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Bundan üç sene önce doğan derneğimiz büyüdü, dillendi ve nihayet kaleme 
geldi. Sizlere gönülden bir merhabayla seslenir olmaktan kıvançlıyız.

Üç ayda bir olmak üzere, başta cemiyet üyesi kalemlerin yazı ve röportajlarıyla 
hazırlanacak dergimize, rehberler olarak bizlerin sesini dinleyiciye ulaştırmadaki 
aracımız olan “Mikrofon” adını verme fikri yayın kurulumuzda öyle benimsendi 
ki alternatif  aramaya gerek görmedik. Mesleğimizin saygınlığını arttırmak, 
itibarını yüceltmek ve bir referans kurumu olma*  hedefiyle çıktığımız bu yolda 
yayınımız Mikrofon'a nice seneler dilerim. 

Bu vesileyle yazıları bıkmadan, usanmadan, satır satır gözden geçiren üstad 
meslektaşlarımıza, Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Yıldırım'a, sizlerin bu 
yayını rahatça okuyabilmeniz adına en uygun tasarıma ulaşmak için çabalayan 
Celal İbrahim Aydık'ın yanısıra yazıları ile bu hayalin gerçekleşmesini sağlayan 
başta mensuplarımız olmak üzere tüm dostlarımıza teşekkürü borç bilirim.

1890 yılında yayınlanan nizamnamenin** ardından içinde bulunduğumuz 2021 
yılına değin geçen 131 sene boyunca milyonlarca ziyaretçiye onlarca farklı dilde 
hizmet sunan ve artık aramızda olmayan tüm meslek büyüklerimizi saygıyla 
anarak devam etmek isterim. 131 yıl süresince türlü zorluklara göğüs gererek 
varlığını sürdüren profesyonel turist rehberliği neler atlatmadı ki; salgınlar, iki 
Dünya Savaşı, bir İstiklal Harbi, sayısız darbe ve nice ekonomik buhranın 
getirdiği koşullara dirayetle sabreden turist rehberleri, bugün içinden alnının 
akıyla çıkacağından şüphe bulunmayan bir başka sınavını veriyor. 

Geçtiğimiz ay Dünya Turist Rehberleri Gününü bir dizi etkinlikle kutladık. 
Dr. Fabio L. Grassi “Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğuna Zorunlu 1864 
Göçü” konusunu işlendi. Prof. Dr. Aygül Süel hocamız “Şapinuva'nın keşif  
öyküsü ve günışığına çıkanlar” başlıklı sunumu ile bizlere birlikteydi. 21 Şubat 
2021 Pazar günüise İtalya'dan Stefania Colecchia, Birleşik Krallıktan Mark King 
ve Kosta Rika'dan Lucía Sánchez Rodríguez ile birlikte A.B.D. Turist Rehberleri 
Dernekleri Federasyonu başkan yardımcısı Michael Dillinger'ın 
moderatörlüğünde bir araya geldik. Diğer tüm etkinliklerimiz gibi bunları da 
Youtube'daki kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Önümüzdeki süreçte üyelerimizin hayallerini gerçekleştirmeyi amaçladıkları 
projelere destek olmaya devam edeceğiz. Derneğimize uzun vadede birlikte 
yaşlanacağımız bir tesis kazandırmak hayallerimizden bir tanesi. Dernek olarak 
2019'da elde ettiğimiz tecrübelerin de yardımıyla 2022'de Novi Sad'a giderek 
Türkiye'yi Cumhuriyetin 101. yılında 2024'de Dünya rehberlerinin biraraya 
geleceği ülke yapmayı arzuluyoruz.

Yılın üçüncü çeyreğinde %3,5 büyüme beklenen yurdumuzda başımızı kaşımaya 
fırsat bulamayacağımız günlere hazırlanırken okuyacağınız dergimizden keyif  
alacağınızı umuyor ve tüm okuyucularımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Balıkçı adıyla bilinen rehberlerin piri Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 17 Nisan olan 
doğum gününü 2021 yılı itibariyle “Türkiye Turist Rehberleri Günü” olarak 
kutlamaya davet ediyorum.

Haziran ayında görüşmek üzere, esen kalın

* Tarih Kültür Turizm Rehberler Derneği Tüzüğü, 1. Madde.
** 29 Ekim 1890 tarihli “Seyyahine Tercümanlık Edenler Hakkında” 190 sayılı Nizamname

H. Barış PARTAL

Instagram: /tarihkulturturizm
Facebook: /TarihKulturTurizm
Twitter: /TKTCSosyalMedya
Youtube: /tarihkulturturizm
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sokak ortasında oynayabileceklerini, bisiklete 
binebileceklerini, faytonla tur atabileceklerini 
söylemiş. Gerçi artık faytonlar yok ancak elektrikli 
araçla indi bindi yaparak gezme fırsatı yine var. 

Adalar’ın cazibesi, kızımın saydıklarını yetişkinin bile 
bir çocuk coşkusuyla yapabileceğinden kaynaklanıyor. 
Kafamızda devamlı yankılanan yapılacaklar listesinden 
uzaklaşmak istediğimizde çocukluğumuza dönmek 
rahatlamanın en basit yolu. 

Gezmek, bizi çerçevenin dışına çıkarır. Çocuklar gibi 
hafifleriz. Çünkü gezerken yeni yerler keşfetmek, 
oranın tarihini, kültürünü yaşamak ruhumuza iyi gelir. 
Hepimizin değişikliğe, hayatımızı biraz yavaşlatmaya 
ihtiyacı var. 

Son yıllarda turizme “slowcity”ler geldi. Yeni bir 
kavram: metropollerin hızlı yaşamının ruhumuzda 
açtığı karadeliklere merhem olacak şehirlere deniyor 
“slowcity.” Yerlilerinin zamanı algılayışı, fark etmeden 
içinde yaşadıkları huzur o kenti “yavaş şehir” yapıyor. 
Oralara gittiğimizde hissettiğimiz zamanın farklı akışı 
bize huzur veriyor. Adalar şehir olmasa bile “yavaş bir 
gün yaşamak” İstanbul gibi metropolün içinde 
mümkün. Hafta sonu İstanbul’a yakın ama kentten 
kopmaya en uygun istikamet Adalar. Hani her zaman 
giderim dediğiniz, ama bir türlü vakit bulamadığınız 
Adalar...

Beni işim turizm. Ülke çapında grup ve özel gezi 
rehberliği yapıyorum. Çocukken doğayı keşfetmeyle, 
arkeolojiye, tarihe merakla başladığım, hayatımın 
bakış açısını ta ufuklara kadar genişleten, 
kaleydeskoptan bakarcasına renklendiren, tanıştığım 
yeni insanlarla her gün farklı tecrübeler edindiğim 
mesleğimi seviyorum. Yıllarca yabancı ve yerli 
turistlerin gezi programlarında -zamanın kısıtlı olması 
nedeniyle- Ada turları Büyükada’yla sınırlıydı; umarım 

Lise arkadaşlarımla Adalar’a günübirlik gezi sefâları, 
çocukluk ve gençliğimin İstanbul’unun ufuk 
çizgisinde, elimi atsam avucumda hissettiğim cennet 
bahçeleriydi. 12 yaşımda hayran olduğum Heybeli’nin 
nice yıl sonra yaz kış ailemle yaşayacağım ada 
olacağını nereden bilecektim? 

Kendimi farklı hissediyorum. Tatilden geliyor 
havasında, Boğaziçi’nde geçen çocukluğumun 
nostaljik deyimiyle “şehre inmek” harika bir 
duygu. Bodrum veya Bozcaada’dan her gün 1 saatte 
İstanbul’a gelebilir misiniz?

Önceleri anakaraya bağlantının gidiş gelişlerde sorun 
yaşatacağı endişesi olmadı değil. Alternatiflerini 
öğrenince vapuru kaçırma stresi geçti. Esnek olmanın 
anlamına yaşayarak uyum sağladık. Şehirde, işte, 
alışverişte zamanı hızlı, hep bir yerlere yetişme 
telaşıyla yaşıyoruz. Günün sonunda eve giderken 
içimizde hızla akan zaman nehrinin genişleyerek 
yavaşlaması gibi aile hayatımıza dönüyoruz. 

Benim için, zaman akışının dönüşmesi “Ada 
Vapuru”nda başlıyor. Adeta yavaş çekimdeyim. 
İskeleye gelince eve gelmiş kadar rahatlamanın hazzı, 
hayatın biyolojik ritmini yakalama hâline yorulabilir. 
Vapurda birbirine âşina “adalılarla” geçen anlar, adaya 
günübirlik  gelenlerin yaşadığı şehrin hızı ve 
stresinden arınma duygusunu her gün yaşamaya 
dönüşüyor. 

Taşındığımızda 9 yaşındaydı küçük kızım 
Arkadaşlarını Heybeliada’ya davet ettiğinde, “orada ne 
var?” diye sormuşlar. O meşhur pizza, hamburger, 
kahve markalarının, AVM ve sair yerlerin olmadığını 
öğrendiklerinde şaşırıp nasıl vakit geçireceklerini 
sormuşlar. Kızım coşkuyla adadaki kedileri, köpekleri 
sevebileceklerini, ormanda yürüyüp, denize 
girebileceklerini anlatmış. Araç trafiğinin olmadığı 
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Murat Eroğul

Heybel�ada
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için göz hastalıklarını iyileştirici özelliği bile varmış. 
Eski madenin yakınında, denizin içindeki damarın 
oksitlenmiş bakır yeşilinin taşlar üzerinde göründüğü 
tepeye hâlâ “Yeşiltaş Tepesi” deniyor. 

Heybeliada’da 18. yüzyıl Osmanlı zamanından 
günümüze gelen Mekteb-i Bahriye-i Şahane, yani 
Deniz Lisesi kurulmuş, 19. yüzyılın ortalarında Şirketi 
Hayriye’nin vapur seferleriyle ulaşımın kolaylaşması ve 
havasının o zamanın salgın hastalığı vereme iyi 
geldiğinin kulaktan kulağa yayılmasıyla Müslüman 
ailelerin ilgisi artmış. Örnekse; o yıllarda veremin 
kasıp kavurduğu Karadeniz bölgesinden varlıklı 
Sohtorik ve Kalkavan ailelerini diğerleri takip etmiş, 
şifa bulmaya gelmiş. 20. Yüzyıla gelindiğinde ise, başta 
Büyükada olmak üzere bilhassa varlıklı Rum, Ermeni 
ve Musevi tüccar ailelerce sayfiye evleriyle dolan 
adalar gözbebeği hâline gelmiş. İstanbul ve 
Anadolu’nun diğer şehirlerinden ailelerin katılmasıyla 
Adalar’da demografik resim tamamlamış. 

Avrupa’dan alınan birçok farklı mimari üslûp, bazen 
ahşap Osmanlı mimarisinde eritilmiş, köşkler çok 
farklı estetik örneklerle doğayla buluşmuş. Geçmişin 
hayat tarzını yansıtan evler, içine girmeseniz bile, 
dışarı yaydığı atmosferiyle sizi kucaklayıp o devire 
götürür. Birden, kendimizi bakımlı bahçelerinde bir 
mimoza ağacı gölgesinde doğayı derin bir nefesle 
içimize çekerek, dingince yattığımızı hayal ediyor 
buluruz. Adada her ânınızı mutlu anılar geçmişinize 
gönderebilirsiniz. 

Musikişinast Yesari Asım Arsoy,  Ahmet Rasim, 
edebiyatımızın köşetaşlarından müthiş gözlemci 
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Heybeli doğumlu Aziz 
Nesin, Zeyyat Selimoğlu, Erhan Bener ailesi, Kriton 
Dinçmen gibi Heybeliada’da yaşamış bunca değerli 
şahsiyet acaba her gece mehtaba çıkar mıydı? 
Alışverişe giderken eşim “Sakın geç kalma,” dediğinde 
“erken gel...”i gülümseyerek ekleyip, devamının 
yürüdüğüm Heybeli yollarından hangisinde dilden 
dökülüp nağmelere dönüştüğünü düşünürüm. Bahriye 
Mektebi öğrencilerinden Nazım Hikmet Ran’ı, Necip 
Fazıl Kısakürek’i ve öğretmenlerden Yahya Kemal 
Beyatlı’yı, lise edebiyat öğretmenim olmasıyla gurur 
duyduğum Bekir Sıtkı Erdoğan’ı da anmadan 
geçemeyeceğim. 

Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde Heybeliada, İnönü 
ailesinin yazları geçirdiği, İsmet İnönü’nün denize 
girerken klasik çivileme atlayışıyla gazetelere 
yansımıştır. Ülkenin kriz zamanlarında İnönü’ye 
ziyaretleri, adada yapılan gizli toplantıları tabi 
sonradan öğrendik.

Heybeliada Sanatoryumu, verem salgını tedavisi için 
      adanın şifa kaynağı yeşil dokusuna eklenince -son 
        yıllarda kapatılana kadar- sağlık alanında ihtiyacı
                                                           karşılamış.

yakın gelecekte sunulan tur rotaları çeşitlenir; Heybeli 
ve diğer adalar gezi programlarında yerini alır. Her 
seferinde farklı adayı ziyaret etmek, belleğimizin 
geçmişinde farklı kapıları açar.  

Büyüdükçe doğduğum şehir yeni yerleşimleriyle, 
insan nüfusuyla gelişti ama Adalar’da zaman 
durdu; sanki şehre oranla Adalar küçüldü. 

 “maviyi 
     anlarsın

     denizi anlarsın
     mavi denizi zor anlarsın…”  

demiş, üstad şair Melih Cevdet Anday. Ada yolunda 
vapurdayken ustanın şiiri  ortama ne güzel uyar. 
Yeşilin, denizle mavi gökyüzü arasında huzurla 
harmanlandığı Adalar’ı anlamak nicedir…

Vapur, vakur ilerlerken, denizden püfür püfür esen 
rüzgarda dans eden adaların sokak çocukları; 
martılarla paylaşılan simitin ve taze çayın keyfi… 
Koca kentten kopuş yolda başlar. Mevsimine 
göre ormanda yaban yemişiyle erik toplaya toplaya, 
güzel ahşap evlere baka baka yürüyüş; kokusuyla, 
görünüşüyle şenlendiren mimoza ağaçları; 
bisiklet pedalına uçarcasına basış; gözün tuz nedeniyle 
yanmadan yüzmenin keyfi; iştahla yenen taze balık ve 
mezeler… Bir de adlarını öğrendikçe yakınlaşacağınız 
kedi dostlar; ağır abla İyor, centilmen Yaprak, janti 
Muhi, Selo ve köpek dostlar Raypo, Arkadaş, 
Şeytan… derken bir de bakmışız hayat gailesini, 
keşmekeşi, yaşadığımız şehirden sırtımıza binen ağır 
yükü, dönüş vapuru kalkarken denizin köpüklerine 
bırakmanın hafifliğiyle, güzel bir gün geçirmenin 
hazzıyla mesut, mutlu dönmüşüz evimize.

Heybeli’den Adalar geçmişine bakarsak, milattan önce 
başlayan yerleşim, yüzyıllar boyunca Yunan, Roma, 
Bizans dönemi imparatorlarının entrikacı hasımları 
prenslere, hatta imparatoriçelere ve kendilerine 
sürgün yeri olmuş. O yüzden hepsine topluca “Prens 
Adaları” demişler. Ardından Heybeliada’da din 
adamları farklı yüzyıllarda imparator ve eşlerinin 
desteğiyle birçok manastır ve kilise inşa etmiş, 
adaların huzur veren doğasına ilgi göstermiş.
Halen ayinlerde ziyaret edilen mekânlar, Aya Triada 
Manastırı Kilisesi ve Ruhban Okulu, Çam limanına 
doğru denize yamaçtan bakan Terk-i Dünya adıyla 
bilinen Aya Spiridon Manastırı ve çarşı içindeki Aya 
Nikola kiliseleridir. 18. Yüzyılda Bahriye mektebiyle 
birlikte cami ve sonraları yeni yerleşen Musevi ve 
Müslüman nüfusun ihtiyacına göre sinagog ve camiler 
yapılmış. Eğer ilginizi çekerse geldiğinizde yerlerini 
gösterir, hem de hikayelerini anlatırım.

Heybeliada milattan önce bakır madenleriyle 
tanınıyordu. Rivayete göre bakırın kalitesi
altına yakın değerde
olduğu
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Varlık vergisi, 6-7 Eylül olayları, Ruhban Okulu’nun 
kapatılması, diğer siyasi gelişmeler maalesef  insanî 
ilişkileri çok etkiledi. Yine de günümüzde, 1950’lerin 
İstanbul’unda her semtte görülen herkesin birbirini 
tanıması gibi, statüsü, maddi durumu nasıl olursa 
olsun insanî değerini hissettiği adalar atmosferi son 
yıllara kadar bu özelliğini korudu. Geçmişi masal gibi 
yaşadıklarını düşündüğümüz ne hayatlar gelmiş, iz 
bırakmışlar Adalar’a. Şimdiki zamanın hikâyesi ise 
bizlerle yazılıyor. 

Heybeli’deyken yaşama sultaniyegâh makamında 
dokunduğumu hissediyorum. Bir gün de olsa kendi 
hikayenizi adada yazmaya var mısınız? Adalar ve 
Heybeli sadece bir vapurluk mesafede sizleri
bekliyor. Merak ettiyseniz Heybeli’deyiz, bekleriz.



Nasıl sevmezsin Heybeli’yi,
Ne evim, ne bahçem var,
Ne iskelesinde sandalım.

Ne param var savuracak
Çamlarına, denizine, ay ışığına!
Ne asfaltına tırmanacak dermanım.
Rüzgârında payım var, olsa olsa
Bir nefeslik.

Ben insanların belki en yorgunu,
Denizin, güneşin özlemi bende,
Bende yaşamanın, çalışmanın özlemi.
Mevsimsiz sevmesini bilirim,
Vakitsiz düşünmesini,
Düşünüp düşünüp üzülmesini,
Gülüşüm, bakışım ayrı,
Belki üzgünüm biraz, yılgın değil,
Farkındayım olup bitenlerin.

Nasıl sevmezsin Heybeli’yi,
Herkesin bağı bahçesi ayrılmış,
Denizde kotrası yalısı.
Ayırmış ayıran, hastanesinde
Bizim de yatağımızı.

Rıfat Ilgaz
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yavaşlık tam olarak aceleciliğin zıttıdır. Hızın zaman 
kazandırdığı ise genel  geçer bir yanılsamadır. Gün 
içinde dilimlenmiş zaman, günün her saatinde 
birbirine eşit değildir, bilakis zamanı hızlandıran, 
acelecilik ve sürattir. Yavaş yürüyüşler insana zaman 
kazandırır: sırta ve eklemlere düşen eziyet azaldıkça 
aceleciliğin yarattığı baskı ve stres azalır. Ömrümüzde  
geçen her salisenin nefes almasına ve bizde  derin bir 
etki yaratmasına izin veririz. Yavaşlayınca zaman 
esner, mekan derinlik kazanır, yürümenin sırlarından 
biri budur:  hiçbir şey yerinden oynamaz, beden 
mevcudiyete  daha fazla nüfuz eder, bizi çevreleyen 
sesler, renkler, kokular bizimle bütünleşir.

Yürüyenin arzuları vardır; kaçma, 
özgürleşme, bireyselleşip içe dönme, 

yalnız kalma, sessizliğe kapılma, 
gündüz düş kurma, hacı olma… 

“Rüzgar tabanlı adam” der Paul 
Verlaine, aziz dostu Arthur 
Rimbaud için.  “Ma Boheme-
Serseriliğim” şiirinin yazarı, 
büyük usta Rimbaud, onbeş 

yaşında başladığı yürüyüşlerini 
büyük kentlere ulaşmak için 

gerçekleştirir. İki yılda bohem  
sanatçıların şehri Paris'e, oradan  

Brüksel’e… Yirmi yaşından yirmidördüne 
kadar güneye inmeyi dener: Marsilya, Cenova, 

Charleville arasında mekik dokur. Yirmibeşinden 
ölümüne kadar,  çöl yollarını kateder.

