ıl
l

BU SAYıDA
EdebVat - t(ütaın - Sanat

Sayı : 26 MART
:j-r..\FA

lJj U

- 2012

j(İj}\EA

.A

sEİğ!-,/r\,/l}]

/ÖNE-İl,JlEül j

HAÇLİ SEFERLER| BAŞLİYOR
ALi DEMiREL

:

A]-] tJElJ]]i]EL

]!]EiJr\jlE,l

YoLuN RENKLı rAş!-4R.1

.

MusTAFA AKBABA,NıN ıKı şllRı
üzeniı,ır BiR TAHLlL çALışMAsı )

i(Ui]ULU j
ğEi(ft ig\i,;\
il;\i;\ll -rÜL;ç\/
]/r\Y]lj

(

ANDAÇ

Eiüçit]

.ADİ]EJ :
.ı\!:]illrk Cd. ']3U'ö :rIı,
.\]<!.)ab,!

-l|

ı\pi,

ıJ,,ı.:,]12 ı\ı J'l-\J,lı\

F.: U t 2!12 )

?|]

aELsEsEÇEi',:,
z-p tıı!:a:,aJidz ı ı ıi ı

]EşN

: 1:jOü

U9 ö2 -

ADALAR

öı

U (2!1,2 ) 2/1,1 !I,)
zl:1-1

MUSTAFA AKBABA

7!'

@i ıu!ı ı ı,4iJ.x9

ıı

ı

-'l/]u3

İj;\:jlİjj 'J/ğit] :
-IUN;\i.l.r\j!
c)F!jE-I İjj;YIğ/V\çl]-]i(

'fd

:U

(2ll2

lU

) 2!],a

4'ö

e-rrıajJı !ı]rıaiıarı rıiı,ei@i ıı!ı n,ail,xıı ı ı

ijiıuın

ALi DEMiREL

?ı1. tltı.:Jı! l 7 ;\N'İ.AL /.\

yAYJ|j ,IÜilÜ:

DERGıLER DERYASıNDAN

'{ııe1 , 3urdi
Jki :ıyda biı y-,ıyıııl,aıııı,

tlE\fz,UilUi!
',<:ay

AşıK KAzANoĞLu iı-e sÖvı_eşi

ı)]h. ;\!zı!ü ı]< üd.,l25!! 3]|..

-Iürkcz]n

i{jiai

Üİİİ-Ü HALK OZANLARİMİZDAN

ı ııı!ı

TüRK DüNYAslTAR|H ve KüLTüR DERGiSi

y,azılııı
i',\tib-ı! z,lilz ıiJi ı,

d,a y,ıy ı ı ıl,aı ıııı ı

göıiz

ri}z

ı

c',<

- 16

oĞUZ ÇETiNOĞı-u

-

ıı/lrıııırT ŞADi PoLAl

tl EVZU il U i|' dzı yzıy ı ı ıl,aı ran zıe tl=ı z
!a]ii hzıkkı i5dııynez.

tJEVZUilU;l
Ziı iıjilli.lı iıizıııe!| :lup,
t]E\]ZUj

p,dı,a

lUii'dıı

iJz ı-a!ılııı,,tz.

ı!ııı ı,aı ı bij!ü ı ı y,azıl,ar u ı ıcrurııluJ:ığ:.ı
y,cz:ü I H,ai !!i ı. 9,j ı ı d ı ıi z I ! y -4z ],4 ı, I !
y,ay u ılııııı ı,ası, Yaylr: }(lruJu'rıuıı
',lııı,,ıı ı ı ııı i.,ıağlıdır.'lızıl,dı y,ay ı ı ıl,aı ırı:aş-ı d:ı
i,adz eıliJııızz.
'!,ay

ı

ı

r

J

Hlç BlLMEyEcEKslN
ANDAÇ

I{EVLIJI-ıUR.
okuyucu

iı-e

sorıeer

Değerli NEVZUHUR dostlarl;
2012 ylllndan da iki ay geride kaılVerdi, Bu hlz|l aklş içeriSinde inSan ister istemez; "Rüya gibi uçan ylılar..
ihtiVaclnl hissediyor.

-"

şarklslnl mlrlldanma

lvlart saylmtzla, okuyucularlmızl yeniden muhabbetle kucakllyoruz, Bu imkanl bize Sağlayan Yüce Yaratlc|ya hamdüsenalar

olSun.

Bu Sayldaki ilk yazlmlZ Aıi DEMiREL'e ait, Tarih kokUlu yaZllanyla dikkat çeken yazarlmlz yine ötelere bir kapl aralıyor Ve HAÇLl
sE F E R LER i BAŞLlyoR diyor.
ANDAÇ, bu de'fa Y1LUN RENKLI TAŞLARü başllkll yazlslyla her zamankinden daha fark|l bir hüViyetle karşlm|za çlkıyor,
Mustafa AKBABA'n!n MEYHANEci RESOLve AHMET ABişiirleri üzerine yoğunlaşan yazarlmlz, adl geçen iki şiiriyorumluyor.
Mustafa AKBABA'nln bu sayıdaki yaz|slnln başllğl ADALAR. Adalara karşl ayrl bir hassasiyet besleyen yazanmz bakalım bu
konUda neler Söylemiş?

Sayfalarlm lZ araslndaAli DEN,4lREL'in, değerli halk ozanımız AŞlK KAZANoGLU ile yapmlş oldUğu bir söyleşiyi de bulacakslnlZ.
UNLU HALK ozANLAR|M|ZDAN AŞlK KAZANoGLU lLE SoYLEŞ/ başllğ ln l taşlyan bu mülakatla birtaraftan ozanlmlzı yakından tanlmlş
olurken, diğer taraftan düşüncelere dalacakSlnlz.
oğuZ ÇETiNOĞLU Ve Mehmet Şadi PoLAT'ln birlikte hazırladlklar|, DERG|LER DERyAS/NDAN üSt başl|ğıyla sunulan yazı
SerimiZde bu defa TÜRK DÜNYASüTAR|H vE KÜLTÜR DERGlsl tanltlllyor. iStanbul'da, 15 ocak 19B7 tarihinde Prof. Dr. Turan YAZGAN
başkanllğlndakiTÜRK DÜNYASlARAŞTIRN.4ALARl VAKFltaraflndan ayllk olarak yayln Ve kültür hayatlmlza kazandIrllan Ve 300. SaylSlnt
gerilerde blrakarak yoluna devam eden bu dergiyitan lmak, meraklllarln l mutlu edecektir.
Bu saylmlZda, her ne kadarAŞlK KAZANoĞLU'nun iki şiiri söyleşi içinde yer almlşSa da ayrıca ANDAÇ'ın HiÇ BILMEYECEKSIN
şiiri gönlünüzün gizemli SahaSlna hitap edecek,
MaylS 2012 saylmızda buluşmak dileğiyle hoşça kalln.

NEVZUHUR

HAÇLİ SEFERLERİ BAŞLİYOR
nı-i

önüne allndlğlnda, daha dün Sayllabilecek (Njl.S, 1095de

başladl saytllr) Haçll Seferlerini bilmek Ve anlamak; sadece
geçmişimizi bilmek Ve anlamak değildir. Günümüzde
Hlristiyan Batl ile olan çeşitli ilişkilerimizde onlarln davranlşlarlnl
anlamamlz Ve durumu kavramamlz için de çok önemli. AVrupa ile

orviRrl

Haçll seferlerini pek çok insanlmlz

duymuştur,
Duymuştur ama bu seferlerin niçin yaplldtğlnl, naSıl yapıldlğlnl Ve
sonuçlarlnl pek çoğumuz bilmez. Bilmez çünkü bu konu ile ilgili
kitaplarl okumaz, asllna bakarsanız inSanlarımlzln genelde kitap
okuma gibi bir allşkanllklarl yoktur. Bu konu en çok biz Türkleri

ilgilendirdiği halde, haçlı Seferleri konusunda kendi
insanlarlmlzca yazllmlş yeterli çeşitlilikte kitap da yok. Nasll olsun
ka;

önce yazacak birileri gerek, Diyelim ki yazacak bilgi

Ve

yeteneğe sahip insanlmız Var, yazllacak kitabl kim Veya hangi
kurum Veya kurulUş yaylnlayacak? Yaylnlamazlar! Türk milletinin
aleyhine iftiralarIa hatta küfürlerle dolu yazllar Ve kitaplar
yazanlar n yazdlklarlnl her zaman yaylnlatma imkanlarl
olmaktadlr, yu( içinde bile!., Sadece yayınlamakla, reklam ederek

satışın ı yapmakla kalmazlar çeşitli öd ü ller de Verirler.
Pekiyi öğrenmek isteyen insanlarlmlZ bu haçll seferlerini
nereden öğrenecek? BaAla hemen yanlt Vereceklerdir,
okullarlmlz Var ya! okullarlmlzda tarih adIna nelerin öğretildiği,
Veya nelerin öğretilmediği malcım. 1947 ylllnda yapllan bir
anlaşmayla Türk N,4illi Eğitiminde, eğitim ve öğretimin

planlanmasınün yabancılara büraklldlğı açıkça yazllmakta Ve
söylenmektedir. Söz konuSu anlaşmanln olmadlğ|na dair hiç bir

açıklama yok en azlndan ben duymadlm. Bu konu neden
sorgulanmaz? okullarlmlzda hangi bilgilerin nasıl Verildiğini,
Verilenlerle nelerin amaçlandlğlnl, konulara aklllıca Ve dikkatle

bakan herkes anlar, Yeni yetişen nesillerimizin eğitim

Ve

öğretimlerinin pIanlanmaslnı yabancllara btrakmak!.. Bu nasll bir

aymazllktır Veya teslimiyettir?.. Hani bir darbimesel Vardlr;
ormanln krall aslan tilkiyej "gel seni tavuklara çoban tayin
edeyim" demiş. Tilki yan gözle şöyle bir bakmlş; "ya! güldürmeyin

beni|.," demiş. lnanın

tilki günümüz Türkiye'sinde,

kulaklarlnda ellerini (ön ayaklarlnl) oğuşturmakta...

ağzl

Haç|ı Seferlerinin Türk insanlna anlatllmaSl

işi,

yabancılara blrakllamayacak kadar önemli. Büyük Türk tarihi göz

komşuyuz,

o halde

geleceğimizi planlarken de onların

kafalarlnda, bilinçaltlarlnda bizimle ilgili neler Var, bunlarl mutlaka
bilmeliyiz. Yeni yetişen nesillerimizin bilinçlenmesi için bu konuda
aydIn insanlarlmlz (gerçek aydln - ışlman), olanaklarl ölçüSünde;
makale, kitap, konferans Ve Söyleşi şekillerinde ayrlntllı bilgiler
Vermekteler, Ben de bu konuda kendimce, kartnca kararlnca çaba

sarf ettim Ve bu çaba|arlmln devaml olarak aşağldaki klsaclk
bilgileri sizlere sunmak istedim.., Şu tarihte savaş ilan edildi,

şuralarda savaş oldu, falanca taraf yendi,

şu

maddeıer

kapSamlnda barlş yaplldl Vs Vs,., Gibi yüZeysel bilgiler çok önemli
değil, aSll olan yalln gerçeklerdir,
AVrupalllar haçll seferleri hakklnda pek çok kitap
yazmlşlar, Hemen hepsi de; kendilerini hakll gösteren, dini
amaçlarlnln baskln oldugu kutsal savaşlar gibi gösterirler. Ünlü bir
KlZIlderilj sözü Var ya; 'onlar bizi yener, çoluğumuzu çocuğumuzu
öldürürıerse buna savaş diyorlar ama biz onlarl yener de sadece

askerlerini öldürürsek bize katliam yaptlnlz diyorlar,,.' Ha bu
arada şunu hemen belirteyim; Avrupall yazar Ve fikir kişilerinin
bazI yalln gerçeklere klsaca değinmiş olmalarl sizi yanlltmasln;
bunu, doğrularl yazarak Türklerin Ve Müslümanlann hakll]lğlnl

ortaya koymak için değil, kendilerinin sözde hakllllklarlna

inanllmaslnl pekiştirmek için yaparlar.
Böylesine uzun bir girişle sanlrlm Slklcl oldum, konuya
bir türlü giremedim ama takdir edersiniz ki yukarldaki bilgileri de
Vermek zorundaydlm.
Şimdi gelelim haçll seferlerine. Bu konuyu anlamak,
kavramak için temel anahtar şu sorularln cevablndadır. Bu
seferlerin sebepleri neydi, nasll başlatlldl, kimler katlldl?.. Gelin o
ylllarln AVrupa'slna bir göz atallm: o çağda AVrupa'nln tarlmsal
üretiminin hemen hemen tamaml 'serf denilen köle köylülerin
Slrtlndaydl. Ekilip ürün yetiştirilen topraklar AVrupa'nln Soyıu
ailelerine - derebeylerine aitti, yani serfler sadece çallştlrılan köIe
köylülerdi. AVrupa'daki serflerin Saylları milyonlarla ölçülür

T
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rlLYai_VrlUl\sayldaydl Ve nüfUslarl sürekli artmaktaydl, Artık boğaz tokluğuna
ça]lşlr olmuşlardl, zamanla o hale geldiler ki serflerin ürettikleri
kendilerinin yemelerine ancak yeter oldu. Toprak sahipleri olan
soylular - derebeyleri ise hem kendi kalabalık ailelerini hem de

korumalar! olan askerlerini doyurabilmek

için

serflerin

ürettiklerinin pek çoğuna el koyuyorlardl. Bu durumda özellikle

genç neSil serflerden çoğu işSiz, parasız, çapulcular haline
geldaler.

soylularda iSe; o zamanki törelerine göre bir soylu ailenin

bütün Varllğı en büyük erkek evlada miras kalmaktaydl. Soylu
sülalenin diğer fertleri ise ekonomik baklmdan 'slflr'dılar, ancak

kendilerine Verilenlede yetinmek zorundaydllar, sonuç olarak
soylular da yaşantllarlndan hoşnut değildi. Ama o soylularln çok
Zengin olduklarl bir şey Vardl ki evlere şenlik, hepsinin de türlü

çeşitli asalet unvan|arl Ve de unvanlarına yaklşlr giysileri,

apoletlerj Vardı! Bu durumun sonucu olarak yüzlerce aç şöValye!

