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ALİ DEMİREL ise, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz ucunda bulunan YOROS KALESİhakkında aydınlatıcı

bilgiler sunarken, yalan olarakyazılan tarihlere de dikkat çekiyor.

DERGAH-I LEYLA'NIN YASAKLARI BOL DONEMIbaşlığını taşıyan ilginç yazı, tahmin edeceğiniz gibi
ANDAÇ'ın. Bizdekive dışarıdaki.o yasaklar ne imiş, okuyunca öğreneceksiniz.
ignnHiN/ şAşMA,nın GöNüLHtJKIJKLJNDAVERASET iNri«ntiadını taşıyan denemesi de sizlere güzel
tadlar sunacak.
TUNCER GÜNAy,ın KiMi MÜzAyEDE EVLER1NDE HİrcNİN aİNBİRyoLU başlığıy|a sunduğu bu yazısı,
53. sayımızda yayınladığımız yazısının mütemmimi durumunda olup oralarda oyunların nasıl döndüğünü tekrar
gözlerönüne seriyor.
Şai r M U STAFAAYVAL l da EY LÜ Lu nva n ı şi iriyle gön ü l tel leri mize doku n uyor.
Birsonraki sayıda buluşabilmek ümidiyle hoş çakalınız.
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okullarda okutulan ders müfredatlarının
Cumhuriyet tarihinde ilk defa kamuoyuna sorularak
düzenlenecek olması hayli dikkat çekti. Taslağın askıya
çıkmasının ardından, askıda kaldığı sürece 200 000'e
yakın öneri ve eleştiri aldığı söyleniyor. Çocuklarımıza
öğretilecek olan bilgiler ne kadar sağlıklı olursa o kadar
sağlam nesiller yetişir.Zaten bunun aksini iddia etmek akıl
tutulmasıyla izah edilebilir.
Matematik, Fizik, Kimya gibidersler için yapılacak
'fazla bir şey yoktur. Onlar kendi kanun ve formülleri
içerisinde öğretilmeye devam edecektir. En fazlai gerekli
yeni bilgiler ilöve edilir, gereksiz olanlar müfredattan

çıkartılabilir. Edebiyat, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Din
Kültürü gibidersler ise revizyona daha çok muhtaçIır,Zira
bunlar diğederi gibi değişmez belli kanun ve formüllere

göre deği|, yazann özellikle de yazdıranın takdiri
doğrultusunda şekillenir. Bu şekilleniş; diIimize,

inancımıza, tarihimize, kültürümüze, örf ve Adetlerimize,
yani bizi biz yapan değerlere ne kadar yakınsa o kadar
faydalı, ne kadar uzaksa o kadar zararlıdır. Dilde tahribat,
imanda küfür, tarihte yalan, örf ve ödetlerimizde sapkınlık
milletin yok olmasına kadar gidebilecek durumdadır.
Böyle bir girizgAhtan sonra konuya biraz daha
yaklaşalım. Ancak, sonda söyleyeceğimizi önceden
söyleyelim ki vereceğimiz bazı misAllerden dolayı kimse
art niyet aramaya çalışmasın. Yazdıklarımız, yarayı
kaşıyıp kanatmak niyetiyle değil, değerlerimizin
muhafazası için elden gelen gayretin gösterilmesi
adınadır. Geçmişte yapılan bazı uygulamalar insanlarımız
üzerinde deprem etkisi yapmış, artçıları ise şöyle veya
böyle günümüze kadar ulaşmıştır.
Önce Mi|lT birliğimizin devamı için çok önemli olan
dil konusuna bir kapı aralayalım.

Dil inkılöbı ile başlayan 'Öztürkçecilik' gayretleri,
kelimelerde yapılan tasfiye ve yerlerine asılsız kelimelerin
yerleştirilmesi ile dil büyük bir çıkmaza sokulmuştur. Bu
çıkmazdan kurtulabilmek, Türkçeyi tekrar kendi mecrası
içerisine çekebilmek için bu defa da; 'Türkçenin en eski bir
dil olduğu, Türkçenin bir kaynak dil olarak başka dillere
tarihin en eski asırlarından beri çok sayıda kelime verdiği,
dolayısıyla yine o dillerden alarak kullanılmasında bir
mahsur olmayacağı, böylece Türkçeye başka dillerden
gelmiş ve Türkçeleşmiş. bütün kelimeleri Türkçe saymak
gerektiği'ni savunan GUNEŞ- DlL Teorisi ortaya atılmış,
böylece öztürkçecilikten doğan dil keşmekeşi önlenmeye
çalışılmıştır,
HAlbuki böyle yapı|acağına; 'Bir yanlış yapıldı,
bundan geri adım atıyoruz. Dilimizin kendi akışı içerisinde
kalmasının daha doğru olacağına inandık, tabii yola

dönüyoruz' denilip öztürkçecilik faaliyetinden
vazgeçilebilinirdi, Ortaya böyle bir teori sürülerek
trajikomi k du

ru

ma düşü

l

m

üştür.

1938'den sonra GÜNEŞ-DİL Teorisinden

uzaklaşılmış ancak dilde tasfiyecilik hızla devam etmiştir.

Aslı astarı, soyu sopu bulunmayan pek çok uydurulmuş

kelime bu güzel dilimizin içerisine ödeta pompalanmıştır.
HAlen de dur durak bilmeden pompalanmaya devam
edilmektedir. Pek çok kişi dilci kesilmiş, dili dilediği gibi
kullanmayı hüner saym ıştır,

Geçenlerde bir makalede okuduğum;

"sorunsalıdır" kelimesi beni hem güldürdü hem de
teessüre sevk etti. Gütdürdü; çünkü elle tutulacak bir yanı
yoktu. Hani; "Deveye neren eğridemişler, nerem doğru ki
demiş." o misal işte... Teessüre sevk etti; çünkü
Türkçemize böyle ne olduğu belirsiz bir şey daha kelime
diye sokuluyordu. Türkçemizin gramer yapısı üzerinde
o|uşturulan tahribat da ayrı bir yarad

ı

r,

Şimdi; 'Dilimiz nasıl olmalıydı?' sorusunun

cevabını konunun uzmanlarından alalım.
Önce Nihad Sömi BANARLl'ya kulakverelim:
" Meselö Türk milletinin tarihinde imAn savaşları,

NEY,lIJhfiJF.

-

Türkçe'nin Müdöfaası Kırk Münewer Kırk Makale / Sebil
Yayınları2008 ist.)
Nevar ki böyle olmamış, gerek bazı dönemlerde
devletin resmi kurumları vasıtasıyla (Türk Dil KurumuTRT gibi), gerek fertlerin keyff davranışlarıyla Türkçe
perişan bir höle sokulmuştur. Bugün günümüz konuşma
ve yaA dilinden kelime ayıklama ihtiyacı hasıl olmuştur.
Sözlükler gözden geçiriImeli, ders kitaplarında muhteviyat
kadar dil konusu da dikkate alınmalıdır. Bu arada yukarıda

medeniyet savaşları, vatan savaşları kadar devamlı lisan
savaşları da vardır.

Milletimiz, asırlar boyunca, onun kolunu
bükemeyen kuvvetlerin, dilini bükmek yolundaki amansız
baskıları karşısında, Türkçe'yi tıpkı bayrak gibi, vatan gibi
korumak ve yüceltmek heyecAnını duymuş ve bunda
muvaffak olmuştur.

Vatan edindikleri ülkelerde, daha ewel yaşamış,

büyük diller ve büyük sanatlar varsa, bunların tesTri altında
kalıp kendini kaybetmemiş miIlet çok azdır.

adı geçen BANARLl Hoca'nın Türkçenin
kitabı ndan, Türk

Tarihte millT dili ve millT karakteri koruma zaferini
düny6nın en büyük eski kültürleri ülkesinde gerçekleştiren
Türk milleti, bunun için başka milletlerle ölçülemeyecek bir
milli zafer kazanm ıştı r:
SelçÜk ve bilhassa Osmanlı asırlarında, Türkçe,
başta Arapça ve Acemce ile değil, fakat, onlar da döhil,

başta Yunanca

ve Lötince olmak üzere Rumca

H

ükümdarları

n

ı

Sırları

n Türkçe'ye gösterd ikleri

hassasiyetin biIinmesi adına; "Sultan Abdülhamid'in
Türkçeciliği" bölümünün okunmasını bilhassa tavsiye
ederim.

Şu anda yeri gelmişken, bir konuyu

belirtmeden geçemeyeceğim.

da

Bir yarışma programında; ' Harf Devrimini
yapmayı düşünen padişah hangisidir?' benzeri bir

ile,

Ermenice ile, italyanca ile ve başta Sırpca olmak üzere
bütün Balkan, Kafkas ve Süriye dilleriyle çok tabiT bir ölüm
kalım mücödelesiyapmış ve milletimizin büyük dil sevgisi
ile Osmanlı Hükümdar Ailesi'nin şuurlu TürkçeciIik
siyöseti, bu savaştan muzaffer çıkm ıştı r.
Bugün, bütün dışarıdan ve içeriden yıkmalara
rağmen, Türkiye'de hAlA büyük ve güzel bir milli dil
yaşıyorsa bunu yabancı ülkelerde dil zaferi kazanmış bir
milletin bu millT lisan yaşatma gücüne ve alışkanlığına
borçluyuz.
Türkiye'de bir Yahyö Kemal Türkçesi, bir Reşat
Nüri Türkçesi, bir Refik Hölid, HAlide Edip, Föruk Nöfiz,
Orhan Seyfi, hattö Said Föik ve Orhan VeliTürkçesi bugün

sorunun doğru cevabı (!) ll, Abdülhamid olarak verilmişti.
Bu hususu da tarih araştırmacısı Mustafa ARMAĞAN'ın
29 Eylül 2013 tarihli bir makalesiyle cevaplamış olalım.
'...İddla; Sultan Abdülhamid'e ait olduğu iddia

edilen 'Siyasi Hatıratım' adlı kitaba dayanıyor. Güya
deyesiymiş k!'Yazımızı öğrenmek pek kolay değildir. Bu
işi ha|kımıza kolaylaştırmak için belki de Latin alfabesini
kabul etmek yerinde olur.'

Ali Vehbi Bey adlı, kim olduğu bilinmeyen biri
tarafından Fransızcaya çevrildiği söylenen bu kitabın
Osmanlıca aslı bulunamadığı gibi metnin kendisinde de
şüpheleri davet eden pek çok nokta mevcut. İçerisinde
ona ait olduğunu söyleyebileceğimiz bazı parçalar
mevcutsa da bunlar Abdülhamid'in Hatıratı olduğunu
göstermez. (Bütün Abdülhamid hatıratlarının uydurma
vçy? en azından şüpheli olduğunu gösteren Ali
BiRiNCi'nin Divan Dergisi'ndeki makaIesi mutlaka

hAl6 en sevilen Türkçe ise; bir YOnus Emre ve bir
Karacaoğlan Tü rkçesi bi rbirinden farks ız, g üzel Türkçeler
hAlinde höl6 en çok sevilen dillerse, bunu milletimizin
büyük ve millT dil şuurü'na ve başka dillere mağl0p
olmamak için asırlarca yürüttüğü dil savaşları'na

okunmalı)

borç|uyuz.

Ayrıca bir sözün siyak ve sibakını da göz önünde
tutmakgerekmez mi? Uzun süren saltanatı sırasında Latin
harfleri için kılını kıpırdatmamış birinin, tahtan indirildikten
uzun zaman sonra bunları söylemesinin manAsı nedir?
Kusura bakmayın ama devlete bağlamak için o kadar çaba
sarf ettiği Arapları harf inkılöbı yapsaydı kaç gün
yönetiminde tutabileceğini bilemeyecek kadar saf biri
değildiSultan Hamid."
Evet, Abdülhamid Hön saf biri değildi. Kendi
dönemleri için Otto von Bismark bakın ne diyor;
"Devlet adamları içinde akılların yüzde doksanı
Abdülhamid'de, yüzde beşi bende, diğer yüzde beşi de

Ancak, Türkçeyi büyük dil olarak yaşatmak için
tutulacak yol, aslaa bugünkü kısırlaştırma, uydurma ve
soysuzlaştırma yolu değildir. Unutmamak 16zımdır ki ortak
medeniyetler, birbirlerine geniş ölçüde ticarT ve sınAT
mahsül yanında, kültür, tefekkür, teknik ve sanat kelimeleri

de verirler.