“Tam yol ileri! Haydi gidelim!”

“Nereye gidersek gidelim hoşçakal burası.” diyor 
bohem şair; macerayı âdeta ibadet olarak görüp 
kaçma arzusuyla yürüyen direngen bir adam.  Onun 
için yürümek, ileri gitmektir, çünkü yol uzundur, geri 
dönmek zamanı heba etmektir, zamanın şakası olmaz! 

Antik dünyada Homeros'un karakterleri hep yollara 
düşer, epey yol alırlardı. Tanrı misafirliği eski 
zamanlardan kalma bir gelenek, eve gelenin kılık 

‘'Her yerde sağlam bir zemin vardır.''
 
Yürürümek bir spor değil, herhangi bir hazırlık, 
idman gerektirmez. Yürüyüş sıradandır, tekrara 
dayanır, tekdüzedir. Yürümek insan evriminin bir 
sonucudur, attığı her adımda yeryüzünün gerçek 
parçası olduğunu farkeden “homo viator”un eylemi. 
Yürürken bir yerlere gidiyorsunuzdur, bedeninizin  
hareketi zihni harekete geçirir ve oluşan ritim tıpkı 
İngiliz romantik şair Wordsworth gibi bahçede 
yürüyüşler yaparak kelimelere ilham verir.

 “Nice geçilmemiş yollardan geçti
Güvercin pınarının çevresinden dolaştı…”
 
Yürümenin tarihi incelenirken 18.yy. 
sonlarında yaşamış İngiliz şair William 
Wordsworth, uzun gezintilerin fikir 
babası olarak karşımıza çıkıyor. 
Yoksulların, berduşların, 
haydutların, seyyar satıcıların işi 
olduğu bir dönemde yürümenin 
romantik bir eylem olduğunu, 
doğayla bütünleşip bedeni tatmin 
ettiğini, dağanın nimetleri karşısında 
düşüncelere dalıp şiirsel bir eylem 
şeklinde idrak eden ilk kişi olarak 
kendisinden bahsedilir. Ömrünün büyük 
kısmını adadığı otobiyografik şiiri “Prelüd” üç 
yürüyüşünün bileşkesidir. Edebiyatçı Cristopher 
Morley onun için, “bacaklarını felsefenin hizmetine 
sunan ilk kişilerdendir,''  diye yazar. Fransa’yı baştan 
sona katetmiş, Alpler’i aşmış, İngiltere’deki göller 
yöresini gezmiş, şiirlerini bu gezintiler sırasında 
yazmıştır.

Yürümek yol almaktır; dışarıya ''içerden'' çıkmaktır. 
Dışarısı bizim diğer parçamız, bir araya geldiğimizde 
hayatta olduğumuzun tam ayırdına varırız. Dışarıda 
bizi bekleyen dağlar, tepeler, katedilen mecburi yollar, 
patikalar, yürüyerek ikamet ettiğimiz tabiat vardır.
Yürümenin kendi içinde bir ritmi vardır. Ağır hareket 
etmek, yavaş yürümek, kendine güvenin ve cesaretin 
bir göstergesidir,  adımların istikrarlı olmasıdır; 

Ebru Aslan



kıyafetine bakılmaz, adı sanı sorulmaz, içeriye alınır, el 
ayak yıkanır, sırtına temiz rubalar giydirilir, ocak 
başına oturtulur ve yemek ikram edilirdi. Fırsat 
düşerse kim olduğu,  nereye gittiği, nereden geldiği 
sorulurdu. Fırsat düşmezse bu özel sorular sorulmaz,  
yoldaki insana ve sırrına  saygı duyulurdu. Gideceği 
yol için hazırlıklar yapıldıktan sonra kişi yolcu edilirdi; 
böylece ev sahibi ile yolcu arasında kuşaktan kuşağa 
aktarılacak olan bir konuk bağı kurulurdu. Öteki ile 
karşılaşma ve dünyanın uygar noktaları ile ilişki 
kurulurdu, hayatlar yollarda kesişirdi.

Tibet ruhaniliğinde yorulmadan yürümenin temeli  
düzenli tekrar vurgusuna dayanır. “Lung-gom-pa” 
tekrar edildiğinde koşucuya sınırsız güç veren ezoterik 
öğretidir. İnsana çeviklik kazandıran yıllara yayılmış 
nefes egzersizleri, tekrarlanan mistik cümleler ve 
adımların ritmi ile sonsuz mesafeleri hiç yorulmadan 
yürümeye muktedir olma hâli Lung-gom-pa... Zihin 
bedenin oksijenidir, ruh oksijeni zorlayan temeldir, 
yaşamak bir yanma sürecidir. Zihin ne kadar temizse, 
hayat, oksitlenme ve canlanma  o kadar aydınlık ve 
ateşlidir. Masaj, hareket ve yürüyüşün hayata 
uygulanmasıyla, organik madde canlanabilir, yanabilir. 
Oksitlenmenin en yüksek mutlak derecesi yoktur, 
canlanmanın da öyle: yürümek ve hareket halinde 
olmak bize sonsuz derecede güçlü bir oksitlenme 
sağlayacaktır.
                                  
Gitmek bir tür vazgeçiştir. Uzamda  ve zamanda bir 
bitiş ve yeni bir başlangıca işaret eder, vazgeçtiğimiz 
şeyler hayattaki seçeneklerimizden sadece bazılarıdır. 
Vazgeçişler bize özgürlük alanı yaratır, yol almak, 
yürümek insanı özgür kılar, değişimin kapısı aralanır.

Modern dünyanın  ileri yapım aşamasındaki 
metalaşmış geleceği, bu metanın savrulup sürüklenen 
bireyi, büyük metropol kentlerde sıkışık kalabalıklarda 
sistemin çelişkisiyle hem hızlanması istenen ve 
hızlandıkça sürekli engellenen birey, bir süre sonra 
tüketim zincirinin “uyumsuz” bir parçasına dönüşür 
ve bu akıntıya kapılan bir ürün hâline gelip uyumlanır. 
Zorunlu kalınan durumlarda kentlerin gizemli, özgün, 
örtük alanlarına eğilip onları açığa çıkarmak, eski 
kutsalları kültürel boyutlarıyla yeniden yaratmak ve 
kentsel gösterinin şiirsel yüzeyini araştırarak bu yolda 
yürümek, üretim sürecine ve yürüyen insanın 
doğasına belki bir nebze nefes aldıracaktır.

“…Yollar ki gider kimsesiz, tehî, ebedi,
yollar
hep birer hatt-ı pür-sükût oldu
akşamın sine-i gubârında
onlar, hangi bir belde-i hayâle gider,
böyle sessiz ve kimsesiz şimdi…”
                                            Ahmet Haşim.

Kaynakça:
Ilyada, Homeros
Yürümenin Felsefesi, Frederıc Gros
Fragmanlar Novalis
Ahmet Haşim, Asım Bezirci
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edilmiş ilkeleri paylaşır, işbirliği yoluyla daha iyi bir 
dünya inşa etmek için birlikte hareket eder. 
Girişimcilik fikirlerinin paylaşılmasıyla başlayan 
kooperatifler, sürdürülebilir ve uzun vadeli işleri 
finanse etmek için etkili bir araçtır. 
(http://guclukooperatifler.com)

Dünyada ilk kooperatifçilik oluşumu 1761’de 
İskoçya’da bir grup dokumacının bir çuval yulaf  
ezmesini iskontolu bir şekilde satarak oluşturdukları 
Fenwick Dokumacılar Topluluğu’dur. Ancak bugünkü 
kooperatifçiliğin ilk örneği 1844’te İngiltere’nin 
Rochdale kasabasında, pamuk fabrikasında çalışan bir 
grup işçinin oluşturduğu Rochdale Sermaye Öncüleri 
Topluluğu. Kısaca “Rochdale Öncüleri” denilen bu 
grubun amacı, yüksek fiyatları yüzünden en temel 
besin ürünlerini bile satın alamayan işçilere daha 

düşük ücretlerle temin etmektir. Bu 
öncülerin eşitlik, dürüstlük, açıklık, 
demokratik yönetim gibi ilkeleri bugün hâlâ 
modern kooperatifçiliğin temel ilkeleridir. 

Türkiye’de ise kooperatifçilik faaliyetlerinin 
temeli çok eskilere dayanıyor. Karşılıklı 
yardım, dayanışma ve fedakarlık gibi ilkeler, 
Türk milleti için geçmişten beri mevcut olan 
imece kültürü ile benzerlik göstermektedir. 
Atalarımızın en güzel mirası, sosyal yaşamın 

en güzel örneği imecenin teşkilatlanmamış 
kooperatifçilik olduğu varsayılabilir. Kooperatifçilik 
için bir diğer esin kaynağı ise 13. Yüzyılda Anadolu 
Selçukluları döneminde ortaya çıkan Ahi Birlikleridir. 
Ahilik sisteminin, aşırı gelir ve servet farklılıklarını 
önlemesi, işsizlere iş sağlaması, hem üreticiyi hem 
tüketiciyi koruması, mesleki eğitimler vermesi gibi 
özellikleri kooperatifçilikle benzerlikler taşımaktadır. 
(http://ticaret.gov.tr/kooperatifçilik)

 
Türkiye’de teşkilatlanmış şekilde ilk 
kooperatifçilik hareketi 1863’te Mithat 
Paşa’nın önderliğinde kurulmuş olan 
“Memleket Sandıkları”dır. Çiftçilerin 
dayanışma ve ekonomik 
birlikteliklerine dayanan bu kooperatif  

Hepimiz mesleğimizde elbette türlü krizler 
yaşamışızdır.. Hepsini bir şekilde atlattık, ayakta 
kaldık. Kriz yönetimi de turizmin bir parçası değil 
midir zaten. Oysa bu kez farklı bir süreç içinde 
bulunduğumuz, şimdiye kadar tecrübe ettiklerimizden 
daha farklı, daha güçlü, global bir pandemi sürecinden 
geçiyoruz. En başında bu da diğerleri gibi kısa sürede 
geçer diye düşündük, sanki daha önce böylesi bir 
salgınla karşılaşmışız gibi. Yeni normallerimizle 
yaşamaya alışırken, eski normallerimize döneceğimiz 
günlere dair hesaplamalarımız, inandığımız tezlerimiz 
en iyimser fütüristinkinden bile iyimser kaldı zaman 
geçtikçe. Deyim yerindeyse ezberimiz bozuldu. 

Peki ne yapmalıydık? Hiçbir şey yapmadan oturup 
sürecin geçmesini mi bekleyecektik? Hayatının yarısı 
olan son 20 yılı bilfiil diyar diyar gezmiş, çalışmaya, 
düşünmeye, öğrenmeye ve öğretmeye alışmış bir 
turist rehberinin bu kadar hareketsiz durması 
mümkün mü? Madem turizm yapamıyoruz, 
başka alternatifler bulmalı ve bu süreci ayakta 
atlatmalıydık. Böylece, maskeyle yaşamaya 
alışırken – sanırım fazla karbondioksit etkisiyle- 
ne yapacağımı sürekli sorgulamaya başladım. 

Biz turist rehberleri, mesleğimizin fıtratı gereği, 
grup çalışmasına, insan yönetmeye alışkın 
insanlarız. Buna cemiyetimizden gelen 
dayanışma ruhunu eklersek, kooperatifçiliğin 
dayanışmaya dayalı bir örgütlenme olduğunu 
düşündüm ve kendimi bir “kadın kooperatifi”nin 
kurucu ortaklarından biri olarak buldum!

Kooperatif, ortak amaçlarını gerçekleştirmek için bir 
araya gelen kişiler tarafından kurulan ve yönetilen, 
hem ekonomik hem sosyal amaçları olan örgütlenme 
modeli: hem ortakları tarafından sahip olunan hem 
onlar ve çevresi için işletilen birlikler; 
üstelik tüm ortakların yapılan işler 
konusunda eşit söz hakkı ve kârda payı 
var. Yalnızca “kâr” etmek üzerine 
değil, aynı zamanda sosyal değerlerle 
de işletilen kurumlar olan 
kooperatifler, uluslararası çapta kabul 

Gülper Öcalan



sergileyebilme ve satış imkânı buluyoruz. Kooperatif  
merkezi olarak kullandığımız kafemizde 
kadınlarımızın ürettiği gıda ürünlerini kullanıyor ve 
çeşitli alanlarda kadınlara yönelik eğitim ve kurslar 
düzenliyoruz. Kafemiz bir oyun-cafe haline geldi: 
anneler, çocuklarıyla beraber vakit geçirebilecekleri 
gibi çocuklar yararlı etkinlikler barındıran oyunlar 
oynarken annelerin eğitimlere katılabilmeye zaman 
yaratacağı sıcak bir mekâna dönüştü. Ekim ayı 
sonundan bu yana, tüm bu pandemi koşullarına karşın 
çok çalıştık, çok yol aldık. Hem kendimiz hem de 
içinde bulunduğumuz toplum için verimli adımlar 
attık. Üstelik daha yolun başındayız, yeni projelerle 
daha çok kadına ve çocuğa ulaşmak, onların sıcacık 
kalbine dokunmak temel amacımızdır.

Kooperatif  kelimesinin tam anlamıyla, işbirliği içinde 
biz sekiz kadın, “bir elin nesi var, iki elin sesi var” 
dedik ve çok el, çok ses olduk. Bereketli ellerimiz, 
başka bereketli ellerle daha da bereketlendi. Artık 
birbirimize, “daha ne yapsak acaba” diye sormaya 
başladık ve misyonlarımıza yenilerini ekledik.

Dünyada yaklaşık bir milyar ortağı bulunduğu göz 
önüne alındığında kooperatifleşmenin ne kadar 
önemli bir sosyo-ekonomik faaliyet olduğu açıktır. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ilk tarım-kredi 
kooperatifimize ortak olan “Ata”mızın gayretiyle 
tohumları atılan kooperatifçilikte bugün Avrupa’da ilk 
sıralarda yer alan ülkelerdeniz. Ne var ki, sayısı 
80.000’e yaklaşmasına karşın kadın 
kooperatiflerimizin sayısının sadece 101 olduğunu 
düşünürsek, toplum içinde kadının yeri üzerine hala 
çok kelam etme ihtiyacı ortaya çıkar. Hatta en çok 
konuşması gereken, “kadın”ın kendisi olmalıdır. 
Mevcut kadın kooperatiflerinin misyonlarından biri 
de, o kadınların sesi olmak, toplumda kadının yerini 
daha da güçlendirmektir. Kadın bereket demektir, 
yeter ki üretmesine imkan verilebilsin ve daha çok 
kadın kooperatifiyle daha çok kadına ulaşılabilsin.

sistemi Ziraat Bankası’nın temelini oluşturur. 
Osmanlılar döneminde kör topal bir şekilde ilerleme 
kaydedilmeye çalışılsa da, asıl Cumhuriyetle beraber 
bu ilerleme hareketleri yukarı doğru ivme kazanır. 
Özellikle Mustafa Kemal’in kooperatifçiliğe verdiği 
önemle 1923’te “İstihsal Alım Satım Ortaklık 
Kooperatifleri Nizamnamesi” çıkarılmış ve akabinde, 
1928’e kadar peyderpey 40 kooperatif  kurulmuştur. 
(http://koop.gtb.gov.tr) Bugün ülkemizde kayıtlı, 32 
ayrı türde 79.486 kooperatif  1969’dan beri yürürlükte 
olan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na tabiidir. 
Bunların yalnızca 101’i “kadın kooperatifi”dir. 

Kadınların kurup işlettiği bu çok gerekli oluşumlar, 
yasal statü ve yükümlülükler açısından diğer 
kooperatiflerden farklı değildir. Ticaret Bakanlığı 
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ana 
Sözleşmesi’nde ise kooperatifin amacı şöyle 
tanımlanıyor: 

“Ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları 
ile ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve 
hizmet üretimi ile bunların pazarlanmasına yönelik 
ihtiyaçlarını karşılamak, girişimlerini desteklemek, 
üretim becerilerini geliştirmek, böylece ortaklarının 
ekonomik menfaatlerini koruyarak sağlıklı ve gelişmiş 
bir çevrede yaşamalarını sağlamak.”

Dördü Turist Rehberi, diğerleri farklı meslek 
gruplarına mensup, alanlarında tecrübeli, girişimci, 
yetenekli biz sekiz kadın, yukarıdaki amaçtan yola 
çıkıp kurduğumuz “S.S. Bereketli Eller Rüzgarı Kadın 
Kooperatifi” ile üretici kadınlarımızın ürünlerinin 
tüketiciyle daha hızlı ve kolay buluşturarak onlara gelir 
kaynağı ve istihdam sağlamasını öncelikli amaç 
edindik. Bu üretici kadın profilini geniş kapsamlı ele 
alarak kadın sığınma evleri ve cezaevlerindeki 
kadınlarımıza öncelik veriyoruz. Antalya’da, belediye 
ve yerel yönetimlerin desteği ile pazarlarda ve tahsis 
edilen satış noktalarında kadınlarımızın ürünlerini 
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Aeneas ve babası Truva’dan kaçıyor
Simon Vouet, San Diego Sanat Müzesi



 HEPİMİZ

 HEKTOR’UN

TORUNLARIYIZ

kadar- Britanya’nın tarihi ondan sorulurdu!

12 kitaptan oluşan Historia Regum Britanniae, Troya 
Savaşı ile başlar. Akha’ların şehri ele geçirmesinden 
sonra ailesinin hayatta kalanları ile beraber şehirden 
kaçan Aenias, uzun bir yolculuktan sonra İtalya’ya 
ulaşır. Böylece Troyalılar bu güzel ülkeye yerleşir. 
Aenias’ın soyundan gelenler kısa sürede kral olarak 
ülkeyi yönetmeye başlar. Anlatılanlar buraya kadar 
İtalyanların hikâyesiyle aynıdır. Ayrışma buradan 
itibaren başlar: Aenias’ın torunun torunu olan Brütüs, 
bir sebepten ailesiyle ters düşer ve “yeni” memleketi 
İtalya’dan  sürülür (Bu Brütüs’ü, bin yıl sonra Caesar’ı 
öldürenlerden birisi olacak ve meşhur “Sen de mi 
Brütüs” sözünün kahramanı ile karıştırmayın lütfen). 
İtalya’dan sürülen Brütüs uzunca bir süre boyunca 
boş topraklarda amaçsızca dolaştıktan sonra ailesiyle 
beraber denize açılır. Tanrıça Artemis’in 
yönlendirmesi ve yardımlarıyla Britanya’ya ulaşarak, 
adanın güneybatı sahillerindeki Tothes’ten karaya 
çıkar. (Günümüzde Tothes’in ana caddesinde “Brütüs 
Taşı” ismi verilen bir anıt taş vardır ve efsanevi 
hikâyenin anısını yaşattığına inanılır). Troyalıların daha 
evvel adını bile duymadığı bu ada korkunç devlerle 
doludur! Brütüs ve yanındakiler tüm devleri yenip 
adadan sürerek kendi krallıklarını kurar. Yeni 
yurtlarının başkentine de atalarının yurtlarının adını 
verirler: “Troia Nova”, yani Yeni Troya! 

İtalyanlar, İngilizler, Türkler… hepimiz Hektor’un 
torunlarıyız!
 
İtalyanların, “Roma’yı Romus ve Romulus kurdu. 
Onlar da zaten Aenias’ın torunlarıydı. Bu sebeple biz 
Latinler Troyalı Hektor’un torunlarıyız,” dediğini 
bilmeyen yoktur. Bu, hayli bilindik bir iddiadır. Peki ya 
İngilizlerin de aynı iddiayı sahiplendiğini ve köklerini 
Troya’ya dayandırdığını biliyor muydunuz? Buyurun, 
bu ilginç hikayeyi beraber okuyalım. 
 