Çallp çlrplp talan edecek, barbarca yağmalayacaklarl yer

araylş!ndaydl, o zamanki küstah AVrupallların, çallşlp aIln teri ile
geçinen Slradan insanlar gibi yaşamak hiç işlerine gelmiyordu
(sizce şimdi farklIlar ml?)
o günlerin Avrupa'Slnda bir diğer önemli durum ise din
ortamlnln haliydi. Hala Pagan inanclnın etkisinde olan
AVrupalllarln çoğu, Hlristiyanllğa çok iyi bağll Ve Sağlam inanç!l
değillerdi, inancı Sağlam olanlarln ise kiliseye yani papallğa Vatikan'a pek faydaSl olmuyordu. Çoğu kimse dini amaçll bağlşta
bulunmuyor, bulunamıyordu; o kadar ki günahlarlndan arlnmak

için (günah çlkarmak için) Verilmesi gereken

parayl

veremediklerinden, kendilerinCe günahkar olarak
yaşamaktaydllar. Bu durum kilise için çok kötüydü; Papallk dini
yaymak Ve pek çok ülke, millet hatta bazl soylu kişiler üzerinde
hakimiyet kurmak istiyordu, bunun için para gerekiyordu. Parayl

elde edebilmenin yolu inançlI insanların olabildiğince

çoğalmaslndan geçiyordu, Yani din para için, para ise din için
sarmall iyi işlemiyordu; bunun en önemli sebebi Avrupa'daki
Hlristiyan halkln yoksul olmaslydl. o zamanki papallk koltuğunda

Papa ll URBANUS oturmaktaydl. Halkln Ve soylularln

yoksullaşmasl Papayl endişelendiriyor hatta korkutuyordu. Papa
ll. Urbanus sürekli bir çıkış yolu araylşlndaydl. Avrupa yoksuldu
ama diğer ülkelerdeki özelIikle Türklerin yönetimdeki H lristiyanlar
Zengindi. Hem Müslüman ülkelerin bütün halklarl da çokZengindi!
Papa için bir başka öneli konu ise; kendi mezhebinden olmayan
Ve Sürekli ayrl davranarak papanln emri altlna girmeyen
ortodokslar Var ya! işte onlarl da dize getirmek gerekiyordu. onun
derdiAVrupa halklnln Ve Soylu ailelerin düştüğü ekonomik Slklntl

değildi. Papanln aSll derdi papallğln boş olan kasalarlnl
doldurmak, hükümranllğlnl daha yaygın Ve sağlam hale
qetirmekti.

işte tam da o günlerde Doğu Roma imparatoru
ALEKsios KoMNEsos ( Doğu Roma imparatorluğuna'Bizans'
denmesi Sonradan yamamadır), 1095 ylllnln Mart aylnda

Doğu Roma imparatoru'nun yardlm talebi Papa ll.
Urabanus için bulunmaz flrsattl, bir taşla iki kuş Vuracaktl- Hem
Anadolu Ve diğer lv]üslüman ülkeler yağmalanacak dolaylslyla
AVrupalllar zenginleşecek PapalIğln da hazinesi dolacak; hem de
Doğu Roma, Katolik kilisesinin denetim Ve yönetimi altlna allnmlş
olacakh.

Papa ll. UrbanuS, ellerini oğuşturarak sinsi planlarlnl
yapmaya Ve uygulamaya başlar, Doğu Roma lmparatoru ondan
düZenliVe disiplinli ordu birlikleri istemişti. Ama Papa'nln elinde ne
öyle bir askeri güç Vardl ne de böyle bir gücü oluşturacak para
Vardl. Aslında papanln akllnda öyle düzenli bir ordu oluşturma fikri
yoktu. o; aç, yağmalamak için her şeyi göze alabilen, biraz
maceraperest, biraz da diniidolduruşa gelmiş büyük bir çapulcu
güruhu hazlrlama peşindeydi. Amaclna ulaşabilmek için iki konu
üzerinde yoğunlaşil:
1) Anadolu Ve diğer l\,4üSlüman ülkelerin çok zengin
olduğunu, şehirlerinin altln Ve gümüş bolluğu içinde olduğunu,
yağma sonunda herkesin çok zengin olacağl şeklindeki
düşüncelerini yaymaya başladl, Bu amaçla özel olarak

görevlendirdiği rahip Ve papazlarü AVru pa'n ln her taraflna yolladl,
Bu girişimiyle; serfleri, başlboş çapulcularl, asilleri, şöValyeleri
tabii ki asil ailelerin özel askeri birliklerjni, büyük bir Sefer için bjr

arayatoplayabilmeyi hedefliyordu, Bu kadar| bileonun içinyeterli
olmayabilirdi, öyle bir büyük ordu oluştUrmallydl ki önünde hiçbir

devlet. ordu hatta ordular duramamall,
2) Toplanacak çapulcu ordusunun büyüklüğünü serfler

Ve Slradan halk oIuşturacaktt Savaşa katllanlarl teşVik etmek
hatta onlarl canavarlaştlrmak gerekiyordu. Gerçi zengin olma
hlrsl yeterince teşVik ediciydi ama dini konunun da işlenmesiçok
önemliydi. Şöyle ki; hem ölümüne saVaşacaklar dolaylSlyla
yenilmeyeceklerdi, hem de elde ettjklerinin önemli bir kısmını

Papallğa bağlşlamalarl gerekiyordu. Bunun için de dini
duygularln öne çlkarllmas] şarttl,
Papa ll- Urbanus amacl için HlristiyanIlğt Sonuna kadar

kullanmak istiyordu. Halkln dikkatini din üzerinde toplamak Ve

onlarl Türk Ve l\4üSlümanlara karşl k n Ve nefretle doldurmak için
şu husuSlar üzerinde özellikle duruyordu;
a) Anadolu Ve diğer l\ilüSlüman ülkelerde Hlristiyanlar
büyük baSkl altlndalar Ve sürekli işkenCe görmekteler. Tek Suçlarl

inanÇll Hlristiyan olmalarl, (elbette tamaml ya]an) şeklinde
propaqanda yapllamaSlnl istiyordu,.. söylediklerinın

inandırlclllğlnl pekiştirmek için Doğu Roma'dan gelen Ve yardlm
talep eden mektubu kendince eklemeler yaparak Ve de ağlamaklı
şekilde halka anlatıp, aniattlrlyor, Hl.istiyanlarün neier çektiğini
bütün AVrupa'ya yaylyodardl.
b) H ristiyanlar, Allah'ln oğ unun (Hz, isa kast ed]liyor)
doğduğu Ve yaşadlğl kutsal topraklara: Kudüs'tekj 'Kutsal Kabir
KiliSeSi' diğer bir adlyla'Klyamet KiliseSi'ne haç için gidemiyorlar,

Gitmek isteyenler yolda basklna uğruyorlar, mal Ve can
da tamamen yalan).,. Propagandasl

Piacenza KonSeyine elçiler göndererek Papa ll Urbanus'tan aSker
yardlml talep etti. Elçileriyle birlikte bir de mektup yolladl. Doğu

qüVenlikleri yoktur (bu
yaplllyordu.

kendi emir Ve denetimi altlna almak iStediğini biliyordu, ortodoks
mezhebinden olan Doğu Romanln sıklntlsl Ve de korkusu şuydu:

görev yapacaklarlna inandlrmaya çallşıyordu.

Roma imparatoru kendini çok zor durumda hissediyordu, öyle
olmasa Katoliklerden yardlm ister miydi? o, Katolik Papallğlnln
ortodoks dünyaslnl ortadan kaldlrmak istediğini, en azlndan

c)Allah'ln oğlunun dönüşü yaklndlr. Bu durumda bizim
görevimiZ, kutsal topraklarl temizlemek Ve onun gelişine
hazlrlanmaktlr, Bu söylemIe de; sefere katllacaklarl, kutsal bir

Türkler (Selçuklu imparatorluğu) neredeyse Anadolu'nun

Din amaçll propaganda bu üç ana tema üZerinden
iŞlenecekti. Papa ll. Urbanus, ]095 yllınln 1B Ve 28 Kaslm tarihleri

tamamlnln ele geçirmişler, o kadar ilerlemişler ki Doğu Roma'nln

başkenti iStanbul (o zamanki adlyla 'Konstantina

pol'

.

yaz|

boyunca şimdiki adlyla'iStanbul' olarak ya1llacak) yaklnlarlna

kadar gelmişlerdi. iStanbul'un hemen yaklnlarlndaki

lZnik'i

kendilerine başkeni yapmlşlardı. Doğu Roma'nln VarllğI tehdit
altlndaydt. imparator Aleksios, askeri gücüyle Türklere karşl

koyamayacağlnl anlamlştı. Sürekli ktşklrtmaya çal!ştlğl,

Anadolu'nun Çeşitli yerlerindeki HlriStiyan topluluklar ise Türklerin
yönetiminden memnundular; dinlerinde Ve yaşantllarlnda daha

rahat olduklarlnl belirtiyorlardl. Böyle olunca Anadolu'daki
Hlristiyanlarl isyan ettirmek Veya asker olarak Doğu Roma
İmparatorlUğu Saftnda yer almalarlnl sağlamak mümkün

olmuyordu. , . imparator Aleksios için tek seçenek Vard l, ordusunu
yetenekli SaVaşçllarla güçlendirmek. Bunun için, çok güçlü olarak
gördüğü Papallktan iyi yetişmiş, savaşçl askeri birlikler istiyordu.

Doğu Roma Avrupa'ya göre çok zengindi Verilecek asker

yardlmlnln karşlllğ|nl ödemeya zaten gözealmışt!-

araslnda Fransa'nln clemond kentinde 'clermond konsili'

toplayarak; Avrupal||arl l\,4üSlüman ve Türklere karşl topyekün
savaşa çağlrdl, Bu arada Papa ll Urbanus kendi idealleri adlna
çok akllllca davranarak; Franslz Toulouse'lu Raymond lV Ve
Başpiskopos Adhemar gibi etkili kişileri yanlna çekti. Papa ll.
Urbanus kendisinin gidemediği yedere kendine Vekil tayin ettiği
piskopos Ve papazlarl gönderdi. Böylece; Fransa, Almanya Ve
italya başta olmak üzere Avrupa'nln her tarailna Müslüman
Türklere karşl topyekün Sefere çlkllmasl fikri yayllmaya başlandl,
Ama bütün bunlar Papa ll, Urbanus'u yeterince tatmin etmiyordu,
Yapılacak seferde başarlyl engeIleyecek her duruma karşl çok
çok güçlü olmak gerektiği bilinciyle davranlyordu. Hem sefere
katllacak insan saytslnl olabildiğince çoğaltmak hem de
katllacaklarln, zafer kazanllacağlna inançll olmalarlnl istiyordu.
işte bU amaçla kendisine çoközel biryardımcı arıyordu. Özellikle
dini yönden, Avrupa'nln her yerinden insan kitlelerini peşinden

isimler öne çlkar. Bu şiir kahramanlan gerçek olabileceği gibi
hayalT de olabilir. Ancak kendisine olan yaklnllğlmdan dolayl
biliyorum ki hem N,4EYHANEcl REsUL hem de AHNilET ABl
gerçek kişilerdir, Şiirlerde tasVir edilen tablo da gerçeğine

Sürükleyecek, kutsalllk kisVeSiolan biri gerekiyordu, Papa'n]n tek

başına ruhani çağrlsI bir başkasl taraflndan

mutlaka
desteklenmeliydj ki inandlrıclllk tam olsun. Hazlrllğl yapllamakta
olan haçll seferinin; dani propagandasınln, papadan Sonraki ikincil
liderliğini kim yapacaktl? Bu görevi üstlenecek kişi çok yetenekli
olmalıydı. inandırıcı Ve ruhanianlamda gizemli biryönü olmallydl.

uygundur.

Her iki şiirin de dilimin döndüğünce tahİilin yapma fikri

Öyle biri olmall ki, halkl ylğın!ar halinde peşinden

akllma düştüğünde, konuya girmeden, AKBABA'nIn şiir
dünyaslnda klsa bir gezintiye çlkmanln faydall olacağlnı

Sürüklemeliydi,., Papa ll. urbanus'un emrinde pek çok yetenekli
rahip Ve papaz vardı ama o çok daha değişik birini arlyordu,
iStediği gibi birini bUlmak için çok düşündü, araştırdl Ve sonunda
birini buldu, BulduğU kişi Piyer Lermit adlnda bir papaz idi,..
Papa ll. Urbanus ve papaz Piyer Lermit birlikte
ça,lşmaya. daha dogruSu bir haçll Seferi hazlrllglna başladllar, ilk

düşündüm,

UZUnÇa bir Zar,a n kura

il

l ş iir]e

r

yazan şa irimiz, Soİrad

an

kuralslz (serbest) §iirler de yazmlştlr. onlarda da son dereÇe

başarlIl olmuştuı ŞiirIerinin tamamlnl okuyup, öZümsemiş biri
olarak; AKBABA sevgi adamldtr diyebilarim, Dizelerini sevgi ile
beslemiştir, hpkl gün lşlğl misali,., Gönlündeki bu Sevgi, Tanrl
soluğu gibidir. Yontulmamüş taş misali beliren dizelerine, Su gibi

iş olarak kendilerine bir düşman belirlemeleri gerekiyordu ki
toplayaCaklarl güruhun akllna bir düşman yerleştirilebilSin.
Asllnda düşman belliydi ama yane de bu konuyu baş başa
görüştüler, Varllan Sonuç düşünüldüğü gibiydi Ve resmen bir
düşman belirlediler Ve de ilan ettiler; düşman Türkler!.. Düşman
tamamdl ama bir de hedef koymalarl gerekiyordu. Hedefi de
belirlediler; Anadolu'daki Ve kutsal topraklardaki Hlristiyanlar

şekil Veren yine onun yüreği olur. Sevgi dağlndan esen yele
açmlştır bağrlnl, Saygl dolu sevgisini yaşatmıştlr şiirlerinde.
AKBABA Sadece şair değil, aynl zamanda ressamdlr da... Ancak
bu ressamlİk bildiğimiz manada ressamllk değildir. o, şiirlerini
yazarken okuyucusunun muhayyilesinde bir reSim

kurtanıacak ve kudüs ele qeçirilecek,..

canlandlrmaslnl ivi bilir. okuvucu, siiri sanki o resme bakaraktan

okur. Rengarenk dizeİer uÇuŞurken tablonun bütününde,
Sanatkarlnt seyfediyorsunuzdur artlk. Gökkuşağ!nln altından

Tam da bu noktada şu Piyer Lermit'i Sizlere tanltmak
lStiyorum. Bu papaz haçll selerlerinin başlamaslnda büyük bir rol
almlş ve Aok etkili olmustur. Bu adaml tanlmadan. haçlI seferine
kalllanlarln ruh hal ni tam olarak anlavamavıl,., iste piver Lermil:
tseden yaptsl cllız, kuru, kaklr, üst klsmına gore bacaklan daha
klsa (,..den bacakll), uzun suratll... HaSlll olabildiğince çilkin biri.
papanln bu adamı öne cıkarmaslnln ve de vanlna almaslnln
Sebebi; bütün iticiliğine karş|n müthiş bir hiiabet gücüne sahip
olmaSlydl. Coşkulu konuşmalarlyla kitleleri klsa Zamanda
etkileyebiliyordu. Piyer Lermit'in yaşam tarzlda beden yaplstgibi
slra dlşl ama oldukca sadevdi, Bütün seyahatlerini bir eşeğan
slrtlnda yapardı, Eşeği de kendi gibizaylf, strtlnln bir klsml yağlr
olmuş, üstünde bir heybe... Piyer Lermit'in yiyeceği bahk, içeceği
iSe şaraptl, Sürekli sarhoştu ama bu duruma all§kln olduğundan
onun doğal hali oibiydi. Heybesinde ballk Ve Şarap ta§lyordu,
Piyer Lermit'in ylkandlğlnl goren yoktu, blr de kokuşmuş ballk Ve
şarap karlşlml kokuyu slz ouşunun! Adam pls pls ve oe lgrenç
kokuyormuŞ. AnlaŞllacağt qibi bu PiVer Lermit denilen papaz tam

qecercesine.., Şair olup da ask sarhosu olmamak mümkün müdür
hem de mev ŞiŞesi olmadan, onun oözleri hep buğulu bakmıstlr
şiirlerinde o en güzele.,. Ağltlarl sesslz, dili tutuk, ödulu tse çiçeği
dökük güller araslnda olSa da..,
Yenilik VaDacağlm. SöVlenmemiŞi söyleveceğim dive
mlsralara takla attlrmaz. söylemek istediğini akücl bir üslüpla
söyler. Şiirlerinin temalarlnda çeşltli|ik görülür. Şiirde ahenk Ve
müSlkiye önem Verir, Didaktik şiir nedir bilmez. onun şiirlerinde
lirizm heD önde olmustur. [,/]illi duVoularla kaleme allnmls
şiirlerinde bile lirizm öndedir, Çarplcl bir örnek olarak; KAŞlN
KARŞl YUZU unvanlı şiirini gösterebiliriz. Derin bir lirizm hekimdir.
l\ilesai qizlidir, açlkça ilan ediImez. okuyucusu mesajl clmblzla
cekip clkartır, yalln yazllmls siirlerinin yanl slra sembolik siirleri de
bulunUr, (Jnlarl ustaca ışler. Ancak kapall (anlaşllmaz) şiire
Karşlolr,

siarlerinin bende uvandlrdlğl duygularl Ve görülen

hususiyetleri ana hatlarlya belirttikten sonra, şimdi adl qecen
şllrlerln tahllllne 9eçebllirlz.

bir pislikmiŞ-,.