İslöm Medeniyeti asırlarında kültür ve tefekkür dili
Arapça olduğu için, Türkçemiz, ister istemez bu di|lerden
faydalanm ıştı. Fakat Arapçadan ve Farsçadan
faydalanmak, bilhassa Anadolu ve Balkan Türkiyesi'ndeki
güzel Türkçeyi aslaa yıkmadı, Bunun güneş gibi aydınlık
misdli şu yaşayan Türkçe'dir." . (Türkçenin Sırları l
Kubbealtı Neşriyatı 16, Baskı 1999 lst. l sayfa 1.98-199)
Şimdi de Prof,Dr. Necmettin HAC|EMlNOGLU'nu
dinleyelim:
"...Anadolu'da'13. Yüzyılda başlayıp Yahya
Kemal, Ömer Seyfettin, Refik Halid ve Falih Rıfkı gibi
sanatkArların kaleminde olgun hAle gelen yazı dilini esas
alalım, sadeleşme meselesini artık o noktada durduralım
diyoruz. Bu yazarların dilini de sadeleştirmeye kalkarsak,
ne Türkçe kalır, ne Türkçe kültürü, ne de Türk düşünce ve
sanat hayatı kalır diyoruz." ( Türkçenin Karanlık Günleri /
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları 2008 ist./ sayfa 90)
Biz buraya sadece iki örnek alarak ' Ne olması
gerekirdi?' sorusuna iki uzmanIn kaleminden cevap
vermiş olduk. Pek çok liyakat sahibi insan da bu mevzuuda
böyle düşündü. Bu münewerlerimizin, yazdık|arı onca
makaleve kitap bunun ispatıdır. (meseiö bakınız;

öbür devlet adamları ndadır."

İsmet İNÖNÜ, Hatıralar'ında (Bilgi: 2009, s,485)

şöyle diyor:

"Harf inkılAbı bir okuma yazma kolaylığına
bağlanamaz,Hart inkılAbının bizde tesiri ve büyükfaydası
kültür değişmesini kolaylaştırmasıd ır."
İnönü'nün, Latin harf|erine ne için geçildiğini
söylediği bu itiraf; bu inkılöbın okuma yazma kolaylığını
temin için değl, geçmişle kültür bağlarının kopartılması
adına yapıldığını açıkça ortaya koyuyor.
Latin harflerine geçmeyi düşünmüş olduğu
söylenen (!) 'Asrın en siyasi Padişahı'Abdülhamid H6n,
Latin harflerine geçmekle, geçmiş kültürümüzle olan
bağların kopacağını idrak edenneyecek kadar zavallı biri
değildi.
Bu konuya da böylece biryorum getirdikten sonra

2
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yerlerinde mabut tanılan 360 putu Kabe de

dil bahsini noktalayıp başka bir konuya kapı aralayalım.
Askıdaki müfredat tas|ağ ı na yap lan eleştirilerden

yer|eştirmişlerdi. Kabenin kutsiyetini Yahudi ananelerine
de raptetmişlerdi. Bu uydurmalara göre İbrahim, karısı
Hacer ile oğlu İsmail'i buraya getirmişti. Buların hepsi
bittabi, sonradan uydurulmuş masallard r."
Cilt 2 sayfa 89: "Muhammed, Mekke'de, müşriklik

ı

öne çıkan bir tanesi, Evrim Teorisi'nin

müfredattan

uzaklaştı rılacak olması imiş.
Peki; bu Evrim Teorisidenen şey nedir?

ı

Hayatın ve canlı varlıkların meydana gelişini,
tesadüfT olaylar|a açıklamaya çalışan biyolojik bir görüş

muhitinde ve tesirinde büyümüş olmasına rağmen dini
meseleler ve dini düşünceler pek derin bir surette zihnini
işgal ediyordu. Muhammed 40 yaş|na geldiği zaman
vatandaşlarını, kendi bu|duğu ve doğru olduğuna inandığı
yeni bir dine davete başladı. Muhammed'in davet ettiği bu
dine lslam denmiştir."
Cilt 2 sayfa9O: "Muhammed'in koyduğu esasların
toplu olduğu kitaba Kur'an denir. O Arapların ahlAk ve
Adetlerinin pek fena ve pek iptidai ve ıslöha muhtaç
olduğunu anlamış, bunları ıslöh için tenha yerlere
çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden
sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur."
Cilt 2 sayfa 9'1: "Muhammed, uzun bir devirdeki
tefekkürlerin mahsulü olan Oyetleri, lüzum ve ihtiyaçlara
göre takrir ediyordu. Bununla beraber, kendisini tahrik
eden kuwetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet olduğuna
samimi surette kani idi."
Bu ifadeleri n yoru mu nu okuyucuya bı rakıyoru m.
Yine 1931 yılında basılan Yurttaşlık Bilgisi
kitabının 12. Sayfasında da şunlaryazıyordu:
"Din birliğinin de bir miliet teşkilinde müessir
olduğunu söyleyenler vardır. Fakat biz, bizim gözümüz

veya taraziye. Evrim Teorisi, Evo|üsyon Teorisi, Tekömül

Nazariyesi gibi isimlerle anılır. Bu faraziyeyi
savunanlardan birisi olan Darwin (1B09-1BB2), bu

düşüncelerini 1B59'da "On the Origin of Species by Means
of Natural selection or the preservation of Favoured
Races in the Struggle for Life" adlı kitapta topladığı için
Darwin Teorisi olarak da bilinir.
Bu faraziyeyi savunanların, hayatın başlangıcı ve
canl ların çeşitliliğiyle ilgili görüşleri şöyledir:
"Hayat ve canlı vadıklar tesadüfen meydana
gelmiştir. Önce inorganik maddelerden organik maddeler
ortaya çıkmış, sonra bu organik maddeler biyolojik
varlıklara dönüşmüştür, Bütün canlıların yapıtaşı olan
hücre, milyonlarca yıl önce denizlerde tesadüfen
meydana gelmiş, bundan da zamanla küçük deniz bitkileri
ve hayvanları, sonra karadaki bitkive hayvanlar, en sonra
da çeşitli dönüşümlerden geçerek insan yeryüzünde
gözükmeye başlamıştır. Vs... vs.,."
Görüldüğü gibi bu faraziye Kur'an Ayetlerine
tamamen terstir. Cenab-ı Allah'ın her şeyi dilediği gibi
yaratmaya gücü yeter.
Kur'an-| Kerim'de; "And olsun, biz, insanısalsadan
(kuru ve pişmiş çamurdan) suretlenmiş bir balçıktan
yaratmışızdır." (El-Hicr Suresi:26), "And olsun biz, insanı
balçıktan bir hülösadan yaratmışızdır." (El- Mü'minün
Surasi: 12), "Ey lnsanlar! Sizi, bir tek canlıdan yaratan,
ondan, yine zevcesini vücuda getiren ve ikisinden de
birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbiniz'den çekinin"
(En-Nisa Suresi:1), "Sizi ondan (topraktan) yarattık; yine
sizi oraya döndürüceğiz ve bir kez daha sizi ondan
çıkaracağız" (Ta Ha Suresi:S5) gibi ayetler ve "İnsanlar
Hazret-i Ademin çocuklarıdır. Hazret-i Adem ise topraktan
yaratıldı." Hadis-i Şerifi, insanın nasıl yaratıldığını açık
açık anlattığı halde, yaradılışı tesadüflere bağlayan bu
sapkın faraziyenin müfredatta ne işi olabilr? Evrim
Teorisinin müfredatta kalmasını isteyenler neyin
peşindedirler?
1930 yılında Türk Tarihinin Ana Hatları adlı kitapta
genişçe yer alan evrim konusu 1941 yılında müfredattan
çıkarıldı. 1962'de geri döndü, sonraki yıllarda da ders
kitaplarında bir şekilde yerini korudu.
ı

Kur'an Ayetlerine taban tabana

f

araziy enin

m

üfred atta kal mas ı içi n

h

zıt olan

önündeki Türk milleti tablosunda bunun aksini
görmekteyiz. Türkler, İsl6m dinini kabuletmeden ewelde

büyük bir millet idi. Bu dini kabul ettikten sonra bu din
bi16kis Türk miIletinin millT bağlarını gevşetti. Milli hislerini,
milli heyecanların ı uyuşturdu. Bu pek tabii idi,"
Bu ifade ile; millT birliğin tesisinde çok önem arz
eden, hatta en önemiisi olan din bir kenara atılmış, İslömla
şahlanan Türk'ün parlak tarihi görmezden gelinmiştir.
İşte; ders kitaplarında iman açısından küfre varan,
ancak akıl tutulması sonucunda yazılabilecek olan böyle
ifadeler vardı. Aslında, ders kitaplarındaki problem 3 Mart
1924'de kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun
yürürlüğe girmesiyle görülmeye başlamış; ilk, orta, liseden
din dersleri kademeli olarak kaldırılmıştı.
Ayrıca kitaplarda; yüzyıllarca bu millet için
çalışmış, savaşmış, devletin topraklarını 23 milyon 337 bin
600 km' ye çıkartmış, devleti 624 yıl yaşatmış, devletin
bekası için başını ortaya koymuş, yerine Eöre kardeş,
yerine göre evlAt feda etmiş Osmanlı Padişahlarına
hakaretler yağdırılmıştı. En sıkıntılı günlerde büyük bir
zekö ve siyasi iradeyle devleti 33 yıl omzunda taşımış olan
uIu hakana lngiliz ağzıyla "Kızıl Sultan"; bütün günahı,
büyük savaşın bitmesine çok az zaman kala ve artık
sonucu belli o|an bir dönemde taht'a oturan, sevr'i
imzalamayan, Mustafa Kemal'i "Paşa! Paşa! Şimdiye
kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi, artık bu
kitaba girmiştir. Tarihe geçmiştir. Bunları unut!Asıl şimdi
yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa! Paşa!
Devleti kurtarabilirsin" diyerek tam yetkiyle ve 18 kurmay

bu

içb i r sebe p yo ktu r.

Şimdi de Ortaokullarda ve Liselerde okutulmak
üzere 1931 yılında Devlet Matbaası'nda bastırılan 4 ciltlik
tarih kitabında neler yazıld ığ na bir göz atal ım
Cilt 1 sayfa 2:"Bundan, tabiatı anlamakta zekönın
en büyük cevher ve müessir olduğu anlaşılıyor ki, tabiatın
fevkinde ve haricindeki bütün mefhumların, insan dimağı
için kendi tarafından uydurma şeylerden başka bir şey
olmad ığ ı meydana çı kar."
Cilt '1 sayfa 5: "Herhalde hayatın, herhangi bir
tabiat harici ömilin müdahalesi olmaksızın, dünya
üzerinde tabii, zaruri bir kimya ve fizik seyri neticesi
olduğunu kabul etmek lözımdı r."
Cilt 2 sayfa 85: "Mekkeliler Arapları kendi
mabetlerine çekebilmek için Arap Yarı madası nın muhtelif
ı

E

:

arkadaşı ile birlikte Anadolu'ya göndererek

İstiklAl

mücadelesini başlatan, saltanatın ilgasından sonra Devlet
Başkanlığı sıfatı kalmayınca sadece Halife olarak milletin
sel6meti için vatanı terk etme mecburiyetinde kalan
(mecbur bırakılan) Sultana da "Vatan Satan" gibi yaftalar
ya k ı şt ı rı l a ra k Os m a n l ı hAf ızalar dan s
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kasabaya çok yakın ama tepenin üstünde olduğu için
ulaşım oldukça zor. Yürüyerek veya özel araç ile yakınına
kadar gidilip sonra yine yürüyerek çıkılmakta... Bu kaleyi
konu olarak seçmemin nedeni gizemli oluşudur. Pek çok
insanımız bilmez amayeryüzünde ne olduğu bilinmeyen,
kimler tarafından yapıldığı da bilinmeyen pek çok gizemli
kalıntı vardır. Bizim ülkemizde bunlardan çok fazla var,
zaman zaman bunlardan bazılarını yazıp bilginize
sunmaya çalışacağım, Bilindiği gibitarih bir bilimdir, buna
karşın özellikle kökü belli olmayan batılı toplumlar; (tam
olarak millet özelliğini taşıd kları n ı sanmıyorum) böylesine
gizemli ve geçmişi sisler içinde olan yer ve kalıntıları
hemen kendilerine mal etmek için türlü yalan ve oyunlara
başvururlar. Öylesine algı operasyonları uygularlar ki
hemen herkesi inandırırlar. İşte Yoros Kalesi için de böyle
yapmışlardır. Tarihin saptırılması konusunu az da olsa
irdelemeden geçmeyeceği m.
Batılı topluluklar - sözde milletler, asırlardır

Ve nihayet ekilen bu tohumlar bir müddet sonra
meyvesini vermeye başlamış, Cumhuriyetin 15. Yılında
hazı rlanan Şeref Kitabı'nda gençler şöyle haykı rm ışlard ı
KazımÖkmen isimli ilkokul 5, Sınıf öğrencisi bakın
neleryazmış!...
"Düşmanla işbirliği edip yurdunu satan alçak, hain,
nankör padişahları sensin kovan... Ey büyük Ata! Ey
Tanrı'nın oğlu, 17 milyon yetiştirdiğin, yokken var ettiğin,
Türk gençliği senin ve yurdum için her vakit canını
vermeğe hazırdır, Hepsi bu uğurda can vermeye ant
:

içmiştir."
ise;

ı

Balıkesir Lisesi 1. Sınıf öğrencisi Rezan Tektaş

"Vakti ile padişahlar varmış, ulusu onlar sözde

idare edermiş. Ha|buki onlar yüzyıllarca Türk ulusunu esir
gibi kullanmışlar, bilgisiz bırakmışlar, soymuşla1 parasız,
aç ve sefil koymuşlar. Hatta bunların en sonuncusu yalnız
kendi canını düşünerek esir yaşamas|na razı olmuş. Sen
bütün bu fenalıklara 'Hayır' diyerek isyan etmiş,
Anadolu'ya geçmişsin." Diyor.