“Monmouthlu” Geoffrey (Geoffrey of  Monmouth) 
İngiliz tarih yazınının en ilginç şahsiyetlerinden 
birisidir. M.S. 1100 civarında doğduğu ve yaklaşık 
olarak 60 yıllık bir hayat sürdüğü düşünülür. Doğum 
yeri kesin değildir. Gerçek isminin Galfridus Arturus 
olduğunu bir kaç kesin kayıttan biliyoruz; ancak o 
kendisinden hep “Monmouthlu” diye bahsettiğine 
göre –günümüzde Galler sınırları içinde olan, Cardiff  
yakınlarındaki- Monmouth’la bir ilgisi olsa gerektir. 
Burada doğmuş, büyümüş veya bir dönem yaşamış 
olabilir. Bazı kaynaklar onun Galli olduğunu söyler. 
Oysa Galce bildiğine dair herhangi bir kayıt yoktur. 
Galli olup da bu dili bilmemesi yaşadığı çağ için kabul 
edilebilir bir durum değildir. Bu sebeple artık 
günümüz tarihçilerinin büyük bir kısmı, ailesinin 
I.William ile beraber Britanya’ya gelen Normanlardan 
olduğunu ve 1066 fethinden sonra Galler tarafına 
yerleştiğini savunur.

Geoffrey eserlerini Latince olarak vermiştir. 
İlgilendiği konular tarihseldir. Özellikle efsanevi tarih 
onun öncelikli çalışma alanıdır. Kral Arthur Efsanesi 
ve Büyücü/Rahip Merlin’in hikayesini kapsamlı olarak 
anlatan ilk kişidir. Sonraki yüzyıllar boyunca Arthur 
konusundaki en önemli başvuru kaynağı onun 
yazdıkları olmuştur. Onu meşhur eden ve Ortaçağ 
Britanya tarihinin temel taşı olan eserinin ismi, 
“Historia Regum Britannie-Britanya Krallarının 
Tarihi”dir. Giriş kısmında belirttiği gibi Geoffrey’nin 
kitabını yazmaktaki amacı, “Mesih’ten önceki 
dönemde Britanya’da yaşamış krallar”ın hikayesini 
anlatmaktır. Bunu çok iyi yapmış olacak ki, sonraki 
400 yıl boyunca –Elizabeth dönemi “aydınlanmasına” 

Sinan Ercan
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çevresinde yapılan tartışmalar ve bulunan yeni 
kaynaklar ışığında, 17.yy.’dan itibaren güvenilirliğini 
kaybetmiştir. Günümüzde ise, efsanelere dayalı bir 
“pseudo-historia” eseri olarak kabul edilir. Ancak bu 
durum elbette eserin ve yazarının değerini azaltmaz. 
Mounmonthlu Geoffrey’nin yazdığı bu eser İngiliz 
toplumunun ve tarihinin sahip olduğu pek çok 
efsanenin kaynağı olması sebebiyle günümüzde de 
hayli önemli ve değerli bir tarihsel kayıttır. 
 
Anadolu ile hiçbir coğrafi, tarihsel ve kültürel bağı 
olmayan İngilizlerin bile köklerini Troya’ya 
dayandırıyor olması, sanırım yaşadığımız toprakların 
neden “çok değerli” olduğunu göstermesi açısından 
çarpıcı bir örnektir. Her ne kadar Troya Savaşı 
üzerinden yapılacak bir Doğu-Batı ayrışmasında, 
İngilizler’in yeri günümüz dünyasında “Agamemnon 
veya Aşil’in torunları” kontenjanından Batı kampı 
olacaksa da, kendilerine “efsanevi anayurt” olarak 
seçtikleri Troya üzerinden Doğu’nun mirası üzerinde 
her zaman hak iddia edeceklerdir. Netekim bunu, 
Britanya Donanması’nda en fazla kullanılan savaş 
gemisi isimlerinden birisinin HMS Hector olmasından 
anlayabiliriz. Britanya donanma tarihinde bugüne 
kadar altışar geminin ismi HMS Agamemnon ve 
HMS Achilles olmuşken, HMS Hector adını taşıyan 
tam 11 gemi kayıtlara geçmiştir. 
 
Batılıların, aslında tamamen romantik ve ideolojik 
sebeplerle –çoğu zaman da zorlama bir şekilde- 
sahiplenmeye çalıştığı Troya mirası, Anadolu’nun 
günümüzdeki sahipleri olarak biz Türklerin, İtalyan ve 
İngilizler’den daha fazla hakkıdır. Ancak maalesef  bu 
hakkı layıkıyla kullandığımız söylenemez. 

Böylece “Troyalı” Brütüs, Britanya’nın bilinen ilk kralı 
olur. Bu olaydan sonra yaşadıkları ada onun ismiyle 
anılmaya başlar. Geoffrey’ye göre “Britannia” ismi 
aslında Brütüs’ten türemiştir ve “Brütüs’ün Yurdu” 
anlamına gelmektedir. Brütüs’ün kurduğu Troia Nova 
şehri ise, tam bin yıl sonra Ada’ya gelecek olan 
Romalılar tarafından “Londinium” adı verilerek 
günümüze “Londra” şeklinde ulaşır. 

Aslında “Britanya’nın ilk kralı Brütüs’tür” diyen ilk 
kişi Monmouthlu Geoffrey değildir! 9. yüzyılda 
yaşamış Galli bir keşiş olan Nennius’un yazdığı 
“Historia Brittonum-Britonların Tarihi” isimli kitap 
bu iddianın kayıtlara geçtiği en eski eserdir. Ancak 
Brütüs’ün ve onun kurduğu Yeni Troya “Troia 
Nova”nın hikâyesini meşhur eden Monmouthlu 
Geoffrey’dir. Zaten o da kitabını yazarken 
“kendisinden önce bu işlere kafa yormuş” kişilerin 
yazdıklarından faydalandığını söylemiştir. Demek ki 
Troia ile Britanya ilişkisini ilk kuran 9.yüzyılda yaşayan 
keşiş Nennius’tur ve Geoffrey onun yazdıklarını 
kendine kaynak almıştır. 

Historia Regum Britanniae’nin ilk cildi olan “Birinci 
Kitap” Brütüs’ün ölümüyle sonlanır ve “İkinci Kitap” 
Brütüs’ün 3 oğlu ile başlar. Kardeşlerin isimleri 
Locrinus, Kamber ve Albanactus’tur. Üç kardeş 
babalarının krallığını kendi aralarında paylaşarak 
günümüzde hâlâ var olan Britanya Adası’ndaki 
devletler sisteminin temelini atarlar. Locrinus’un 
devleti “Loegria” (İngiltere), Kamber’in devleti 

“Kambria” (Galler) ve Albanactus’un devleti de 
“Alba” (İskoçya) adıyla anılır. Eserin 

devamında günümüzde İngiltere adını 
almış olan Loegria’yı yöneten 

Locrinus’un soyundan gelenlerin 
hikâyeleri anlatılır. Shakespeare 

tarafından iki farklı oyunun baş 
karakterleri olacak Kral Lear 
ve Cymbeline ile Londra’nın 
efsanevi kurucularından 
birisi sayılan ve şehir 
merkezinin günümüzdeki 
semtlerinden birisi olan 
“Ludgate”e adını veren 
Kral Lud da eserde 
hikâyeleri anlatılan 

krallardandır. Ayrıca 
“büyücü” Merlin ve 

Kamelot’un Kralı Uther 
Pendragon ile Kral Arthur ve 

Yuvarlak Masa Şövalyeleri’nden de 
ilk defa bu kitapta detaylı olarak 

bahsedilmiştir!

Mounmontlu Geoffrey’nin “Historia Regum 
Britannie-Britanya Krallarının Tarihi” kitabı, yazıldığı 
1130’lardan 16.yy. sonuna kadar 400 yıl boyunca 
İngiltere tarihinin temel kaynağı olarak kabul 
edilmişti. Ancak Elizabeth döneminde bu eser 

Truvalı Brutus’un devlere savaşı ve Londra’nın kuruluşu
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Truvalı Brutus’ten 260 yıl önce adaya gelen 
Kral�çe Alb�na sonrası Alb�on olarak veren b�l�nen 
Br�tanya’da “devler” huzur �ç�nde yaşamaktaydılar. 
1136'da Truvalı Brutus ve ordusu adaya varınca 
bu devler� ortadan kaldırır adaya kend� adına 
�thafen Br�tan�a adını ver�r.

Devler�n sonuncusu ve güçlüsü Gogmagog  �se 
Cor�n�eus �le teke tek dövüşte den�ze atılarak 
öldürülür.

Bu m�toloj�k met�nler üzer�nden devler sonrası 
İng�l�z ulusunun efsanev� ataları Truvalılar olarak 
kabul ed�l�r.

15. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait elyazması (Fr.)
Diodicias’ın kızlarının Albina liderliğinde

İngiltere’de karaya çıkışlarını gösteren minyatür.
Yukarı planda ise yaklaşık 260 yıl sonra adaya ulaşacak

olan Truvalı Brütüs ve askerleri ile iki dev görülmekte.
(British Library, Dijital Katalogları, Illum. mss.
/French Prose Brut, in BL Royal 19 C IX, f. 8.)
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Kapak Konusu

gibi doğal bir olgunun meşruiyeti ile normalleştirilirken 
iki bin yıl sonra Roma’nın kuruluşunda Romulus da 
aynı meşruiyet örtüsüne sarınmıştır.

Savaş ve yayılmacılığın en büyük mağdurları her daim 
kadınlar ve çocuklar olmuştur. Fallokrasi, kadına 
yönelen şiddeti meşrulaştırmak adına  “teolojik veya 
politik” dayanakları kolayca uydurabilmiştir. Cortes ve 
De Soto’nun Amerikan yerli kadınlarına yönelik 
tecavüz ve köleleştirme harekatında kurbanlarını vaftiz 
etmelerini veya 2014-15 arası IŞID’in özellikle Şengal 
(Sincar) bölgesinde Ezidi kadınlara saldırılarını “fetva” 
yolu ile meşrulaştırmasını “tecavüzün teolojisi” 
kapsamında okuyabiliriz. Savaşta kurbanlarını “ganimet 
ve müsadere unsuru”, cinsel şiddeti ise bir “aşağılama” 
ve “etkili politik güç” aracı olarak gören saldırganlar 
Bosna Savaşı’nda da arkalarında binlerce tecavüz 
kurbanı bırakmışlardır. Doğu Roma ve Sasanilerden 
miras “cariye hukukunun” tartışmalı “fıkhi” gerekçeleri 
de bu bağlamda değerlendirilebilir. Kurban için 
yaşanılan travma değişmezken failler kendilerine her 
durumda “meşru” bir dayanak üretebilmişlerdir.

Bir “Kahraman” olarak Perseus!
 
“Kutsanan tecavüzler” konusuna 
duyduğum ilgi, sosyal medyada 
birkaç yerde gördüğüm modern bir 
Medusa-Perseus heykeli yorumu ile 
başladı. İtalyan heykeltraş Luciano 
Garbati, bu eser ile Mitolojiyi 
yeniden yazıyor ve mağarasında 
kendi halinde uyuyan tecavüz 
kurbanı bir kadını "doğum günü" 
hediyesi olarak öldüren zihniyeti  
yıkıyordu!

Medusa'nın hikayesi çekici, güçlü ancak talihsiz bir 
kadının şeytanlaştırılmasının hikayesidir. Poseidon 
tarafından Athena tapınağında tecavüze uğrayan 
Medusa, Poseidon'u lanetlemek yerine kurbanı 
lanetleyen bir bakışla tanrıça Athena tarafından bir 
korku imgesi olan "Ucube Gorgonlar"dan birisine 
dönüştürülür. Tecavüz kurbanı Medusa’nın başı, sözde 
"kahraman" Perseus tarafından, Athena ve Hermes'in 
yardımı ile uyuduğu mağarada kesilir.

Garbati tarafından yapılan “Yeni 
Medusa” heykelinde ise klasik 
hikâyenin tam tersi bir tasvir ile 
karşılaşıyoruz. Bir elinde Perseus’un 
başı, diğer elinde kılıcı ile Medusa, 
oldukça kararlı ve güçlü bir portre 
çiziyor.  Bu yeni Medusa yorumu 
bizlere birçok dini, mitolojik veya 
tarihsel “destansı tecavüzün” yeniden 
değerlendirilmesi gerekliliğini 
hatırlatıyor. 

Yazı içerisinde konunun tarihsel ve 
sanatsal perspektifte ele alınması 
nedeniyle hukuki ve sosyal alanda 
kullanmayı tercih ettiğim “cinsel 

Öncelikle bu yazının, Batı Medeniyetinin “karanlık 
kökleri”ni ifşa eden, bir “yüksek doğu medeniyeti” 
bakışı ile kaleme alınmadığını belirtmeliyim. İslam 
sonrası oryantal sanat ekseninde benzeri bir çalışma, 
katı tasvir yasakları nedeni ile yazılı eserler hariç 
oldukça zordur. Her şeyden önce, sanatsever bir rehber 
olarak ele almak istediğim, sanat yapıtlarına karşı 
vandalizme dönüşebilecek bir bakıştan ziyade, bazı 
popüler sanat eserlerini, konuya yaklaşımları özelinde 
değerlendirmektir. Bu bakış farklı entelektüel 
mecralarda tartışılan ve hakkında zaman zaman yazılıp 
çizilen bir konudur.

Biyolojik anlamda bir hayvan olan insanın, evrim 
yolculuğunda ters giden unsurlardan birisi de 
primatlarda göremediğimiz belirgin 
bir “cinsel aidiyet” kimliğidir. Homo-
sosyallik yani kendi cinsiyetinden 
olanlarla daha iyi anlaşma, vakit 
geçirme isteği tüm hayvanlarda 
varken bu durum insanda, bu olguyu 
aşarak karşı cinse yönelebilen 
“tahakküm” unsuruna 
dönüşebilmektedir.

Taşçağı sandığımız gibi insanın sabah 
akşam av peşinde koştuğu ve 
mağarasında her öğün et kemirdiği 
bir dönem değildi. Bazı bilim 
insanları, Paleolitik yaşam düzeni için kullanılan avcı-
toplayıcı terimini doğru bulmayıp, bunun yerine, besin 
tedariğinin büyük kısmının kadın tarafından, toplanarak 
sağlanmasından hareketle “toplayıcı-avcı” denmesinin 
daha uygun olacağını belirtir. Cinsiyet eşitliği olgusunun 
geçerli olduğu bu dönemde üremenin başarısı ve türün 
devamlılığı bağlamında kadının avlanma sürecinden 
olabildiğince uzak durduğunu düşünmekteyiz. Ancak 
bu “bölüşümlü” toplayıcı-avcı çağlar, tarım devriminin 
“profesyonel iş dağılımı” ile yerini eşitsizliğe ve 
köleleşmeye bırakmıştır. Bu köleleşme 
süreci, üretimi kontrol edebilen 
insanoğlunun, aynı zamanda kadın 
türdaşlarını da “kontrol etme” 
güdüsüne dönüşmüştür. Panteonun 
tepesine, yaratan olarak bir “ana 
tanrıça” figürü koyan neolitik ve 
sonrası kültürler bile, sandığımızın 
aksine ağır ataerkil geleneklere sahiptir. 
Ana tanrıça mitine yüklediğimiz anlam 
ne yazık ki abartılıdır ve toplumsal 
hiyerarşide zannettiğimiz kadar da etkili 
olmayan bir durumdur.

Tecavüz kavramı, binlerce yıl önce Enki 
ve Nintu’dan, Enlil ve Ninlil’e, 
Mezopotamya efsanelerinde “üremek” 

Celal İbrahim Aydık
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Medusa başı ile Perseus
Benvenuto Cellini - Floransa

Luciano Garbati



Dyck’e, Rubens’ten Lorenzo 
Totto’ya kadar bir çok ressamın 
işlediği bu olay, Eski Ahit 
kaynaklı bir hikâyedir. (Daniel 
Kitabı, 13).

Gentileschi’nin; Stamford 
(İngiltere), Bologna (İtalya), 
Pommersfelden (Almanya) ve 
Brno (Çek Cum.) olmak üzere 4 
ayrı koleksiyonda yer alan ve aynı 
konuyu işleyen tabloları arasında, 
Almanya’da sergilenen eseri 
diğerlerinden belirgin şekilde 
ayrılır. Gentileschi bu eserinde; 

Susanna’ya tecavüze yeltenen, iki yaşlıyı; kendi 
yaşamından iki gerçek karakterle özdeşleştirerek 
resmeder. Babası Orazio ile kendisine tecavüz eden 
Tassi’yi tablodaki “röntgenci” yaşlıların yüzlerinde 
model olarak kullanır. Artemisia’ya kadar, erkek 
ressamlar bu tarz cinsel şiddet içeren konuları erotik 
çağrışımlar uyandıracak şekilde ve bilinçaltlarına 
mağdurların eylemden “zevk aldığı veya alabileceği”  
fikrini yerleştirerek, kadını kendini teşhir etmekten 
hoşlanan hatta tacizcileri kışkırtır bir tarzda 
resimlemekteydi.

Artemisia ise yapıtında Susanna’yı hem kararlı bir 
şekilde direnen hem de dehşete kapılmış ve tiksinen bir 
tarzda işlemiştir.

Rönesans Avrupa’sı için, ressamların çizip 
boyayabilecekleri sayısız konu varken bu tarz konuları 
işlemelerinin altında yatan nedenlerden biri; bir tür arz-
talep olgusu yani “patronajdır”dır. Sipariş sahibi 
kudretli prensler ve tüccarlar, entelektüel birikimleri 
üzerinden dini, tarihi veya mitolojik bu tarz konular 
seçebilmekteydi.

Sanatçının yeteneğini “kadın bedeni” 
üzerinden ortaya koyabileceği 

saldırı” kavramı yerine, konunun 
yeterince “soğuk” bir konu 
olmasından dolayı, daha soğuk 
olan “tecavüz” kelimesini tercih 
ettiğimi belirtmem gerekiyor.

Batı sanatında gerek Tevrat 
kaynaklı, gerekse mitolojik veya 
tarihsel kaynaklı sayısız tecavüz ve 
kaçırma sahnesi ile karşılaşırız. 
Sabine kadınlarının kaçırılması, 
Susanna ve yaşlılar, Leucippus’un 
kızlarının kaçırılması, Philomela ve 
Tereus,  Taman ve Ammor, Dina 
ve Kana’lı prens, Lucretia ve 
Tarquinius, Truvalı Cassandra ve Ajax, Persephone ve 
Hades, Polyksena, Prosperina, Europa, Io, Leda… 
Sanata konu olmuş sayfalar dolusu bir listeden 
bahsedebiliriz.

Sanat yapıtları, üretildiği dönemin ve toplumun 
sosyokültürel şartlarından belirgin biçimde etkilenir. Bu 
anlamda geçmişte sanatı hakimiyetinde bulunduran 
erkek sanatçılar ve onların eserleri üzerinden cinsiyet, 
kimlik ve temsil kavramları ile ilgili kültürel okumalar 
yapabiliriz.

Artemisia Gentileschi, Susanna ve Yaşlılar;

Şiddet içerikli pornografik yapıtları “toplumsal sanat” 
olgusundan ayırarak bir değerlendirme yapmak 
gerekirse; Ortaçağ’dan günümüze değişen etik yargıların 
yansımalarını modern sanat yapıtlarında kolayca 
gözlemleyebiliriz. Tamamı erkek elinden çıkma tarihsel 
sanat yapıtlarının aksine, Aydınlanma Çağı sonrası 
tecavüz betimlemeleri, cinsel şiddete karşı duyarlı 
çoğunlukla kadın sanatçılar tarafından işlenmiştir. Yine 
de, Ortaçağ dünyasından tek örnek de olsa kıyas 
yapabileceğimiz eşsiz bir eser var elimizde: 
Artemisia Gentileschi’nin, Susanna ve Yaşlılar 
Tablosu. Rembrandt’tan Anthony van 
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Persephone’un (Prosper�na) kaçırılması
Bern�n�, Galler�a Borghese, Roma 
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Romulus’un adamları 
gözlerine kestirdiği 
kadınları kendilerine eş 
olarak kaçırır.

