çok mutlu oluyordum. Kızım
Aybike oyuncaklarıyla oynuyor, Yeni doğan bebeğimiz Yasemin
ise minik yatağında mışıl mışıl uyuyordu. lş dönüşünde, evde ev
hanımının hazır|adığı mis gibi çayı içerek, pastaları ve kekleri
yiyerek gazete okumanın tadını ve hazzını bu anları yaşayan aile

- Bak, son fiyatı veriyorum. ltiraz falan dinlemem hoca...
12 o|sun! Hatırım için... Ben askerim, sen de asker çocuğusun,
beni kırmazsın. 12son, tamam mı?
- Eh olsun bakalım komutanım. İşten memnun kalırsanız
diğer apartmanlardan da iş bulacaksınız anlaştık mı?
- Oyle olsun. Anlaştık hoca. O konuda rahat ol,

Bu bahçe işinin patronu da ustası. da bendim. Bana

kimse emirvermiyorve hakaret de etmiyordu. lşlerin planlamasını

her şeyiyle kendim yapıyordum. Bu nedenle çok ağır, yorucu
tarafları bulunsa da bu işi son derece zevk ve hazalarak, mutluluk
içinde yapıyordum. İlk iki gün, bahçeden yaklaşık iki kamyon
dolusu taş, tuğ|a, şişe, teneke ve kağıt gibi moloz ve çöp atıkları
topladım. Bunları bahçenin dışına çıkarıp bir köşeye yığdım.
Böylece bahçenin toprak zeminini, yabancı her türlü maddeden
arınd ırılmış bir şekilde ortaya çıkard ım.

reisleri çok iyi biIirler.

Muzaffer Usta'nın yanında ancak on beş gün
çalışabilmiştim. Son derece ağır ve hırpalayıcı iş temposu, aşırı
sıcaklar beni çok yormuştu. Daha da önemlisi, lı4uzaffer usta ile
ortak çalışan ikinci ustanın tahammülümü ve asabımı çok
zorlayan hareketleri ve fesatlıkları beni sonunda yıldırmıştı. Bu

Üç-dört ve beşinci gün boyunca, kimi zaman epeyce
zorlanarak, bahçenin her tarafını belledim. Bazen toprağa
gömülmüş kocaman taşları sökmek veya balyozla kırıp ufalamak

zorunda kaldım. Altıncı gün, bellenen toprağı kürek ve tırmıkla
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inceltip çim ekimine hazır hale getirdim. Yedinci gün, çim

tohumlarını ekip üzerlerine davar gübresini serptim ve bir kütükle
toprağı döverek sıkıştırdım. Son olarak da bahçeyi suladım.
Başlangıçta bu bahçenin adam edileceğini sanmayan ve bundan
umutlarını kesmiş olan apartman sakinleri, bir hafta boyunca beni
kuşku ve sessizlik içinde izlemişler, bahçenin son halinigördükleri

Eşinizi çok sevmek, çocuklarınıza çok düşkün olmak,
sağlam ve istikrarlı bir geçim kaynağına sahip olmadıkça evliliği
tek başına kurtarmaya yetmiyor. Ben bunun canlı örneğini kendim

pürüzsüz, üzerine toplu iğne atsanız fark edilecek kadar temiz bir
bahçe ortaya çıkmıştı. Yönetici bundan çok memnun kalmıştı.
Akşam vedalaşırken:
- Hocam bravo vallahi. Herkes çok memnun kaldı. Al şu
paranı helal hoş olsun. Beni yanıltmadın. Güle güle hoca. Seni
yine arayabilirim.
Alnımın teriyle, tertemizinden bir para kazanmıştım.
Cebimde on iki milyonluk bir para destesinin verdiği sıcaklık vardı.
Ebru ve çocuklar o gün kayınvalidemlerde idiler. Ben de yanlarına
gitmeye karar verdim, Giderken yaş pasta, baklava ve kahvaltılık
gibi malzemeler aldım. O gün|erde üç-dört günlük bir bahçe işi
daha aldım. Buradan kazandığım parayı da ekleyerek Ağustos
ayının kira ve yakıt aidatını çok erkenden ödedim. Sıra Eylül
ayının aşılmasına gelmişti. Maalesef, bundan sonraki günlerde
böyle bereketli, kazançlı bahçe işleri birdaha çıkmadı.Ağustos'un
1S'inden sonra yeniden işsizlik ve tabii ki parasızlık günleri
başlamıştı. Eylülayı başladığında h616 işsizdim. Eylülayının kira
ve yakıt ödemesi yaklaşıyordu. Ustelik yakıta yeni zamlar gelmiş

benim atamamı yaptığında iş işten çoktan geçmiş, adresime
boşanma davasının tebligatIarı gelmeye başlamıştı...

zaman da şaşkınlık ve hayranlıkla bakakalmışlardı. Tertemiz,

ve yakıt aidatı da artmıştı.