Plyer Lermlt gıDl blrlnIn peşlne surulerle lnSanln
takllmasl. onu kutsal olarak kabul etmeleriI onun konuşma
vaoacaöl verlerde mahseri kalaballğln toDlanmasl! Dahasl,
uzerine blndlgl eşeğln dahl Hlnstlyanlarca kutsal kabul edlımlŞ
olmasl, Sanlrım o zamanl(l AVrupa Hlrlstlyanılglnln run nallnl

MEYHANEciREsOL:
şltr dorder mıSrall dort kltadan oluşuyor, Hece Veznlyle
vaAlm|s. (7+7=14\ kafiye düzeni: abba - cddc - effe - ohhg
seklinde vani; yeni edebivat nazlm §ekillerinden sarma diziliş

acıkÇa ortava kovmaktadlr, siz bir de bunun üstüne. Anadolu ve
diğer Müslüman ülkelerde, Vağmalama vaplp talan ederek Zenqin
olma hayallen nü ekleyin; nasll blr ınsanllı( dlşl barbarlar su rusunUn
oluşturutougunu anlarslnlz sanlrlm..- (oevaml geleceksaylaa)

:'::::,,",*,"u

YOLUN RENKLİTAŞLARİ

lYenikapl'da
sandalyesiyle
Sahibi de icerdi oelen müsterisiyle
Bir zaman bir meyhane Vard
Üç, beş kirli masası, beş, on

(MUSTAFAAKBABA,NlN lKl sllRl UZER|NE
BlR TAHLlL çALlşMASl)

Aylk gezmiyordu hiç, Res0l idi adl da.

İlk mlsrada; şair şiirine. şimdilerde yok olan Yenikapl'

(AntalVa) daki mevhanenin Verini tarifle basllyor.

lkinO mlsrada; mekanln iç görünüşüne dıkkat çekerek;

ANDAÇ

şair, şiirin içine girmiştir artık. Üç, beş kirli masa Ve beş, on
sandalye,.. Toplumda bU gibi yerlerde içki içenlerin sayısının
az]lğlna Vurgu yapıldlğl gibi, hacim olarak küçültüldüğü, aynca
muhtevasl baklmlndan da yerildiğini rahatllkla görebiliyoruz.

Nevzuhur'un Kaslm 201'1 larihli 24. say|slnda aziz
dostum Mustafa Akbaba'nln AHMET ABi unvanlı şiiri neşredildi,
Değişik temall şiirler yazmakta mahir olan Akbaba, bu şiiriyle
[/]EYHANEC| RESUL gabi bir şiir kahramanınl daha önümüZe

Bilhassa 'kirli' kelimesinin seçilmesi, salaş bir yer olmasl yanlnda,
manevi açldan da kirliliğini okuyucuSunun şuur altlna yerleştiriyor.

çtkartmtş, gerçek bir şiirin daha altlna imzaSlnl atmlştlr.

Üçüncü mısrada, işletenin de, o mek6nın her yönüyle

lvleyhaneci Resül'ü okurken kendimi bir aynadan,
geçmişe baklyor gibi hissetmiştim. Şiir beni bir anda alıp,
istanbul'daki Yenikapl semtinde bulunan, o salaş meyhaneye
götürmüştü, Antalya'daki Yenikapl semti gibi, sanki aynl meken
tasvir ediliyordu. AHN.4ET ABl'yj okuduktan Sonra, hatıdadlğlm

Vazgeçilmez bir parçasl olduğu belirtiliyor. lçen olduğu kadar
içirtendir de... Devamll içme Ve içirtme zorunluluğu mekanln
varllk sebebidir.
Dördüncü mlsrada; sonuç olarak mekan sahibi hiç ayık
olmuyor. Ayrlca mlsrada 'Resol' adlna Vurgu yaplllp, Müslüman

anllar bana bu yazlyl yazmamln kaplSlnl aralam!ş oldu.
[/]alom oldUğu izere, bazı şairlerin bazl şiirlerinde özel

olduğuna dikkat çekiliyor.Geçmişte RUm Ve Ermenilerin bu
mesleğe daha fazla teşne olduklan bilinir, Şair lviüslümanllkta

3

N-tYZUİiURGayesi olmayanln, zevk peşinde koşarken; aklİ uyuşturmayl

içmek Ve içirtmek günah olduğu halde, Res0l'ün böyle bir mesleği
Seçmesini ince bir dille eleştiriyor.

seçtiğini görürüz. Ruh, yaradlllş gayesini idrak edemeyince de
lztlrab çeker. Yalan hayatln simgesi olan, deforme edilmiş
yaşamdan, şükrü tanlmad|ğl için de bir şey ummadlğlna şahjt
oluruz, Bu kopuş Ve savruk yaşam, ancak hidayetin gelmesiyle
son bulur. Biliriz ki hayat bir sanat eseridiı Aylk seyredilirse, o
eserin bir parçasl olunur. Ruhun aydlnlanmasl başlamlştlr artlk,
inanlrlz ki Tanrl, rUhUndan bir nefes yüklemiştir ruhumu,za. idrak
edildiğinde, onun yolunda yürüyüŞ başlamlştlr. Resol yani akll,
ruhla barlikte, damlanln kaynağa dönmeSi gibi, kirlerinden

ll.Klta:
Her gün aynl s'imalaroraya gelen, giden
Mezeleri: lzgara, maydanozu bol köfte,
Yanlnda domatesi, biberayle birlikte.
Görürdük içeriyi alçak penceresinden.

ilk

mısrada: Şair, yaşamında savrulmayl seçmiş,

arünarak Hakk'a giden yolu bulur,

Şimdi de AHNi]ET ABl Unvanll şiirin tahlilini yapmaya
çallşallm. Şiir sekiz kltadan oluşuyor, serbest (kuralslz) olarak

akşamcl tabir edilen aynl kişilerin, böyle mekanlarl seçmesini,
kuytularda hayatiyetıerinin uyuşturmaslnı kabullenmiş kişiler

planlanmlş. Klta'daki mlsra sayllart farklld

olarakgörüyor.
lkinci Ve üçüncü mlsralarda: Tablodaki Natürmort gibi
şiirin jçine ustaca yerleştirilmiş en renkli bu bölümünü, ayn bir

l.Klta:

nefes gibi algılamamızı sağllyor. Nimetlerin uçuşması
resmedilmaştir. Şiirin dlşlna taşan bir lşlk seligibi.,.

Geçerlerdiönceleri
Emekli beş, altl arkadaş
Kiminin elinde otuzüçlük
Kiminin cebinde gazete

Dördüncü mlsrada: Şairin göZüyle, dlşarldan
baklldlğlnda, aIçak olan penceresinden meyhanenin içinin

rahatllkla görüldüğünden bahsediliyoı Dikkat edilirse, böyle bir
hayah, yaŞam tarzlnl kabullenmemiş olan şair, içeride değil, yani
dışarldan gözlüyor. Buradaki 'alçak' sözü öZellikle seçilmiş bir
kelimedir. Pencerenin yerden seviyesini belirttiği gibi, meyhaneyi
küçülten bir ifade olarak da karşımıza çıkıyor.
lll.Ktta:

Bir gün duyduk ki

Kah durup kah yürürlerdi
Parka doğru
YaVaş yavaş.

Şiirin bütününü okuduğumda, yaşlm gereği olsa gerek,
bana sadece o kahramanlarln araslna katllmak kalmış gibiydi.
Satlr satlr tahlili bir kenara blrakmlştlm. Dizeleran araslnda
kendime bir yer bulup, eriyip gitmiştim. Hissettiklerimin yanlnda,
düşünüşlerim de dile gelmişti, okuyucunun da, şimdi veya

Res0l kapatmlş meyhaneyi

Görünmedi epeyce, kayboldu ortallktan
Yine bir gün duyduk ki hidayet gelmiş Hakk'tan
Hiç içmiyormuş artlk. unutmuş o şişeyi.

gelecekte aynl duygularl hiSsedeceğine inanlyorum
Birinci kıtada; evlerinde rahat nefes alanları azalanlar,

ilk Ve ikinci mlsrada: Meyhane, beyinlerinin alamadlğl
gerçeklerden Saklananlartn yeri değil miydi? Resül, süfli
yaşantüsıntn idrakine Varmlş Ve bu yaşantlyl, geleceğine taşlmak

soluğu arkadaş yanlnda aldlklarlnI görüyoruz. onlardan önce
gidenlerin ayak izlerine basarak bir yerlerin yolunu tuttuklarınl
seyrediyoruz. Mevsimler eldeki tespih taneleri gibidir. Sararlp

istememiş, ödenmemiş ayıplarl ödemeyi Seçmişti.'Beka'dan
önce cahillik vardlr' sözünü hatlrlatlrcaslna. , . Tozlu zaman

düşen yapraklarln, rüzgarln önünde savrulduğu anlardır zaman.

Birbirine sokulmuş, ağzlarda geçmişa yad eden mlnltllar,
geleceğin korkutucu yüzü yaklaşSa da, bahse konu olmadan
yürüyüşlerini seyrederiz. llk mlsralar buna benzer duyguları

perdesini çekerek kapatmlştl meyhaneyi. Gelmez sanllan, ruhsal
ikinci baharl yaşamayl seçmişti, Tlrtll misali kozaslna çekilmiş,
teVekkül dünyaslnda kelebek olmayl beklediğini görüyoruz.
Üçüncü ve dördüncü mlsralarda: Şairimiz, ruhundan
ruhumuza bir nefes üflediğine inandlğlm|z Yaradan'ln Resol'ün
akllnl işretten uzaklaştlrlp; 'yetei diyerek, kendine yönelten yolu
aydlnlatmlş olduğunu şık bir şekilde mlsrala'nna işlemeyi bilmiştir.

Res0l kelebek misali, kısa ömrü kalsa da Hakk'tan gelen

lı

içererek başlamlş.

ll.Klta
Çok zamand

bu

lr

görmüyordUm

Geçmiyorlardl artlk

işaretin rüzgarlnda kanatlanmlş, meyden bir daha dönmemek
üzere uzaklaşarak, çiçek tozuna bulaşm!ş ayaklarl üzerinde
yükselmeyiseçmiştir.

lVKlta:

Yolcu mu olmuştu yoksa hepsi?
Gelecek herkesin başlna
saylll değii miydi
ınsanların nefesi?

o zamandan beridir şimdicamide hergün
Beş Vaktini klllyorarallkslz, ön Safta
içindeki mutluluk yüZüne yanslmakta

mu oldular' meraklnl taşlr. Lakin ölümden bahsetmez. Çünkü
AKBABA; gerçek inanan Müslümanlarln dağarcığlnda ölüm

Şairimaz bu kltada kahramanlarlnl göremediği için'yolcu

olmad lğlnl iyi bilir, 'Yaşam sonsuzdur' der kitabl... Hay'dan gelen
HO'ya döner (Allahtan gelenAllaha döner) sözünü de çok iyi bildiği

Rühundaki sükünet büyümekte gün be gün.

gibi. Nefesin sayülI olmasl, hatta damlanln say

ilk mısrada; ReSol'ün hidayete erdikten sonraki durumu
gözler önündedir. 'Her gün' sözüne Vurgu yapllarak; ibadetin en
önemli unsurlarlndan biri olan devamllllk, burada dikkat çekilerek
Vurgulanlyor.

ikinci mısrada;'ön

saf

ll olmasl

9abi

yüksek bir ilahi planlamanln inanclmlz gereği olduğunu belirtmesi
de Vurgulama adlna ilginçtir,

lll.Kta:

ifadesi adanmlşllğln simgesi

olarak karşlmlzda belirir.
Üçüncü ve dördüncü mlsralarda; dini Vecibelerini yerine
getirmesi ona büyük bir huzur Veriyor Ve ruhunda günden güne
artan bir sükünet ruhun aynası olan yüzünü aydlnlatlyor. Akll Ve
düşünce, ruhun yükselmesi için gerekıi bileşimdi. Şuursuzluk gitti,

Geçen gün işim Vardl
Bir yere gidiyordum

Aşina birsima taktldl baklşlma
on!ardan AhmetAbi
ÇlklVerdi karşlma.

huzur geldi. Artlk hayret Ve şaşklnllk kaplsl aralanmlştı.