Giambologna’nın 
Floransa’daki Medici 
otoritesinin sembolü 

olan Vecchio Sarayı’nın dış cephesini süsleyen bu yapıtı 
sanatsal olarak takdire şayandır. Michelangelo’nun 
Sistine tavanındaki tasvirleri ve muhteşem Davut 
heykeli veya Cellini’nin Medusa Başı ve Perseus’u, 
Berini’nin Apollon ve Daphne’si -ki bu da 
kavuşulamayan bir aşk hikâyesi gibi pazarlansa da 
apaçık bir tecavüze yeltenme hikâyesidir- gibi 
Giambologna’nın Sabine Kadınları’nın Kaçırılması 
heykeli de “maniyerist” akımın Yüksek Rönesans 
dönemi başyapıtlarındandır. Toskana Dükü 
Francesco’nun sanatçıya verdiği yekpare dev mermer 
blok sanatçının yetenekli ellerinde, sanat tarihinin ilk 
yekpare üçlü figürüne dönüşür. İç içe ve birbirine 
dolanmış şekilde (figura serpentina), maniyerist 
(hareketli) bir üslupta yapılan bu heykel günümüz 
turistlerince, yontulduğu günün aksine kadının direniş 
ve mücadelesinin tarihsel sembollerinden birisi olarak 
hatırlanmalıdır.

Alman sanat tarihçisi Walter Friedlaender (1873-1966), 
Giambologna'nın eserini “Acımasız veya barbarca bile 
olsa, ülkenin geleceğini garanti altına alan her türlü 
eyleme izin veren erken Roma'nın, takdire şayan 
vatanseverlik örneği olarak” yonttuğunu ifade eder. 
Margaret Carroll’a göre, Medici hanedanı bu heykel 
aracılığı ile gücünü kamuoyuna ilan etmiştir. Kamuya 
açık bu “destansı tecavüz” heykeli sadece Medici 
aristokrasinin otoritesini değil tüm Floransa 
erkeklerinin kendi evlerindeki kadınlar üzerinde “sahip 
oldukları” otoriteyi de gözler önüne seriyordu. Böylece 
heykel hem “sınıf ” kavramını güçlendiriyor hem de 
hükümdar ve yönetilen arasında empatik bir bağ 
oluşmasına yardım ediyordu. 

Benim gözümden bu yapıt, teknik ve üslup yönünden 
her türlü “güzellemeyi” hak etse de esere bakıldığında 
bundan fazlası görülebilir. Romalı Talassius ayakları 
altında korku ve çaresizlikle ezilen babasının elinden bir 
Sabine bakiresini kaçırmaktadır. Bu sahnede bir 
Romalı’nın güçlü kolları arasından kaçmaya çalışan ve 
bu güç dengesizliği içinde çaresiz kalan bir Sabine 
kadını vardır. Ancak sanatçının bunu ön plana 
çıkarmak yerine estetize ettiği olaya “destansı bir ruh” 
ve “asalet” kazandırma gayreti içinde olduğunu 
söyleyebiliriz. Resim sanatında da birçok kez işlenen bu 
popüler konu, sipariş sahibi soylu kocalar için kadına 
bir “ders” niteliğindedir ve eşe itaat mesajı da içerir. 
Sabine kadınlarının yaşadığı şiddet asırlar sonra bile 

sübliminal “cinsel arzu” 
kamçılayıcı konuların 
tercih edilmesi ise bu tür 
yapıtların daha çok 
üretilmesine sebep 
olmuştur.  Bu eserler 
çoğunlukla kamuya açık 
olmayan özel eserlerdir. 
Kamuya açık alanlarda sergilenen, çoğunlukla heykel 
türü eserlerin, toplumu kültürel kökleri hakkında 
bilinçlendirme amacı güdüyormuş gibi görünen ancak, 
topluma “güç ve otorite” mesajı veren araçlar olarak 
planlandığı da düşünülmektedir.

Giambologna,
Sabine Kadınlarının Kaçırılması;

Artemisia’nın Susanna ve Yaşlılar tablosunun yanında 
ikinci bir örnek olarak Flaman asıllı Giambologna’nın, 
Floransa’nın sembollerinden biri haline gelen Sabine 
Kadınları’nı konu alan dünyaca meşhur heykelini ele 
alabiliriz. Artemisia’nın tablosunun aksine bir erkek 
yontusu olması ve kamuya açık bir yapıt olması bu 
heykeli anlatımıza uygun bir örnek yapıyor.

“Ab Urbe Condita” kavramı Roma tarihini kaleme alan 
antik yazarların çok sık kullandığı bir terimdir. İslam 
tarihçilerinin olayları anlatırken “hicretin on beşinci 
(ör.) yılında” şeklindeki kullanımını, Roma tarihçileri de 
"xv ab urbe condita" (Şehrin kuruluşunun onbeşinci 
yılında) şeklinde kullanmışlardır. Bu kavram aynı 
zamanda, Livy’nin (Titus Livius) Roma tarihini kaleme 
aldığı Ab Urbe Condita’sına (Şehrin Kuruluşundan 
Beri’sinde) da seçtiği isimdir. Livy’nin bu eserinde 
detaylı bir şekilde anlattığı ve Roma’nın kuruluşunun en 
bilindik hikâyelerinden birisi de “Sabine Kadınları’nın 
Kaçırılması”dır.

Hikâyeye göre; Remus kardeşi Romulus tarafından 
öldürülmüş ve geride kurulması için emek verdiği 
şehrin sakinleri olarak Romulus ve bir avuç arkadaşını 
bırakmıştır. Romulus artık tek hakimi olduğu kenti 
büyütmek (nüfuslandırmak) için Roma’yı bir “asylum” 
(sığınma merkezi) haline getirmiştir. Roma; mülksüzler, 
kaçak köleler, azılı suçlular, kaçaklar, sürgünler ve her 
çeşit ayaktakımı için giderek popüler bir iltica yuvası 
haline gelmiş, bu yeni durum Roma’nın geleceği için 
bambaşka bir sorunun ortaya çıkmasına neden 
olmuştur: Kadınsız bir Roma toplumu!

Romulus bu sorunu şöyle çözmeye karar verir. 
Roma’nın en şatafatlı festivallerinden biri olan 
Consualia’ya (21 Ağustos) komşu Latium bölgesinden 
Latinleri ve Sabine halkını davet eder. İçkinin su gibi 
aktığı ziyafetin bir anında Romulus’un işaret vermesi ile 
adamları misafirlerine saldırır ve karmaşanın içinde 

Giambologna,
Sabine Kadınlarının  Kaçırılması
Floransa
(bkz. Kapak Fotoğrafı)



Ars Amator�a (Aşk Sanatı)’da Ov�d tecavüz kurbanlarını 
mağdur olarak göstermekten �t�na �le kaçınır. 
Metalaştırdığı Sab�ne kadınlarını “gan�met” olarak 
görmen�n yanında tecavüzü b�r eş bulma yöntem� olarak 
meşrulaştırır. Romulus’un adamlarını kabul etmeyen 
Sab�ne kadınlarını aptallık yapan ve “büyük b�r fırsatı” 
kaçıran ahmaklar olarak görür.

Ars Amator�a’nın namlı tecavüzcüler� “kudretl�” Roma 
Tanrıları, Ov�d’�n sorunlu yaklaşımının ana örnekler� 
olarak karşımıza çıkar. Yazar sanatının kaynağı olarak 
gördüğü Apollon’a eser�nde öneml� b�r yer ayırır. Hem 
Ov�d g�b� Ant�k Çağ yazarları hem de “Aydınlanma”ya 
g�den yolda Yunan ve Roma’yı meden�yetler�n�n köken� 

olarak gören Avrupa Sanatı ve Edeb�yatı, tüm bu m�toloj�k 
zorbaları “çapkın, romant�k, aşık” olarak ele alır.

Güneş�n yanısıra müz�k ve ş��r g�b� b�r çok sanatsal 
erdem�n de tanrısı olan Apollon, buna karşılık kadının 
aşkını elde etmek konusunda “ez�k” ve b�r o kadar da 
zorbadır. Tac�z ve tecavüzler� �le babası Zeus’u h�ç de 
aratmayan Apollon, c�nsel arzularına cevap vermeyen 
kadınların hayatlarını karartma noktasında da oldukça 
mah�rd�r. H�çb�r durumda redded�lmey� kabullenemeyen 
Apollon’un en büyük “Aşk” yalanlarından b�r�s� de 
Cassandra’nın trajed�s� �le defne ağacına dönen zavallı 
Daphne’n�n h�kayes�d�r.
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değerli bir kaynaktır.

Orta Çağ insanı için, cinsel 
şiddetin kadınların katlanmak 
zorunda oldukları bir durum 
olduğu ve erkeklerin saldırgan ve 
doyumsuz arzu ile yaratıldıkları 
inanışı yerleşmiş bir yargıdır. 
Tecavüzcüler, eylemlerini haklı 
çıkarmak amacıyla “kadınların 
bundan zevk aldığı” iddiası ile 
ilerler ve eylemlerine devam 
ederler. Bu durumun toplumsal 

ve ahlaki anlamda değişmeye başladığı yüzyıllarda bile 
kadının bir imkânsızı başarması ve “tecavüze 
direndiği”ni kanıtlaması gerekmiştir. De Pisan’ın 
görüşleri bu hastalıklı yargılara ilk etkin başkaldırıdır.

Orta Çağ sonrası on beşinci ve on yedinci yüzyıllarda 
Avrupalı sanatçılar, medeniyetlerinin temeli kabul 
ettikleri Yunan ve Roma kültüründen tarihsel, mitolojik 
hikayelerin yanısıra bazen de Eski Ahit kökenli bu tarz 
tecavüz hikâyelerini, sürekli “epik” bir yaklaşımla 
işlemişlerdir.

Sonrasında Rönesans sanatçıları ise burada bahsetmeye 
yer bulamadığımız benzer eserlerde Gentileschi’nin 
aksine, olayı “erotize” edip, “cinsel ilişki” imasını açıkça 
verirken, “pornografik şiddet” unsurlarını 
gizlemişlerdir. Nerdeyse tüm çalışmalarda kurbanlar 
gereksiz bir “istek ve naz” durumu içinde, tecavüz 
olgusu ise “estetize” edilme gayreti ile betimlenmiştir.

Yirminci yüzyılın başlarında ise çoğunlukla kadın 
sanatçılar “sosyal sorumluluk” duygusu ile konuya 
dikkat çeken ve eylemin “şiddet ve dehşet” yönünü 
bütün çıplaklığı ile ön plana çıkaran eserler ortaya 
koymuşlardır. Özellikle Kathe Kollowitz’in 1907 tarihli 
“Raped”i ve Frida Kahlo’nun 1935 tarihli, ironik bir 
adlandırma ile “birkaç küçük kesik” ismini verdiği 
tablosu yeni yaklaşımın öncüleri arasında kabul 
edilebilir.

Sonuç olarak; hem sanat tarihçilerinin hem de biz 
sanatseverlerin yapması gerekenleri parmak sallayıp 
sıralamak gibi bir niyetim yok. Ancak bir “rehber” 
olarak konuşmam gerekirse; bir müzede veya 
koleksiyonda karşıma çıkacak böylesi bir eserde tuvale, 
mermere veya bronza hayat veren hünerli ellerin 
yeteneğini takdir etme ve eseri hayranlıkla izleme 
hakkımı saklı tutarak sunumumu, "kaçırma", “teslim 
olma”, "aşk hikâyesi", "romantik takip" ve "baştan 
çıkarma/çıkarılma" olarak anlatmaktan özellikle 
kaçınacağımı söylemek isterim.
Gelecek sayıda bir başka konuda buluşmak dileğiyle...

KAYNAKÇA
Diane Wolfthal, Images of  Rape: The 'Heroic' Tradition and its Alternatives
Roger Denson, From victim to Victor
Robert Brown, Livy’s Sabine Women and the Ideal of  Concordia
Robert Greene, The art of  seduction
Rosanna Lauriola, Re-proposing ‘Heroic’ abduction in art: on the side of  the victims the abduction 
of  the daughters of  Leucippus
Amy Tannenbaum, Performing Resistance to Sexual Violence: Suzanne Lacy’s The Violence 
Series.
Jacqueline Millner, Catriona Moore & Georgina Cole, Art and Feminism: Twenty-First 
CenturyPerspectives

Roma’nın günümüze ulaşan 
kültürel etkileri sonucunda modern 
düğün geleneklerini de etkilemiştir. 
Damadın gelini kucaklayarak yatak 
odasına taşıması geleneğinin 
zannettiğimiz gibi romantik kodları 
olmayıp bir güç ve otorite gösterisi 
olarak, kökeninde Sabine 
Kadınları’nın yaşadığı trajedinin 
yatıyor olması muhtemeldir. 

Yaygın bilinen şekli ile “Sabine 
Kadınları’na Tecavüz” tanımı 
Latince çeviriden kaynaklı bir hatadır. “Sabine 
Kadınları’nın Kaçırılması” her ne kadar daha doğru da 
olsa Livy’nin kullandığı Latince kaçırmak anlamına 
gelen “Raptio” kelimesinin “Rape” kavramı ile 
ilişkilendirilerek “tecavüz” olarak adlandırılmış olması 
Sabine kadınlarının trajedisini tanımlamaya daha 
uygundur.

Bu olaya hem Romalıların hem de Rönesans 
sanatçılarının bizden çok farklı baktıkları aşikârdır. 
Romalılara göre, Romulus’un adamları ırkları ve 
Roma’nın geleceği adına destansı bir işe imza 
atmışlardır. Sabine Kadınları ise ilk Romalıların anneleri 
olarak saygı görmüşlerdir. Livy, Plutarkhos, Dionysos 
gibi antik yazarlar ve sonraki dönem yazarları olayı 
Roma Hukuku açısından bir connibium (müttefik 
halklarla evlilik) veya matrimonium (yasal Roma evliliği) 
olarak ele almışlardır.

Sabine kökenli Romalı tarihçi Gaius Sallustius 
Crispus’un Roma için sarf  ettiği şu sözler konu için can 
alıcı bir özet niteliği taşımaktadır; “En başından beri 
çaldıklarından başka hiçbir şeye sahip değiller; evleri, eşleri, 
toprakları ve imparatorlukları…”

Orta Çağ’dan Rönesans’a, “gelin kaçırma” ve 
“tecavüzün” sosyolojisi ve sanata yansıması;

Ovid, Metamorphoses’de, “hayırın evet anlamına 
geldiği” iddiasını Pluto’nun Prosperina’ya tecavüzü 
üzerinden örneklendirir. Antik çağ yazarlarında 
gözlemlenen klasik kültürün bu sorunlu yaklaşımı, Orta 
Çağ dünyasına da aynen taşınmıştır.

Orta Çağ sonlarında Venedik’te dünyaya gelen ve 
yaşamını çoğunlukla Paris’te geçirmiş olan kadın şair 
Christine de Pisan, kadın hakları mücadelesinin Orta 
Çağ’daki öncülerinden kabul edilir.

De Pisan; “İçiniz rahat olsun değerli dostum, dürüstçe 
yaşayan iffetli kadınlar tecavüze uğramaktan kesinlikle 
zevk almazlar. Gerçekten de tecavüz onlar için 
yaşayabilecekleri en büyük üzüntüdür…” der... Pisan’ın 
Rectitude’de sarf  ettiği bu sözlerin günümüzde, 
“iffetsiz” kadınlar için tersi bir durum geçerliymiş gibi 
algılanabilme riskine karşın eserin geneli incelendiğinde, 
kaleme alındığı dönem için kadınlarla ilgili yaygın 
kalıplara ve yargılara meydan okuyan bir bakış açısı ile 
yazıldığı kolaylıkla anlaşılır. Bu eser ayrıca Orta Çağ’ın 
“tecavüz” olgusuna bakışını da gözler önüne seren 
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Frida Kahlo, Birkaç küçük kesik
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hayatımızda en çok yararlandığımız teknolojik öge 
olan sosyal medya kanallarına nazaran, burada 
üretimden söz ediyoruz: ekonomik sorunları örtbas 
etmeye niyetli giyim ölçütlerini belirleyen kesimin 
neopren ve scuba kumaşını ulaşılabilir tasarım günlük 
giyimde kullanmaları ya da daha havalı dursun diye 
gıda ve içecek sunumunda nitrojen kullanılması gibi.

Fotoğraflanabilir mi?

Sosyal medya demişken, tabaklarda yer alan tost artık 
sadece “İşte tost. Al, ye!” şeklinde değil göze hitap 
edecek biçimde, ilgi çekici hazırlanıyor. Hayatımıza 
memnuniyetle kabul ettiğimiz “poşe yumurtalı 

avokado tost” veya değerli Şef  Hazer Amani’nin 
“Hazerleme” adı verdiği yumurtanın 

patlatılırken yarattığı tatmin zaten bizi 
doymaya biraz daha yaklaştırıyor. Biz 

yemeği yemeden önce videosunu 
çekip bu akıma katılırken müthiş 
haz duyuyoruz. Örneğin  menüde 
farklı sebzelerin yer aldığı 
“bowl”lar varsa, tavuklu sezar 
salata tercih sırasında geriye 
gidiyor. Evet, tebrikler artık siz de 
bir “#iger”sınız.

Yemek Sanatı Tasarımcılarla 
Buluşursa

Çok sevdiğim ve onayladığım bir düşünce 
şekli var: bazen yemeği sadece yemek yetmiyor, 

duyulara hükmetmesi gerekiyor. Ancak kurgulanan 
mükemmel bir “food art” herhangi bir tabakta 
kendisini göstermiyor. Bir tasarımcının elinden çıkmış 
tabak, yemeği herhangi bir beyaz porselenden çok 
daha güzel gösteriyor. Geçmişe gidelim, Osmanlı 
Sarayı 19.yüzyıl kahve fincanları Avrupa’dan ilham 
almış desenler ve renklerle, kahvenin tadını 
tamamen almak adına “kelebek kanadı 
inceliğinde” tasarlanıyor. Bir an o 
kahveyi hayal edin, sizi de mutlu 
etmez mi? Geçmişten günümüze, 
elinde kalanları değerlendirip 
üretime geçen bakırcısından, 
ufak atölyesinde bir Bizans 
mozaiği işlenmiş taş 

Birbirinden bağımsız iki konu nasıl bir araya gelebilir?

Edebi metinlerde doğayı huzurla, çiçeği aşkla 
anlamlandırmak gibi, yelpazesi oldukça geniş bu iki 
konuyu, yemek ve modayı bir araya getirebileceğimize 
inanıyorum. Aç karnımızla önümüze sunulan yemek, 
iştah kapatıcı veya imdat çağrısı cevaplayıcı olabilir; 
peki ya bir anda hem bizi tatmin eden hem de 
gözümüzü doyuranın yemeğin bir planlanması 
olduğunu fark ederseniz?

Moda dediğimiz, kelimenin tam karşılığı olarak, 
giyimin, aksesuarın, mobilyanın hatta davranışın bile 
popüler stilde uygulanması terimidir. Yemek ise 
canlıların hayatlarını sürdürebilirmeleri için gerekli 
eylem şeklinde tanımlanıyor. Bu noktada iki 
konuyu hayatımıza ne denli dahil 
ediyoruz ve kendimize izin veriyoruz 
kısmını düşünmeliyiz. 

Ne zaman iki farklı tadı bir araya 
getirsem ve bu beni mutlu etse, 
aklıma Ratatouille filminde 
Remy’nin o tatlı sahnesi geliyor. 
Bu tatlı animasyon filminde, 
sadece tüketmeye odaklı bir grup 
arasında, zihnini açıp yediklerinin 
duyularına hitap etmesine izin veriyor 
Remy. Değişen, gelişen ve elindekiyle 
yetinmeyen dünyada biz de üretmez ve 
üretimi sevmezsek, tüketimi hazmeden bir 
canlı olmaktan fazlası olamayız. Bu nedenle yaratıcılık 
yemeğe dokunduğu anda, adı ister moda ister sanat 
olsun, isterseniz “yedim, gitti…” diye düşünün, 
sonucu hep memnuniyet olacak. Moda zaten, 
kalıplara oturtulmuş ve sınırlandırılmış bir anlayış 
değil. Zira bu modanın yapısına aykırı! Her şeyden 
önce kesin ve değişmez kural; “estetik görecedir” 
ilkesini göz önünde bulundurarak, çoğunluğun estetik 
gördüğü ürünü sizin beğenmek zorunda olmadığınız 
gibi bir özgürlüğe sahip olduğunuzu söylemeliyiz.