Ben bunlarla boğuşurken Eşim Ebru

Hanım

Kavaklıdere'de bulunan Hilton Oteli'nde staja başlıyordu. Ailem
yeniden parçalanıyordu. Bana rüya gibi gelen ve tam bir aile
mutluluğu yaşad ığım berabediğimizin ömrü iki ay sürmüştü.
- Tunç stajım sabah başlıyor. Saat 08.09'de işbaşı

yapacağım. Akşam 18.@'de paydos oluyor. Ben ta Etimesgut'tan
gidip gelemem staja. Ben stajda iken, çocuklaradayalnız başına
sen bakamazsın. Mecburen onları da annemlere götüreceğim.
Her akşam çocuklar|a buraya gelemeyeceğimize göre staj bitene
kadar ben de annemlerde kalacağım. Hafta sonları da buraya
geliriz merak etme sen.

yaşadım. Uzun süren işsizlik çok korkunç, sarsıcı, yıkıcı,

mahvedici bir süreçtir.
Benim ocağım, yuvam işsizlikyüzünden dağıldı... Devlet
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(Maxime Collignon-1897' devam)Tömbekinin kokulu

buharı ve bitmek bilmeyen sohbetler... Zamanın değerinin bu

kadar düşük olduğu bu doğu kentinde günün yarısını

öldürmek için başka ne gerekir ki?
Kent, Pazar yerini ve limanı dışarıda bırakan ve Türklerin
'Kaleiçi'diye adlandırdıkları şehrin büyükçe bir kısmını içine
alıyor... Surlarla güneydoğuda, kayaların dik bir yerinde
bulunan deniz feneri arasında Rum halkının tatil günlerinde
gezdiği bahçe|er ve meyvelikler uzanıyor. Açık renkli, zengin
desenli Anadolu usulü giysileriyle kadınlar gruplar halinde

meyvelikleri dolaşıyor

ve sonra da oturmaya

falezlere

gidiyorlar. Falezlerden bakıldığında körfezi çevre|eyen, yer

yer parçalı olan ama yeşilliklerle güzelleşen kıyılar ve 10
metreden daha yüksek bir mesafeden gürültülü bir şekilde
denize dökülen şelalecik|er görülebiliyor...

Hans Rott- 1908. '2 Mayıs günü akşam karartısında
çınarların, güllerin ve yabani asmaların yeşil bir çardak
oluşturduğu Pazaryerinden ve üzerinde dolunayın büyüleyici

ışığının aksettiği gölge|iklerin örttüğü dar sokaklardan
geçerek at sırtında Adalia'ya girmemiz benim için hiç
unutulmayacak bir an olarak kalacak. Ertesi gün kenti
dolaşmaya çıktık; Adalia Limanı'nın bir amfıtiyatroyu

of Ebru ooff!
Ne var, ne ofluyorsun Tunç? Sana kim dedi, git

- !!Ooof,

-

EzG

Etimesgut'tan ev tut diye! Benim staj yapacağım aylar önceden
belliydi. Bizi bu dağ başına atan sensin. Mecburen staj bitene
kadar katlanacağız bu sıkıntılara.
- Ebru'cum işim olmadığı için ucuz olsun diye evi buradan
tuttum. Atamalarımız yapılınca buralardan kurtulacağız. Söz
veriyorum sana... Staj boyunca kendi evimizde kalabilirsin.
Annenlerde kaImana gerek yok...
-..? Tunç suratını asma lütfen! Madem, bul
çocuklarımıza bir bakıcı, ben de annemlere gitmekten vazgeçip

anımsatan yarım daire şeklindeki girintisi bahçelerdeki incir,
badem, portakal, fındık, nar, kiraz ve zeytin bolluğu ile iri
kaktüs ve zakkumlar bizi aynı derecede hayrete düşüren bir

şaşkınlık yarattılar. Düden'in dar sokaklardaki sayısız

kanallarla adeta birer yapay şelale gibi denize dökülen suları
çok sayıdaki değirmene de güç veriyor. Gözler, yüsek kıyı
kayalıkları üzerinde tepelerin yaz aylarına kadar karla kaplı
olan heybetli Lykia dağlarının muhteşem zirvelerinive hemen

burada kalayım. Bulabilecek misin bir bakıcı? Çocuklarımızı
annemlere bırakıp da sadece ben gelemem buraya. Oyle
istemiyorum. Ya ben de annemlerde kalırım ya da bakıcı

ardından Khimaira'nın ateşinin yandığı Olympos'taki

bulacaksın. Bulamam diyorsan ozaman sus lütfen.
Ebru staj yapmaya mecburdu. Çocuklarımız için önerdiği
bakıcı çözümü aslında yanlış değildi. Ancak ben evin kirasını,
yakıtını güç belA öderken bir de bakıcı tutabilecek durumda
değildim. Mecburen, iç yakıcı olsa da işler Ebru'nun dediği gibi
olacaktı. Ebru staj bitene kadar çocuklarla beraber annesinde
kalacaktı. Ayrı kalmalar yeniden başlıyordu artık.

Yanartaş'a uzanan Solym dağlarını izlerler..."

Bütün bu olan bitenler acaba eşim Ebru'nun

penceresinden nasıl görünüyordu? Yaziyet ve gidişat eşim ve
yakınlarının penceresinden muhakkak ki çok olumsuz, umutsuz,
çok berbat ve başka görünüyordu.Aylardır işsizlik girdabından
çıkamayan, aylardır istikrarlı bir geçim sistemi kuramayan bir
damat, bir koca, acaba bütün bunların ceremesini ortak çeken
evin hanımına ve onu çok seven yakınlarına nasıl görünürdü?

"Gezginleri n Gözüyle Yazıla n ları n Aydınlığı nda Pa rlaya n Antalya"
adlı seri yazımız son buluyor.
Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma

Enstitüsünce hazırlanan "Gezginlerin Gözüyle Antalya" adlı
eserinden alıntı yapılarak okuyucularımıza sunulmuştur.

Şahsen onlardan biriolsaydım bana hiç iyigörünmezdi.

Empatiye başvurarak her şeye bir de Ebru'nun
konumundan baktım. Kendimi Ebru'nun yerine koyduğum zaman,

NEvzUHUR

yaşadığım işsizlik gerçeğinin, düzeltemediğim kötü sosyal
statümün ve bunların yol açtığı sıkıntı ve sorunların bir evin kadını

için hiç de arzulanır ve katlanılır bir şey olmadığını çok

iyi

görüyordum.
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