'SükOnet!n büyümesi' aydlnlanma, lşlk olup yükselme manaslnl
da içerir. Arlnmanln bir başka şekilde ifadesidir.
Görüldüğü gibi bu şiirde; ilk iki kütada meyhane Ve
meyhaneci, son iki kltada da Resol'ün hidayete erdikten sonraki

Bu kltada kahramanımız yalntzdlr. Şairimiz oıdukça
aklcl bir üslopla bu kltayı işlemiştir. Dördüncü kltaya bir an ewel
girmeyi kamçllayan bir beklenti içine sokmayl, okuyucuyu

durumu tasvir ediliyor. Bir kimsenin hayat hikayesi dört kltada
gayet canli birşekilde resmediliyor.
Şiirin yorumuna ge!ince: Resol bu şiirde akll temsil eder.

hazlrlamayl çok iyi bilmiştir.
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lVKtİa:

Vlll.Klta:

Görünce birden beni
Gözleri parlldadl
Birboynu bükülmüş
Çiçek Vard l yakaslnda

Gitmişler dostlarl
Bu dünyadan
Belli!
ıma ed jşinden anladlm
Gitmişler temelli.

sarlldıöptü hasretle
kaıd lım ortaslnda,

Hayatta dostsuz, arkadaşsız kalmlş Ve bunun slklntlslnl

Bu kltada dizeler oldukça yoğun duygusalllk içeriyor

yaşayan bir emeklinin psikolojisi sahnelenirken bir taraftan da
ölüm gerçeğine Vurgu yaplIlyor. Gidecek olanlar, çok
konuşmazlar sadece giderlerdi. Halbuki yaşlllar, gençlerin

Yalnlzllğln ne kadar katlanllmasl zor bir yaşam biçami olduğunU,
zamann bizi kaybedişlere hazlrladlğlnl Vurgulayarakj'boynu
bükük çiçek'sembolü ile okuyucunun şUUr aıhna bu kaybediŞleri
flSlldıyor. 'Hasretle öpüş' Vurgulaması ise; klsa da olsa, yaşanan
bu kaybedişlerin korkusundan kurtuluşunun göZ klrpmasl gibi
işlenişini, şairin ince dünyasının yansımasl olarak algllarlz,

geIeceğidir diye düşünürüm. lzleri ne kadar derindir pek bilinmez.
Bizim yaşta olanlarl anlayamayanlar bizden uzak kaltrlar. Kendi
geleceklerinden uzak kaldlk|arlnl anlayamadan... Biz iSe sadece
gençleri sevebiliriz, bizi anlayamasalar da... Gidenlerin bir
gülümsemede gizlikallrdl duyguları. Herkes kaderine gitmekte bu
yollarda. Kimine uzun, kimine klsa yollar, ömür bitirmede.
sanllmasln ki dizelerde, bizi sarlp sarmalayan gizli
duygular giz|enmiştir. Hayır!.. Bizi yoğun düşüncelere sürükıeyen,

VKlta:
Tuttu ellerimden
Bir hayli blrakmad

duygu yoğUnluğu yükleyen, şairin gizli dünyasıdlr. Görüp
hissettiklerini, manevi ikliminde renklendirip, taçlandlrdlktan

l

Gözlerinde belirdi birazclk yaş
HalL,u ki Var aram lzda

sonra, dizeler halinde önümüze Sunan değerli dostum Mustafa

AKBABA'nln yüreğine sağllk demekten baŞka bir şey gelmezdi

Nerden baksan yirmi yaŞ.

ilk

elimden.

mlsrada; yalnlzllktan kurtuluşun simgesi olan

REsÜL

Bu yazımızda

N,4ustafa

AKBABA'nın MEYHANECi

dokunmak, üşüyen kalplerin refleksi olarak karşlmlzda belirir.
klsa sürecek olsa da o mutluluk anlnln uzamasl ikinci mlsraln
araslna yerleşmiş. Hiç değilse Ahmet Abi, gülen gözleriyle
umudun aralandlğl anln ferahllğlnt yaşlyordur. o anki ruh halinin
resmi gibi göğsüne düşen iki damla yaş, yaşam denizinde
çlrplnlşlnln, can Simidine sarlldlğı an'dlr. Şair burada, yüksek

de kahramanlarınln ruh derinliğine bir yolculuk yapılıyor.
Akademisyenler Veya başka kalem erbaplarl değişik açllardan
bakarak bu şiirlere daha farkll yorumlar getirebilirler, başka

Yalnızllk korkusundan uZanan ellerin, yaş farklnl

yoğunlaşanlara iyi

Ve AHN,4ETABi unvanlı şiirlerini dilimiz döndüğünce tahlil
etmeye çallŞtlk. Her ikisi de ayrl bir renk, ayrl bir tat. Her iki şiirde

derinliklere ulaşabilirler.

AKBABA'nln şiirleri bakir bir alan, Üzerinde

duygusuyla tevazu'yu İşleyerek yaş farklndan bahsediyor.
tanlmayacaklarlnl

o

da bilir,

çallşma konusu olur diye düşünüyorum.

ADALAR

Vl.Klta:

MUSTAFAAKBABA

Bir Solukta çok şeyler
Çlktldudaklarlndan
Birazyenide kaldl

2011 ylllnln son günlerine doğru gazetelerden; Rodos
adaslnda bulunan 385 yllllk Recep Paşa camii'nin baklmslzllktan
ylklldlğlnlokuduk,

Biraz mazidegezdi

Birçuvalaltln buIsa
Bu kadar sevinmezdi.

Haberde; tarihi caminin restore edilerek

Şairimiz bu kltada, çlplak yalnlzllğln korkularlnl

aralarlnda işlerken, mutluluk mlrlltllarlnln

bir

da

sağlamlaşhrllmasl için 2004 y|ılnda çallşmalara başlanıldlğlnt,
ancak finans yete rsizlığ ind en dolayl tamamlanamamaSı

Satür

dudaklardan

yüZünden çöktüğü belirtiliyor. 1626 ylIlnda inşa edilen Ve iç klSml
çinilerle kapll o|an bu caminin yıkılmasl, adada bir Türk esrinin
daha yok olmasl anıamlna gelir ki bu da bizler için büyük bir
üzüntü. bir büyük ylklm daha demektir.

dökülüşünü çok güzeltasvir ediyor. susan; dinleyenini bulunca da
coşan diller. yalnlzlarln kendilerinin varllk olduğunu hissettiren
can ilacldlr. AHlvlETABl görmüştü. meçhulyolun karanlık yüzünü,
onun için inSan, ürperirdi yaln lzllğ lnda. Gençken'gün bitti bitecek'
derken mevsimlerin devrilip gittiğini ancak fark etmiştir gözleri,
Son iki mlsraya gelince; 'yok oldu olmaz deniIen, bitti tükenmez
sanllan, şimdi bir güVensiz yaşay|ş kaldı eiimde' derken, şairi
görmesiyle doğan sevinç Ve mutluluğu güzel bir tasvirle göZler
önüne Seriliyor.

2000 ylllnda Rodos'a yapmış olduğum seyahatimi Ve
üzerimde blraktlğl tesirleri NEVZUHUR'un 7..saylslnda (ocak
2009) o KoNUYU DAHA oNcE D|LE GETlRMlŞTlM baŞllğl
altlnda sunmuştum. (2oo5 ylllnda neşredilen iKi DAMIA YAŞ
BiRAZ TEBESSÜlV unvanll kitablmda bu konu ele allnmıştl.)
Adalar içimde daima kanayan bir yara olmuştur. Kanla
aldığ!mlz yerleri, ucuz siyasetler sonucu başkalarlnln avucuna
blraklrsanlz olacak olan budur. Ecdat yadigadarl bir bir gider,
Burnumuzun dibindeki bu adalarln askeri ve uluslar arasl hukukT
boyutundan doğan slklntılarl da işin cabasl olUr,
2009 ylllnln Ekim aylnda yapmüş olduğum; Bursa,
Edirne, Gökçeada, Çanakkale, Bozcaada, Behramkale, AyValtk,
Foça Ve selçuk'taki Şirince Köyü'nü içane alan seyahatim
esnaslnda da bu üzüntüyü tekraryaşam|ştım.

Vll,Kıta:
sormadtm, söylemedi
yılların arasını
imtina edip sözlerime
Deşmedim yaraslnl.

Şair anlamlştlr, AHl\ilETABi'nin dostlarl, göçmen kuşlar

Gökçeada'ya giderken, adeta göğü delercesine

gibi birer birer çekip gitmişler, Sormadl, o da; 'önden giden,

yükselen, piramit şeklindeki görüntüsüyle semadirek Adast az

beklesin kalanları'diyen gizli anlaşmalarlndan, yükü ağlrlaşsa da
bahSetmedi. Adlmlarl, her köşe başünda yaşanmlş izlere
basarken, bir serap gibigördüğü yaşantlslnl şaire anlatamazdl,

ilerimizdeydi. Bir gecemizi Behramkale sahilindeki, dokuya uygun

olarak yapllmlş olan otellerden barande geçjrdik. sabaha kadar
doğru dürüst uyku tutmadı, Edremit Körfezi'nin ağzlnda, adeta bir
şişe tapasl gibi duran Midilli Adasl'nln lşıklarlndan kaynaklanan
yakamozlar bizim sahillerimizi yallyordU, Tabii, bizim lşlklarlmlzln
yakamozlarl da Midilli sahi!Ierindeymiştir. Gece yatağlmdan
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İEEY?U}{IURbirkaç kere kalklp bu acıklı haliSeyrettim.

Akdeniz Ve Ege sahillerimizde birçok adanln konumu da
bu durumda. içinizde vatan, millet sevdasl Varsa böyle şeyler Sizi
çok rahatslz ediyor, göZlerinizden uykuyu alıyor.

Türkiye için olmazsa olmaZ boyutunda olan Klbrls

Adasl'nln durumu da ortada. GünümüZ insanlna mal0m olan bu
durumu burada yazlya dökecek değiliZ. Bir kere elinizden
çlkmaya görsün, Slklntlsı bitmiyor,
'19B5 ylllnda Kuzey Klbrls'a yaptlğlm seyahatim
esnaslnda bir hadise beni SeVindirirken bir başka konu çok
üZmüŞtü: o zaman Türkiye'mizde ticari mevzuat bu günkü gibi
değildi, Klbr|s'ta iSe birçok yabancl mal Vitrinleri Süslüyor, rahatça
satlllyordu. Bu yüzden de arada bavuI iicareti oldukça gelişmişti,
Bunu iş edinen!er olmuştu.Klbrls'tan aldıkları eşyalarl bavullarla

Türkiye'ye getirip karlyla Satlyorlardl. Her neyse, benim meramtm
bu ticaretten bahsetmek değil, biz konuya dönelim.
AllşVeriş için girdiğim mağazalarda karşllaştlğlm bir
durum beni old ukça şaşlrtm ıştl. Aynl rafta bulunanaynl iki mal iki
ayrl fiyattan satlllyordu, sebebini Sorduğum zaman; malln

mağazaya girişi eSnaSlndaki döViZ kuru farklndan

kaynaklandlğlnı söylemişlerdi. lkiSini de aynl liyattan Satsalar kim
nereden bilebilirdi. Ancak öyle yapmaylp, dürüst davran tyorIard l.
Gösterdikleri bu haSSaSiyetten dolayl çok 9ururlanmlş Ve
duygulanmlştlm. EcdadımlZtn sergilediği güzelliklere benZer bu
durum karşlSlnda insan naSll olur da mutlu olmaZ?
Bu seyahatim esnaslnda beni üzen konuya gelince;Ada
halklyla yaptlğlm Soh betler esnasında bazllarl Türkiye'n in yapmlş
olduğu askeri müdahaleden hiç memnun olmadlklarlnl söylediler,
Çok şaşırdım. sebebini sorduğum zaman doğru dürüSt izah da
edememişlerdi; "biz öyle daha çok mut uyduk" demişlerdi. Bu
insanlarln Rum gibi düşünmelerine akll erdirememiştim,

Yaşadtklar1 onca Vahşetin sonUnda
düşünebiIiyorlard

l, bu

hala nasll

gün bile anlayabilmiş değilim.

böyle

SöZ adalardan açlllnca Kemalettin Kami Kamu'nun
AKDENİZDEN GEÇERKEN unvanll şiirini hatlrlamamak olmaz,
Sular plrll plrll, rüzgar mis kokulu
Kuş uçurmaZ eskiTürk kalyonlarınln yolu
Sağda slra dağlarla kabaranAnadolu
Yeşil eteklerinde tükeniyorToros'un!

Akşam pembeleşiyor bembeyaz tepelerde
Eğiliyor bulutlar engine perde perde
Dönüyorken klyllar koyu bir laciverde
Sesini dinliyorum sularda Barbaros'un!

HaVada bir dost eli okşuyor derimizi
BoynU bükük adalar tanlyor sanki bizi,.,
içimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancl gibi yaklnlndan Rodos'un]

***
Adalar denilince aklımıza her şeyi ile bizim olan, Marmara'mızda
bulunan Adalarımlz da gelmekte. Marmara'mtzln bağrlnda inci
gerdanllk gibi Slralanan Klnall, Burgaz, Heybeli ve Büyük Ada;
ğörmek, gezmek Ve hatta yaşamak için can attlğlmlZ
mekanlarlmızdandlr.

Her ne kadar şair;
"Yine bu yll ada sensiz içime hiç sinmedi" diyerek hüZnünü ifade
etse de, "Adalardan biryar gelir bizlere" diye sevinenlerde oluyor,
Aşklna bir mekan arayan, oray! aşkınln kutsall yapmak

isteyen bir başka şair ise; "Adanln yeşil çamlarl aŞklmlza yer

olsun" diyor.

Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güZelliklerle dolu olan bu

adalarda, bazla.I da sandalsafalarüyapmayı ihmal etmiyor Ve bu
doyulmaz hazları;
"Biz Heybeli'de her gece mehtaba çlkardlk" diyerek mlSralara

'

döküVor,

ViRANBAĞ unVan,l Şiirinde,

"Adalardan yaza ettik de Veda-" diyen Yahya Kemal. MeVSim Sonu
adalardan ayrllışlnln teessürünü böyle bir ifadeyle dillendiriyor,

HEYBELi ADA,DAN BiRKEsiT

Sahil insanl olduğumdan mldlr bilmem, adalara karşl

ayrl bir ilgi duyuyorum. Belki bunda, babam taraflmln Giritli

olmaslnln da büyük paylVardtr.
Çok arzu etmeme rağmen Girit'i görmek bu güne kadar
klsmet oImadl. oradaki ecdat jzlerini de gezip görmek istiyorum.
istiyorum ama, oradan da büyük bir üzüntüyle döneceğimi adım
gibibiliyorum.

Üı,ıı_Ü HALK ozANLARıMIZDAN.

AŞİK KAZANOGLU İLE SOYLEŞİ
SöYLEŞiYi YAPAN: ALi DEMiREL
SeVgili NEVZUHUR okuyucularl, bildiğiniz gibi zaman
Zaman yazarlanm|zdan, şair Ve ozanlarlm|zdan Ve de sanat
erbabl olanlardan bazllarlnl tanltmaya çallşlyoruz. Bunlardan
yaşamakta olanlarl tanltlrken Söyleşi yapmak suretiyle tanltlm

yapmamlzln daha uygun olduğunu düşündük Ve öyle
uyguluyoruz. Bu sayımızda ünlü halk ozanlarümlzdan AŞlK

KAZANoĞLU'nu az da olsa tanlmanlz için onunla söyleşi yapma
görevi bana düştü.
Adl Selahaddin Kazanoğlu. o bir halk aşığı aynı
Zamanda hakk aşığı. o taa çok eski devirlerde kopuz çallp Yüce
Yaradan'a yönelen atalarlnln izinden giden hakk yolcuSu- onun
yer yüzündeki adl yani mahlaslAŞlK KAZANoGLU'dur.
Derginizin pek çok saylslnda, büyük bir beğeni ile

okuduğunuz şiirlerine ,yer verdiğimiz AŞlK KAZANOGLU
ErZurum'un Pazaryolu ilçesine tıağlı Süleymanbağ köyünde
26.12.1955 ylllnda doğmuş. sonraslnl kendinden öğrenmek
üzere Hemen Soralım:

-- sayln

söylemek istersin?