Kırşehir Ortaokulu

3, Sınıf

kendilerine kök arıyorlar ya, genelde Roma

İmparatorluğunu, sonra da Yunan uygarlığını kendileri için
kök saydılar ya; sözde kendi köklerini yüceltmek için her
türlü hile ve yalana başvurmaktalar. Bu görüşü sadece ben
ileri sürmüyorum, Kazım Mirşan, Haluk Tarcan, Ergun
Candan, Namık Kemal Zeybek... Daha nicelerimiz. Ama
bizim düşüncelerimiz hatta Kazım Mirşan gibi bilimsel
kanıtlar ortaya koyanlar bile, başta içimizdeki mankurtlar
olmak üzere sözde batılı tarihçi ve bilim insanlarının pek
çoğu bizi ırkçılıkla suçlayıverirler. Dolayısıy|a örnekleri,
dışarından - yabancılardan tarihçi ve bilim insanlarından
vereceğim... Rus bilim insanları; Anatoli Fomenko, Gleb

öğrencisi Leman

Çiçekdağı da sözde şiirdiliyle şöyle sesleniyor:
"Ufukta sonsuzluğu çizen kudretli birel,
Göklere yükseliyor ilah gibi bir heykel.
Bu varlığın önünde birdakika dize gel,
Bu taş daha kutsidiro Kabenin taşından."
Yaşları itibariyle gerçekleri idrak edemeyecek

durumda olan

bu zavallı çocuklar,

kitaplardan
ve iftira
hakaret
ecdatlarına
öğrendiklerini kusarlarken,
da
imanlarından
zamanda
aynı
etmekle ka|mıyorlar,

Nosovski, Vladimir Kalaşnikov vd. bir bilimsel kurul

oluyorlardı.

Maalesef, bu yanlış bilgilendirmeler uzun yıllar
ders kitaplarında yerini muhafaza etti. Onun için Necip
Fazıl; "İnanmlyorum, bana öğretilen tarihe!" demekte ne
kadar haklıydı...
Ders kitaplarına bu iftiraları yazanlar bir gün
müfteri olduklarının ortaya çıkacağını hiç düşünmediler
mi? Bu milletin has evlötları gözünde ne duruma

r. Ortaya sürdü kleri tezler özetle şöyle:
Bi|diğimiz evrensel anlamda kabul edilen kronoloji
yanlıştır. Sözde bilimsel hesaplamalara dayalı kronoloji
Josef Jüst Scaliger, Dionisius Petavius ve Sethus Calvisius

oluştu rmuşlard

ı

tarafından uydurulmuş
yayg ı nlaştı

rı l m

ve batılı

tarihçiler arasında

ıştı r.

Arkeolojik tarih saptama yöntemleri ve
arkeometrik yöntemler hatalıdır, buna karbon testi de
dahildir.1'1. yüzyıl öncesine ait inanılabiIirliği olan tek bir
belge bulunmamaktad r.
Eski Roma, Yunan ve Mısırlılara ait bilgiler
Rönesans döneminde rahipler tarafı ndan oluşturulmuştur.
Anatoli Fomenko'nun başkanlık ettiği bu gurup: binlerce
tarihi belgeyi içeren araştırmaları sonunda çeşitli zaman

düşeceklerini hiç hesaba katmadılar mı? Daha da ötesi, bir

gün Cenab-ı Allah'a hesap vereceklerini akıllarına

getirmedilermi?
Eski ifadeyle; "Cem-izıddeyn muhaldir" denen bir
kaide vardır. "Zıtların birleşmesi mümkün değildir."
Anlamına gelir ki biz de bu ifadeyi yaAmvn başlığı yaptık,
Evet! Zıtların birleşmesi mümkün değildir. Biz kendi güzel
dilimiz, kendi hak dinimiz, kendi şanlı tarihimiz, batıl

ı

dilimlerine ait, birbirine çok benzeyen olaylarla

olmayan kendi örf ve adetlerimizle yaşamak

karşı laş ıyor ve bu nları " tek bi r doğ ru "nun uzantı ları olarak
yorumluyor. Aynı gurubun bizi ilgilendiren pek çok tespitleri

mecburiyetindeyiz. Aksini düşünmek intihar olur. Sağlıklı
nesiller yetiştirebilmek için müfredat konusunda son
derece hassas olunması gerekmektedir, vesselAm...

de var, mesela;

Yalancı Türk tarihini 19. yüzyılda Yunanlar,

İ

YOROS KALES|

ngi l izle r ve F ra

ns

ı

zla r yazd

ı

l ar,

Türklef le Ruslar uzun süre Avrupa, Asya ve Kuzey

Af ri ka' y ı b i rl i kte

yö n etti.

Mısır piramitleri söz konusu bu

ALı DEM|REL

dönemde

yapılmıştır,
Bir başkası: Mısırdaki dünyanın en büyük tek taş
heykeli Sfenks'in başı ağır toplarla Napolyon'un askerleri
tarafından 1798 yılında ateşe tutulmuştur (Sfenks'in başı
üstünde Osmanlı ay yıldızı vardı), Bundan sonra Fransız
sa hte ci l e r, "Sfenks, m e m l ü kl ü l e r ta raf n d a n ate şe tutu l d u "
diye yalancı bır suçlama uydurdular. Şimdiki Scaligerciler

Sayın NEVZUHUR okuyucuları, sözünü ettiğ.im bu
kaleye gittim. Kalenin bulunduğu yer; Beykoz llçesi,
Anadolu Kavağı kasabasının hemen kuzeydoğusu.
Kasaba, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında,

ı

Karadeniz'e yakın, şirin, insanları candan, gezilip görülesi
yerlerden bir yer. Kasaba halkı genelde balıkçılık ve turizm
ile geçiminisağlamakta. Yoros Kalesi, aslında kuş uçuşu

b
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Bu iddialar yalnızca Rus bilim insanlarınca dile
getirilmiş değil, örneğin: 1685 yılında Jean Hardouin,
klasik kronolojının önemli kaynakları arasında yer aian ve
Romalı doğalfilozof ve askerolan Gaius Plinius Secundus
(d:79) tarafından yazılan Doğal Tarih isimli kitaptaki Roma
ve Eski Yunan'a dair bölümlerin Benedikt papazları
tarafından değiştirildiğini öne sürmüştür,.. Çok eski
kalıntıların ve el yazmalarının ne yazık ki çoğunluğunun
hiçbir tarih taşımaması veya gizli ya da özel bir tarih
sisfemi kullanılmış olması ayrtca; eski zamanlardan
kalma yazıtların çoğunun orijinal olmayıp kopya olmaları

ülkelerinden (Cenova) başka yerlerde ka|ıcı olmamışlar
diğer yerlere sadece ticaret için yerleşmişier. Akdeniz,
(konumuz gereği) özellikle Karadeniz sahillerinde bazı
önemli ticari üsler oluşturmuşiardır. Mesela Galata,
Amasra, Trabzon; Karadeniz'in kuzeyinde Kırım da, Kefe
de... Ticari koloniler kurmuşlar, gittikleri yerlerde neler
yaptıkları belli ama Yoros Kalesini yaptıklarına dair hiçbir
bilgi ve belge yok!.. Bu durumda hemen Doğu Roma
(Bizans) devreye sokulmuş "yok Cenevizliler değil de bu
kaleyi Bizanslılar yaptı" demeye başladılar, bazı deliller de
ileri sürdüler. Şimdi bunu irdeleyelim: 1) Doğu Roma
kendini koruma çabasında-korkusunda İstanbul'un
çevresini surlarla çevirmekten aciz kalıyor, zorlanıyordu.
Hem, o surların hangi imparator zamanında, nasıl vergiler
toplariarak hatta hangi mimarlar kullanılarak yapıldığı

ve bu kopyalarında doğrulukları hakkında hiçbir garantinin
olmaması her türlü şüpheye açı ktı r,
Küresel bir tarih kuramı oluşturma fikri batılılarca

Rönesans döneminde ele alınmıştır. Bu konuda işi

kotaranlar

,

Scaliger

,

kayıtlı iken Yoros Kalesini yaptıklarını gösteren bir şey yok.
2) İstanbul'u korumakta zaman zaman aciz kalan Doğu
Roma, boğazın Karadeniz'e yakın bir yerinde kale
yaptırması mantıklı mı? 3) Doğu Roma'nın Anadolu'nun
bazı yerlerinde hatta Akdeniz'in kıyı yamaçlarında askeri
ve gözetleme amaçlı yaptığı kuleler vardı. Söz konusu
kuleler kare tabanlı basit yapılar olup kale özelliği taşıyan
durumda değillerdi. Oysa Yoros Kalesi büyük ve ihtişamlı
bir kale yani Doğu Roma yapısı gibi değil. 4) Kalenin giriş
yerindeki iki yüksek kulenin duvarlarına birer adet dörtgen
şeklinde arma çakıimış, çakılmış diyorum çünkü kale
suriarının çok çok eski olduğu apaçık görüldüğü Eibi söz
konusu armaların, surlara göre çok yeni oldukları da
apaçık görülmekte.

Petavius ve onların takipçileri; M.Ö.

3500 senesinde başlayıp M.S. 15 nci yy'la kadar

gerçekleştiği sanılan olaylar zincirinden, kendilerince bir
krono|oji nneydana getirmişlerdir... Scaliger ve
Petavius'ün oluşturduğu kronolojiye çağdaşları yani o
zamanda yaşayan pek çok bilim insanı da karşı çıkmıştır,
Mesela 16 yüzyılda D. Arcilla İspanya Salamanka
üniversitesi profesörü, eski zamanların tarihinin, orta
Çağda yaşayanlar tarafından uydurulmuş olay|ardan
meydana geldiğini iddia etmiştir... Fransız Kraliyet
Kütüphanesinin Müdürü Jean Hardouin (1646-1729):
Bütün eski metinlerin 12 asırdan sonra yazıldıklarını veya
değiştirildiklerini ileri sürmüştür. Zamanın en tanınmış
bilim adamı Isaac Newton (1642-1727) de Scaliger ve
Petavius'ün Tarih kronolojisine karşıydı. Çağımızda da
söz konusu kronolojinin yanlış olduğunu söyleyen
başkaca bilim kişileri de var... Her neyse anlaşılmasını
istediklerimi anlatmaya çalıştım. Sonuç olarak: Rus bilim
kişi lerin n leri sü rdü kleri yen i kronolojiyi eleşti rebi iri z, bazı
kısımlarını doğru bulmayabiliriz hatta bazı yanlışlarını da
bulabiliriz. Ancak bizim asıl anlamamız gereken şey; batılı
sözde tarihçilerin uydurdukları tarihe her zaman şüpheyle
bakmamız gerektiğini unutmamalıyız. Onların içimizdeki
uzantıları olan sözde tarihçi mankurtlara da itibar
etmemeliyiz.
i

l

i

O armalar "Gülhaç Tarikatı"nın armasına benziyor.
Eğer öyie ise Gülhaç Tarikatı '16.yy da kurulduğuna göre. ..
Gerisini siz düşünün. 5) Eğer o tamgalar Doğu Roma'ya ait
ise neden bu kadar yeni gözüküyorlar? Bir başka deyişle