Topluma Etkileri ve Etkilendikleri

Gıda ve modanın toplumu ne düzeyde, nasıl ve 
benzer şekilde etkilediği ele alınır. Ortak noktalardan 
biri, teknolojiden nasıl yararlandıklarıdır. Günlük 

Sanem Yücesoy



sevenlere hitap etmek için değil, aynı zamanda bir 
pazarlama stratejisiydi. Vakko giyim V2K 

Designers gibi mağazalar açarken, Vakko 
Patisserie ve kafeleriyle de yayılmayı 
hedefledi. Sadece ilgi alanı, yaş ve 
ekonomik güçleri kesişen müşteri 

kesimini büyütmek yerine, hedef  odağı 
dışındaki alıcı grubunun da ilgisini çekmek için 

mükemmel ilerleme kaydettiler. Ne de olsa, denildiği 
gibi, bir “Birkin” çantaya duyulacak cazibe, organik 

domatese duyulan sevgiyle örtüşüyor.

Herhangi birisi söylese önem arz etmeyebilirdi 
ancak “Tank” dergisi yönetici moda yazarı 
Caroline Issa, modadaki güzellik ve işçiliğe 
olan takıntının harika yiyeceklere olan takıntıya 

benzediğini söylediğinde altına imza atılır. Bu 
takıntı, bir “Balenciaga” fırfırının asfalt 

caddelerde koşturması gibi bir 
alışılagelmedik bir duruma hayran olmaya 
benzeyebilir. 

Trendleri, mevsimleri ve zamanla 
yaşanan heyecanları temsil eden 
moda ve yeme içme sektörlerini 

sindirmek, trendlerini yakalamak, 
hayatımıza dahil etmek yorucu gelebilir ancak 

bunu keyifli bir oyun ve güncellenebilir bir bilgi 
haline getirdiğiniz durumda çok farklı bir boyut 

kazanacak yeni kapılar açacaktır.

Moda ve gıda gibi sektörler “bilgi” kapsamında 
değerli bulunmayıp aşağı görüldüğünde, aklıma 
hemen bir başka film geliyor. “Devil Wears Prada”da 
Anna Wintour’un ciddiyetinin ve işine olan bağlılık 
seviyesinin örnek alındığına inanılan Miranda Priestly 
karakteri ve moda sektörünü küçük gören asistanı 
arasında geçen diyalog gibi. Miranda Priestly, 
birbirinin neredeyse aynısı görünen iki mavi kemer 
arasında seçim yapmaya çalışırken, asistanı alaycı bir 
tavırla gülümseyip “Bu ‘şeyi’ anlamaya çalışıyorum,” 
der. Miranda’nın, moda sektörünü bilmeyen ve basit 
gören asistanına verdiği cevap şöyle olur: “Ah, 
anladım, sen dolabına gider ve o biçimsiz mavi kazağı 
çeker alırsın… Ama bu mavi milyonlarca dolar ve 
sayısız iş imkanını temsil ediyor. Gülünç yanı, modayı 
hiçe saydığını kanıtlayan bir seçim yaptığını 
sanıyorken bu odadaki insanların senin için seçtiği bir 
kazağı giyiyor olman, hem de bir sürü ‘şey’ 
arasından!”

Zaman zaman hafif  gördüğümüz, “benim sohbet 
konum bile olmaz” dediğimiz, bahsi geçtiğinde burun 
kıvırdığımız konuların hayatımızın her alanına nüfus 
etmiş olması ne ilginçtir. Tarihin, halkların 
sosyokültürel yapılarının, hikyelerin, geçmişin ve 
geleceğin yemek ve moda gibi konuların çatısı altında 
daha fazla anlam kazanması büyüleyici, değil mi?

Bu konulara sonraki sayılarda değinelim. O zamana 
kadar kendinize sağlıkla ve güzellikle bakın.

tabaklar üreten tasarımcısına, her ne olursa 
bizlerin estetik algısıyla popüler olup talep edilir 
hâle geliyor. Aynı şeyi bol paça kumaş 
pantolon altına giyilmiş bir çift spor ayakkabı 
ile kabul edebilir miyiz? Artık evet. Çünkü 
neden olmasın? Sanat… Estetik… 
Tasarım…

Maliyet

Elbette kalite, moda ilâ yemek sektöründe 
farklı düzeylerde ortak rol oynayacaktır. 
Kaliteli yemek, kaliteli giyim maliyetleri 
yükseltecek, bizlerin de cebine 
dokunacaktır. En önemlisi, her şeyin hızlı 
üretilip tüketildiği bu süreçte giyimde ve 
yemekte harcanan emek ve üretim 
sürecinde rol oynayan etkenlerin masrafları 
düşünülünce, etiket fiyatı artacaktır. Neyi, 
ne düzeyde tüketmemiz gerektiğini kimsenin 
söylemesi doğru olmaz ancak küresel maddi 
sorunlar sürecinde, kendimizi her anlamda 
kısıtlıyorken, sahip olunması kolay ürünler göze 
hoş gelebilir ama uzun vadede, hem yenisine 
hem daha fazlasına ihtiyaç duyulacaktır. Belki 
de bir ürünü satın alırken ara sıra kendimize 
“maliyet/değer nedir?” diye sorabiliriz.

Bugün hala onlarca nitelikte buluşan iki 
sektörün bağımsız olması gerektiğini savunuyorsanız, 
sizinle aynı fikirde olmayacak birçok iş adamı ve 
sektörlerin önde gelen isimlerini bulabilirsiniz. Giyim 
firmaları satışlarını artırmak adına mağazalarına 
“home” seksiyonu eklediğinde bunu rekabet amacıyla 
değil, “birliktelik” anlamında uygun buldular. Bazı 
gelişime meraklı girişimci ve köklü aile firmaları ise 
işletmeciliklerine ayrı kategorilerde devam ettiler.

Ralph Lauren’in New York’ta yer alan “The Polo 
Bar”ı ve “Ralph’s Coffee”si sadece yeme içmeyi 
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İnebolu sahilden başlayıp Kastamonu ve Çankırı 
üzerinden Ankara'ya uzanan, Türk Kurtuluş Savaşı 
boyunca İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephanenin 

kağnılarla cepheye ulaştırılmasında 
kullanılan 344 kilometrelik yol olup 
2018 yılında Milli Park statüsü 
kazanmıştır.

İnebolu-Kastamonu yolunun başlangıç 
noktası sayılan Ikicay deresi civarında 
bir kontrol karakolu bulunuyordu. Son 
kontrol burda gerçekleştikten sonra 
yolcular Kastamonu'ya doğru yola 
çıkarılmaktaydılar. Dönemin şartlarında 
Kastamonu yolu yaylı araba ile üç gün 
sürmekteydi.

Bilinen şu ki muhteşem bir doğaya 
sahip Batı Karadeniz bünyesinde iki 

büyük milli parkı barındırıyor. Biri Ilgaz Dağı, diğeri 
de Küre Dağı Milli Parkıdır. Kastamonu Valiliği 
yaptığı çalışmalar ile İstiklalin ruhunu taşıyan bu yol 
üzerindeki birçok tarihsel yapıyı restore etmiş, bu 
sayede yeni işlevler kazandırılmış ve yol, heykel 
ve anıtlarla süslemiştir. Yol 
uluslararası işaretleme sistemi ile 
işaretlenerek ve sahip olduğu 
muhteşem doğa içerisinde 
95 kilometre uzunluğunda  
‘’treeking parkuru’’ 
oluşturulmuş ve güzergah 
üzerinde ‘’ kamp kurabilme’’ 
olanağı da sağlanmıştır.

Bundan tam yüzyıl önce, 
1921'de Türk Milleti 
savaş için en gerekli 
silah 

Türk İstiklal Savaşı 'nda cephe gerisinde mücadeleler 
içerisinde Kastamonu bölgesinin özel bir önemi 
vardır. Kastamonu bölgesi Batı Cephesine uzanan 
sevkiyat yollarının başında gelmektedir. 
Dönemin zorlukları çerçevesinde 
oldukça stratejik bir öneme sahip olan 
Kastamonu  çocuğuyum. Çanakkale'de 
şehit olmuş büyükdedemin torunu olarak 
bu güzel, şerefli ülkenin bir kültür elçisi 
olmanın gururu ile değinmek istediğim 
önemli bir konudur.

İtilaf  devletlerinin Mondros 
Mütarekesinin hemen ertesinde 
başlattıkları Anadolu'yu işgal harekati 
cephe hattında Türk askeri birliklerinin 
başarıyla sevk ve idaresinin yanı sıra 
cephe gerisinde askeri ikmâl ve lojistik 
hizmetlerinin iyi organize edilmesiyle 
sonuçsuz kalmıştır.İstiklal Savaşı boyunca 
Anadolu'nun hemen her yerinde yerel direniş 
örgütlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen ordunun 
ihtiyaçlarını karşılama girişimi, halkın güçleri 
nispetinde ve daha çok gönüllülük esasına dayalı 
olarak verdikleri desteklerle yürütülmüştür.

Ankara'da Milli Hükümetin oluşmasından sonra, 
Nisan 1920 tarihinden itibaren İngilizlerin Kocaeli 

mıntıkasında denetimleri arttırarak 
bu bölgedeki bazı noktalara 

askeri müfrezeler 
yerlestirilmesiyle, 
ordumuzun Karadeniz'e 
kaymaya başladığı 
bilinmektedir. Buna 
bağlı olarak İnebolu-
Ankara yolu önem 
kazanmıştır.

Istiklal Yolu, 

İSTİKLAL ve İSTİKBAL  YOLU

Kastamonulu Hal�me Çavuş

Sümeyra Yazan
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Kastamonu’dan İnebolu’ya
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ATATÜRK	ve	İSTİKLAL	YOLU

Har�ta: feyfa_neverd

ve cephaneden yoksundu. Anadolu'da işgale 
uğramamış tek bölge olan Karadeniz ise muhteşem 
doğasının yanında engebeli zorlu coğrafyasına rağmen 
dışarı açılabileceği tek güvenli limana, Kastamonu'nun 
İnebolu Limanına sahipti. Liman ise büyük gemiler 
için elverişli değildi. Gelen yardımlar her türlü hava 
koşuluna rağmen kayıklarla karaya çıkartılıyordu. 
Sonrasında takip edilen yol aslında eski bir kervan 
yolu idi ve yağışlı günlerde çamurla kaplanan 
kullanılması oldukça zor bir  yol halini alıyordu. Eli 
silah tutan her erkek cephede olduğu için bu sevkiyat 
yaşlı, kadın ve çocuklara kalmıştı.

Batı Karadeniz'in zor coğrafi şartlarına rağmen Milli 
Mücadelenin kazanılmasında önemli bir etken olan 
İnebolu-Ankara lojistik hattında (95 km) kağnı 
kollarını çeken Şerife Bacılar, Halime Çavuşlar, 
Necibe Nineler ve 10 Aralık 1919 tarihinde 
Anadolu'nun ilk Kadınlar Mitingini yapan 
kadınlarımız ve daha niceleri Kastamonu'nun 
mücadelede anıtsal isimleri olmuştur..

Iste bu sebeple İnebolu'dan Ankara'ya uzanan  bu yol 
İstiklal yoludur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
dediği gibi: “Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da; 
kulağım İnebolu’da…” İstiklâl cephedeyse istikbâl 
İnebolu’da.

    Kaynakça: Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayınları
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Anadilini duyamamak, anadilinde rüyâlarını 
anlatamamaktır Ubıh olmak. Sochi, Abhazya, Türkiye 
arası bir yolculuktur. Ömründe altmış ağaç dikmektir. 

Ubıh halkı, tarihte Çerkez halklarının atası olarak 
görülmüş, kültürleri, tarihleri ve özelikle dilleriyle 
oldukça dikkat çekmiştir: Yunan mitolojisinde ateşin 
ve maden işlemeciliğinin keşfedildiği yer olan, binlerce 
yıl çeşitli halk, kültür ve devletin gelip geçtiği ve 
yerleştiği Kafkasya´nın kuzeyinde yaşamış bir Çerkez 
halkıdır. Günümüzde Rusya´ya 
bağlı olan Soçi şehri tarihte 
Ubıhya olarak bilinirdi. Çerkez 
halklarından Abazalar ve 
Adigeler arasında yaşayan 
Ubıhlar, her iki halktan 
etkilenmişlerdir. İlk defa Evliya 
Çelebi seyahatnamesinde 
rastlarız Ubıh halkına. Evliya 
Çelebi, Ubıhları bir Abaza 
aşireti olarak tanımlamış, bu 
halka “Sadşe” demiştir, oysa bu 
bildiğimiz Abhazca’daki 
“Sadze”den başka bir şey 
değildir. “Sadze” ise, Ubıhların Abhazca’daki eski 
adıdır. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde, 
“Abhazistan”dan söz ederken, bugünkü Adler’in (o 
zaman Arıdlar’ın) kuzeyinde dağlar içinde Sadşe 

vilayeti vardır. Burası Seydi Ahmet Paşa’nın ülkesidir. 
Çerkesler ve Abazalar bu bölge halkının şerrinden 
çekinirler. Arıd kavmi bunlara aman verdiklerinden 
Arıdlar iskelesine esir ve balmumu getirerek ticaret 
ederler…” diye bahseder. 

Ubıhlar belki de denizcilikle uğraşan Kafkasyalı tek 
halktı. Tarihin bir döneminde “haçapa” adını 
verdikleri 30–40 metrelik teknelerle deniz ticareti ve 
korsanlık yaptıkları bilinmektedir. Kafkasya´da eski 

dünyanın fonem 
bakımından en zengin 
dilini konuşan 
Ubıhlar, 19.yy.´da 
Osmanlı’nın Ruslar’la 
yapmış olduğu Edirne 
anlaşması sonucunda 
Çarlık Rusyası’nın 
saldırılarına uğradı. 
Ardından, coğrafi 
konum  Ubıhları 1830 
yılına kadar işgalci 
Rus tehlikesinden 
uzak tuttu; ancak 

Osmanlı, Edirne Antlaşması’yla kontrol edemediği 
Kuzey Kafkasya’yı Rusya´ya verdi. Bu süreçte Ubıhlar 
ve Kafkas halkları ile Rusya arasında yıllarca süren 
şiddetli savaşlar cereyan etti. Ruslar kalabalık, savaş 
sert ve Ubıhlar sayıca çok azdı; yine de savaş tam 34 
yıl sürdü. Şubat 1864’de Ubıhlar çember içine alındı 
ve 6 mart 1864’de sürgün edilmek zorunda bırakıldı. 
Bu durum 1870´lere kadar devam etti. Sürgün 
esnasında neredeyse bir milyondan fazla insanın 
kaybedildiğinden bahsedilir. Savaştan sonra Ubıh 
halkına yaşadıkları toprakları terketmeleri için iki 
alternatif  sunulmuştur: ya Osmanlı topraklarına göç 
edecekler ya da Rusların tespit ettiği yerlerde 
yaşamalarına izin verilecekti. Sonucunda, tıpkı benim 
büyük büyük dedemler gibi, bir kısmı Osmanlı 
topraklarını seçerek yerleşti. Bu topraklara 25000 
civarında Ubıh’ın göç ettiği söylenir. Aralarında Suriye 
ve Ürdün´e göçenler de vardır. İlk göç eden Ubıhların 

SESSİZ KALMIŞ HALK

Abhaz ve Ubıh L�derler� Soç� Vad�s�nde Toplantı Hal�nde

B�r zamanlar Ubıh nüfusunun merkez� olan Soç�’de soykırım gölges�nde
gerçekleşen 2014 Ol�mp�yatlarını protesto eden b�r grup Çerkes.
2012 Londra Oyunları, İng�ltere
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vardır. Örneğin, Türkçede kuş ötüşü 
cümlesinden herhangi bir kuşun ötüşü 
anlamı çıkarken Ubıhça’da tek bir 
kelimeyle (bülbül, serçe…) hangi 
kuşun öttüğü anlaşılır. Tarihçilere göre 
Hitit dilinin çözümlenmesinde Ubıhça 
kullanılmış ve Hititçe bu şekilde 
çözülmüştür. Macar dilbilimci Prof. 
Mesharosh, Ubıhça’nın Proto-Hitit 
yani Hattiler’in öndili olduğunu öne 
sürmüştür*. Sözlü bir dil olmasına ve 
bünyesinde barındırdığı zengin kelime 
sayısına rağmen günümüzde bu dili 
konuşabilen insan sayısı yok denecek 
kadar azdır. 1864 sürgünüyle gelen bir 
ailenin torunu ve tüm hayatını 
Manyas´ın Hacıosman köyünde 

geçirmiş olan Tevfik Esenç, anadilini hatırlayan son 
kişiydi. 1992’de vefat etmesiyle birlikte bu dil onunla 
birlikte sessizliğe gömüldü. Ana dilinden bir kelime 
daha dünyaya bırakmak isteyen Tevfik Esenç, tam 30 
yıl boyunca Fransız dil bilimci Georges Dumezil´in 
Ubıhça’yı kayda almasına ve bir sözlük hazırlamasına 
yardım etmiştir. 

Ubıhlar ve Ubıhça, Tevfik Esenç´in vefatıyla artık 
sessiz bir halk olarak aramızdalar.
*Tarihte Kafkasya, General İsmail Berkuk

çocuklarından biri Sultan Abdülmecid’in 
eşi ve II. Abdülhamid’in manevi annesi 
olan Rahime Piristû Valide Sultan’dır. 
Göç eden Ubıhların bir sonraki nesil 
çocuklarından bir diğeri, II. 
Abdülhamid’in eşlerinden Ayşe Dest-i 
Zer Müşfika (Kayıhan) Kadın Efendi’dir. 
Türkiye’de Ubıhlar’ın izine birçok 
şehirde rastlarsınız ama en çok, 
Sakarya’nın Sapanca yöresine ve 
Balıkesir’in Manyas ilçesine 
yerleşmişlerdir. Bizim aile Balıkesir 
Gönen´e yerleşenlerden.
Ubıhlar gittikleri yerlere biyad etmiş ve 
oraları vatan bilmiştir. Cumhuriyet’in 
kuruluşuna büyük katkıları olmuştur. 
Bizler saygı ve terbiye meselesine takmış 
bir kültürün çocuklarıyız. Bu sebeple büyükler 
çocuklarla konuşmadıkları sürece çocuklar ses 
çıkarmaz, kendilerinden olmayan bir eşle 
evlenildiğinde edep kuralları gereği kendi dillerini 
konuşmazlar. Böylece bizler anadilimizi öğrenmeden 
bir halkın sessiz kalışına tanıklık eder olduk.

Ubıhça dünyanın en eski dillerinden birisi olup 82 
sessiz ve 3 sesli harf  olmak üzere dünyanın ses 
bakımından en zengin diline sahiptir. Oldukça zor 
olan bu dilde, doğada bulunan her şeyin bir anlamı 

Rus ordusunun gelmes� �le
köyler�n� (Aul) terketmek zorunda kalan

Çerkes dağ köylüler�
Pyotr N�kolayev�ch Gruz�nsk

Rus ordusunun gelmes� �le
köyler�n� (Aul) terketmek zorunda kalan

Çerkes dağ köylüler�
Pyotr N�kolayev�ch Gruz�nsk

Ubıhçayı konuşab�len son k�ş�
Tevfik Esenç
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gezinin gerçekleşmesine yakın bir zamanda kırdığım 
ayak bileğimdeki alçıyı, vaktinden 10 gün önce 
çıkarttırıp rehber arkadaşımın bu tura götüreceği 
nişanlısını bir anda ekarte ederek, kendimi 50 

kişiyle beraber Miami’den Karayip 
Adaları’na yol alan gemiye zor attım!