Kazanoğlu, çocukluğun hakklnda neler

--- Köylük yerde çocukluk nasll olacak ki hemen her
çocuğun yaşadlğl gibi yaşadlm. Ama çocukluğumda beni en çok
etkileyen şey ilkokUldan Sonra öğrenimime son Vermek zorunda
kalmam oldu. Köyümüzde Sadece ilkokul Vardl; ortaokul Ve lise
okuyabilmem için ilçeye Veya il merkezine gitmem gerekiyordu.
Fakat bunun için maddi imkanlarlmlz hiç uygun değildi.
Öğrenimime devam edemeyişim hala içimde bir uhde olarak
durmakta,..

--- Tamam öğrenimine devam edemedan, köydeki
slradan yaşantlya devam ediyordun. Pekiyi bu saz çalmak Ve
aşlkllk işine nasll başladln?

-- 1965 ylllntn ktş aylarlydl. Bizim oralarda klş yaman
olur, her taraf bembeyaz karla kapllydl. o çetin kış gününde
köyümüze bir aşlk gelmişti, ona 'Hicrani' diyorlardl, Köy odaslna
yerleşen Hicrani'nin Sazlnl Ve sözünü dinlemek içjn yetişkin olmak
gerekiyordu, çocuklar1 odaya almlyorlardl. Henüz on
yaşlndaydlm beni de odaya almazlardl, oysa aşığln sazlnl Ve
sözünü dinleyebilmek için can attyordum, Benim hevesimi bilen

babam, odaya giderken beni de yanlna aldı. Köylülere ne
söylediyse hiç kimse benim odaya gelmeme ses çıkarmadı.
Babamln dizinin dibine oturdum. Hiç yorUlmadan, uyuk|amadan

can kulağlyla dinledim.

--- Çok ilginç! Aşlkllkta böyle bir muamma çözme
geleneğinin olduğunu ilk defa duyuyorum.,. Pekiyi Kazanoğlu
ilkokuldan sonra neler yaptln?
--- 1969 yllünda gurbete çlktlm, istanbul'a gittim. Daha
önce oraya giden ağabeyim kendisine bir iş kurmuştu, onun
yanlnda çallşmaya başladlm. Zorunlu ihtiyaçlarlmln dlşlnda hiç
para harcamlyordum çünkü para biriktirip saz alacaktlm. Epeyce
para biriktirmiştim ki köye gitmem icap etti, Köye gelince ailemin
durumu, hele istanbul'U qördükten sonra beni üldü Ve bütün
paraml ailem için harcadım, Köyden iStanbul'a döndüğümde yine
çallşmaya Ve kendimce para biriktirmeye başladlm, sonunda bir
Saz alacak kadar param oldu. Ve ilk defa kendime bir saz aldlm.,.
Köydeyken tulum çalmayı öğrenmiştim ama saz çalmaslnl
bilmiyordum. Çok hevesliydim, coşkuyla biraz da hlrsla küsa
zamanda saz çalmasını öğrendim. Saz eşliğinde türkü de
söylüyordum. Önüme gelen her flrsatta, dinleyici bulunca Saz
çal|p söylüyordum, YaVaş yavaş, beni dinleyenlerin saylsl, hem
de beğenerek dinleyenlerin saylsl artmaya başladl,

-- o uzun klş gecesinde Hicrani'nin sözünü Ve sazlnl
dinlemek seni çok mu etkiledi?
-- Elbette; anlattlklarl, sazlyla çallp söyledikleri beni çok

etkiledi.

o

Sadece eğlencelak gibi çailp söylemiyordu;

anlattlklarlyla, saz çalarak söyledikleriyle inSanün gönül deryastnı
ta deranlerden, sanki tatll bir burukluk gibi hislere sevk ediyordu.
Ben o yaşta, anlatllmasl güç olan bu duyguları yüreğimin

derinliklerinde hissettim Ve nedenini anlamadan ağlamakll
olmuştum, Ama o akşam, beni benden allp götüren, ruhumun
serinliklerine işleyen çok önemli bir şey oldu; dünyevi zlrhlml

parçalaylpbenim için Sankialemlere bir pencere açtl. , .
-- Doğrusu çok merak ettim, ne oldu o gece?
--Anlataylm: Hicrani, köylülerin merak içjnde pürdikkat
dinledikleri pek çok şey anlatlyor, anlatmaya ara Verince de saz
çalarak söylüyordu. Akşamdan beri hiç ara Vermediği için iyice
yorulmuştu, üstelik soğuktan ötürü kapl pencere s!klca kapallydl,
bir de kalaballğın etkisiyle içerisi iyice havaslz kalmlştl. Hicrani
ihtiyaç gidermek Ve biraz hava almak için dlşarl çlktl. Köyün
yetişkin delikanlllarlndan birkaçl, aşlğln dlşar! gitmeSini flrsat bilip
hemen bir muamma hazldadllar.
--Durhele Kazanoğlu, bu muamma da ne demek?
-- iki veya üç kişi bir muamma kesesi hazlrlarlarKesenin içine üç tane nesne konur. Bu nesneler; saat, yüzük,
mendil, cüZdan, aşık kemiği, tespih, boncuk... Akla ne gelirse,
öyle ki tezek bile konabilir. içine üç ayn nesne konularak ağzı
bağlanan kese tavana, bir kirişe asılır, Çlkında neler olduğunu,
muammayl hazlrlayan o iki - üç kişiden başka kimse bilmez.

-- Bi

-- Haylr olmadl, Kuşlara Uçmaslnl öğreten bana

da sazl

Ve Sözü öğretti!..

bu arada evlenmeyi hiç dü§ünmedİn mi?
--- Benim düşünmeme gerek yoktu, o zamanlar bizim

-- Pekiyi,

oralarda, bir gencin ne Zaman evleneceğine büyükler karar
Verirler. Hatta evleneceğin klzln Seçimini bile onlar yaparlardl.
Benim için de öyle oldu; aile büyüklerimin uygun gördüğü bir klzla
1975 ylltnda evlendirildim.
-- itiraz etmedİn mi?
-- Ne itirazl!..

sonunda hazlrlanan muamma kesesinin içinde neler olduğu
aşığa sorulur.
-----

dakika! Yani ba§langlçta sana sazl Ve sözü

öğreten biriolmadl ml?

Hicrani'ye böyle bir muamma ml hazlrladllar?

-- Desene mutlu birevliliğin olmadl.
--- Yanllıyorsun Alİ Bey. Tam aksine birbirimizi çok
sevdik; nice ünlü aşlklarl klskandlracak kadar sevgi Sevinci
içindeydik. Bu aşkımızın meyvesi olarak bir de klzımlz oldu.
Karşlllkll sevgimız o kadar güç|üydü ki hiçbir insan bizi, en
azlndan gönlümüzü aylramazdl. Aahhh! Ama lanet olasl kan

Aynen öyle oldu, Birkaç genç bir köşeye çekildiler Ve
muamma kesesini hazlrladllar, sonra da tavana astllar. Hicrani

içeri girdiğinde muammadan habersiz, tekrar söze Ve saza

başlamak için hevesli Ve neşeli görünüyordu, Ama gençlerden
biri; "Aştk aşlk! Hele yukarlya bir bak!" dediğinde, Hicrani baş|nl
kaldlrlp tavana baklnca, kendisi için muamma hazlrladlklarlnl
anladl. Kaşl çatüldl, alnlnda klrl§lkllklar oİuştu, Dikkatle ona
baklyordum, Yüzü Sapsarl kesildi sanki kanı çekildi. Uzgün,
tedirgin Ve titrek bir Ses tonuyla; "gençler bunu bana yapmayln"

kanseri, her şeyi ile benim yarlm olan eşimi benden aldl. lnsanln
en sevdiğini kaybetmesi, onun ruhsal yönünü kuwetlendirir mi?
EVet.,. Aşlk Hicrani beni çok etkilemişti, eşimin öİümü çok daha
fazla etkiledi. Ruhum, patlamaya hazlr Volkan gibi oldu. Ne
yapacağlml bilemez haldeydim. 1979 ylllnda çallşmak üzere
Almanya'ya gittim. orada ozan Arifle tanlştlm. onunla programa
da çtktlm. Ünlenmeye başlamlştlm, artlk herkes bana'Aşlk'diye

dediyse de kim dinler.,.
--- Eeee muammayt bildi mi?
--- Bildi, bildi ama o bilişi biliş şekli beni çok derinden
etkiledi..,

hitap ediyordu,,. Bu arada ikinci evlaliğimi yaptlm.

-- Dinliyorum.

--Almanya'da çok kaldln ml?

--- Önce muamma hazürlanmaslna itiraz etmişti ya, bu
atirazlnl kimsenin dinlemeyeceğini anlaylnca bir süre sessiz kaldl,
sanki düşünür gibiydi. sonra göZlerini tavana, muamma kesesine
dikti. Mlrlltl halinde dualar okuyarak Allah'a yalvarmaya başladl.
süre uzadlkça mlrlltllar daha da anlaşllmaz bir hal ald!. Hicranj
kendinden geçmiş gibiydi, gözünü kırpmamacaslna muamma
kesesine dikmiŞ, başkaca her şeyle ilişkisini kesmiş gibiydi. Köy
odaslndaki herkes ona baklyordu, kimseden çtt çlkmlyordu, o ise
tamamen kendi alemine dalmlş, içerdekilerin, hatta buiunduğu
ortamln farklnda bile değil gibiydi, sanki bir şeye kilitlenmiş

-- Çok kalmadlm. Gerçekten halk Ve Hakk aşükllğl
yapacaksam milletimin içinde olmam 9erektiğini anlam|ştlm.
Fazla para kazanmak uğruna gurbette daha tazla kalamazdım,
1980 ytllnda döndüm.

-- Yurda dönüşte

ne

yaptln?

-- Türkiye'mizin pek çok yöresinde konserler Verdim,
saztl sözlü programlara çüktım. 1981 ylllndaAntalya'ya yerleştim.

-- iyi de Kazanoğlu seni aradlğlmlzda Antalya'da
--- Tamam Antalya'da ikamet ediyorum ama

bulamadlğlmlz zaman çok oluyor.

haldeydi. Yüzünden, alnlndan ter damlaclkları aklyordu. Şimdi
daha iyi anllyorum ki Aşlk Hicrani cezbe haline gelmişti.,.

sonunda, yine kendinde değilmişçesine konuştu; muamma

kesesindeki üç nesnenin neler olduğunu söyledi!.. l\.4uammayl
1azlrlayan gençler; "bildi bildi!" diye bağlrınca odanln içinde bir
alklş tufanl kopmuştu, lv]uammayı çözen Hicrani bir anda çöktü,
sanki yere ylğ lllp kald l, bitkin haldeydi.. , Biraz kendine geldiğinde
hemen sazlnl Ve dağer eşyalartnl toplamaya başladl, yola

çlkmaya hazürlanlyordu. Köylüler onun gitmemesi için
çabaladılaı gençler defalarca özür diledileı eline sarılıp öptüler.

Ama o kimseyi din|emedi; köy odaslnü Ve köyü, o klşta klyamette
terk etti. Bir başka köye gitmek üzere yola koyuldu, Ay lşığtnda
parlayan bembeyaz karlar üzerinde yürüyüp gidişi hala
hafızamdadır..,
-- Doğrusu, olanlarü sadece duymak bile beni etkiledi,
..- on yaştmda tanlk olduğum bu olanlaı ruhsaldünyaml
altüst etti. Dünyadan başka dünyalarln, alemterin slrrlna açllan
kapl arallğınl görmüştüm, kavramlştlm... Böylece aşıkllk ateşi
sineme düşmüş oldU,

7

yurdumuzun pek çok yerine davetli olarak konserlere gidiyorum.
Bazen yurt düşlna, çeşitli ülkelere konser Vermeye gidiyorum. Bu
gidişlerim bazen günler hatta haftalarca sürebiliyor.

-- Kazanaoğlu, tamam aşlkllk için sana bizzat
yardlm eden bir ustan olmamlş ama senin ruhsal alemine
tesir eden, Hicrani'den başka aşlklaroldu mu?
--- Kimseyi taklit etmem ama benim ta yüreğimin
derinliklerini Slzlatan aşlkIar elbette Var. lV]esela sümmani, Aşlk

Reyhani... Aşlk Reyhani yaklnda Hakk'In rahmetine kavuştu ama
bendeki etkiSi hiÇ bitmedi, bitmeyecek, Bu etkilenme, dediğim gibi

örnek almak gibi değil, yüceltmek değil, acümak değil! Nasll

anlatsam, sanki ruhsal bilinçlerin birleşmesinden doğan bir llahi
coŞku gibi..,

--Gerçek Hakk ve halk aşlklannın ruhça bütünlük
içinde ve aynı ilahi sezişle harğket ettiklerini mi demek
istiyorsun?
-_-Dinle;

BizE

{E-!,ZUiitJTt_

soR

GöZıerimin yaşl aktl da gitti
Hasret ciğerimi yaktl da gitti
o yar derin derin baktl da gitti
Acep neydi kastı akşamüzeri

Aşkla yunduk aşkln şadlrvan lndan
içip de kim kanmlş? bize sor bizeI
Yol Sorduk Sevdanln bezirganlndan
Kim kime inanmış? bize Sor bize!

Solumun aclsl Vurur Sağıma
Küçük yaşta karlar yağdl dağlma
Felek balta ile daldl bağlma
Dallarlml kesti akşamüzeri

cahilim, her şeyi bilemem haşa
Ben, diyen, kendini yakar ataşa
Yunus neden gitmiş Hacl Bektaş'a,
Heybeden ne sunmuş? bize sor bizeI

Kör talihim geçmez kaderim kaya
Ömrümü bitirdim dert Saya Saya
Umutlarlm yenik düştü dünyaya
Yaşamaya küstü akşamüZeri

PirSultan idamda, Köroğlu beıde
Karacoğlan hala yaşar gönülde
Garip gurbet elde, l\.4ecnun da çölde
Kerem niye yanmlş? bize Sor bizeI

Kazanoğlu bütünleştim telinen
Nazll yare haber saldlm elinen
Gündüzleri oyalandım elilen
Hep aradlm dostu akşamüzeri

zalime kallr m mazlumun ahl?