Yoros Kalesi görünüş olarak neden lstanbul surlarından
çok çok eski bir görünüm arz ediyor da çakma levhalar
daha yeni?
Saygıdeğer NEVZUHUR okuyucuları, yukarıda
beş madde halinde saydığım itirazlara, kendilerince cevap
buIurlar ve bazılarını maalesef kandırırlar. Ama
bocaladıkları bir durum var. Kendilerinin de çok iyi bildikteri
çelişkiyi, aklı başinda insanların sorgulayacaklarını
bildikleri için, çoğu durumlarda yaptıkları gibi algı
operasyonuna başvurmuşlar. Şöyle ki: Kalenin adı
"YOROS", bilindiği zamandan beri başka adı yok. Bu
sözcük Doğu Roma'ya (Bizans) ait değil ve onların dilinde

Şimdi gelelim Yoros Kalesine: Önce Cenevizlere

ait bir kale dendi, sonra döndüler Doğu Roma'ya
(Bizans'a) ait kale dediier" İlginç olan şu ki her iki
iddialarının da bilimce geçerli gerekçeleri yok. Durumu
biraz dahaaçal m. Cenevizli ler denizci, ticaretçi, kend i

hiçbir mana ifade etmiyor. Bu sözcüğü doğrudan kendi

ı
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kökleri kabul ettikleri kültürlerde olduğunu söyleyip

arna yine de hep var olmuşlardı. İlk yasakları bir düşünün;

sobaya yaklaşma, misafir odasını karıştırma,

yazsalar, inandırıcı olmaz ve aklı başında kişiler hemen
karşı çıkarlar. Böylesi durumlarda karşı koymalara set
çekmek için bir 'giriş' yapılır, bu giriş tampon görevi
yapar... Batılıların bütün dünyayı tahakküm altına alan
yayınlarından biri olan bir ansiklopedileri var (reklamı
olmasın diye adını yazmıyorum). O ansiklopedi de bu
konu ile ilgili giriş şöyle yapılmış: Adının nereden geldiği
kesin olarak bilinmemektedir. Hah! Şimdi okuyucu,
bundan sonra yazılacaklara eleştirel ve itiraz edici olarak
bakmayacak, yumuşadı, önemsizleştirdi. Ama bilincine ve
bilinçaltına sokuşturma yani algı operasyonu bu girişten
sonra başlıyor. Ansiklopedi devam ediyor: . "KıJtsal yer"
anlamına gelen Hieron'dan geldiği görüşü oldukça yaygın
olmakla birlikte, antik çağ tanrılarından Zeus'ıJn sıfatı olan
"ıJygıJn rüzgArlar" anlamına gelen ourios'tan geldiği de
iddia ediliyor. Ayrıca Yoros adının doğrudan doğruya "dağ"
anlamındaki oros'tan geldiği de düşünülmektedir." Buyur
hangisini yersen! Hepsi de onların sözde kökleri ile ilgili.
Bilinç altınıza şırınga edildi bile...
Sonuç olarak: Yoros Kalesi; kıvrıla kıvrıla giden
boğazın İstanbul yönünü ve Karadeniz girişini gözaitında
tutarak bütün ihtişamıyla gizemini korumaya devam
ediyor...

oyuncaklarını ortalıkta bırakma, vazoya dikkat et benzeri
engelleri şekil ve biçim değiştirerek yüklenmeye başlarız.
Ard ndan okuldaki yasaklar, iş yasakları, şer'i yasaklar, örfi
yasaklar, saymakla bitmeyen ve bizi dizayn eden çileler
çekilmişti.. Yasakların insandaki yansımaları böyle de
toplum içindekifarklı mı? Bir bakalım,
İlX zamanlarda konan yasakların haricinde
Osmanlı'nın gerileme dönemine ulaştığı zamanda,
toplumun düzenini tutma telöşından o|sa gerek, yasaklar
ı

birbiri sıra gelmeye başlamış, katmerleşerek

çoğalmışlardı. O günün şartlarına göre alınan bu kararlara
birgöz atarak konumuza ısınalım.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Halep ve
Şam'dan gelen kahve kısa sürede sosyalyaşamın parçası
oldu ve ilk kahvehaneler 1554'te açıldı. Kahvehanelerde
ıaz, söz, meddah ile her türlü oyun, satranç ve dama
oyunları, korkutucu olacakları düşünülerek yasaklanma
yoluna gidilmişti. Daha sonraları ulema ve şeyhler kahve
müdavimlerini hoş görerek yasakların bir kısmı
kaldırılmıştı.

EYLUL
MUSTAFA AYVAL|
Ey ömrüm!
Unnrnadığın bir anda geldi
Eylül.

Toy zamanlara inat,
Bak işte;

Türküsünü söylüyor fasl-ı hazan.
Şimdi kuşan kuşanabilirsen,
O yeşil hırkayı.
Bozguna uğrayıp silah bırakan mevsimde

İstanbul'da büyük esir pazarları bulunuyordu.
Ticaret amacıyla gelen yatırımcıların kısa bir süre buradan
cariye ve esir alıp, kullandıktan sonra bırakmaları
üzerine1559 yılında çıkartılan kanunla gayrimüslimlere

Kümelenirken fırtına rengi bulutlar,
Gömülür akşamın alacası na,
Çeperi küf tutmuş hatıralar.
Topal bir karıncanın yedeğinde

esir satılması yasaklanm ıştı

sürüklenir ah!

r,

Fatih döneminde (1573), yasakların kadın

sürükienir,
yarım kalan umutlar.

üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Kadınların Eyüp'te
bulunan kaymakçı dükkönına çok sık gittikleri görülmüş,
orada erkeklerle buluştukları anlaşılınca, kadınlara
kaymakçı dükkönına girme yasağı gelmiştir. Buna karşılık
daha önce yazdığım gibi 1453'ten 1953'e kadar
İstanbul'un çöpleri tam bir asır denize dökülmüş, önemli
bulunmamış olmalı ki yasaklardan nasibini nedense
almamıştır. Kadınları takibe devam edelim. 15BO'de kadın
ve erkeklerin birlikte kayıklara binme yasağı gelmiş,
kadının kayığa tek olarak binmesi de yasaklanmıştır.
Nadiren çok yaşlı kadınlara bu yasaklar uygulanmazdı. Bu
yasağın 2. Abdülhamit'e kadar devam ettiğini görürüz. Yeri
gelmişken ,1BOO'le.rin sonlarına doğru, Abdülhak Şinasi
Hisar'ın "BOGAZlÇl YALlLARl' kitabından bu konu
hakkında bir kesim aktaralım. " Kayıklar kadınlara mahsus
olacaksa, arka tarafından, suların rengine uyan havai
mavi bir ihram, uçları sularda ıslanarak sarkardı, Bu
kayıklara binme ve inme usulleri bile, zamanla, bir anane

DERGAH_I LEYLA,NıN
YASAKLARİ BOL DÖNEMİ

ANDAç
Dergöh-ı Leylö'dan ayrılmak zor gibi görünüyor.
Bu sefer de geçmişinde uygulanan yasaklara dokunarak
onun eteğini bırakamıyorum.

Yasaklar, dünyaya gelmemizle başlar,
ölümümüzle de aynlmaz bir gölge gibi takibinden
kurtulamayız. Kimine akşama 'yakın uzayan gölgeler
misali eşlik ederek varlığını hep be|li etmiş, kimine de
öğlene yakın kısa gölgeler gibivarlığı pek anlaşılmamış
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halinde yerleşmişti. Hanımlar, kayıklarına binerler veya
kayıklardan çıkarlarken, en öndeki kayıkçı, ayakta, ellerini
değil, bir destek olması için ancak bir omzunu hafifçe
uzatırve hanımların elleri bu kuwetli omuza bir kuş gibi bir
an için konup kalkmış olurdu."
1595'te İstanbul Kadısı, Rumeli Bölgesinde,
çingenelere, ata binme ve kısrak besleme yasağı

getirmiştir.1640'larda hamamlarda Müslümanlarla
gayrimüslimler ayırt edilebilmesi için gayrimüslimlere
hamamda nalın giyme yasağı getirilmiş, çıpiak ayakla
dolaşmışlardır. Yetmemiş, onlara hamamda verilecek
peştamaliara, alametifarika olarak birer demir halka

Yine aynı dönemlerde münafık kadınlar, ah bu
kadınlar! dedirtecek şey|er yapmaya devam ederler.
Nedense rahat durmuyorlar, açık kıyafetler giyerek
masum erkekleri baştan çıkartmaya devam ediyorlardı,

takı lması uygun görülmüştür!

17, Yüzyta geldiğimizde yasakların azalmayıp,

artarak çoğaldığını görürüz. Kadınlarımız şehir içinde ata,
arabay a binme yasağ ıyla karş laş rlar. Yats ı namazı ndan,
sabah namazına kadar kadın ve erkeğin geceleri sokağa
ı

Çı kartılan fermania erkeklerin korunması sağlanmıştır. Bu
arada kadınların hakkı yenmemesi için de eşitlik sağlamak
adına erkek memurlara, kötü kıyafet yasağı uygulanmış,

ı

çıkması da yasaktı. Bu yasak, sokakların fenerle
aydınlatılmasından önce konulmuş bir yasaktır.
Sokakların güvenliği yeterli olmadığından ve geceleri

böylelikle denge sağlanmıştır. Şimdi kadınla uğraşmaya
biraz aravererek başka bir yasağa yaklaşal ım.
1791'de uyıgu|anan taşınma yasağına göz atalım.
Tanzimat devrine kadar yürürlükte kalmış, bu kanuna göre
devlet görevinde çalışanların yaz başların da yalılara, yaz
sonrasında ise konaklara dönmeleri çeşitli sorunlara
neden olduğundan bu yasak konuldu. Yalılar ve konaklar
denmişken hatırıma gelen, Abdülhak Şinasi HİSAR'ın
'BoĞAZİçİ MEHTAPLARl' kitabından bir paragrafı
paylaşalım. Bunca yasaklar yaşanırken; belli bir kesim
olsa da konak zödeler ve yalı zAde|er bunca yasakların
bunalmışlığından kurtulmak için, kayıkla boğazda
mehtaba çıkarak, evlerin önünden balık tutarak,

sokağa çıkan halkın bir ayaklanmaya neden olabileceği
düşünülerek uzun yıllar uygulanmıştır.

doyumsuz boğaz manzarasına dalarak zaman
geçirdiklerini söyleyen yazar devam ederek; " O

zamanlarda, dünyanın medeniyet bakımından meşhur
birçok eski şehirlerinden olduğu gibi, İstanbul ve
Boğaziçi'nde de, daha münzevi, daha uhrevi bir hayat
yaşanırdı, İşte, vaktin ve paranln daha bol, fakat serbesti
ve eğlencenin daha kıt olduğu bu zamanın bütün
yoksulluları arasında yaşanan hayatta iki his, şefkatli birer
i6h gibi, bu ruhlara muhtaç oldukları şiiri bol bol
sunuyordu. Bunların biri tabiat (ve burada Boğaziçi)
sevgisiydi, öteki de o zamanki hayatımızda yerive kıymeti
6deta bir kanunu esasi kadar mühim olan musiki (yanisaz)
iptilAsıydı."

1 730'lardaArnavutlara hamam tellağı olma yasağı
getirilrnişti. Osmanlı'da LAle Devri'nin sonunu getiren
meşhur 1730 Patrona Halil İsyanı'nın lideri olan Horpeşteli
Arnavut Halil, Beyazıt Hamamında çalışan bir tellak
olduğu için, olası yeni bir isyanı önlemek adına, o tarihlere
kadar hamamlarda görev yapan Arnavutların, artık tellak
olmaması yönünde bir yasak yürürlüğe girmiştir. Yine bu
yizyılda,4.Murat'ın zamanında tütün ve içki kullananlar
ölümle cezalandırılırdı. Umumi yerlerde ve bilhassa
kahvehanelerde devlet sohbeti yasağ ı da konulmuştur.
1752'de açık kıyafetler giyerek, erkekleri baştan
çıkartmaya çalışan kadınların ve bu elbiseleri diken
terzilerin ceza alacakları bildirilmişti. Ama onlar yine rahat
durmuyorlardı ve rahat yüzü görmemeliydiler! Kadınlar bu
seferde de mesire yerleri nde sevgil ileriyle buluşuyorlard ı.
Tedbir alınmalıydı, alındı da... Kadınların yalnız mesire
yerlerine gitmeleri yasaklanmış, onları mesire yerlerine
götüren arabacıların ise yakalandıkları takdirde İstanbul
d ışı na sürülecekleri ferman yoluyla halka duyurulmuştu.

Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. O

dönemde, İstanbul surlarının üzerinde ve yanında ev

yapma yasağından da bahsedebiliriz. Ay Yıldızlı
bayrağımızın, süs unsuru olarak kullanılması da

yasaklanmıştır. (Şimdilerde de bu yasağa ihtiyaç duymak
ne acı!..,)
Şimdi vereceğim örnekte eskilerin uzunluk birimi
olan "ZirA" devreye girer. Gayrimüslimlerin evieri
Müslüman evlerinden daima kısa olurdu.
Kadınlarımız unutulmaya geimez, yine onların
kıyılarına yaklaşalım. 1B21 yılında Nişancı Halet
Efendi'nin girişimiyle 2, Mahmut tarafından uygulamaya
konulan evlerde ekmek yapma yasağı, dikkat çeker,
sebep olarak da israfın önlenmesi gösterilir. 'Tamam
dışarıda uğraşıyorsunuz, bari evimizde bizi rahat bırakın'
diyen kadınların sessiz feryatları yükselmiş olmalı ki bu
yasak pek uygulama bulamamış biryasakolarak kalmıştır.
Kahvehanelerde oyun oynama yasağı yanında, aynı
mekAnlarda mani ve türküler de yasaklanmış, o yıllarda
İstanbu|'da veba salgını olduğu için hastalığı önleme
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Françesko'ya; "AlAmeleinnas icrö-i LuğbiyAt" yapı|dığını
duyduğunda; yazdığı fermandan sonra, Fansa'da 'l00 yıl

adına halkı bir arada tuttuklarından, meddahların hikAye
anlatmaları da yasaklara dahil edilmiştir. Bekçilere davul
yasağı bu dönemde olmuştur. Kiliselerde çan çalma
yasağı 1 856'ya kadar devam etmiştir.
Şimdi de istisnai bir örnekleme ben yapayım!
İmam hanımının kurtulamadığı huzu,r hakkının elinden
alınması! Şöyle ki, O eskizamanların lstanbul'unda kadın
hapishaneleri yoktu. Suç işleyen kadın nerede suç
işlemişse o semtin imamının evinde tutulurdu. Ev
baskınlarında ellerinde imam feneri, arkalarında zabitler,
mahalleli evi basar, basılan kadının evi imam evi olurdu.
Hele bir de birkaç kadın suçlu olursa! İmamın karısı
yerinde olun da huzuru bulun bakalım. Bütün işleri
arasında bir de koca nöbeti üstlenir, adı konulmamış derin

dans yasaklanmıştı. Zira o zamanlarda Osmanlı sınırı
Fransa'ya dayanıyordu. Nereye tuvaletini yapacağını
bilmeyen, yaptığını pencereden atan Fransa,
çağdaşlaşm ış ülke tan

ım ı na ne kadar uyar!

sizindir yorum.

Bizim dönemimize gelince ekmek ve kok
kömürünün karneyle verildiğini hatırlarım.1952'de
İstanbul Valisi ve Belediye Reisi, Fahrettin Kerim Gökay,
İstanbul tarihine klakson yasağı getirerek hoş bir hatıra

bırakmıştı. Bu yasağa uymayanlara kesilen cezalardan
toplanan paralarla Haseki Hastanesine bir kat inşa
edilmiş, Klakson Katı veya.Klakson Pavyonu denmişti.
Yeri gelmişken son olarak Istanbul Şehir Tiyatrolarında
sahhelenen, Muammer Karaca ve Tevhit Bilge'ni oynadığı
Cibali Karakolu'ndakifahişe rolüne de yasak getirilmişti. O
oyunda iki ustayı seyretmenin hazzını hatırladığımda

uyku yasağ ı yürürlüktedir garibimin !...

1B26'da çıkan fermanla bekör erkeklerin şehre

girmesi yasaklanmıştır, Daha sonraları 17-1B,Yüzyıllarda
İstanbul'da kefilsiz oturmak yasaklanmıştı.' Ah| Şimdi de
olsa' ded iğ n izi d uyar gibiyi m, 1 842' da Rafael Kazanciy an
Türkiye'de ilk köğıt (Kaime) parayı basan kişidir. Kaime]eri
çok olanların İstanbul sevdası, acaba o tarihten sonra hız
kazandı mı bilemem ama bir ilgisi olduğu çok açıktır.

mutlulukla gülümserim.

Osmanlı ve yakın tarihimizden yasak örnekleri
vererek konumuzu bitirmek, yaz.mı yartm bırakmak o|ur.
Bir de Amerika ve diğer ülke|erin yakın tarihlerindeki
yasaklara bakalım, beterin beterlerini 9örelim,
Arkansas'ta böcekleri öldürmek yasaktı r. Kocan n
karısını ayda bir defadan fazla dövmesi yasaktır.
Singapur, 1992 yılında yürürlüğe koyduğu bir yasak
kararıyla sakız severlerin balonunu patlattı. 2004 yılında
ise durumu biraz değiştirerek, şimdilerde doktorun yazdığı
recete sayesinde sakız temin edilebiliyor. California'nın
Pasedena bölgesinde sekreterin patronuyla ya|nız
ka|ması suçtur. Kiliselerde günah çıkarırken ağlamak,
küvette portakal yemek, kelebekleri rahatsız etmek
yasaktır. San Francisko'da kirli iç çamaşırı ile araba camı
silmek yasaktır. Florida eyaletinde Pazar günleri paraşütle
atlayan bekör bayanlar hapis cezası ile cezalandırılır.
Michigan eyaletinde kadınların saçları kanunen
kocalarına aittir. New York'ta yabancı biriyle asansörde
konuşmak, Washington'da lolipop yemek yasaktır.
Fransa'da domuzlara "Napolyon" isminin verilmesi,
demiryolunda öpüşülmesi yasaktır, Kanada- Kanata'da
pencereler ve kapılar pembe renkte olmak zorundadır.
Bank Street'te Pazar günleri dondurma yemek yasaktır.
İngiltere'de kadınların toplu taşıma araçlarında çikolata
yemesi yasaktır. Liverpool'da tropikal balık satan kadınlar,
halka açık alanlarda üstsüz gezebilir. (Acaba kadınlar mı
düşünüİerek bu karar alınmıştır bilemem!) İtalya'da etek
giyen erkekier tutuklanır. İskoçya'da inek sahiplerinin
sarhoş olması yasaktır, kapınızı çalıp sizden klozetinizi
kullanmak isteyen birini içeri almak zorundasınız.
İsviçre'de Pazar günleri çamaşır asmak yasaktır.
Avustra|ya'da patika yolda sağ elinin üzerinde amuda
kalkarak yürümek, Victorio şehrinde pazar günleri pembe
pantolon giymek yasaktır. Alabama'da Jasper kentinde, bir
erkeğin eşini başparmağından daha kalın bir sopayla
dövmesi yasaktır. Lee ilçesinde, Çarşamba günleri güneş
battıktan sonra fıstık satmak, Mobile kentinde, kadınlara
yönelik uluma sesi çıkartmak, pantolonun arka cebinde
dondurma bulundurmak yasaktır. Kalifornia Los
Angeles'ta, bir erkeğin eşini Scm.'den daha kalın bir
kemerle dövmesi yasaktır. Connectıcut New Britain
kentinde, yangına bile gitse, itfaiye arabaları saatte40
km'den fazla sürat yapamazlar. Güney Dakota'da bir
beyaz, kendi evinde veya arazisinde beşten fazla
Kızı lderili görürse öldürebilir. Kızılderililer "sald rgan taraf'
kabul ed ir. Spearfish kenti nde 3 kızı lderi li'yi sokakta

i

1B7O'de açılan Kız Öğretmen Okulu'nda, 10
yaşından büyük kızlara erkek öğretmenin ders vermesi

ı

yasaklanıyor.

'lBBl'de halka açık yerlerde kadının çarşafla
dolaşması, Beyazıt, Aksaray, Şehzadebaşı gibi yerlerde
araba ile geçmeleri yasaklanıyor. Aynı yıllarda laf atma da
yasaklanm ıştı r. 2.Abdülhamit Ferman ında saray kad nları
dışındakilerin ferace giymesi yasaklanıyor. Sultan 3.
Mustafa da kadınların her ne şekilde olursa olsun sokağa
çıkmasını yasaklıyor.
ı

Evlere hapsedilen kadınlara gelince; eziyetlerden
kurtulmuşlar mıdır? Tabii ki hayırı. 1921'lerde meyve ve

dondurma zenginliği karşısında, israf adına evlerde 5
türden 7 türe kadar yemek pişirilir. 7 türden fazlası

pişirilemez yasaktır. Evde kadınlar bu konuda nasıl kontrol
edilir? diye boşuna kafanızı yormayın zira cevabı yoktur.
Yeri gelmişken ek bir bilgiyi paylaşmak isterim. O

7 reçelli sofralar, fakirlerin sınıfında
sayılırlardı. Bir sofranın 21 çeşitli reçel|erle süslenmesi
zengin sınıf statüsündeydi. Şimdiki ev hanımlarının
dönemlerde

kulakları çınlar mı? Bilemem.

Şimdi de yasağın en özel ve ilginç olanından

ı

bahsedelim. Sultan Süleyman, Fransa Kralı

i l
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vurmak serbesttir. Nevada'da size ait bir mekanda

Şahlandırır, perçinler. Bizlere, ecdadımızın tarih boyunca

biriktirdiği deneyimleri anlatırken, geleneklerin

köpeğinize ateş açan birini asma hakkınız vardır. Eureka
kentinde bıyıklı erkeklerin kadınları öpmeleri yasaktır.
Texas LeFors'da 3 yudumdan fazla bira içmek yasaktır.
Arizona'da kaktüs kesmenin cezası 25 yıla kadar
hapistir.Globa kentinde bir Kızılderili ile sokakta iskambil
oynamak yasak. Teksas'ta Britannica Ansi kloped isi eyalet
genelinde yasak. Çünkü içinde nasıl bira yapıldığı tarif
ediliyor. Virginia'da bir insanın mahkeme binasının
merdivenlerinde, karısını akşam 8'den önce dövmesi

devamlılığını sağlar. Muhakkak ki geleceğimiz kültürel
mirasımıza sahip çıkışım ıza paralel olarak şekillenecektir.
Kültürel mirasımız başlı başına bir hazinedir. Onun haiz
olduğu bu kıymet sadece sahip olduğu değerlerden ibaret
değildir. Bu miras aynı zamanda hepimiz için bir fırsat
membaıdır. Ona sarılan gençlerimiz yeni öğrenme ve
gelişme fırsatları bulurken, güzel duygulara ve sıcak
anılara gark olur adeta, Kültürel miras kendisine sahip
çıkan herkese yaratıcılık bahşeder, insanın keşfetme
güdüsünü besler, dünyaya ve hayata bakışı açısına

yasaktır...

Ornekler sonsuz gibi uzayıp gider. Bizimkiler de

neymiş dedirtircesine..

derinlik katar.

.