İ.Ö 5000 yıllarında bile insanlığın 
deniz üzerinde gezindiğine dair 
bulgular olması, denizle her zaman 
haşır neşir olduğumuzun en güzel 
göstergesiyken, “cruise” gemileriyle 
tanışmam ancak 1990’lı yıllara
rastlar. Peki denizler üzerindeki bu 
renkli dünya, nasıl oluşup gelişti, biraz 
inceleyelim: Büyük gemilerle ilk yolcu 
seyahatleri, 1818’de, merkezi New 
York’da kurulmuş Black Ball Line 
Firmasının Amerika Birleşik Devletleri 
ilâ İngiltere arasında gerçekleşmiş. 
1830’larda buharlı gemiler, 
transatlantik yolcu ve posta 
taşımacılığına hakim olmaya başlamış. 
4 Temmuz 1840’da, dünyanın ilk gemi 
firmalarından Cunard’ın Britannia 
gemisi, Liverpool’dan çıkıp 14 gün 
süreyle seyahat etmiş. Yolcular taze süt 
içebilsin diye gemiye bir de canlı inek 
almışlar! “Yumurta için kümesleri var 
mıydı acaba,” diye merak ediyor 
insan!  Bu milâdı, Cebelitarık, Malta, 

Atina, İstanbul ve İskenderiye ile diğer uğrak 
limanlarda sadece gezmek amaçlı olarak 1844’de 
başlatan ve ilk “kruvaziyer” hattı  kabul edilen P&O 
(Peninsular Steam Navigation Company ) takip etmiş. 

Çocuklara en çok sorulan, “büyüyünce ne olacaksın,” 
sorusu bana yöneltildiğinde hiçbir zaman bazı 
hemcinslerim gibi “gelin olacağım” veya “öğretmen 
olmak istiyorum,” demedim. Cevabım her zaman 
belliydi: “dünyayı dolaşacağım!”

Uçak yolculuğunun çok pahalı ve lüks sayıldığı gençlik 
yıllarımda, hayallerime seviye atlatarak sabah 
kahvaltısını Londra’da, öğle yemeğini Paris’de, akşam 
yemeğini Brüksel’de alacağımı, gece eğlencesine ise
Amsterdam’da devam edeceğimi düşünür, hatta 
yetinmeyip hayallerime sevdiğim insanları ortak 
ederdim. Ne kadar şanslıymışım ki turizmin gelişmesi, 
hedefimin gerçekleşmesine imkân tanıdı. Milano’da 
kahvaltı edip Cenova’da kahve içtikten sonra bir 
zamanlar dünyanın en güçlü denizcileri ve 
korsanlarını,  kimi zaman zorunlulukla, kimi zaman 
büyük bir zevkle ağırlamış Akdeniz’in 
ışıklı kıyılarında bindiğim gemi 
süzülürken karşımda uzayan engin
manzaraya bakarak, en güzel melodiler 
eşliğinde şahane manzarayı seyre 
dalıyorum. 

Çetin Altan’ın, üç yanı denizlerle çevrili 
ülkemizde, denizlerin nasıl doğru 
dürüst kullanılmadığını anlattığı bir 
köşe yazısı ise benim hem şaşkınlığıma, 
hem gerçeklerle sert bir şekilde 
yüzleşmeme sebep olmuştur. Bu köşe 
yazısı; herkesin, yakın çevremdekiler 
gibi yüzme bildiğini, deniz ve 
denizcilikle iç içe olduğunu zanneden 
benim gibi insanlar için çok çarpıcıydı. 
Yazının yansıttığı gerçekler bana  Hint 
Okyanusu kadar uzaktı ve ülke
gerçeği, düşsel dünyamın yıkılmasına 
sebep olmuştu.

Doğduğum günden beri denizle iç içe 
olmuş bir insan olarak, ne zaman 
“derya”nın içinde veya üstünde olsam 
büyük mutluluk duyarım. Hatta korku 
yerine bir  güven duygusu kaplar içimi 
ki herkesin kolay kolay hissedebileceği bir duygu 
olmadığı söylenir.  Bendeki “mavi aşkı” öyle bir aşk ki 
kendimi bir gün elimde mikrofon, 500 kişilik bir bayii 
grubuna “gemi seyahati” anlatırken buldum. Yetmedi, 
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günümüze göre çok daha az kalabalıklarda şık ve elit 
gezildiği, insanların kendilerine özen gösterdiği o 
dönem, artık ancak filmlerde yaşıyor.  Aynı dönemde 
eskinin gösterişli yolcu gemileriyle Amerika kıtasından
Avusturalya’ya “10 Pound”a harıl harıl göçmenler 
taşınırken artık ister ulaşım, ister turistik seyahat 
amaçlı olarak transatlantik gemiler tekrar okyanusların
vazgeçilmezi haline geliyor.

Peki bu arada bizde 
neler olmuş? 1874 
yılında İrlanda’da 
yapılmış 142 metre 
boyundaki Gülcemâl 
gemisi, Atlas 
Okyanusu’nu 22 günde 
geçerek ABD’ye
ulaşmış ilk gemimizdir.  
Efsane Kaptan Lütfü 
Topuz, Gülcemâl’den 
sonra İstanbul’dan yola çıkan ve 86 günde 12 ülkede 
16 kente uğramış olan Karadeniz
gemisine de kaptanlık yapar. 1925 yılında, ihracatımızı 
geliştirmek ve yeni 
Türkiye’yi tüm dünyaya 
tanıtmak amaçlı 
faaliyetlerin yapıldığı 
dönemde Ali Cenani 
Bey yaptığı konuşmada, 
gemide sergi yaparak 
yabancı ülkelere gitme 
önerisi getirir ve 
mecliste kabul edilen bu 
önerge Atatürk’ün, “ 
Dünyanın bize 
gelmesini beklemeyelim biz dünyaya gidelim,” sözüyle 
hayata geçirilir. 124 metre boyunda 14 metre eninde 
Karadeniz gemisinin içi Türk mallarının tanıtımı için 
standlara bölünür, üzüm, incir, tekel ürünleri, lokum, 
çini, halı, bakır tepsiler, nakışlar ve önce canlı olarak 
götürülmek istenen ama bu mümkün olmayınca 
doldurularak teşhir edilen “tiftik keçisi” gibi birçok 
ürün sergide yer alır. Birçok anlamı yanında ticareti 
simgeleyen “Hermes”li logolarla basılan programları, 
Türk lezzetleri içeren menüleri, 4 saatte bir yolculara 

Bir tuşa basıp zamanda yolculuk yapabilseydim, bu 
gemilerle seyahat etmeyi çok isterdim. Aynı Kristof  
Kolomb’un ve Kızıl Erik’in gemilerinde olmak 
istediğim gibi…

Bugün, medeniyetin doğayla bütünleştiği, o yıllarda ise 
Avrupa’nın mütevazı bir kuzey ülkesi olan Norveç’de, 
Fred Olsen ve iki kardeşi bir gemi firması 
kurduklarında takvimler 1847’yi gösteriyordu. Bu 
gemi firması önce Kuzey Buz Denizi’ne, oradan 
okyanuslara açılıyor.

1860’larda kargo ve posta taşımacılığının ardından 
yolcuların konforu hedefleniyor: gemilerde güverte ve 
eğlence alanlarının ve elektriğin artırılması gibi 
detaylar ekleniyor. 

1867’de Mark Twain, Amerika’dan 
başlayan ilk gemi yolculuğunda 6 aylık 
maceralarını, “Innocents Abroad-
Yurtdışındaki Masumlar” adlı 
kitabında toplayarak gemi 
yolculuğunu geniş kitlelere anlatmış. 
Bu ilk adımların ardından Almanya, 
yüzen otel anlayışını, gemilere tam 
manasıyla taşıyarak lüks seyahat imajı 

kazandırdığı “kruvaziyer turizmi”ni  tam olarak 
başlatmış.  

Keşke hiç yaşanmasaydı dediğim 1. ve 2. Dünya 
Savaşları’nda ise kruvaziyer turizmi haliyle çok kan 
kaybediyor. Almanya’nın 1. Dünya Savaşı’ndaki 
yenilgisi, tazminat olarak yolcu gemilerinin İngiltere 
ve Amerika Birleşik Devletleri’ne verilmesine sebep 
olur.  1920’ler ilâ 1940’lar arasında, denizler 
üzerindeki ışıltılı yıllar bu kez 2. Dünya Savaşı’nın 
başlamasıyla son bulur ve tüm transatlantik gemiler 
asker taşımaya başlar. 

Savaşın bitişi ve dengelerin yavaş yavaş oturmasıyla 
beraber dünyada turizm tekrar hareketlenir. İtalya, 
Fransa gibi popüler ülkelerde geçen aşk filimleriyle, “I 
Found My Love In Portofino” gibi şarkılarla medya 
desteği verilir. Turizmin en kaliteli çağı işte bu dönem 
olsa gerek. Birbirinden güzel kentlerin, limanların, 
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firması ve bunlara ait toplam 323 kruvaziyer var. 
581.202 yolcu kapasitesi ile taşınan 32 milyon turist, 
yaklaşık 38 milyar Amerikan dolarına ulaşmış dev 
ekonomisiyle şu anda şüphesiz dünyanın en önemli 
turizm alanlarından birini oluşturuyor. “Daha iyisini 
nasıl yapabiliriz” diye savaşan kruvaziyer firmalarında 

kazanan ise şüphesiz biz, yolcularız. Deniz üstünde, 
gemide seyrederken, aynı sularda hikâyelerini 
hayranlıkla okuduğum Barbaros Hayrettin Paşa,  Piri 
Reis, Turgut Reis, Vikingler’in çılgın maceraları, 
Kristof  Kolomb’dan Vasco de Gama’ya, Macellan’dan 
Denizci Henry’ye ve tabi ki Kaptan Cousteau’ya 
kadar birçok kaşif, korsan, denizci ve bilim adamına 
selam etmeden,  onları anmadan geçemiyor insan. 
Bir zamanlar Akdeniz ve Karayip rotaları ile 
sınırlanan güzergâhlar artık çok çeşitlendi. Baştan 
sona Amerika kıtası, Karayipler ve Bahamalar, 
Akdeniz, Kuzey Avrupa, Afrika limanları, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Asya, Avustralya, Yeni Zelanda, 
Polinezya, Uzakdoğu, kıta içinde çeşitli  limanlarla 
değişik olasılıklar sunarken karar vermek zorlaşıyor.

Bendeki “mavi aşkı” ve dünyayı görme arzusu, 
yıllardır gerçekleştirdiğim mesleğim sayesinde 
kruvaziyerlerde birleşti ve yaşadığım tecrübelerle 
hayatım zenginleşti. Aslında bu imkan hayallerinin 
peşinden gidecek herkes için mevcut. İrlandalıların 
güzel bir duası ile artık sözü bağlayalım. “Rüzgar hep 
arkanızda ve güneş hep yüzünüzde olsun ve kader 
rüzgarları sizi yıldızlarla dans etmeniz için
havalara taşısın.”

bilgi için dağıtılan konum haritaları ile herşey dört 
dörtlük düşünülmüştür. Modern bir eğitim almış 
Robert Kolejli  tercüman gençlerin çalıştığı gemi 
limanlarda büyük bir coşkuyla karşılanır. Türkiye’den 
giden ekipde minimum iki dil konuşan gençler, yedi 
dil konuşan Protokol Müdürü Semiha Hanım,  İstiklal 

Marşı bestecisi Zeki Üngör, sohbetlerine doyum 
olmaz “Bal Mahmut” Baler, kadın gazetecimiz Bedia 
Arseven, ilk kadın milletvekillerinden Mebrure 
Gönenç, AA ajans kurucusu Kemalettin Kâmi Kamu 
ve dönemin birçok ileri gelenleri yer almıştır.

Marshall Yardımı ile 1949’da Türkiye’ye gelen 4 yolcu 
gemisinden İstanbul, 89 kamaralık mütevazı 
büyüklüğüyle dünyanın belki en güzel 
güzergâhlarından “Mavi Yolculuk” rotasını 
gerçekleştirir. Almanya’da yapılan ve 96 kamarası ile 
11 ülkede 16 limana uğramış Akdeniz gemisi ise 
yolcularının lüks bir ortamda, konforlu yolculuk 
yapmasına imkan tanımıştır. Bu gemilerde kaptanlık 
yapma şerefine ulaşan manevi büyükbabam “Tevfik 
Telseren Kaptan” daha önce vefat ettiği için çok 
şükür 2006’da son geminin jilete dönüştürülmesine 
şahit olmadı. Modern denizcilik tarihimizin bu ilk 
markalarını koruyamamış olmamız ne acı.

Hollywood’un etkisiyle Cote d’Azur, Paris, Roma 
başta olmak üzere Fransa ve İtalya sahilleri iyice moda 
olur. Hollywood filmlerinde herkesin yaşamak
istediği sahneler yer almaktadır. Frank Sinatra, Rita 
Hayworth, Walt Disney, Elizabeth Taylor, Fred Perry 
gibi ünlüler ise gemilerde boy gösterir. 1960 ve 1970’li 
yıllarda başlayan bir “Amerikan Rüyası’” olarak 
“gemilerde seyahat” günümüze kadar gücünü korur 
ve her yıl en çok artış gösteren turizm biçimi olarak 
yerleşir. 1977’den 1986 yılına kadar gösterimi devam
eden “Aşk Gemisi” adlı televizyon dizisiyle pekişen 
bu rüya, artık sadece Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa’ya özel değil, tüm dünya için imrenilesi bir 
turizm çeşidi olarak büyük bir merak ve  heyecan 
yaratmaya devam ediyor. Valiz aç kapa derdi 
olmaksızın, birçok yeri gezebilme imkânı tanıyan gemi
seyahatlerinde sunulan lüks imkanlar, ben ve benim 
gibi hisseden birçokları için artık vazgeçilmez 
konumda. Deniz savaşları artık, cruise şirketlerinin 
her yıl filolarına yenilerini ekleyerek yolcuları kapması 
şeklinde gerçekleşiyor. Dünyada mevcut 43 gemi 
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( D:? -1299) olduğu bilinmektedir. Geliştirdiği yazının 
ismi de -Kiril alfabesinde olduğu gibi- kendi adıyla, 
“Yakuti” olarak anılmıştır. Yakut el-Mustaimi, 
kendinden sonra birçok kişiye ilham olup, kendi yazı 
tarzlarını ortaya çıkarmalarına vesile olmuştur.
Osmanlı Devleti dönemindeki hat sanatıyla ilgili bir 

şeyler söyleyecek olursak, 1453'te II. Mehmet 
(Fatih) (1432-1481) İstanbul'u 

fethettikten sonra devlet, kültür ve 
sanat alanında üst seviyeye çıkmış 

durumdaydı. Bu dönemde, 
Yakut el-Mustaimi'nin kendi 

tarzında olduğu gibi, Şeyh 
Hamdullah(1436-1520) 1 
daha estetik bir değer 
katarak yepyeni bir tarz 
ortaya koymuştur. Devlet 
içi yazışmalarda, padişah 
tuğralarında, yabancı 
ülkelerle olan 
yazışmaların her birinde 

çok başarılı hat örneklerine 
rastlanmaktadır. Bu da 

sıradan “yazı yazmak” 
anlamından zamanla çıkarak 

devlet otoritesinin ve zarafetinin 
göstergesi haline dönüşmüştür.

Osmanlı Devleti padişahlarından; II. 
Bayezid(1447-1512), IV. Murad(1612-1640), II. 
Mustafa(1664-1703), Sultan Abdülmecid (1823-1861) 
ve Sultan Reşat(1844-1918), hat sanatına ilgi duyan ve 
bizzat bu sanatı icra edenler arasında sayılabilir.

İstanbul'un Sultanahmet semtinde, İbrahim Paşa 
Sarayı olarak da bilinen 
Türk İslam Eserleri 
Müzesi’nde güzel 
örneklerini görebileceğiniz 
bu sanatı -Caferağa 
Medresesi’nde düzenlenen 
kurslar gibi- yaşatmaya 
devam eden faaliyetlere 
rastlanmaktadır. Yüzyıllar 
öncesinden, binbir emek ve 
ustalıkla günümüze gelmiş 
bu sanata merakı olan 
insanlar sayesinde hat sanatı, 

daha uzun yıllar yaşatılmaya değer...

Kaynakça: İslam Ansiklopedisi

Birçok farklı kültürd ve coğrafyada, mushafın yanı sıra 
Bursa Ulu Cami ve Edirne Eski Cami örneklerinde 
olduğu gibi tarihi eserlerde de karşımıza çıkan, yapan 
kişinin gerçek anlamda ustalığını  ve üslubunu 
sergilediği 'hat sanatı' ile ilgili yazmaya başlamadan 
önce kelimenin anlamına bakmak doğru olacaktır.

Hat, kelime olarak kullanıldığı duruma 
göre, “uzun ve doğru yol” veya “yazı 
yazmak” anlamlarına gelir. 
Okunduğu kadar kolay gibi 
düşünülse de özellikle estetik 
duygu ve düşünce katılarak 
harmanlanan kaligrafi eserini 
ortaya koymak yıllar içinde 
oluşan birikim, tecrübe ve 
sebat gerektirir. Zaman 
içinde hat sanatını 
işleyenlere farklı isimler 
verilmiş olsa da aralarından 
sıyrılan 'Hattat' kelimesi 
günümüze kadar ulaşır ve bu 
sanatı icra edenler halen bu 
isimle anılmaktadır. Kelime 
anlamına değindikten sonra bu 
sanat nerede ortaya çıkmış ve 
gelişmiş, şimdi kısaca bundan 
bahsedelim.

İslamiyet doğmadan önce günümüz Arabistan'ında 
kullanılan ve “Arap yazısı” olarak bilinen bu yazının 
ilk olarak Suriye ve Arabistan coğrafyasında yaşayan 
bir topluluk olan Nebatiler tarafından kullanıldığı 
bilinmektedir. Bundan dolayı bu yazı stiline “Nebati 
yazı” da olarak da anılmaktaydı. Bunun sert ve köşeli 
bir yazı olduğu kaynaklarda 
belirtilmektedir. 
Müslümanlıktan sonra 
'İslam Hattı' ismini alan bu 
sert ve köşeli alfabenin, 
Kur’an-ı Kerim yazılırken de 
kullanıldığı görülür.

Emeviler dönemine (661-
750) baktığımızda ise bu 
yazı, biraz biçim değiştirerek 
daha yuvarlak ve karakterli 
harflerle yazılmıştır. Yazıyı, 
kendine has üslubuyla geliştiren en önemli ismin ise 
Abbasiler döneminden (750-1258) Yakut el-Mustaimi 
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tennuresinin etek kısmında ise hattat Abdülfettah Efendi’nin 
imzası görülür. İmza kısmı Sultan Abdülcemid’e övgü ile başlar 
(1927'de kapatılan bu kısım yeniden restore edildi). Bu bölümde 
"Ketebeh-u Abdülfettah 1277 (1860) ser sikke kenân" ibaresi 
Abdülfettah Efendi’nin döneminin resmi hattatı olduğu ve 
Darphane’deki sikkelerin tasarımını da yaptığı anlamına gelir.

Bu hat levhanın hemen sağ tarafında asılı duran  üstadın “Cel’i 
(iri)” hatlarda kullandığı büyük boy kalemi (70 cm) ise 
dikkatlerden kaçabilecek oldukça hoş dir detaydır. Geleneğe göre 
bu meşhur kalemi merak eden Sultan Abdülmecid’e Mukaddes 
Emanetler Dairesinde (Has Oda) bir İsmi Nebi (Muhammed lafzı) 
hattı yazarak göstermiştir. Bu meşhur hat kalem bugün 
Ulucami’nin duvarında aynı kalemle yazılan levhanın hemen 
yanıbaşında sergilenmektedir (sarı işaretli alan). 