ErenIer hak için döner semahl
Niksar almlş ErZurumlu Emrah' !
Ya niçin klnanmlş? bize sor bize!
Gülperi' ye gidememiş Sümmani

Gerede' li dertli koca Seyrani
Emrah nerde bulmuş, ya selvi hanı
Neyinen slnanmlş? bize Sor bizeI
Şenlik baş kaIdlrmlş iş9al gücüne
Sefil Baykuş, ya Hıfzl'nün Suçu ne?
Celali, irşadi düşmüş içine
Gurbeti ne sanmlş? bize sor bize!
ı,4evlüt ihsan, oğul diye seslendi

Reyhani'de slzl ile beslendi
Torunu da gurbet ele yaslandl
Kim nereye konmuş? bize sor bize!
Kazanoğlu, her birinin izi Var

ocak küllense de, altta közü var

Kaç aşlğln tarihlerde Sözü Var
Bu çark kaç kez dönmüş? bize sor bize!
-- Durgunlaştln, baklşlarln ufuklan bile aştl gitti!..

-- sevgili karde§im Kazanoğlu, seni anlad|ğlml

sanlyorum. senitanlyan ve şiirlerini okuyanlarln çoğu, yarlm
yamalak da olsa seni anllyorlar. Bu iki kaplll handan bir Aşlk
Kazanaoğlu geçip gitmekte; hem de duygu, inanç, sevgi Ve
gönül izlerini silinmez bir şekilde blrakarak gitmekte. Allah
yolunu açlk etsin...
Aşlk Kazanoğlu, kendinden öncekı halk Ve Hakk
aŞlklartnl biliı tarihimizi bilir, ceddimizi bilir. o Yüce Yaratlclya
öZden yönelen atalarlmlZl b]lir. o kadar eskileri bilir ki Bezm-i Elest
bilinciyle SöZünde duran her ruhun zaman dlşl ortamlna sanki göz
kürpar. KaZanoğlu öyle bir aşlktır ki; şijrlerinde tarihimizi anlatlr,
günümüzü anlatlr, maddi yaşantlmlZda kötü olan şeyleri eleştirir,

iyiye yönlendirir böylece maddeyi manaya hazlrlar. o öyle bir
aşlktlr ki; Türk milletinin Yüce Yaratlcl nezdinde nasıl bir görev
yüklendiğinin bilincindedir.

Sevgiİi okuyucular, Kazanoğlu ile o kadar çok şey
konuştuk ki; yukarlda okuduklarlnlz SadeÇe buraya yazllmasl
gerekenler kadar,

ÇaylarlmlZ tazelendiğinde akşam olmak üzereydi. Belki

de bu söyleşiden dolayl

(buraya yazllmayanlar

da

dahil)

Kazanoğlu; durgun, daıgln, üZüntülü, hüzünlü, belki de bunların
hepSi gibi bir haldeydi. "Ne oldu KaZanoğlu?" deyiVerdim. Aşlğln
cevabl aşlkça olur, bakallm ne dedi:
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Türk Dünyası'nın tarihi ile ilgili olarak ve
Türkiye'nin dev t6rihçilerini küçük hacmi
içinde bir araya getiren dergi.

TU RK.DÜNYASıTARiH VE

KULTUR DERG|Sİ

oĞUz CET|NQĞLU _ MEHM_ET ŞADi PoLAT
ocetinoqIu1@_qmail.c //msadipolat@gmail.com
istanbul'da, l5 ocak 1987 tarihinde Prof. Dr. Turan Yazgan
başkanllğlndaki Türk Dünyasl Araşllrmalarl Vakfl taraflndan
ayhk olank yay|İ ve kültür hayatlmlza kazandlrlldl.
Derginin birinci Saylslnda Prof. Dr, Turan Yazgan, 'Çükarken'
başllklı yazlSlnda şöyle diyordu; "... halkümüzün tarih okuma
zevkini ve ihtiyacünü tatmin edecek ve her eve girmeyi başaracak
ciddi ve Sevimli bir 6rih dergisi çükarmayü phnladük- Dergi;

Türkiye'nin dev Ğrihçilerini küçük hacmi içinde

getirmiştir.

AKşAMÜzERi
Nedenini bİlmiyorum Ali Bey
Yine keder baStl akşamüZeri
Derdi çekmeyenler zanneder kolay
Bir ürüzgar esti akşamüzeri

Genç

yaŞIü,

esnaf

- Sanatker,

kadün

bir

araya

- erkek... bütün

Tijrk okurlarüna hitap etmektedir. Bu derginin daima Sedük
kalacağı yayün i/kesl:'gerçeğin emrlnde' olmaktür. Bu dergide,
Türkçe'yi ana dil olmaktan çükaran yanlüŞ- uydurulmuş kelimelere
yerverilmemeye gayret edilecektir. Batü kaynaklü kelimelerden de

l{EYltjiiUT\
imken dçüSünde kaçInülacaktür- Ancak, kelime

Seülkaya, Doç. Dr.

ürkçülüğı da

AtiE Çetin, Prof- Dr. orhan

Tijrkdoğan,

-

l-ahrettün Oztopra^ Ve AydülLrol.

yapülmayacaktür."
16 X 24 Santim ölçülerjnde, kapak hariç 64 sa!.fa oIarak, bir

Dergi, 13B. saylslndan ltiberen "Türk Dljnyası Tarih Ve Kültür

klsml

renkli resimli basllan birinci Saylda yer alan yazllarln başllkıarl Ve

yazarlat Çora Batür Pfof. Dr. Gülçin Çaodarlroğl!,

Derglsl"adlnl aldl.
Derginin 150. Saylslnda Prof. Dr. Turan Yazgan, sunuŞyazls,nda

cihanün

Türk tarihinin son dönemlerinden, kardeş deVletlerle
m ü nasebetlerinden Ve emperyaliSt güçlerin hedefİerinden
bahsederken şöyle diyordu: "Sevgili okuyucular; osmanlü

Kudret, Kuwet, Medeniyet, Adalet, MüSavat, Hürriyet, Fazilet
fuymetleriyle Mislini Görmediği ceddimiz oSman oğullarünün Soy
Kütdğü: cemal Kulay, Ermeni PaLürll/an; l\y'im Kemal Öke. Türı-

iSEm Felsefesi Terihinde Halvet Kavramü ve Sosyolojik Değeri,.
Prof. Dr. Amiran Kudkan BilgiSeVen. onuncu Yüzyıl islı)m

orduSunun, osmanlI Devleti'nin yIkülmak tizere olduğu bir sürada,
1

91

8'de Bakai'ye

n yüldönümünü kutlad Ik.

çüküşünü

Azerbaycan'da

bu Vesileyle devlet Ve çeşitli kuruluşlar, bu arada D[jnya
Ben de

Kaynaklaründan Haberler Prot- Dr. Faruk sümer. BU Nasül Kral?:

samiha Ayverdi. Atatürk'te Milli Birlik-Milli Hekimiyet Anlayıy ve

AZerbaycanlülar Kongresi programlar düZenlediler.

o'nun Tarihi Realite9l Doç. Dr. zekeriya Kilapq. T|jrkistan'da

bunl ard an bazü

-

l arü

na kat üld m
ü

-

1923)| Doç, Dr, Timur KoÇaoğ|u, vaküflar

Yıklüş Sürasünda bir ordunun Siyasi ve askeri bir irade ile Bakü'ye

ve Şehirleşme: i!han Şahin. Büyajk Türk Kumandanü Bebür AliE
Çelin. Altay Dağlarü: Prot. Dr, Faruk sümer. su/fa, Abdajlaziz
Han'ın Topkapü Sarayü Günleri: l\,4|that Sertoglu. Öıümüntjn 50Yldön|)mijnde Mehmet Akif Ersor l\4esut Y|lmaz. Fransüz
Seyyahü Jean Theveno|nun Türküye Ha^kündaki intibalarü: Plof
Dr, Hakkl DUrSun Yld|z. Hz. Peygamber'in Bir Vakfü ve osmanll

çükarma yaparak, halkü Ermenilerin katliamündan ve

Ti]rk Subaylan (1914

Emperyalistlerin tasallutundan kuftarmaya kalküşmak çok büyijk
bir önem taŞümaktadür- Azerbaycan'ün Türk milleti için her zaman

çok önem taşdğü şüphesizdir- Türk milletini bir

Vücuda

benzettiğimiZ Zaman bunun kafasünü Türkiye'nin, boynunu

.

Azerbaycan'!n, beden, kolve bacaklarını da ulu TürkiStan'ün teŞkil

Yard, Doç, Dr. Ahmet Akgündüz. Gagauzlarda Tepegöz EfseneSi:

ettiğini idrak etmek bu çükaülmanün esas setıetıiri teşkil eder.
Bütün damalarün ve sinirlerin boyundan geçtiğini bilen MuStafa

Yard. Doç, Dr. Harun Güngör. Roman Yazarü Ve Terih,. Muslafa

Kemal PaŞa, Nuri Paşa ve Enver Paşa ve arkadaşlarü

Necati sepetçioğlu. Biinci Dünya Harbi Çapakçur (Bingöl)

tarihlerde bu idrakin gereklerini yerine getirmek için kelle koltukta

Savunmasü Ve Şehittik Abideleri: Uzm, l\/]uhammed Beşir Aşan.

mIjcadelelere giriŞtiler. Anadolu'da ve Bakü'de elde edilen baŞarü

Meçhut Bir Kahraman| Yılmaz Öztuna. Türkolojiye Hizmet

iki devletin dünyada yeniden doğuşunu Sağlarken

Ederieİ Yard. Doç,

Türkistan'daki başarüSzlük da Türk milletini büyük bir felakete

Devleti'nin Vaküf Ve Tapu Kadastro AnlayüŞünü Gösteren Bir Belge,.

Dr,

osman

F.

sertkaya. Terihimizde ocakAyü:

aynü

ulu

sijrükledi.

Doç. Dr. cevdet Küçük.

Bu Savaşlar s!rasünda emperyalistler eSas itibariyle Ermenileri

w

kullandIlar- Ermeniler uydurulan katliam hikeyeleriyle küşkürlülarak

Türklerin boyun bölgesini, Türkiye'den koparmaya çalüştülar- Bu

boyun bolgesi kavramInü aklüyla Ve ruhuyla benimSeyen
paşalarümüzün Ve Siyasilerimizin hepsini, MuŞtafa Kemal Paşa
d şI
ü

nda öld ü rmeyi başard

ülar-

Türklerin tekrar baş, boyun

ve göVde

arasünda irtibatlar

başlayünca, bu irtibatü zengezur'u ErmeniStan'a peŞkeŞ çekerek
kopaftan Stalin'in takipçileri, zengeZur'u daha da genişletmek için

Ermenilere yardüm ettiler
to p ra

ü

5' i i Şg a l

ve Karabağ dahil

Azerbaycan

etti rd i l e r-

KüreSel şirketler, boyunu geçecek petrolij kontrol altüna aldül<tan
Sonra, lrak'ta Ve AfganiStan'da bizim kaynaklarümIz üstüne oturan

,,'|ıi

,,

kl a r ru n

% 2

ile Kazakistan ve
Türkmenistan'la 25 yüllük anlaşma imzalayarak bizim bu
kaynaklara ancak Sağ kulağümüzü Sol kulağümüzdan dolaşarak

Amerikan'ün iŞi bitimesini bekliyorlar- Rusya
$.\

u

laşmam

üzü

ke Si nleştirdile

r.

Bize karŞü Uygulanan politikalarda, merkez baş, boyun ve gövde
arasündaki münasebetlerimizin daima kopuk

Türk DünyaslTarih Dergisi , Mart 1995 tarihinde yaylmlanan 99.
Saylsl ile 20 X 27,5 Santim ölçülerinde, parlak kuşe kağıda Ve

ve

dolambaçlü

olmaSünü Sağlamak eSaS alünmakladür. Öldtjrüten paşaüar ve düş
temSilciler, işgal ettirilen topraklar, parlamentolara tarih yaZdürma,

renkli olarak baslll şekİiyle yaylnına devam etti,
Derginin Sayfalarlnda slkllkla yer alan yazarlal şUnlard':|. Prof. Dr.

Amiran Kurtkan Bilgiseven, Prof. Dr. Faruk Sajmer, Doç. R. Timur

Tijrkiye'de ASALA'1ü1 yerini alan PKK, lrakta Türklerin yok
SayIlarak baŞlatülan yapülanma, Afganistan'da kritik kaynak

Kocaoğlu, Prof. Dr. Hakk Dursun

yollarünü gözetlenmeSi hep bu

Yüldüz,

Prof- Dr. Herun Güngör,

Mustafa Necati sepetçioğlu, Yülmaz Öztuna, Prof, Dr osman

politikanın unSurlarıdür, Tijrkiye ise

kendiliğinden Sonsuz bir gayretle toplumu ve devleti borçlu haline

F.

9

l-ı-,/7rillrTT]

tl-

Y a]-Lrl

l.L'l\-

getirmekte Ve t|)ketim çılgünlüğI yaŞatmaktadür- ithalat
ara mallarü ithaline dayalü ihracat ajretimi

pattatülmakta,

güÇleŞtirilmekte, gittikçe bozulan gelir dağülümü ve Sasyal güvenlik

yenni sasyal yardümlaüa

büra^ma1,Iadüü.

Brtün bunlar da kiresel

güçlerin işine yarayan oftam dağunnaktadür.

191?'de devlet yükülürken Türk ordusu Bakü'ye Çüktü. Ama
Ermeniler Azerbaycan topraklarünü işgal ederken Siyasilerimiz
RuS gilcünden bahsederek askeri iradeyle çeliştiler. Siyasi
iradeyle askeri iradenin çaküşma'ü çok önem taşümaktadür- Her iki
iradenin aynü ruhtan kaynaklanarak birleŞmeSi tarihimizin
Seyrinde daima ciddiVe müSpet rol oynamüştür, bundan Sonra da
oynayacaktür."
Haziran 2004 tarihinde Türk DünyaSl Tarih Dergisi'nin 210. saytSl
yaylnlandl. Bu Saylda yer alan yazı başllklarl Ve yazarIarl

şunlardl:

Irrk

Dünyasü

ile ilgili çalüşmalar: rDAv,

Künm'da

Prof,

Vavünlanan Tercajman Gazetesi'nden Tarihi Haberler: saa,li
Arlkan, Şehlt Kanlarlyla Sulanmüş Bir yurt Kdşesl: Ahmet

or

Turan YAZGAN

Prof. Dr, Turan Yazgan; Arallk 2011 tarihinde yayınlanan 300.
SaylSlnln sunuş yazlslnda Dergiye emeği geçen vazar]al. ya4larl

Öıdemır. Kuruluşunun 156. Yllü Ma.)nasebetiyle Ögretmen

okullarünın Terihi GeliŞimi: Doç. Dr. Kemal lurao, Sakalar'da
Ev l e n m e : M. ziy a Binle\ T ü rk D ü n y e S n d a n H a be rl e r: |,akan cem

Ve Türk Dünyasl Araştlrmalarl Vakfl'nln mücadelesini anlatlrken

ü

şöyle diyo.du: "Sevgili okuyucular:

Alayo.ll, Çağlara Hiikmeden Dahi Mimar Slnan: Ayhan lnal,
Konya ve Yöresi Halü ve Kilim Dokumalaründa Ylldüz Yanüşü:
Ahmet Ayiaç, isamiyetin ve Türkler'in Dünya ihjne Hizmetleri:

vakfümüzün yayünladüğ]

"Akademik Baküş" dijital dergimiz 27- SayüSü ile, 7 yüldür muntazam
olarak tek aylarda (ocak, Mart, MayüS.....) yayünlanmaktadür. Tiirk

Dünyası Araştırmaları Dergimiz 2012 Ağustos'unda Çükacak
olan ŞayüSl ile, oftalama 500 Sahifelik 100, cildini tamamlamüŞ

oktayAslanapa, iki Bahar ve iki Gazi: ismail Habib, Fatih Sultan
Mehmed Devri ilim ve Külttir Haye na Genel Bir BaküŞ (1451
14B1): Prol. Dr. Necdet Öztirk, Türk Toplumunda
"Cemaatlaşma': Prof. Dr, orhan Türkdogan. oülaçag isan

olacaktür- Tijrk Dünyası Tarih Kültür dergimiz ise, elinizdeki 3a0.
SayüS!

ile 50 ciltlik bir külliVat haline gelmiŞ bulunmaktadür-

Yayün faaliyetlerimiZ elbette bunlardan ibaret değildjr.