Burası benim memleketim. Ne zerresinden
vazgeçme. keyfiyetim var, ne de vazgeçmeye razı bir
vicdanım. lnsan gören gözünden, duyan kulağından, tutan
elinden vazgeçer mi hiç. Aksine daha bir sevdalandım
ecdat yadigArlarına sarıldıkça. Daha bir ben oldum. Adeta
zayi ettiğim kimliğimi buldum. Gözlerimi her kapatışımda
doludizgin atlarla sefer ediyorum Anadolu'ya doğru.
Kültürün ve zamanın beraber gezindiği Anadolu'nun
cümle yollarında ve sokaklarında adımladığım için
mutlulukların en yücesini duymaktayım. Bugün kendimiöz
yurdumun fedaisi saymakta, bugün kendimi şehzadelerin
yerine koymaktayım. Dünyanın en zengin kültürlerinden
birisidir Anadolu. Bünyesinde türlü güzellikleri saklar.
Şehirler vardır Anadolu'da tarihin ve kültürün yatağı olan.
Şehirler vardır Anadolu'da, insana kendini bulduran ve
kimliğini yaşatan. Tarif edilemez bir yaşama sevinci olup
insanı çepeçevre kuşatan. Şehirlerle beraber şehrin
asaletini taşıyan ve tarihi kültürel dokusundan ödün
vermemiş beldeler sıralanırAnadolu'nun böğründe. Sanki
naftalin kokulu kanaviçe gibidir ceviz oyması sandıklarda
saklanan. İçerisinde emek vardır, sevgi vardır,
yaşanm ış| klar vard r. Efsaneler bu beldelerde hayat bu lur.
Mi|li ve manevi duygular bu beldelerde daha bir şahlanır.
Birlik ve beraberlik zirveleşir Anadolu be|delerinde. Her
şey olabildiğince güzeldir. Su olabildiğince berrak ve
soğuk, hava olabildiğince ciğerlere çekilesi. Elleri kınalıdır
anaların. Yüzleri güneş yanığı, yürekleri hasret yanığı.
Toprak damlı evler olmuştur ezeli ve ebedi sevdanın
tanığı. Harran'da insana adeta farklı bir zaman diliminde
yaşadığını hissettiren toprak ev|er, kapısını çalan herkese
ben "yaratıcı insan dehasının ürünüyüm" diye övünür.
Olağanüstü bir kültür mozaiği olan memleketimde sayısız
uygarlıkların benzersiz yapıları görücüye çıkmış gibi
sıralanır adeta. Her biri kayıp bir uygarlığın istisnai
tanıklığını yapmakla mükellef kılınmıştır. Bu eserler ki
memleketimin tarihini oluşturan geleneklerin, fikirlerin,
inanışların yaşadığımız devre birer izdüşümüdür. Hepsi
üstün mimarlık vasıfları ile insanları büyülemek ve
geçmişe götürmek için programlanmış gibidir.
Burası benim memleketim. Tarihin ve doğanın baş
döndürdüğü bir güzellik, mitolojik tanrıların imrendiği ve
kıskandığı bir coğrafyadır Anadolu. Altında binlerce yıllık
bir mazi saklayan masmavi denizini ve yeşilden esvabını
giyen dağlarını bir kez görmek demek, tutkuyla bağlanmak
demekti Anadolu'ya. Bu diyar binlerce yıldır denizlere
kucak kaçan koylarıyla tabiatın tüm güzelliklerine el
koymuştu adeta. Anadolu'da her şey canlıdır. Tarih canlı,
doğa canlı, aşk canlıdır, Myra'dan gelen Likyalıların
masalsı güzelliklerle dolu bir coğrafyaya kurdukları küçük
bir kentin sokaklarında geziyorum, Denize dik yamaçlarda
yükselen kayalıkları hangi bilek gücüyle ve intizamla

Görülüyor ki kadınlarımız,bizde olduğu gibi, diğer
ülkelerde de baş tacı edilerek onlara gerekli ihtimamın

gösterilmesi ihmal edilmemiş!.. Şimdilerde bizde hAl6
onlada uğraşıldığından, üzerierinde bir gelenek haline
ge|miş uygulamaların eksiksiz yapıldığından bahsetsem
mi? Çaresiz|iğim, dergimizin sayfalarının yetmezliğidir
deyip geçelim.
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Benim memleketim. Şahdamarımdan daha yakın,
aldığım nefesten özge, içtiğim sudan azizvatanım. Burası

benim memleketim. Yüreğime aşk düşürür cümle

toprakları, Gönül heybemde taşırım bütün dağlarını. Ben
yürüdükçe of demeden, sırtımı sıvazlar durur gaipten bir
el. Sinemde küllenmek bilmeyen muhabbet ateşini
körükler, dağlarında ılgıt ılgıt esen yel. Burası benim
memleketim. Ben, Aşık Veysel'in yürüdüğü uzun ince bir
yolun yolcusu. Ben, Köroğlu'nunAyvaz'ıyım. Şahidi benim

ı

Karaoğlan'ın hiç bitmeyen sevdasının. Ben onun

gözlerinde sevda dolu bir bakışım. Mevlana'nın "ille de gel"

diyerek dergAhına çağırdığı benim ve ben Yunus'un
heybesindeki nakışım. Beni anlatır bütün türküler. Her sızı
aşinadır, her sitem, her özlem bizdendir. O aşk tanıdıktır
nedense. Bu türküler bizim ortak hicranımızdır. Hala

gönül çeperlerimde yankı bulur ninniler. Önce alır götürür
beni Kaf dağının ardına, yolumu şaşırsam da yine de
mutlu biter bizde cümle masallar. O masallar ki kırk yıldır,
dizlerinde hala beni sallar,
Burası benim memleketim. kültür ve tabiat

varlıklarının ana yurdu, ata yurdu. Zengin ve büyük bir
kültürel potansiyelin sahibi. Burası benim memleketim.
Başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar emsa|siz
hazinem benim. Ademoğlu hazineyi bir avuç akçede arar
iken, ne gariptir ben adımladığım sokakların her birini,
köhne bir tahta kapıyı, yaşlı bir teyzenin kıvrım kıvrım
dudaklarındaki duayı biliyorum hazine diyerek.
Gördüğüm, duyduğum, hissettiğim her ne varsa
ecdadımın yadigArıdır bana. Adına kültür mirası dediğim
bu yadigörlar var olmamın temelidir. Kimliğimdir, özümdür,
geçmişime verilmiş sadakat sözümdür, Bana, beni anlatır
kültür mirasım. Bir bana değil, hepimize, keder ve kıvanç
birliği yapan bir ulusa, bütünüyle geçmişimizi anlatır,
Aramızdaki dayanışma ve birlik duygularını kudretli kılar.
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fikirlere, inançlara veya sanatsal ve edebi eserlerle olan
mutlak bağl ıl ıklarında.
Burası benim mem|eketim. İl<lyigit çıktı meydana.

kestiklerine, nasıl bir sabır örmeği sergilediklerine akıl
yoruyorum. Onlardan geriye kalan yarısı karada, yarısı
denizde olan yapılara bakıyorum. Sankisuyun içerisinden
yamaçlara uzanan merdivenlerden çıkıp gelecekler
birazdan. Nedense Likyalılar saklanıyorlardı bir köy
çocuğunun ürkekliğinde. Nefesleri duyuluyordu ama
göstermiyorlardı kendilerini. Medet umarak üzerimize
gönderiyorlardı mitolojik efendilerini. Uygarlıkların ve
su|tanlıkların yadigörlarına sevdalı gözlerle baktıkça
anlıyordum insanoğlunun milyonia binlerce yıl süren
yolculuğunda bu dünyaya bir iz bırakmak isteği ile
yaşadığını. Anadolu burası, bir taşın üzerine kazınan
antik yüreklerin sesidir bu, bir şehirde vücut bulan büyük
hayallerin eseridir bu hanlar hamamlar. Ve doğanın
milyonlarca yıl sabırla dokuyarak işlediği bir gölün
eşsizliğidir Anadolu. Benim memleketim, Sümela'da
binlerce metre yükseklikte içimize soluduğumuz tarihin o
mistik havasıdır. Benim memleketim, sapsar| bir bozkır
ortasında bizi kovalayan bir krallığın silinmez izleridir,
Yemyeşil Karadeniz toprağından fışkıran dostluk, dev bir
atın içinden bize bakan Homeros'un hayaletidir. Anadolu,
küçücük bir kasabanın içine sıkışmış dahi birtaş ustasının
elleriyle nakış nakış işlediği bir camidir. Benim
mernleketim; dağlardan ovalara doğru bembeyaz
köpüklerle süzülen suların gölgesidir. Bir balonun içinde
uçarken aşağıdan bize el sallayan peri|er ülkesi ve yan
yana duran üç imparatorluğun anahtarlarını elinde tutan
birşehrin heybetidir.
Burası benim memleketim. Sabahın çiy
kokusundan akşam serinliğinin toprak kokusuna kadar
huzur verir bu diyar bana ve beni adeta başka bir boyuta
götürür. Her taraf tablo ve her yer fotoğraf olur bu
topraklarda. Kimi zaman sürekli fotoğraf çekerken bile
tabiatın kendisini kaçırdığı o|ur benden. Sonuçta kadraja
sıkıştırdığım genel anlamda görünenin tırnak ucudur.
Benim binlerce yıllık medeniyetlerin özüdür, özetidir. Bu
şehrin bütün mahalleleri, bütün sokakları zengin bir tarihi
saklar kucağında, kendi hallerince, kendi kavillerince.
İnsanlık tarihinin bir veya birden fazla anlamlı dönemini
temsil eden mimari peyzaj topluiuğunun en değerli sunar
cümle sokakları. Anadolu ait olduğu medeniyetin en yalın
aynasıdır. Üzerinde yaşamış ve halen yaşayan bütün
insanların dini, dili, kültürü, entelektüel seviyesi yurdumun
dokusuna bir nakış gibi işlenmiştir. Anadolu'da hiçbir
şehrin ruhunu hiçbir taş yapı hapsedememiştir. Aksine bir
şehrin gövdesindeki her taş yapI o şehrin mistik

-NElryUHUP.

İı<isi de birbirinden merdane. Allah Allah iııaııanı -xoç
yiğitlere alkışlarla diyelim maşallah! Bu sözler

kulaklarımızda ve gönül sözlüğümüzde kutlu bir tınıdır.
Ecdat sesidir. Meydanlar kıran kırana geçecek ama
dostl u kla bitecek ve dostluğun kazanacağ ı müsabakalarla
efsunlu ve mistik bir atmosfere bürünür. Bu meydanlarda
rüştünü ispat eden birçok pehlivanın ismi yıllarca
hafızalardan silinmemiş ve yeni doğan çocuklara bu
isimleri vermek büyük bir şeref olarak kabul edilmiştir.
Büyük bir ustalık ve güç gerektiren yağlı güreş kaideleri ve
mistik bir şuur anlayışı ile ayrıcalıklı bir spor dalıdır. Yağlı
güreşin yapıldığı kentlerimizde bambaşka bir ruh iklimi
oluşmakta ve tarihin sayfalarında adeta geçmişe yolculuk
yapılmaktadır. Benim memleketimde ecdadım beşyüz
yıldırtabiattakizenginliği insana sunar. Şifa dağıtan ve şifa
isteyen ellerin boş dönmeyeceği mutlaktır benim
vatanımda. On binlerce insan, gökyüzüne açılan on
binlerce el, dünyadaki en güzel kardeşlik ve barış fotoğrafı
olarak düşer kadrajlara. Yüzyıllardır Sultan Camii
Kubbelerinden dünyaya sadece mesir macunu değil,
umudu, sevgiyi ve ihtiyacı olanlara şifa dilekleri saçılır
Anadolu'da. Umut ve sevgi ne kadar evrenselse, mesir
macunu da o kadarevrenseldir. Umutve sevgi kadarmesir
de mirasıdlr bize ecdadımızın. Benim memleketimde
lezzel dibekten çıkar. Sabırdan ve emekten h6sıl olur.
Anadolu'mda düğünlerin ve festivallerin vazgeçilmez
lezzetlerinden birisi olan keşkek bile ata mirasıdır bizler
için. Keşkek pişmeden gönülleri doyurur önce. Birliği ve
beraberliği emeği ve sabrı bir potada eriterek sunar
ruhlara. Türk kültürünü gözler önüne seren, bir ulusun
ortak damak tadı olan keşkek dinsel ve özel günlerin
yemeği olarak karşımıza çıkarken yüzyıllardır çekiciliğini
kaybetmemiş ve geleceğe de ışık tutmaya kararlı kılmıştır
kendisini.
Benim memleketimde hakka yürünür aşkla. Kimi
semada bulur onu kimi ise semahta. canların, ilahi bir
aşkın tezahürü olarak döndüğü semahta tüm yürekler
uslanır. Konya'da ilahi bir huzurla semaya açılır eller ve
kulun rabbine olan yolculuğunda gönül bir ney sesine
yaslanır. Her ikisinde de ilahi bir aşk gönüllerden dışa
vurur adeta. Benim memleketimde Hakka bağlılık ve
Ehlibeyte olan sevgi dorukta yaşanır, kişi özünü getirir
meydana koyar, kendisini halkın ve Hakkın hı;zurunda
dara çeker. Anadolu'da saz eşliğinde müziğin ritmine
uygun olarak gerçekleştirilen estetik ve mistik vücut
hareketleri evren-doğa-insan üçlemesinin mihenk taşı
olup aslını bu şekilde yüzlerce yıl korur. Benim
memleketimde yeryokturumutsuzluğa "gel" denir "ille de
gel". Semazenlerin kanatlarını açıp dönmesi köinatın
oluşumunu, insanın 6lemde dirilişini, Yüce Yaratıcıya olan
aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip "lnsan- ı
Kamil" e doğru yönelişini ifade eder.