Bursa Ulu Camii erken dönem Osmanlı Mimarisi “çok kubbeli 
camiler” geleneğinin en güzel örneklerinden birisi olmanın yanı 
sıra yaşayan bir “Hat Müzesi” durumundadır. Cami içinde levha 
ya da duvar yazısı şeklinde 192 adet hat eserden birisi de kıble 
duvarındaki devasa boyutlu müsenna (aynalı) tarzda “Allah Hû” 
levhasıdır. Bir önceki sayfada görseli yer alan Süleymaniye 
Kubbedeki Fatır Süresi’ni yazan hattat Abdülfettah Efendiye ait bu 
levha hattatın aynı cami içindeki üç adet hattından en dikkati 
çekenidir. Orta kısımda “Bektaşi resim yazı geleneği”ni anımsatır 
tarzda, semazen formu içerisine gizlenmiş “Esma’ül Hüsna”dan 
bazı sıfatlar görebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya incelendiğinde 
Mevlevi sikkesine denk gelen kısımda “Ya ze’l- Celali ve’l İkram” 
(Azamet sahibi ve Yüce) ibaresi görülür. Hemen altında, “vav”ların 
ortasına denk gelen damla şeklinde sakala benzeyen kısımda ise 
“ Ya Hayyü Ya Kayyum ” (Ey hakkında ölüm geçerli olmayan ve ey 
her şey üzerinde kâim olan” ibaresi okunur. En altta semazen 



Mus�k�ş�naş k�ş�l�ğ� �le tanınan ve son dönem�n b�r çok sultanına hat hocalığı da 
yapan Mustafa İzzet Efend�, Wash�ngton Anıtının (Mısır d�k�l�taşı) �ç duvarına 
Abdülmec�d tarafından gönder�len anı levhasındak� “Devâm-ı hıllet� te’y�d �çün 
Abdülmec�d Han’ın / Yazıldı nâm-ı pâk� seng-� bâlâya Vaş�ngton’da” şekl�ndek� 
tal�k hatlı beyt�n de hattatıdır. Ayasofya’dak� hafif ve dayanıklı Ihlamur ağacından 
çerçevelere ger�len çuha üzer�ndek� zerendûd (sürme altın) levhalar alanındak� 
en en büyük (7,5 m) hat levhalardır. Üstadın, bu levhalardan sonuncusu olan Hz. 
Hüsey�n levhasının altındak� damla formundak� �mzası b�le tek başına b�r sanat 
eser� n�tel�ğ�nded�r. Bu �mza muhtemel k� dünyanın en büyük �mzasıdır (solda).

Ayasofya kubbe altında durup yukarıya baktığınızda �lk gözünüze �lk çarpan hat eserler� kubbedek� 
muhteşem Nur Sures� (35. ayet�n b�r kısm�) �st�fi �le daha aşağıdan �ç mekanı kuşatan ceylan der�s�nden 
üzer�ne nakşed�lm�ş 4 hal�fe (Ç�hâr Yâr-� Güzîn) ve İmam Hasan �le Hüsey�n �s�mler�n�n yer aldığı da�rev� 
hat levhalardır. Bu boyutta (cel’�) hatlar el �le yüzeye doğrudan hatasız yazılamayacağı �ç�n kareleme ya 
da satranç metodu denen b�r yöntem �le yazılmaktaydı. Bu yöntemde hat eser önce küçük ölçekte karel� 
b�r kağıt üzer�nde modellen�yor daha sonra uygulanacağı yüzeyde her kare ölçekl� b�r şek�lde 
büyültülerek parçalar �ç�ndek� orana uyularak yen�den �şlen�yordu.



üniversite bölümü bulunması nedeniyle artık sertifika 
programları açılmamaktadır. 

Yükseköğretim Kurumu Program Atlası’na göre, 
ülkemizdeki devlet ve vakıf  üniversitelerinde turist 
rehberliği eğitimi veren 96 program mevcuttur. Bu 

programlardan 37’si ön 
lisans, 39’u lisans, 11’i tezli 
yüksek lisans ve 9’u da 
tezsiz yüksek lisans 
düzeyinde eğitim 
vermektedir. Turist 
rehberliği; kültür, tarih, 
mitoloji, din, sanat, 
coğrafya gibi pek çok 
alanda yeterli düzeyde bilgi 
sahibi olmayı gerektiren bir 
meslektir. Herhangi bir 
mesleğin tüm teorik ve 
pratik bilgileri -doğal 
olarak- 4 yılda bile tümüyle 
öğrenilemezken, rehberlik 

diplomasını 2 yılda veren ön lisans programlarının, 
hatta ve hatta 1 yılda bu hakkı tanıyan tezsiz yüksek 
lisans programlarının varlığı, tartışmaya fazlasıyla açık 
bir konudur.

Mevcut ön lisans programlarının sayısı, lisans 
programlarıyla hemen hemen eşittir. Üstelik 4 ön 
lisans programı da uzaktan eğitim vermektedir. Sizce, 
yüz yüze eğitimde bile, pratik uygulama açısından 
sınırlı olan rehberlik dersleri, uzaktan eğitimle 

öğrenciler için ne kadar 
verimli olabilir? Lisans 
programında eğitim alan, 
şehir değiştiren, çeşitli 
maliyetlere katlanan 
öğrencilerin turist rehberi 
olabilmek için 4 yıl 
harcaması ve aynı hakkı 
tanıyan diplomaya ön lisans 
ile daha kısa sürede sahip 
olunabilmesi, lisans 
mezunlarına fazladan 2 yıl 
kaybettiklerini 
düşündürmektedir. İşte, bu 
durum turist rehberliği 

eğitiminin hafife alınmasına ve basitleştirilmesine yol 
açmaktadır. Mesleği icra ederken bile öğrenme süreci 
bitmeyen turist rehberliği eğitiminde belirli bir 
standardın olmaması, mesleğin niteliği açısından ciddi 

Biz Kimiz?
Turist rehberliği mesleğinin geçmişi Osmanlı 
dönemine kadar uzanmaktadır. 1890 yılında 
yayınlanan “Nizamnâme” ile mesleğimiz kanunen ilk 
defa “tercüman rehberlik” olarak tanımlanmış ve 
belirli kurallara tâbi tutulmuştur. Cumhuriyetimizin ilk 
yıllarında çıkarılan 
kararnameyle mesleği disiplin 
altına alma girişimleri 
gösterilmiş ve turist rehberi 
eğitmek için kurslar 
düzenlenmiştir. Nihai olarak, 
meslek büyüklerimizle 
bürokratlarımızın çabaları 
neticesinde 2012 yılında 
Turist Rehberliği Mesleği 
Kanunu’nun çıkarılması ve 
2014 yılında Turist Rehberliği 
Meslek Yönetmeliği’nin 
yayınlanmasıyla bir dönüm 
noktası yaşanmıştır.

Turizm sektörünün önemli yapı taşlarından turist 
rehberleri, bilgi birikimiyle entelektüel bir kimliğe 
sahip turizm profesyoneli olarak çeşitli ülkelerin çeşitli 
zenginliklerini tanıtmakta, kültürleri buluşturan 
köprüler inşa etmektedir. Turist rehberi olarak 
bizlerin üstlendiği bu “kültür elçiliği” vazifesi, çeşitli 
eğitim ve sınavların süzgecinden geçerek 
kazanılmaktadır. Söz konusu eğitim ve sınavların 
belirli standartlara sahip olması, mesleki nitelik 
açısından da önem taşımaktadır.

Eğitimdeki Pürüzler
İlgili kanuna göre mesleğe 
kabul şartlarının başında, 
üniversitelerin turist 
rehberliği eğitimi veren 
bölümlerinin ön lisans, lisans 
veya yüksek lisans 
programlarının birinden 
mezun olmak ya da herhangi 
bir bölümden lisans 
mezuniyeti sonrası Kültür ve 
Turizm Bakanlığı onayıyla 
açılan sertifika programını 
tamamlamak gelmektedir. 
Üniversite öncesi turist rehberliği eğitimleri, 
1960’larda başlayan ve uzun yıllar devam eden 
sertifika programları kapsamında verilmiştir. Oysa 
günümüzde turist rehberliği eğitimi veren birçok 
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Ne Yapmalı? 
Temennimiz, 6326 sayılı Turist Rehberliği Mesleği 
Kanunu’nun ilgili maddesinde geçen ön lisans şartının 
kaldırılmasıdır. Akabinde mevcut ön lisans 

programları lisans 
düzeyine çıkarılıp, 
müfredatları “lisans” 
programlarının ders 
içerikleri baz alınarak 
düzenlenmelidir. Sözü 
geçmişken, bazı 
üniversitelerde çok 
faydalı mesleki dersler 
veren lisans 
programlarının hakkını 
da vermek gerekir. 
Bununla birlikte tezsiz 

yüksek lisans programlarının kaldırılması 
gönlümüzden geçmektedir. 
 
Bir diğer problem, rehberlik lisans programlarında 
“Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği” adıyla 

çift dalda eğitim 
verilmesidir. Bu 
programlarda haliyle 
seyahat işletmeciliğiyle 
alâkalı derslerin 
müfredatta yer alması 
zorunludur. Bu nedenle 
ekonomi, işletme, 
pazarlama ve muhasebe 
gibi derslerin yer alması, 
turist rehberi adayı bir 
öğrenci için daha fazla 
öneme sahip mesleki 
derslerin kısıtlı sürede ve 
yüzeysel verilmesine veya 

hiç verilmemesine sebep olmaktadır. Bu bölümlerden 
mezun turist rehberleri ise -ki bunlardan biri benim- 
ilgili konularda ders alamamanın eksikliğini meslek 
hayatına adım attığında belirgin bir şekilde fark 
etmektedir. 
 
Meslek kanunumuz, hukuki dayanağımız için 
yadsınamayacak bir öneme sahip olsa bile düzeltilmesi 
gereken pürüzler vardır. Dikkat çekilmesi gereken en 
önemli nokta ise turist rehberliği eğitim sisteminde 
standardın olmamasıdır. Bu amaç doğrultusunda, 
mesleki niteliğin korunması adına, herhangi bir kişiyi 
veya kurumu hedef  göstermeden ifade edilen bu 
naçizane önerilerin bir kıymet-i harbiyesi olursa, ne 
mutlu...

bir sorun teşkil etmektedir. Üniversite bölümleri 
arasındaki bu farklılıklar, verilen ders içeriklerine de 
yansımaktadır.

Turist rehberliği eğitimi 
veren ön lisans 
programlarının ders 
içeriğine bakıldığında sabit 
bir ders programı 
görülmemektedir. Kısıtlı 
eğitim süresi nedeniyle, 
mesleğin olmazsa olmaz 
konularından Turizm 
Coğrafyası, Türkiye Flora 
ve Faunası, İlkyardım, 
Anadolu İkonografisi gibi 
temel dersler bazı ön lisans 
programlarında seçmeli dersler arasında bulunmakta, 
bazı programlarda ise hiç yer almamaktadır. Dahası, 
Anadolu Uygarlıkları gibi mesleğin yapı taşı olan bir 
dersin 1 veya 2 dönem alındığı programlar olduğu 
gibi, ne yazık ki müfredatta hiç yer verilmeyen 
programlar bile vardır. 
Ayrıca, rehberlik meslek 
bilgisi ve mevzuatını 
içeren zorunlu dersler 
yerine işletme derslerinin 
programda yer alması, 
turist rehberliği eğitiminin 
niteliğine gölge düşüren 
bir eksikliktir. Ders 
içeriklerine dair bahsi 
geçen bu örnekler 
çoğaltılabilir. Bununla 
birlikte, üniversite 
bölümlerinden önce 
faaliyet gösteren rehberlik 
kursları, her ne kadar ön lisans programlarından çok 
daha kısa süren 6 aylık bir eğitim verse de rehberlikte 
gerekli olan asıl dersler daha fazla yer almaktadır. 
Değinmemiz gereken bir başka husus ise tezsiz 
yüksek lisans programlarıdır (bu programlarda da söz 
edilen temel derslerin eksikliği elbette var).

Turist rehberliği, ülkemizde “kanunu olan” sayılı 
meslekler arasındayken, eğitim yeterliğinde bir 
standardın bulunmaması, aynı mesleki hakların 1 yılda 
da 4 yılda da alınabilmesi çelişkili bir durumdur. 
Nihayetinde, bir başka meslek icra isteyen bireyin ön 
lisans veya tezsiz yüksek lisans yapabilmesi gibi bir 
lüks yokken, bu, neden turist rehberliğinde 
mümkündür? Bunun üzerinde düşünmek gerekir... 
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Osmanlı devleti Balkanlar’ı kaybedeli çok olmuştu. 
Birinci dünya savaşı bitmiş, Osmanlı devleti yıkılmış, 
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti “Kurtuluş 
Savaşı”nı kazanmıştı; Lozan Barış Konferansı 
yapılmaktaydi. Türk ve Yunan hükümetinin 30 Ocak 
1923 yılında imzaladıkları Mübadele sözleşmesinin(1) 
1. Maddesi’ne göre: Türkiye’deki Ortodoks Rumlar ile 
Yunanistan’daki Müslümanlar zorunlu mübadele, yani 
göç edeceklerdi. Antlaşmaya göre Türk ve Yunan 
hükümetinden dörder, I. Dünya Savaşı’na katılmamış 
devletlerden üç olmak üzere toplam onbir kişilik 
karma bir komisyon kurulacak ve her iki taraf  
mübadillerin mal ve taşınmazlarının değerleri 
belirlenip yeni yerleşim yerinde ederleri kadar karşılığı  
verilecekti (madde 11) (1). Ayrıca yaşam yerleri, sosyal 
hayatları, coğrafi ve mesleki kriterleri göz önüne 

Siz hiç göç ettiniz mi? 
Kendi kararınız olmadan, isteğiniz dışında, size 
sorulmadan; danışılmadan. Hem de yıllarca vatan 
bildiğiniz, devletinizin kaybetmiş olduğu topraklardan, 
yeni kurulan vatanınıza göçmek zorunda kaldınız mı? 
Baba ocağını bıraktınız mı hiç bilmediğiniz birine, 
içinden bir döşek bile alamadan? Yıllardır sevincinizi, 
derdinizi aşınızı paylaştığınız komşunuzu ardınızda 
bıraktınız mı? Ahırda sarıkıza, kümeste çilli horoza, 
dedenizin diktiği dut ağacına elveda diyemeden, 
ektiğiniz buğday baş vermeden, öylece bıraktınız mı 
köyünüzü? Teyzenizin ince ince kestiği erişteyi, 
heybedeki tarhanayı, cânım üzüm pekmezini, altın 
başağından günlerce düvenle ayırdığın buğdayı 
tüketmeden, saksıdaki nazlı menekşeyi bile yanına 
alamadan, bir bavul… aklında onlarca anı… 
Belirsizliklerle dolu o yola düştünüz mü? 

Dedem bu zorunlu göç yoluna düşen yüzbinlerden 
sadece biridir: ardında dostlarını, komşularını, 
hatıralarını, ata toprağını, hayvanını, eşyasını bırakıp 
bilinmezliğe doğru o yolculuğa çıkan. 

Yüzyıllar önce büyük dedelerinin Konya, Karaman ve 
Anadolu’nun bilimum yerinden geldiği Balkanlardan, 
Selanik’ten, Nasliç’ten, Serez’den, Drama’dan…  bu 
sefer geriye, ana yurduna, Anadolu’ya göç edildi. 
Halbuki Osmanlı devleti yine gelecek, tekrar buraların 
sahibi olacak diyene kadar vatan bildiği toprağını 
umutla beklemişti: onlar vatan toprağını en son terk 
edenler; onlar Lozan Mübadilleri. 
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değil miydi bu mübadele? En az 
Mustafa’nın, Hasan’ın, 
Hacer’in, Ayşe’nin yaşadıkları 
kadar zordu. Yıllardır 
Anadolu’da aynı avluya bakan 
evlerde oturmuşlar, aynı çınar 
ağacı altında eğlenmişler, aynı 
sofrada yemişler içmişlerdi, 
Türk dostlarıyla, komşularıyla, 
sırdaşlarıyla. Anastasia, 
komşusu Zehra Nine’nin 
gönderdiği sıcacık gözleme 

tabağını, zeytinyağlı dolmalarla geri getirmişti. 
Arastada Yemenici Ali, öğle yemeğinde böreğini 
Yorgo’yla, Yorgo ise favasını, mücverini komşusu 
Ali’yle paylaşmıştı. O güzelim orta kahveler dostlukla 
içilmişti gün batımlarında. Sadece yüzyıllardır 
yaşadıkları, kök saldıkları topraklarını değil 
dostluklarını da  bırakmak zorundaydılar hüzünlü ve 
belirsiz bir “elveda”yla. Fatma teyze sıkı sıkı tembih 
etti Rum komşularına, karagöz koyunu ikiz 
doğurmuştu, “iyi bakasınız kuzucuklarıma,” diye. 
Eleni, gözü yaşlı ayrılırken, cebinde üç beş kiraz 
çekirdeği vardı, Ayşe’nin bahçesinden, yıllardır tadına 
doyamadan yediklerinden…

Artık yeni bir hayat başlıyordu mübadiller için, yeni 
evlerinde, yeni yurtlarında. Artık yeni topraklarına kök 
salmaları gerekiyordu. Daha çok çalışmalı, çabucak 
alışmalıydılar komşularına, evlerine; hatta yağmuruna, 
rüzgarına, doğasına. Ne kalmıştı elde Rumların onlara 
bıraktığındandan başka? Getirebildikleri üç beş parça 
örme kıyafet, birkaç eski resim, belki bir avuç bahçe 
toprağı, aşılamak için mis kokulu ağaçlardan bir 
düzine meyve çeliği, gemiye sokabildikleri bir çift kara 
gözlü koyun… Peki ya akıllarda… o dost bildikleri 
komşuları, yanına alamadıkları el emeği eşyaları, 
yaşanmış acı tatlı hatıralar, atalarının uzaktan dua 
okunacak kabirleri ve kulaklarda hep çınlayan, 
komşularının o gözü yaşlı “Allahaısmarladık” 
sözleri… 

KAYNAKÇA
(1) http://www.lozanmubadilleri.org.tr/mubadele-
sozlesmesi/
(2) http://www.lozanmubadilleri.org.tr/arastirma/ilk-
mubadil-kafilesi-icin-iki-gazete-haberi-doc-dr-kemal-ari/
(3) http://www.lozanmubadilleri.org.tr/arastirma/
mubadele-ve-tarihsel-surec-doc-dr-kemal-ari/#_ftn47
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alınarak yeni yurtları ona göre 
belirlenecekti. Vakit dardı, iki 
devlet,  bir an önce mübadelenin 
gerçekleşmesini bekliyordu. İlk 
kafile 28 Kasım 1923’te İzmir 
limanına vapurla gelip ayak 
basmıştı. Gazeteler bu haberi 
manşetten duyurmuştu.