Dalnyasünda Tijrk Milliyetçiliği Bayraktarü, Feth B- Hakan Bilge
Devlet Adamü Hiafet Camiasında Türk varlüğ!nün yeni Temsilcisi

Ama bunlar,

milletlerarag çapta, Sayülan, takdir edilen derq]ler olarak ün
yapmışlardır. Türk Diinyasü AraŞtürmalarü derqimiz, mjlli ve

-//- Prof. Dr. Zekeriya Kitapçl, Karüm ve KüZlarüm Sana Emanet:
Dr. Namlk Kemal Kurt, Sibirya'da bi Türk Subayl; RlZa Akdemir,

milletleraraSü pek çok veritabanü tarafu ndan taranmaktadı

r.

Bu dergilerle ilgili alarak, qerek okuyucularümüzün. qerek
gönüldaŞlarümüzün bizden Şikayetçj olmalarü için hiçbir Sebep
bulunmadüğünı düŞijnijyaruZ. Ancak bizim kendilerjnden
Şikeye miz Vardür. Der,qilerimiz gereken ilgivi qörmemekte Ve

PaŞalars1 Süteyman Paşa 2, Trakya F^tihi Süleyman Paşa:
Fahrettin Özioprak
Arallk 2011 tarihinde Türk DünyasıTarih Ve Kültür DergiSi'nin 300.

SaylSl yayıntandl. Bu sayıda yer alan yazllardan bazllarlnln
başllklarl Ve yazarlar|. Yakün Terihimizde Toplumsal Şiddet ve
Kültürel oluşumu: Prof. Dr, orhan Türkdoğan, Uç Dilli Başkent

vilayetlerimizin pek Çoğunda abone veya Satülan derqi sayüSı 1'i
bile bulmamaktadür, Bu qerÇekle ilgili o|arak. bize Su Veya bu
şekilde yol göSterecek olanlara karşü boynumuz küldan incedir.

kam Elyazmalarü: Dr. Muhsin Kadloğlu,
Nogay TürkleriHakkünda Bir Özet:Proİ, Dr. Sadettin Gömeç, Irrk
K|jltürü'nün Kaynaklarü Ve Gelişmesi: Prof. Dr. oktay Aslanapa,
Bratislava'da Tijrk

Satün almak, satüŞüna yardımcü olmak, abone olmak, abone
olacaklara da, SonSuZ

bulunmaSünü Sağlamak bakümündan destek

BatüTrakya Türkleri; Prof. Dr, l\y'etin Karaörs, Ben Kurdun Kızüyüm:

minnet duy acağü müz şüphesizd ir.

somuncuoğlu, /nadolu Ttlrk RunikYazülan yir cengiZ Saltaoğlu,

memleketimizin ünIü bilim adamlan ve araştırmacülarü ve genç

Türk Dünyası Tarih Kültür dergimizde, 1100

Yrd. Doç, Dr. Gülara Yenisey, Taştaki Ttjrkler: servel
Ttjrkçe'de Tör, Töre

ve Ağalük, Leiklik, irtica,

civaründa

araŞtlrmacülarümüz küymetli yazülar! ile tarihe geçmişlerdir. Bu
yazarlar içinde, hakkün rahmetine kavuşan kIymetli hocalarümüZ

Demokrasi

Sözcükleri Üzerine:Prof. Dr, TUncer Gülensoy, Atatürk ve Kerkük
Tijrkleri: Nefi DemirÇi, rrrk Dünyas! Terih Kültür Dergisi 300Sayrsü onuruna:Prof. Dr. orhan Gedikli, T[jrkiye ile Azerbaycan'ün
oftak Kültajr ilişkiüerinin Bölgesel Boyutu: Tenzile Rüstemhanll,
osmanlü Devleti'nin Kabir KazücıSü: imparator 1. Napolyon:

da bulunmaktadür. Gene bunlar içinde, küymetli araŞtlrmalarünü ve
fikirlerini Siztere Sunmayü adeta bir vazite edinmiş pek çok daimi

yazarlmz bulunmaktadür- Biz aramızdan ayrülanlara Sonsuz
rahmet diterken bajtün yazarlarümüza da sağlük. Saadet Ve başarü
dilekle ri mizi ŞU n may ü vazife Sayü yoruz.

süleyman Kocac,aş, Bitmeyen Savaşlafl n Mekanı : Çanakkale:
Prof. Dr. Hac! Duran, Anayasa Değişiktiğiyle iügiüi Görüşüer:

Bu derginin fihristi, kapaklarü, her ay yaptüğümE faaliyetlerjn resim
ve k§a bilgilei ve başyazülan www.turan.arg.tr Sitemizin Sağ

Aydlnlar ocağl, Mrz ik Dilimiz: BijnyaminAksungur

köşes,nde yer alan dergilerimjzin arŞiv Satüründa bulunmaktadür.

,t0

I.{EVttJffijR
-

burada çok kt imkanlaıla ve çok gt)ç şaftlar altnda dergiyi
hazılamaya çalüşan çok küymetli kardeşlerimiz vardü. Grafiklerin

tükladüğnız Zaman dergimiz hakkünda pek çok bilgiye
sahip olabilirsiniz. Bu dergilerimizin birer hazine olduğunu kabul

Bu

satürü

ederseniz, bunların torunlarünlzln torunlanna da hizmet
edebileceğine inanırsanız, yalnüz abone olmakla kalmaz

çizimi, yazllarün satır Satür montajlanmasü ve dizdiğimiz yazülarün
her Sayfasnda 40-50 tane çizginin ucunda görülen haflerin Veya

kelimelerin yerine otuü7ulmas!, Sü17ümüzda keğütlarün taŞünma9ü,
k/sacas/ bU işlerin bitikte getirdiği biltün muameleler ve işler,
parmakla sayılacak kadar az Sayda insanün üstün gayretleri ve

muhteşem külliyatlara da sahip otmak istersiniz. Bu pek çoğumuz
için çok 1nemli ama, çok ucuz bir yatü mdür,

Rahmetli, Prof. Dr, Amiran Kuıtkan Bilgıseven hocamüzln,
mesela "Türk- islAm Ve Tasawuf-FelSefe Tarihinin'Arir ve "Abid"
Kavramları"; Meşhur tarihçimiz cemal Kutayln "cihann Kudret,

hudutsuz fedakafuklarü ile yapılmüŞtır. onlarü da derqinin 300.
SayüSünı

çükardığımıZ bu günlerde tek tek şükranla aruyoruz.

Kuvvet, Medeniyet, ASalet MüsaVat, Hürriyet, Fazilet

Bu dergi vesilesiyle, bazü okuyucularımüza bazı gerçekleri ve

KIymetleriyle Mislini Görmediği ceddimiz oSmanoğullan'n!n soy

samimi hislerimizi aktarmak iŞtedik, Şüphesiz teküar etmeye

Kütüğü'; Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız hocamüzın, "Fransüz
Seyyahı Jean The ve not'nUn Türkiye Hakkındaki intibalari': Prof.

mecbur olduğumuz husus, bundan Sonra da bu dergiye abone
olacak, abone bulacak, reklam Verecek, reklam bulacak, satışınü

Dr. Bahaddin Ögel hocamüzün, 'Toy ve Sofra Üzerine"; Prof. Dr,

yapacak he*es bizim gerçel<ten Samimi gajnijldaşümzdür ve

Heh Yaşayan Mi i
Destanının Kahramanü, Tijrk Kültürijni]n Mukaddes Şahsiyeti:

bunlara daima minnet ve şükran borçlu olacağız, Dergiyi
yaşatmak görüldt)ğü gibi çok yönlü ve çok çeşitli kurum, kuruluş
ve şahüSlarün gayretlerinin birleşmesi ile mümkajn olmaktadür. Biz

Faruk sümer hocamıZın,
KöroğIu"; Reha

"Tajrk Aleminin

oğuz Tü*kan,

hocamüzın,"Her Yerde Türk

Düşmanlüğü Hodladü..,": Meşhur yazarımız, semiha Ayverdi'nin,

elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Lütfen her kes

"Tijrk Mijstemlekeci olmamıştür"; Prof. Dr. Ahmet Merdivenci

üzerine dtjşmeyi yapmaya gayret etsin. Derin Saygülarümüzla,"

hocamızün, "Robert Kolej'in iük Kürk Yühnda Kolejde Yetiştiilmiş

olan Bulgarlar"; Meşhur edebiyatçımüz, Fevziye Abduııah Tan
ıerin "istiklal Harbj'nin Yörük Ali Efe'Si Hakkünda Türküler ve Bir
Şiir"; Prof. Dr. Fahreıtin Kırzıoğlu, "Türkiye'de en Eski Selçuklu

Türk Dünyasl Tarih Dergisi'ne ula§mak isteyenler için iletişim
kanallart:
Adres; Kemalpaşa Mah, Bukalldede Sok. Nu: 4 Belediye Sarayl

Arkasl, AnkaraVi Mehmet Efendi MedreseSeSi, AkSaray

camiSi, KarS Anü'da Manaçahn camisive MinareSi 1073"; Necdet
sevinç, "Selahattin Eyyübi Tajrk'tür"; Prof. Dr. Bahtiyar

Saraçhane 34471 iStanbul.

Telefon: 0.212-511 10 06 pbX Belge Geçer: 520 53 63
e-posta; tdv@turan.oro dizgi@turan.org
lnternet adresi: wWW.turan.org.tr

vahapzade hocamüzün, "Halk sözij Hak Sözaj": Birliği
vermeyelim'; Ahmed Şimide "Ülkeme Türkler Gelse" gibi ilk

SayülanmüZda yayünlanan yazülan, yalruZ onları

Adl, TÜRK DÜNYASl ARAşT|RMALARI VAKFl ile
özdeşleşmiş olan PRoF. DR. TuRAN YAZGANln
biyografisi:

yaşatmaya devam

etmekle kalmüyor, ayru Zamanda Çok kIymetli fikirlerini, bilgilerini
sizlereve gelecek neSillerimize de aktarmaya devam edecektir.

Türk Dünyasl Araştlrmalar] Vakfl Başkanl, akademiSyen, yazar.
Hayatlnl Türk Dünyaslna adamlş bir lider.

Halen yaşamakta olan ç!narlarümüzdan, Prof, Dr, orhan
Türkdoğan, Prof. Dr. oktayAslanapa, Dr. Kazım Mirşan, sabri
Ankan, Şair Ayhan inal, Devlet sanatçıSü Prof. Dr. Nevzat Athğ

193B ylllnda lsparta'nln Eğirdir jlçesinde doğdU. 1948'de Eğirdir

zafer ilkokulu'nu, 1951'de istanbul Vefa Lisesi orta klsmlnı,

gibi burada hepsini zikredemeyeceğimiz, ama birbirinden değerli

1955'de paraslz yatıll olarak KastamonU Lisesi Fen Bölümü'nü

daha yüzlerce hocamüz ve araştırmacümüz gerçekten daima
aranacak yazülarüyla bu derginin sayfalafl arasında ebediyete

pekiyi dereceyle bitirdi. 1959'da iStanbul ÜniVerSitesi iktisat

ka d a r y a şa yaca kl a rd

Fakültesi'ni bitirdikten sonra askerlik görevini yaptı. imar Ve

ü

r-

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi'nin yazarlarünün d§ünda

isken Bakanllğl Bölge Planlama Daire Başkanliğl'nda "iktisadi

rahmete kavuşmuş Veya halen sağ bazı deStekçileri de vardır ki,
bunlarü da daima hatürlamak gerekir. Mesela; ilk zamanlar Ruhi

Araştlrmacı" Ve "Böıge Planclsl" unvanlarlyla beş yll görev

Beyazıt, Yahya KöksaL irtan Asıan, Kadri Güıdoğan gibi
dostlarümüz dergimize abone bulmakta büyük gayretler

konusunda staj yapmak üzere gitti.

saietmişlerdir. Bugün bu gayreti aynü heyecanla göSteren

yaptl. 1963 ylltnda italya'ya, Güney ltalya Bölge Planlamasl
1966 ylllnda iktisat Fakültesi'ne asistan olarak girdi. 1967'de

Ali

"Şehirleşme AçüSündan Tüıkiye'de işgücünl)n Demografik ve

Yıldız ve hudutsuz tedakalüğü ile eski Şayllarümüzü da satmakta
olan Ergünöz Akçura'y minnet ve şükranla Saymak zorundayüz,
Görev süresince Mehmet Yılmaz Anyörük'ijn de dergimizin

sosyo-Ekonomik Bünyesi" adlü tezle Ve pekiyi derece ile
doktoraslnl yapll. 1971'de "Gelir Dağülümı Açüsündan Sosyal

abone Sayüsü arftürmakta çok yararlü olduğunu teşekkülerimizle
hatırlamaktayız. Tabii bu saydüğlmE isimler aslında ve sayılması

gerekenlerin tamamü değildir. Ancak,

6ryenl,k"konulu tezi Vererek doçent oldu. 1977 Ve 197B'de
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Planlnln Genel Koordinatörlüğü

bu konuda

hatrlamanün güçlüğünden dolayü atlad!ğümız dostlarümüz

maziyi
için özür

görevini yüklendi. Bölgede yapl|an araştlrmalarl müteakip
ortaya çlkan yedi ciltlik Güneydoğu Anadolu Gelişme Planlnl,

dileriz. Bu konuda hiçbir kötü niyetimizve özelbakışımızyol<tur,

Başbakanllk Tarlm Ve Toprak Reformu l\i]üsteŞarllğl'na sundu.