atmosferinebürünmüştür. Anadolu'da şehirlerin

tarihi o şehirlere sığmayacak kadar büyüktür. Ve bu büyük

tarih Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişi boyunca

omuzlarında taşıdığı en kutlu yüktür. Anadolu, insanlığa
binlerce yılın rüyasını gelecek hayalleri içinde sunan,
sokak ve caddelerle yazılmış birer kitabedir. Anadolu'yu
sevmek, görüp anlayabilmek, ecdadın o uzun seyir
defterini bu kitabelerden okuyabilmesi demektir. Bu
kitabeyi okuyabilen kişi ruhunu Anadolu'nun ruhu ile
kavuşturmuş, susuzluğunu Anadolu'nun serin sularıyla
dindirmiş demektir. Benim memleketimin avuçlarındaki
kü|tür miraslarını uzun uzun yazmaya kifayetsiz kalır
kelimeler. Her biri farklı kültürleri temsil ederken,
geleneksel insan yerleşimine veya toprağın kullanımına
ilişkin önemli örnekler sunar biziere. "Ben çok eskidim
artık" der, "yoru|dum artık" der, geri dönüşü olmayan
değişimlerin etkisiyle artık dayanıklılığını yitirdiğinden
şikAyet eder. Yine de ödün vermez hiç biri, geleneklere,

Benim memleketim sevdalı yüreklerin

memleketidir. Sevda durmaz kalpte yalın. Tele dökülüı
söze dökülür, dile dökülür. O yürekler ki, sevgi ve aşk
nakışları ile süslediği dizelerini tele vuran tezene ile
dünyaya duyurmuşiardır. Gönül kubbemizi çınlatan
nameleri bu topraklarda yankı bulmuştur. Aşıkiık

geleneğine tabi olan gönül erleri yürekleriyle, sızılarıyla,
hasret ve özlemleriyle eşdeğer evrensel şiirlerini akıcı bir
Türkçe ile şahland ırm ışAnadolu insanlarıd ır. Onları n
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elbette. Prestijli müzayedelere çok sık katılan ve
özellikle yağlıboya tablolara eşek yükü kadar parayı hiç
acımadan yatıran Boğaziçi yalı sakinlerinden sanatsever
bir büyüğüm, yazdıklarımın çok doğru tespit ve yorumlar
olduğunu hatta eksik bile yazdığımı söyleyince bir yaşıma
daha girdim. Meğer ben ne netameli, ne çetrefilli bir
meseleyi kurcalamışım....
Sanat 'Tarihçisi dostumun bana bu meselenin
yurtd ışı ndaki ayağın ı anlatan bir metin ilettiğini yazmıştım.
Metni kaleme alanlar, çağdaş sanat eserlerinden ve sanat
piyasasından çok iyi anladıkları kabul edilen ve Batı
Sanatı aleminde epey itibargören Christian SAEHRENDT
ve Steen T. K|TTL adlı Sanat Tarihçisi ve eleştirmeni iki
ecnebiaraştırmacı... Bu ikizekive uzman otorite, yeryer
ironik ve alaycı bir üslüpla kaleme aldıkları eleştiri ve
yorumlarını "Bunu Ben de Yaparım" adlı bir kitapta
toplamışlar. Kitabı'Ayrıntı Yayınları' yayınlamış. Metin
oradan alınarak bana iletildi efendim. Ayrıntı Yayınevi'nin
değerli yönetimine kullandığım bu metin için çok teşekkür
ediyor ve bu kitabı tüm sanatseverlere ve sanat
tarihçilerine alıp okumaları için, hararetle tavsiye
ediyorum. İşte virgülüne bile dokunmadan o metin...
Sanat Ticaretinin Süper Tankerleri: MÜZAYEDE

yaşantısı bir masal güzelliğindedir. Onlar bakış açıları ve
felsefeleri ile kişiliğimizi şekillend irmiş, tazeliğinden öd ün
vermeyen eserleriyle ölümsüzler arasında yerini
almışlardır. Benim memleketim sokaklarındaKaragöz
ile Hacivat'ın sesleri duyulur höl6. Gözlerimi kapattığım
demde, bir perdenin arkasındaki ışık yanar ve bir tef sesi
duyulur gönü| çeperlerimde. Sonra Hacivat Çelebi şarkı

söyleyerek gelir ve " Ne olur şu dört köşe perdede bana da
bir kafadar olsa ah bana bir eğlence medetttt amannnnnnn
amannnnnn"diyerek çağ ırır Karagöz'ü.
Benim memleketimin bayramları vardır yeni

baharların koynunda getirdiği. Binlerce

yıl ewel

bu

topraklarda yaşayan Türk kavimlerinin koşturduğu atların
nal sesleri duyulur bu bayramda. lssık Gölü zümrüt rengini

almıştır Kırgız diyarında. Hunlardan başlayarak Gök
Türkler, Uygur Türklerinin ruhları daha bir şöd olur kutlu
topraklarında. Orta Asya'dan, bu günün şerefine
düzenlenen toyların, eğlencelerin yankısı duyulur gönül
çeperlerimizde. Kımız|ar bu günün şerefine kaldırılır, Vakit

el içinde

dostluk vaktidir, kardeşlik ve barışı

kuwetlendirme vaktidir. Vakit küslerin barışma vaktidir,
kavgal ları n an laşması, ailelerin birbirleri n i ziy aret etmesi
içindir. Ve nevruz vakit geldi diyerek çalmaktadır bu kutlu
dersin zilini. Toprağın sessizliğini bozarak canlandığının,
doğanın yeniden yeşile bürüneceğinin muştusudur gelen.
O ki, muştuların efendisi, baharın kendisi, Nevruzdur.
Dünyada birçok ülkeye nasip olmayan tarihsel bir
mirası ve bu mirasa sahip insanları bağrında barındıran
Anadolu'yu ve onurlu ve erdemli bir medeniyetin şahidi bir
tarihi anlatmakta kifayetsiz kalıyor kelimeler. Bu
coğrafyada her sokak, her yol, her yüz bir medeniyeti ve bir
tarihi anlatmakta kendi kavlince ve halinde. Bizler ortak
değerlerimiz ve ülkülerimiz etrafında pervane olup dönen,
mazide birlikte yaşamış, bundan sonra da beraber
yaşama arzusun içerisinde olan şerefli bir toplumun
fertleriyiz. Bu bilinç ve idrak ile bizler kültürel mirasın
varisleri olarak emanetlerimize sahip çıkmalı, onları
koruyanı kollayanı ve yaşatanı olmalıyız. Söylemleri ile
gönüllerimizde Süleymaniyeler inşa eden edib, necip,
mahir ecdadımızı tanımalı, yaşamalı ve yaşatma
mutluluğuna erişmeliyiz.
ı

EVLERi

"Şikayet edemem doğrusu, İyi bir gündü|'
Saatchi'nin temsil ettiği Britanyalı sanatçıkların alfa

hayvanı Damien HlRSl eserinin müzayedede 1'1.1 milyon
ster|in gibi astronomik bir fiyata satılmasını bu sözlerle

yorumlamıştı, 2004 Londra Sanat Fuarı Friezesürerken,
Sotheby's'de büyük ve önemli işlerini değil, bir ortakla
işlettiği bir barın eşyalarını satışa sunmuştu. lki ecza
dolabı (2.4 milyon sterlin), Martinikadehleri (4000 sterlin),
Hirst benekleriyle süs|ü tuvalet kapıları (12.000 sterlin) ve
birkaç Hirst ıvır zıvırı daha bu açık arttırmada satılmıştı.
Hirst'ün eczane temasına göre dekore edilmiş barının adı
'Pharmacy' (Eczane) idi ve en iyi müşteri kendisiydi.
'l998'den 2003'e kadar bu barda kankalarıyla, müşterilerle
ve kanka ya da müşteri olmak isteyenlerle kafa çekti, Zor
bir iş gününden sonra bu bara gelip Prada tasarımı
ameliyat önlükleri içindeki garson kızların servis yaptığı
içkileri yudumlayanlar arsında, stresli hedgefon
yöneticilerinin yanı sıra Robbie Williams ve Kate Moss da
vardı.
'1998'den bu yana çağdaş sanatın fiyatı hızla arttı.
O yıl G6rardGoodrow (O zamanlar Christies's'de çağdaş
sanat uzmanıydı.) çok yeni işleri de müzayedede satma
fikrini ortaya atmıştı. Sotheby's, Philipps ya da Christies's
sanat eserlerini, öncelikle özel kişilerin talimatıyla satılığa
çıkarırlar. Birinci pazarn, yani bekleme liste|erine sahip
galerilerin aksine, buradaki mezata akıllı uslu küçük
tasarrufçudan, bir iki tomar parayı hızlı yoldan aklamak
isteyen mafya üyesine kadar herkes katılabilir. Son
yı|larda büyük müzayede evleri ciddi, önem kazandı;
eserler bu ikinci piyasada çoğu zaman astronomik
fiyatlara satılıyor. Tanınmış kimi sanat taciri, örneğin
Marlborough FineART'tan Gilbert Lloyd bu yeni
rekabetten çok rahatsız ve şu çarpıcı ifade ona ait:
"Müzayede evleri, sanatın ocağına incir diktiler. Müzayede
evleri galerilerin düşmanı."
Hilenin BiniBeş Para
Müzayedeevleri bir eserin açık arttırmaya mutlaka
çıkarılmasını istiyorlarsa, teslimatçılara genellikle

Der ki soylu bir mirası sırtına yüklenen bir meddah
Bu kıssadır bir mecmua kenarına kaydolunmuş, biz de
gördük söyledik. Sakiye sohbet kalmazmış baki. Her ne
kadar sürç-i lisan ettikse af ola, inşallah gelecek sefere
daha güzel bir hiköye söyleriz"

"

xiıııi ııııüznyEDE EvLER|NDE HILENiN aixgin
YoLU...
TUNCER GÜNAY
Dergimizin 2016 yılının Eylül ayında çıkan 53.
sayısında, hem antika ve sanatseverlere hem de devletin
maliyesine külahı ters giydiren bazı sanat ve antika

müzayede evlerinde döndürülen fırıldaklardan

bahsetmiştim. Meğer bu konuda ne çok dertli ve ne çok
bilg ili insan varm tş. Yazımaçok olumlu tepkiler ald m

gerçekçi olmayan yüksek bir fiyat garantisi verirler.
Teslimatçı

ı
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n istediğ i asgari fiyata al ıcı bulamayan bir

bir
-NErZUFIUR
ve müzayede evi malı gizlice seçilen tacire ya

Artışlarve Düşüşler
Büyük müzayede evlerinin temsilci|eri mezatlar
için nitelikli eser bulabilmek amacıyla sürekli seyahat
ederler. Bazen koleksiyonculara öyle cazip tekliflerde
bulunurlar ki, prensip sahibi sanatseverlerin bile aklı
başından gider. HansGROTHE'nin çok sevdiği ve asla
elinden çıkarmaz denilen fotoğraf koleksiyonunun büyük
bir kısmını 2001'de bir müzayedede satmasının ardında
böyle çılgın ve yoldan çıkarıcı bir teklif vardı muhtemelen.
AndreasGURSKY'nin tek bir fotoğrafının kopyasını
600.000 dolar gibi rekor bir fiyata satan koleksiyoncunun
bu hamlesi her yeı:de şiddetle kınandı. Fakat üç yılda
yaklaşık yüzde 2100'lük bir k6ra hangi tacir hayır diyebilir
ki? Kimin buna laf etmeye hakkıvar. (Tabiibirde o alemde
ne dayarsan almaya razı, kerizlenmeye doyamayanlar
bol olduktan sonra. T.G.) Bu ticaretin hayırlı bir tarafı da
olabilir. Koleksiyoncu kazandığı bu parayı ya yine sanata
yatırır (en azından yeni sanatçılar için bir şanstır bu.) ya da
dökülmeye başlayan villasını tadilattan geçirir. Ne de olsa
inşaat sektörünün de para kazanması lazım,
Müzayede piyasasına her yıl yeni sanatçılar gire1
oysa henüz orada olmamaları gerekir. Genç yetenekler
için tehlikeli bir oyundur bu. Büyük müzayedelerde iyi çıkış
yapamayan biri n n kariyeri daha başlamadan bitebi ir. Zira
müzayede piyasası, sanat eserlerinin uzun vadedeki
değerinin acı masızca sı nand ığ ı yerdir. N itekim New Yorklu
galerici Jeffrey Deitch'in anlattığına göre, 1980'li yıllarda
ciddi müzayedelere katılan 1000 sanatçıdan 15'i ikinci
piyasaya girmeyi başarmıştır. Eser|erine aldıkları
sanatçılarının müzayede piyasasında iyi gidip gitmediğini
bilmek isteyen koleksiyoncuların sayısı giderek artıyor. Bu
yüzden satın alma tarihi ile müzayedede satışa çıkarma
tarihi arasındaki süre giderek kısalırken, fiyatlar da başını
alıp gidiyor. Piyasa büyüdüğü sürece, dünyanın en pahalı
resimleriyle ilgili rekor satışları duymaya devam edeceğiz
gibigörünüyor.
Sonuç olarak;
Yanlızşimd i söyleyecekleri me bakarak ben im asla
Yahudi düşmanı bir semitist olduğum falan düşünülmesin.
Bir ırkı ya da etnisiteyi hedef göstermek gibi bir niyetim de
yok. Sadece bir bilgi notu olarak önemli bir hususu
vurgulamak istiyorum: Dünyanın ve tabii ki ülkemizin en
önemli, en prestijli ve namlı müzayede evleri ezici bir
çoğunlukla (yüzde 97,5) Yahudilerin elinde. Sahipleri
Yahudi iş adamları ya da ortaklıklar... En pahalı eserleri
onlar satıyorlar, en iyi işi onlar yapıyorlar. Sanat
piyasasının fiyat tarifelerini, borsasını onlar oluşturuyor ve
idare ediyorlar. Sanat ve satış işlerini çok iyi
biliyorlar.Sanatçıların ve sanatın kaderleri onların

eser, çoğu zaman müzayede evi t:irafından satın
meblağ ödenir
da
koleksiyoncuya satana kadar elinde tutar. Sabit meblağı
tutturmanın bir diğer yolu örtük (Danışıklı-ayartanmış) bir
gerialma işlemidir.
Bir eser için belirlenen açıIış fiyatını salonda kimse
arttırmazsa, müzayede evinin bir çalışanı, kimliğini
gizleyerek mezata katılırve eser sahibine geri verilir, fakat
komisyon masraflarını eser sahibinin üstlenmesi gerekir.
Müzayede evinin ciro hesaplarında bu sahte satış normal
bir mali işlem olarak görünür ama işlemin kesinlikle gizli
kalması gerekir. Bunun aksi, eserin yakılması ve yıllarca
piyasadan çekilmesi anlam na ge|ir.
iblisin başına bile külahı ters giydiren başka hile
de eser sahibinin kimliğini gizleyerek açık arttırmaya
katılması ve daha sonra eseri gizlice ikinci ya da üçüncü
talibe satmasıdır. Fakat her halükarda bu oyunun galibi
daima müzayede evidir. Zira müzayede evi, teslimatçıdan
alınır. Satıcıya önceden belirlenen sabit

ı

satış fiyatının yüzde 15 ila yüzde 20'si arasında bir
komisyon aimakla kalmaz, müzayedeyi kazanan
koleksiyoncu, müzayede evine pey denen yüzde 15
tutarında bir para öder. Buna bir de katma değer vergisi,

sigorta ve nakliye ücretleri eklenir. Tobias MEYER gibi
becerikli müzayedecilerin sektörün yıldızı olarak nam
salmalarına şaşmamak lazım, Meyer gibi müzayedeciler,
sanat fuarlarının son derece yetenekli görülen lafebesi
müzayedecilerinden ziyade, David COPPERFlELD (Ün|ü
illizyonist ve hokkabaz) ile karşılaştırılabilir. (Bizdeki
Eskidchhi Müzayede evi ve ünlü müzayedeci Rafi
PORTAKAL bu yazının muhatabı ve konusu değildir.
Sözümüz meclisten dışarıdır yani, T.G.)
İyi bir müzayedeci, salondaki izleyicileri hummalı
bir mezat havasına sokabilir, tırmanışları arttırabilir. Teklif
sahiplerinin kıran kırana mücadele ettiği izlenimini
yaratabilir, laraflara doğrudan hitap edebilir, hatta onları
rencide edebilir ve salondakilerin gözleri önünde
kı şkı rta rak koleksiyoncu laı,ı n çoğ u zaman mitleri n üstü ne
çıkmasını sağlayabilir. Müzayede öncesinde kimin hangi
parçayla ilgilendiğine dair dedikodular koleksiyoncu

i

l i

çevrelerinde kasten dolaşıma sokulduğunda,

müzayedede horoz dövüşü yaşanması garanti altına
alınmış olur. Müzayede salonunda her türden kukla,
örneğin hem çekinilen hem de küçümsenen süper zengin
Ruslar adına alım yapan kişiler vardır. (Önceki yazımda
vurguladığım gibi, asıl alıcılar değil, temsilcileri oradadır.
T.G.) "Açık arttırmada , hiç duygusal davranmazlar.
Müzayedeye eşofmanla gelir ve çok büyük rakamları
gözlerini kırpmadan öderler." diye hayretle anlatır Münihli
bir müzayedeci.
Büyük mali işlemlerin ve müzayedelerin
öncesinde Sotheby's ve diğerleri, eserleri bir süre deneyip
görmeleri için tanınmış alıcıların (lyi sağılabilecek yağlı
müşterilerin,T.G ) evlerine gönderirler. Oyle ya, Picasso
beyaz deri kanapenin üstündeki duvarda hoş duruyor mu
bakalım. Erken rezervasyon karşılığında indirim yapılır,
hatta bazen müzayede evleri müşteriye resmi krediler de
verir, yani satışı bizzat finanse ederler. (Tabii, anasının
gözü fahiş faizler işleterek. T"G.) Mesela, 1987'de
Sotheby's Avustralyalı Alan Bond'a Van Gogh'un
'İrisler'inin satış fiyatı olan 53,9 milyon doların yarısını
kredi olarak vermişti. (Bu fiyat ö dönem bir sanat eserine
ödenen en yüksek ücrettir.) Ancak Bond iflas edince bu
rekor satış gerçekleşmedi.

l

ellerinde ve onların keyfine bağlı. Onların rızasInI,
icazetini almadan o aleme girip pastadan pay almak
imkansız gibi.,. Barındırmıyorlar. Silip geçiyorlar.

Trilyonlarca dolarlık eser ve para|ar ellerinden geçiyor, çok
ama çok paralar kazanıyorlar. Gözümüz yok, kazansınlar
bakalım.

Noktayı koymadan beli rteyim : Nevzuhur'da sanat
ve meselelerine dair yazılar
yazmayatabii ki, devam edeceğim sevgilikdrilerim. Daha
çok ama çok söyleyeceklerim vardı ama bunlara ciltlerce
kitap yetmez. Bana tiyatro tarihimiz ve tiyatro teknikleri
üzerine çok soru geliyor. Onümüzdekiyazılarda bir tiyatro
bahsi açmak kararı nday ım. Yazacakları m, anlatacakları m
Var...

piyasasının işleyişine
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Yörük erkekieri bel hizasına inen kısalıkta kahverengi bir keçe yelek taşırlar. Önü geniş bir
açıklığa sahiptirve a|tında, silah ve cliğertakıiarını taşıdıkları geniş birderi kemergöze çarpar.\Jzun,
beyazpamuklu pantolon giyen Türk rençberlerin tersine koyu renkli ve diz üstüne inen kısa keçe
pantolon giyerler.Yazın çıplakolan altbaidırlara kışın kalınyün çoraplar, nadİren de keçeden yapılan dar
bir baldıriık

giyilir...

Kısmen Anadoltı kısmen de Herzek üretimi çakmak takımları, tablalar, uzun, kabzasının
sonunda dar çıkmalar olan kılıç gibi karnalar, yetişkin Yörük erkeklerinin teçhizatlarıdır. Kadınların
ziynetleri genelde inci, biiezik ve yüzükten o|uşt_,ır. Bunları da genelde pazardan veya gezgin
Çingenelerden alırlar. Kendileri tarafından imal edilmiş özgün ziynet pek azcJın, Bunlar, üzerine spiraller
ap|ike edilmiş gümüşten geniş ve düz bileziklercJir, Ayrıca zarif, iııce zincirlerin oluşturduğu baş süslerini

türban
4-9
ay ya da palmet

de eklemek gerekir. 30 cm. uzun|uğundakizincir, ortasında ve her iki uçunda bulunan çengellerle,
şekline getirilmiş başörtülerine iyice raptedilir. Bu zincirden aşağıya doğru daha ince zincirler sarkar.

cm. uzunluğundaki bu ince zincirlerin ucuna bir sikke, nadiren de yuvar|ak, yarım
şeklinde biçimlendirilmiş gümüş

Karl Graf von Lanc

levhalarasılır...''
Koronski - 1890. " Ekim sonunda, Küçük
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bağlantıyı sağlayan İngiliz buhadılarından birine binerek Adalia'ya ulaştık. Hem deniz yolculuğu hem de
oraya vardığımızda görCüğüm şehir manzarası beklentilerimin çok ötesincleydi. Adalia'da kaldığımız
uzuncasüre içinde kentin üzerimdekibu etkisidaha da artmıştır. Pamphylia Ovası'ndaAda|ia'ya sadece
birkaç saat mesafede yer alan antik şehiriere yapılan bir dizi gezi neticesinde, birkaç mil uzunluğunda bir
alan içinde yer alan ve şimdiye kadar hakkında ya hiç araştırma yapılmamış ve hiçbir şey yazılmamış
veya hak ettiği oranda yazılmamış, büyük bir bölümü Geç İmparatorluk Çağı'na ait çok sayıda önemli
antik yapı bulunduğunu hayretier içinde tespit ettim. Ama beni her şeyden çok, bildiğinı bütün yerlerden
daha güzel olan manzarası, belkİ sadece İtalya'daki Campania bölgesinin bir nebze yakalayabildiği
harika doğası etki|edi.

Gemiden indiğimizde bu ülkelerde hep rastlanan bağıran, küfredep beyaz, esmer ve zenci
denizcilerle hamallardan oluşan bir keşmekeşin içine düştük. Limandan ayrılarak son derece kötü
kaplanmış, yürümesi zahmetli dar sokaklardan yukarıdakişehre doğru yol aldığımızda, birçok renkli ve
renkli olduğu kadar da bize yabancı manzaralarla karşılaştık. İplerle birbirine bağlanmış, çuvallar ve
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görecek şaşkınlık varatan beklenmedik yenilikierle ve buna rağınen bu yabancı dünyada bütün

,f

şeylerin zamansa| ve mekönsal ilintisine şahitlik eden çok tanıdık Eelen şeylerle doluydu. Örneğin
»,
§
şurada, avlusunu tuhaf bir çitin çevrelediği tamamı ahşap geniş bir ev var; sokak tarafına bakan
pencereleri, evi güneş ışığından ve meraklıların bakışından koruyabilmek için son derece sanatk6rane tI
işlenmiş ahşap kafeslerle örtülü. Ev kapılarının önünde veya çiftler halinde sokaklarda renkli kıyafetler j."
giymiş, takılarını takmış ve saçlarıyla kaşlarını kına ile kızıla boyamış Rum kadınlarına rastladık, Bu
',.,.§
renk, tıpkı 1800 yıl öncesinde Roma'da veya bundan 400 yıl önce Venedik'te olduğu gibi, burada
İ
bugünün modasıdır. Nemden ve insan elinin verdiği zarardan neredeyse tanınmayacak hale gelmiş bir
,;ğ
',§
Yunan lahdi çeşme olarak kullanılmakta. Türklere ait bir okulun cephesinde, bir tapınak veya taka ait

diğer
Devleti'nin
kaybolmuş güzelliklerini anlatır halde. Aynı kapının üstünde, bir haçlının arması olan dama tahtası ve
onun da üzerinde, bir başka aslan betimi daha var. Şurada, pencere çerçeveleri dikkat çekecek denli
ince işçilikli, şimdi cami o|arak kullanılan bir Bizans kilisesi, orada bezemeleri Kahire'deki benzer|eriyle
yarışabilecek şekildeki birArap kapısı ve işte şurada da Caeci|ia Metella'nın mezarıyla benzer tarzda
yuvarlak bir Roma Dönemi kulesi ve biraz ötede de Konya'dakiler gibi ince minareler göze çarpıyor.
Bunlar arasında, yakın bir zamanda yeniden keşfedilmiş olan Hadrianus dönemine ait Roma kapısı en
önemlisidir.
(devam edecek.)
Roma sütunları bulunuyor. Bir yanda çok güzel işlenmiş Arap harfleriyle yazılm ış bir mermer kitabe,

yanda Pers ve Asur sanatını hatırlatan taştan küçük bir aslan kabartması, Selçuklu
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