Eskiteknoloji ile çalüştığmüz dönemde, gerçi bilgisayarümüz vardı
ama, iş yaptürdığımız yelerin teknolojisine Gbi olduğumuzdan

1979'da iktisat Fakültesi Profesörlügü'ne yükseltildi, Üniversite
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HrYZt.JT{tjR.Senato üyeliği, Üniversite Yönetim KUrulU üyeliği Ve Anabilim

veren-dinleyen, Seminerlerimizde, kurslar!mızda öğreten-

dall Başkanllğl Vazifelerinde bulundu.2000 yıllnda istifa ederek,

öğrenen, yemeklerimizde bulunan, yiyen... her ne sebeple

üniversiteden emeklıye ayrllan Prof, Dr, Turan Yazgan. halen

olursa olsun bizimle maddeten veya manen beraber olan

1980 y,lında kurmuş olduğu Türk Dünyasl Araştlrmalarl

herkese, her kuruluşa ve devletimize minnet ve şLikranlanmızü
sunuyoruz. Bu dünyada hiç kimse, hiçbir kuruluŞ, hiçbir şan

Vakfl'nln genel başkanllğınl yürütmektedir. Türkiye'de Ve Türk

altünda, hiçbir Şekilde tek başüna bir şey yapamaz, Bizimle

DünyasIndaki hizmetleri sebebiyle 200'den fazla ödül Ve onur

be

belgesi bulunan Turan Yazgan'ln, ayrlca yurtiçi Ve yurtdlşlndakİ

raber olanlara Sonsuz teşekkajrler... www.luran.orq.tr olarak

yuLtdıŞında ve yurtiçinde tescil edilmiŞ olan bu Sitenin içinde

pek çok üniversiteden Veriımiş fahri doktora unvanlarl

vakfa ait olan makale, resim ve her türlü içeriğin tüm haklarü

bulunmaktadlr. EVli Ve 3 oğul Ve 5 torun sahibidir,

mahfuzdur içeriklerimizden, makaleleimizden ve reSimlerimiz

Prof. Dr. Turan Yazgan, KUrmuş olduğu Türk Dünyalarl
Araştlrmalarl Vakfl'nln hedeflerini, faaliyetlerani, karşllaşllan
Zoduklar Ve Verilen mücadeleyi klsaca şöyle anlatlyordu:
Şimdiye kadar hiçbir faaliyetimizi kamuoyuna duyurmak için
özel bir gayret Saietmedik. VakfımüZ tanütan hiçbir yazülü broşür
Veya kitap neşretmedik, Bunun maksadü: Sadece maliyetinden
kaçnmak değil, hizmetlerin yalnüz ve yalnüz vakfün gayesi için
yapülmakta olmasü ve hiçbir hizmetimizin veya faaliyetimizin
başka hiçbk gayeye vasüta teşkil etmesinin, anlayüşımüZa ters
dijşmeSidir- Bu Sayfa bir mecburiyet karŞıSünda meydana
geti ril m i şti r. F aa l iyetl e ri m i ze kat l a n bi n l e rce do stu m uzu n,
kardeşimizin şiddetle talep etmesi ve diğer taraftan
milletvekillerimizden bizim faaliyetlerimiz yan!nda Şıküntılarümüzü
da bilenlerin bize yardımcü olmak için böyle bi yaylna ihtiyaç
olduğunu ısrarla beliftmiŞ olmaları bu yayünün gerekçesidir.

kendi yayınlaründa kullanmak isteyenler vakflmıZdan izin almak

zorundadır
Türk Dünyaslnda açtlğı okullarda yetiştirdiğa binlerce öğrenci,
bugün o ülkeleran en yüksek makamlarInda görev
yapmaktadlrlar. Kurduğu Vakfın; ayllk çlkardlğl Tarih DergiSi Ve
Türk Dünyasl Araştlrmalart adlyla çlkan yüzlerce yaylnl VardlrTürk Dünyaslnda birçok Fakülte Ve LiSe açtl. Buntar Türk

Dünyasl Kazakistan-Klzllorda Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili
Ve Edebiyatl Bölümü, Türk Dünyasl Azerbaycan Bakü işletme

ü

Fakültesi, Türk Dünyasl celalabat Kırglz-Türk Sosyal Balimler
Enstitüsü gibi Fakültelerin yanl slra Türk Dünvasl Bakü Atatürk

Lisesi, Türk Dünyasl Klzllorda Korkut Ata Lisesi, Türk Dünyasl
Kentav Atatürk Lasesi gibi okullarl Türk Dünyasl Vakfl adlna açtl.
Bu okullar Türkiye'deki okullar ile denkliğini sağladl, Ayrıca
Klrglzistan, Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Tataristan,
ÇuvaşiStan Ve Makedonya gibi ülkelerde Türk Kültürünü
araştlrma-geliştirme Ve yayma amaçll çallşan araştlrma Ve

Vakfümızın faaliyetleini yürütürken gerekli olan finansmanı da
bu faaliyetler içinde sağladığün!, hiçbir şahüs veya kuruluştan
yardüm talep etmediğini beliftmemiz yerinde olur- Vaküflarün bir
çeşIt dilencilik yaparak faaliyet yapmalarüna başndan beri
karşıyız ve bunu vaküf kavramı ile asla bağdaştıramüyoruz. Bu
prensip dehi\nde, devletten de Sfi yardüm maksatl! bir talebimiz
olmamüştür. Bu Sebeple Vaktümz daima güçlükler içinde
hizmetlerini yürütmüş, devletle ve dostlarüyla gerçek karşül!ğü
olan hizmetler ifa ederek gelir sağlamıştür- Hizmetlerimiz bu
Sebeple Çok çeşitlidir. Yurt içinde ve düşünda yürijttüğümüz
eğitimden yaynlarümüza, gezilerimizden konserlerimize,
Seminerlerimizden kurultaylarümüza kadar pek çok sahada hem
gelir Sağlamakta, hem de hizmet gerçekleştirmekteyiz- Bu kadar
çok faaliyetin bi küSmü, yalnüz harcama kalemlerini oluştururken,
bir krs,mü da kendi kendinifinanse eden veya başka hizmetleri
de finanse eden gelir sağIamaktadlrlar. Ancak bunlarün hiçbirisi
Vakfün bünyesinden ayn değildir, vaküf büti.jn faaliyetleriyle bir
bütaJndür. Bu arada birçok faaliyetimizi de ister istemez ihmal
etmek zorunda kaldük, Meseh: vakfımüzün kuruluşundan bu
yana getilltiğI misafirlerimizin, değil reSimlerini bulmak, iSimlerini
bile saymak mümktin olmadüğü için, bu yayünda misafirlerimizle
ilgili bir böIümü Son yıllara bırakmak zorunda kaldük. Biz,
fa al iyetle rI miz i m i Saf i rl e ri m iz Saye Si n d e g e n i şleft i k. o n l ara
daima şükran borçluyuz. Bunlar arasında cumhurbaşkanları,
başbakanlar, bakanlar, meclis başkanü ve yardImcülarü, yazarlar
birliği, ressamlar birliği gibi kuruluŞlarün başkanları ve
yardümcülarü, rektörler, dekanlar, ilim adamlarü, her dalda
sanakerlar, çeşitli vakt ve yardım kuruluşlarünn baŞkanlan,
temsilcileri.... bulunmaktad r.

kültür merkezlerini kurdu.
iktisatçütar için sosyal Ga.jvenlik DerS Notla, istanbul 1992 Ve
Türk Dünyesünda Dijn, Bugün, yarın lstanbu| 2010 eserleri

araslndadlr.

Hıç BıLMEYECEKSıN
ANDAÇ
Ne zaman denizi seyretsem

"M" harfinden martllar yaparlm

Denizmiş, gök yüzüymüş fark etmez

salarlm bir bulutun peşine
Iğllklarlnda

zlem duyarım gözlerine.
Ne zaman elime bir k6ğıt geçse
Virgülden sonrasln
Parantezler araslnda slr gibi sakll
Her isimden farkllsln
seni yazlp, koyamam son noktayl
Bir türlü ismini açlkça yazamam
sarlIırlm yepyeni Sayfalara...
Ne zaman akllma Sen düşsen
Gün, kayan su olur parmaklarlmln araslndan
Bilirim, hiç gelmeyeceksin
Bitimsiz şiirlerimde yaşayacakSln

ü

Bu vesile ile, Türk Dünyesı AraŞtırmalan Vakfl olarak, şimdiye
kadar faaliyetlerimize ne Süfatla olursa olsun katllan,

Bende bjtmeyeceksin
Hangisinin gerçek
Hangisinin sen olduğunu
HiÇ bilmeyeceksin.

hizmetlerimizin ifasünda ne sıfatla olursa olsun vazife gören,

eserlerimizi, dergilerimizi yazan-okuyan, konferanSlanmIzü
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halkl; yerli halkile.
halkile.
lniiii olmaya oldukça yakln duran güzel ilçesiALANYA'dlr. Antik çağda yöre halkl;yerli
Antalya'nln
Truva SaVaşlndan kaçanlarla kaynaşarak oluşmuştur. Hoş şimdilerde de Alman Ve lsrail ağırllkll buraya
yerleşenlerle yerli nalİımız kayn-aşaİak yaşarİar. İöre tari'hboyunca bir çok adla anılmıştırİ Latin yazıİışlarıyla
corax (karga) Ve caseium (gök) kelimelerinden oluşarak'Gökkarga'olarak tanlnlrdl. Türk - lslam
kaynaklarlnda bu ismin geçmediği bilinir.
Kadlini Magara"sınoati
-,- i"ncelemelerde
"1:","",",","" M.Ö. 20.00o - 17.000 kadar uzandlğl biıinen beld_e, antik çağda
lı/.Ö. 65 de Roma
Roma
KoRAKESioN olarjk
olarak anılırdı.
anlltrdl. M.Ö. l yy da korsanlar şehri haline gelip kendince ünlenmiştir. N,4.Ö.
iarafündan tahrip edildiğinde (bu dönem oldukça karanlıktlr) adl ise KALANoRoS (güZel dağ) ojarak
değiştirilmiştir. 1221 Selçuklu Alaaddin Keykubat'ln eline geçer Ve fethedenin ismine izafeten betde ALA|YYE
olarakanlllr. Selçuknamede KENTALAR olarak daanir-1471de Fath Sultan l\4ehmet Zamanında Gedik
Ahmei Paşa iaraflndan şehir bir daha el değiştırerek osmanllnln eline geçmiştir.son olarak 1935 de Atatürk
beldeye, yöre halkının di sık sık kutlandığı AiANYA adlnl Vererek son noktayj koymuştur.
Alanya'ya gelenleri ilk önce yarımadanln üzerine bir taç gibi kuıulmuş muhteşem kalesi karşllar.
,140
oldum UloJl
Uluulll
olasl Ju
su
6500 metredir,
burcu bulunan kalenin 400 adet Sarnlcl bulunmaktadlr. Alanya
Çevresi UJUU
vğVlusl
^loılya
baklmından Slklntl çektiğinden bu sayl şaşlrtlcl gelmemelidir, Bu sarnlçlardan birtanesi (nasll bir hizmet
Verdiyse!..) 'Adamatacağl SarnlcJ' ismini allp ilgi çekici bir köşe olarak bilin',
Yaşayan tarihsel dokusuna bakacak olursak, eşi aZ bUlunan tersanesinden başlayabiliriz. Alaaddin
Keykubai beldeyi aldlktan Sonra, Vakit geçirmeden AkdeniZ ticaret'ni geliştirmek için bu tersaneyi inşa eder. BU
muhteşem eserSelçukludan kalan son tersane olarak ayaktadır. Sekizgen Klzll Kule, süleymaniye camii, Alara
kalesi Ve Alara Han, arkeoloji müZesi görülmeye değer yerler araslnda iıgi çekmeyi hak eder,
Beldenin tabii güzellikleri araslnda biraz dolaşacak olursak; Damlataş, Dim, Aşıklar, Fosforlu Ve
korsanların kadln esirleri tuttuklarl Klzlar Mağarasl gizemlerini saklamayl iyi bilirler. sahillerinde ayrl bir güzellik
zincirinin halkaları gibi uzanan Kleopatra, inciı<um,bo5u, Ulaş plajlarl, yerli Ve yabancl turistlerin
Vazgeçemedikleriferahlama alanlarl olarak birbirleriyle yarlŞ içindedirler.

Daha bitmedi. Sapadere Kanyonu, ören yerleri, yaylalarıyla sadece deniz değil,
temiz hava, yayla rüzgilrlarıyla tatilcil'erin ayrı nii ilgi alanını oluştururlar.
Alanya, başta portakal ve diğer narenciyeleriyle, Anamur ve l\4ersin'den sonra
Türkiye'de muzun en çok yetiştirildiği bölge olarak da dikkat çekicidir. Güneşi bile başka bir
güzelliktedir. Bu sahillerden güneşi, gün batlmlnda denize batarken yıkanışını seyretmek
başka bir ayrıcalıktır. Günün yorgunluğunu yıkandıktan sonra giderdiğinde ertesi gün başka
bir tazelik ve canlılıkla doğduğunu görebiliriz. Alanya böyle güzel bir köşedir. Böyle yazdık
böyle bilinsin istedik.
Bu güzel A|anya'nln antik dokusuna biraz da geçmişine dokunarak bakmakta fayda
vardır, Mahhutlar belbesi yoIundaki LAERTES antik İenti; İçindeki agora, hamam,
ve ZEUSb
ZEUS'a ait taplnaklar
imparator CnLAUDiUS'a,
CALAUDiUS'a, APoLLoN'a Ve
sarnıçlar. İiv.İr-iı"
.rr.,|ırİ.
tiyatro ile i.puraİor
bulunur, Seki köy.sınırları içinde SYEDRA, Güzelbağ, beldesinde COLYBRASSUS, Elikesik
köyünde HAMAX|A, Gazipaşa yolundaki loTAPE antik kentleri gidildiğinde
gereken yerler arasındadır. lOTAPE, Kommagena kralı lV. ANTIOLHUS'un
adından
Bunlara ilave olarak: CYBiRA. PiSAR|SSOS, PToLElVAloS. KARALLIA
kentleri yanı sıra; Yeşilköy Hamamı, Hacılar Tepesi ören yeri, Yahyaoğlu Deresi Köprüsü,
Çobanderesi köprüsÜ, Gülefsen Ve Dim Çayl Köprüleri, KilİSe, Ali Köprüsü, Avgen
Şarapsa Han, Gebedelen yapı kalıntılarının iskanl tarih öncesinden
Bu sayımızda kısaca Alanya'yı tanıtmaya çalıştık. Bizler taril,ıİ",İ guç"n insanlarız,
'.'--_,_'..---ffi
yukarıda say;bild ikıerimiz ise tarihtir. Bilin mesİgerekir diye

tapınaklar
görülmesi
karısının
antik
öreni,
başlar.
düşündük.

alır.
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