“Kardeşlere Yardım”
“Artık geliyorlar. Kurtularak, 
kurtarılarak geliyorlar. Her 
şeylerini, babalarının henüz toprağa kalbolmayan 
şehitlerinin kanlı cesetlerini terkederek geliyorlar. 
Onları hürmetle, muhabbetle, şefkatle karşılayalım. 
Bağrımıza basalım. Çok acı görmüş ruhlarına teselli 
olalım.”
“Zalim ve den’i düşmanın kahırlarıyla harabolanların 
ruhlarına teselli olmak en büyük saadettir. Gelenler 
din, ırk kardeşlerimizdir. Herbirinin bağrında, 
ruhunda, kalbinde bir şehidin acısı var!”       
(Ahenk, 28 Kasım 1923) (2)

Önce gazete manşetlerinde mübadele haberi, sonra 
uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından Ege 
rüzgarlarıyla Gülcemâl ve diğer gemiler rıhtıma 
varmıştı. Hem de sadece on ay içerisinde her şeyi 
geride bırakıp gelmişlerdi. Zaten gelmek zorundalardı. 
Uğruna şehit verdikleri toprakları bırakıp gelmişlerdi. 
Her şey on ay içinde olmuştu. Haber almaları, 
hazırlanmaları, malvarlıklarının kayda alınması, 
vedalaşmalar ve yola revan olunması… Köy köy 
hareket edilecekti. Önce kağnı arabaları ile en yakın 
kasabaya, sonra planlanan liman şehrine yolculuk 
yapılacaktı. Limana varıldığında belirsiz bir bekleyişin 
ardından Türk devletinin gönderdiği gemiyle suyun 
karşı kıyısına, yeni vatanına kavuşma ânı… 

Neler hissedilmişti? Geride bıraktıkları için hüzün, 
uzun deniz yolculuğu için korku dolu tedirginlik, 
hayatlarının geri kalanı için kaygı, yeni toprakları için 
merak, uzanan sıcacık bir tas çorba sonrası şaşkınlık, 
hepsi bir aradaydı. Din ve ırk kardeşiydi gelenler, ama 
bazıları ne yazık ki dil kardeşi değildi. Hem çok az 
Türkçe konuşan hem hiç bilmeyenler vardı. Durumu 
iyi olanların yanında günlerce hayvanlarıyla gemide 
yolculuk etmiş bitkin durumda olanlarda çoktu. 

Şimdi, karantina zamanıydı. Limanlarda Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti tarafından kurulan misafirhanelerde barınma 
ve gıda ihtiyaçları karşılanırken, sağlık ocaklarında 
çiçek ve kızamık aşıları yapılıyor, mübadiller bir nevî 
sağlık taramasından geçiriliyordu(3). Limandaki 
mecburi misafirlikten sonra yeni köylerine, yeni 
evlerine nakledildiler, yani mübadil Rumların bıraktığı 
evlere. Başka bir deyişle Mustafa ile Alex, Dimitri ile 
Hasan, yıllardır alıştıkları evlerini değiş tokuş etmiş 
olacaklardı. Eleni’nin bıraktığı, nohut oda bakla sofa 
mutfağı Hatçe kullanacak, Ayşe’nin geride kalmış 
pıtrak açan sardunyalarını artık Larisa sulayacaktı. 
Peki Alex için, Dimitri İçin, Eleni ve Larisa için zor 
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oluşturur. Yol boyunca, Etiyopya, Uganda, Kenya, 
Tanzanya, Kongo, Ruanda, Burundi, Sudan ve 
Mısır’dan geçer. 

Nehrin üzerindeki barajlar yapılmadan önce, yağmur 
mevsiminde, su taşkınları önlenemez boyuttaydı. Eski 
Mısır’daki her taşkından sonra geri çekilen nehrin 
bıraktığı siyah renkli alüvyon, uygarlığının ortaya çıkış 
nedenlerinden biri olarak kabul edilebilir.

Bugün, özellikle Aswan Barajı sayesinde suyun akışı, 
daha geniş alanların sulama sistemleri ve elektrik 
üretimi kontrol altında ama ne yazık ki artık nehir 
taşmadığı için, siyah renkli “kemet” adı verilen verimli 
alüvyonlu toprak elde edilemiyor ve günümüzde Mısır 
çiftçisi ekinlerinde çoğunlukla suni gübre kullanıyor. 

Eski Mısır’lıların yarattığı uygarlık ve kalıntıları, bugün 
hâlâ dünyayı büyülüyor ve tüm gezginlerin listesinde 
Mısır ilk sırada yer alıyor. Nil Nehri’nin bereketi ve 
taşıdığı alüvyonlu toprağın sağladığı zenginlik, bu 
uygarlığın temelinin oluşmasını sağladı. Hatta kadim 
bilgeler, “Nil Nehri, Mısır’a hayat verir,” demiştir. 
Gerçekten de tarih boyunca bakıldığında, Nil’in 
geçtiği ülkeler arasında bir tek Eski Mısır’da büyük bir 
uygarlık oluşmuş.

Şimdi bir düşünelim…
Böyle büyük bir uygarlık neden yalnızca Mısır’da 
ortaya çıkmış da nehrin geçtiği diğer ülkelerde tarih 
boyunca oluşmamış. 
Bu durumda, uygarlığın çıkma nedeni yalnızca Nil 
Nehri değil. 

O zaman ne olabilir?
Yaklaşık 1 milyon Km2 yüzölçümü olan Mısır’da 
insanların yerleşim yerleri, tarih öncesi ve sonrasında 
hep aynı bölgelerle sınırlı kalmış. Bu da ülkenin % 
4’ünü oluşturan Nil Nehri’nin iki yakası, Delta bölgesi 
ve Kızıldeniz kıyısındaki birkaç küçük beldedir.

Peki bu kadar kısıtlı alanda yerleşen Eski Mısırlılar o 
büyük ve güçlü uygarlığı nasıl oluşturdu? 
Bu sorunun cevabı gelecek sayımızda...

Görkemli tapınakları, felsefesi, adalet anlayışı ve 
buluşlarıyla insanlığa katkıları bol olan Eski Mısır 
Uygarlığı’nı ufak dokunuşlarla biraz tanıtmak, gücünü 
ve gizemlerini paylaşmak güzel olur diye 
düşünüyorum.
 
Bu uygarlık bugün nerede?  Neden ve nasıl yok oldu? 
Yoksa hâlâ yaşıyor mu?

Yazılı belgelerin ortaya çıktığı en eski tarihi esas 
alırsak Eski Mısır Uygarlığ’ının, Nil Nehri kıyısında, 
5020 yıl öncesindeki varlığından emin olabiliriz. Daha 
öncesi olduğunu da biliyoruz: örneğin M.Ö. 10.000 
yılından itibaren o bölge, yoğun bir nüfus hareketine 
sahne olmuş. M.Ö.5000’den sonra ise Nil Nehri 
yakınındaki dağlarda yaşayan, avcılık ve toplayıcılıkla 
geçinen insanlar, iklim değişikliği ve çöllerin 
oluşmasıyla nehir kıyısına göç etmiş. Neolitik çağda 
(M.Ö. 6000-4600) ilk köyleri kurmuşlar, hayvanları 
evcilleştirmişler, tarımla ve çanak çömlek yapımıyla 
uğraşmışlar. Oysa tarih, yazılı belgelere dayanan bir 
bilim dalı olduğu ve bizler bilimselliğin dışında 
kalanları, belgelerle ispat edilinceye kadar efsane, mit, 
hurafe, hikâye kapsamına aldığımız için Eski Mısır 
Uygarlığı’nı bilimsel bir gerçek olarak yazılı ilk 
metinlerin ortaya çıktığı, M.Ö 3000’lerden başlayarak 
inceleriz.

Coğrafi olarak “aşağı ve yukarı” olarak tanımlanan 
Mısır'da, Aşağı Mısır “kuzey” yönünü yani Akdeniz’e 
bakan tarafı, Yukarı Mısır ise “güneyi”, yani Sudan 
yönünü anlatır.  Sonuçta bu anlatımlarla ülke biraz 
tepetaklak olmuş görünür. İşte tüm bunların nedeni, 
ülkeyi boydan boya geçen, Mavi Nil, Beyaz Nil ve 
Atbarah olarak adlandırılan kollarıyla birlikte 
dünyanın en uzun nehri olan 6650 km.’lik Nil 
Nehri’dir. 

Nil Nehri, Orta Afrika’daki göllerden doğar ve kıtada 
taşımacılık ile ulaşıma en uygun nehirdir. Nehrin çıkış 
bölgesi, “yukarı”, denize döküldüğü yer de “aşağı” 
olarak adlandırılır ve Afrika kıtasının büyük kısmını 
dolaşarak güneyden kuzeye doğru akar. Akdeniz’e 
döküldüğü yerde çok geniş ve verimli bir delta 

45

GİZLERİ HENÜZ TÜMÜYLE ÇÖZÜLMEMİŞ ÜLKE

Gülüm Obruk



TURİZM 5.0
Cem Balsun



TURİZM 5.0
Cem Balsun

dilediğimiz bu salgın, sağlığımıza verdiği zararın yanı 
sıra üretimin durması, kapanan işyerleri ve seyahat 
kısıtlamaları nedeniyle ekonomik olarak derin yaralar 
açtı. 

Seyahat imkânlarının artması ve internetin 
yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren 
“globalleşme” denen kavramı dibine kadar 
hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. İtalyanların, 
“tutto il mondo é paese” yani, “tüm dünya bir 
ülkedir” diye ifade ettikleri, Aşık Veysel’in “hep bir 
hallı Turhallıyız, biz bize benzeriz” dizeleriyle dile 
getirdiği, özellikle de pandemi gibi büyük bir musibete 
karşı ortak savaş verirken tüm insanoğlunun 
dertlerinin, hayallerinin, umutlarının böylesine 
birbirine yakın olduğu bir dönem yaşıyoruz. Peki bu 
dönemde salgından en çok etkilenen sektörlerin 
başında gelen turizmde neler değişti ve yakın 

gelecekte bizleri nasıl bir turizm 
bekliyor? Sevdiklerimizden, 
dostlarımızdan ayrı kalıp 
doyasıya sarılamadığımız, 
kalabalık sofralarda yemek 
yiyemediğimiz, açık havada 
maskesiz dolaşıp rahatça nefes
alamadığımız, maça, konsere, 
sinemaya gidemediğimiz uzun 
bir dönemin ardından en çok 
nelere özlem duyuyoruz? 
Müzeleri gezmeyi mi, uçakla 
uzun seyahatlere çıkmayı mı, 
yoksa lüks otellerde konaklamayı 
mı özlüyoruz? Sanırım, pandemi 
sonrasına ilişkin planlarımızda 
önceliğimiz bunlar olmayacak.

İşte bu yeni dönemde 
önceliklerimiz, değişen 
alışkanlıklarımız ve 
beklentilerimiz ve sağlıkla ilgili 
kaygılarımız bizi “insan odaklı 

turizm” adıyla tanımlayacağımız “Turizm 5.0” 
evresine taşıyacak temel faktörler olacak. 
Duygularımıza hitap edebilen, açık havada olmanın 
keyfini çıkarabileceğimiz, tüm duyularımızı yeniden 
harekete geçirecek, kalabalıklardan uzak ve kendimizi 
güvende hissedeceğimiz aktivite, deneyim ve geziler 
daha fazla rağbet görecek. Salgın tehlikesinin azalarak 
kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte öncelikle 
ülkelerin iç turizminde bir hareketlilik başlayacaktır. 

Her ülkenin kendi içinde 
görülecek bu artış, yüksek 
kurların etkisiyle ülkemizde daha 
yoğun bir şekilde hissedilecektir. 
Daha pandemi döneminde bile 
insanların yoğun ilgi gösterdikleri 
“karavan” ve “kamp turizmi” 
artarak devam edecektir.
Bu yeni dönemde farklı turizm 
türlerinin doğuşuyla turizm 
terminolojisine yeni giren 

Nedir bu “Turizm 5.0?” 
Bu yazımızda, “turizm endüstrisi bugüne kadar hangi 
evrelerden geçmiş? Yakın gelecekte bizi nasıl bir 
turizm bekliyor?” gibi soruların cevaplarını bulmaya 
çalışacağız.

Modern anlamda ilk turizm organizasyonu olarak 
kabul edilen, Thomas Cook’un 1841 yılında Leicester-
Loughborough arasında düzenlediği tren gezisinden 
bu yana turizm sektöründeki gelişim sanayi devrimiyle 
paralel  seyretmiştir. Yirminci yüzyılın ilk yarısında 
Dünya Savaşları yüzünden gelişimi sekteye uğrayan 
turizm endüstrisi savaş sonrası dönemde, sanayi 
devrimiyle birlikte görülen üretim 
artışından doğan refah düzeyinde 
ve yaşam standartlarındaki 
yükselme sayesinde yeni bir ivme 
kazanmış. II. Dünya Savaşı’nın 
ardından, yaygınlaşan uluslararası 
hava ulaşımı, seyahat imkanlarının 
artması gibi gelişmeler ise 
günümüze kadar gelen kitle 
turizmi dönemini başlatmıştır. 
2011 yılında Hannover’deki 
endüstri fuarında dile getirilen ve 
kısaca “Endüstri 4.0” olarak 
adlandırılan dönem; makinelerin, 
bilgisayarların, insanların ve 
nesnelerin interneti olarak 
tanımlanmaktadır. Endüstri 4.0 
teknolojisinin turizme entegre 
edilmesi, pandemi sürecinde sanal 
gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi 
birçok nimetinden 
faydalandığımız, “akıllı turizm” 
olarak bilinen “Turizm 4.0” 
olgusunun doğmasına yol açmıştır.

Gelin, öncelikle bizleri, doyasıya yaşayamadığımız, 
belki henüz tüm imkânlarını kullanamadığımız bu 
akıllı turizm evresinden “Turizm 5.0” olarak 
adlandıracağımız döneme taşıyan nedenleri 
inceleyelim. Tarihte yaşanan en büyük salgınlardan 
biri olan Covid19’un tüm insanlığı derinden etkilediği 
bir yıl yaşadık ve sevdiklerimizden uzak kalarak, 
kısıtlamalarla, maskelerle, 
ekonomik sıkıntılarla geçen, bir 
gün “aşı bulundu” müjdesiyle 
uyandığımız, ertesi gün “virus 
mutasyona uğradı” haberiyle 
umutla karamsarlık arasında 
duygudan duyguya geçişler 
yaşadığımız koskoca bir yılı geride 
bıraktık. Bulunan aşılar ve bu 
aşıların uygulanmasıyla birlikte en 
kısa zamanda sona ermesini 
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Mağara turizmi, su altı turizmi, kuş gözlemciliği gibi 
alanlara daha fazla ağırlık verilmeli, çok sayıda 
endemik bitki ve hayvan çeşitliliğiyle ülkemizin zengin 
fauna ve florası korunmalıdır. Turizm sezonunda 
yoğun ziyaretçi trafiği olan müze ve ören yerlerinin 
ziyaret saatleri uzatılarak geceleri bile gezilebilmesi 
sağlanmalıdır. Böylelikle ziyaretçi trafiği daha geniş bir 
zamana bölünerek yoğunluk azaltılacak, misafirlerin 
gün içerisinde şehrin farklı yerlerini keşfedebilmek 
için daha fazla zamanı olacaktır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak maalesef  
deniz ulaşımını yeterince kullanmıyoruz. İçinden 
deniz geçen şehir İstanbul’dan başlayarak, ülke 
genelinde deniz yollarının ulaşımda daha fazla 
kullanılması hem mevcut araç trafiğini rahatlatacak 
hem deniz turizminin gelişmesine zemin 
hazırlayacaktır. Bisiklet yollarının çoğaltılarak ulaşım 
aracı olarak kullanımının teşvik edilmesi, çevresel 
faydasının yanı sıra bisikletli turizmin gelişmesine 
katkı sağlayacaktır. İzmir’in, 500 kilometrelik bisiklet 
rotasıyla “Euro Velo-Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı”na 
dahil olması, bu sektörün ülkemizdeki geleceği adına 
umut vaat eden bir gelişme olmuştur. Bu rotanın 
kuzeyde İstanbul, güneyde Antalya ile 
birleştirilmesiyle birlikte ülkemiz, muhteşem doğal 
güzellikleri, antik kentleri, büyüleyici denizi ve 
koylarıyla dünyanın en güzel bisiklet rotalarından 
birine sahip olacaktır.

Turizm 5.0 döneminin, yerel değerlere ve kültüre 
saygı duyulan, kültürel mirasın, doğal kaynakların ve 
çevrenin korunduğu, bedensel engellilerin turizme 
erişiminin sağlandığı, sürdürülebilir ve sorumlu 
turizm ilkelerinin başarıyla uygulandığı bir dönem 
olması dileğiyle.
Sağlıcakla kalın.

Dipnotlar:
(*) Glamping: Glamorous (büyüleyici) ve camping (kamp 
yapmak) kelimelerinin
birleşiminden meydana gelmektedir.
(**) Staycation : Stay (kalmak) ve Vacation (tatil) 
kelimelerinden türemiştir
(***) Bleisure: Business (iş) ve Leisure (boş vakit) 
kelimelerinin birleşimi

kelimelerle tanışacağız. Hem doğal ortamda kamp 
yapmak hem de konforlarından vazgeçmek 
istemeyenler için “Glamping”*, insanların yaşadıkları 
şehirde kalarak günübirlik turlarla şehrin daha önce 
görmedikleri yerlerini keşfetmeleri veya evlerinde 
kalmanın keyfini çıkardıkları “Staycation”**, iş 
seyahatlerindeki boş vakitlerin eğlence ve geziyle 
birleştirilmesi anlamına gelen “Bleisure”*** yeni 
dönemde sıkça duymaya başlayacağımız kelimelerden 
sadece birkaçı. Tükenmekte olan doğal kaynaklar, 
global ısınmaya bağlı olarak değişen iklim koşulları, 
artan salgın hastalıklar, insanoğlunun tüm 
eylemlerinde çevreye karşı daha duyarlı olmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden Turizm 5.0 dönemine 
girerken bizlere düşen en önemli sorumluluk, tüm 
tesisleşme ve turizm faaliyetlerinde doğaya ve diğer 
canlılara saygı göstermek ve karbon ayak izlerimizi 
azaltmak olacaktır. Unutmayalım ki, “doğa verdiğini 
geri alır.” 

Peki Turizm 5.0 dönemine ayak uydurmak ve turizmi 
geliştirmek adına ülkemizde başta turizm sektör 
paydaşları olmak üzere yerel yönetimler ve yetkililer 
ne yapmalı? Öncelikle, pandeminin yarattığı ve 
muhtemelen daha uzun süre hissedilecek kaygıları 
dikkate alarak sağlık turizmiyle işe koyulmalı. 2019 
yılında Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen 4. 
Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi’nde dile 
getirilen “Sağlıklı Yaşam Bölgesi” projesinin ülke 
genelinde yaygınlaştırılması, ülkemizin sağlık turizmi 
alanında en büyük avantajlarından biri olan termal 
tesislerimiz ve tıp teknolojisinde sahip olduğumuz 
imkânlar etkili bir şekilde hedef  pazarlarda tanıtılmalı. 
Birleşmiş Milletler raporuna göre günümüzde 26 olan 
dünya yaş ortalamasının 2050 yılında 36’ya ve %9 
olan yaşlı nüfus oranının %22’ye çıkacağı şeklindeki 
tahminler göz önüne alındığında bedensel, ruhsal ve 
kültürel olarak “kaliteli yaşlanma” düşüncesinden 
doğan Sağlıklı Yaşam Bölgesi projesi daha da önem 
kazanmaktadır.
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perdeden ağlayıp sızlanarak seslendi: “Baba!... Baba 
ben Adelli’den hirisi şıhhidlerken adam sana ‘tenvu’ 
dedi, küfür etti. Ben de ‘tenvut kis immek,’ dedim!” 

Derin hıçkırıklarla ağlamasını sürdürdü. 

Babası, kızına içten bir gülümsemeyle yaklaştı, kızını 
sardı ve elinden tutarak safayideki nar, dut, incir ve 
ceviz ağaçlarına bakan sofaya oturttu. Önce bir 
bardak su verdi, hıçkırıkların dinmesini bekledi. Hâlâ 
gülümseyen bir ifadeyle kızının sakinleşmesini 
bekliyordu. Parıldayan elâ gözleriyle gülümseyerek 
baktı; hiç olumsuz tepki göstermeden yumuşak ses 
tonuyla anlatmaya başladı: 

“Bak kızım… Deden, torunlari arasında en çok seni 
sever. Sana en çok sevdiği şarkıcının ismiyle, ‘Samira 
Tawfiq’ diye seslenir. Neden biliyor musun? Çünkü 
evde ona koynunda sakladığı ve en yakın dostu olarak 
gördüğü demğayı (bir yudum boğma rakıyı) takadan 
geçerek gizledigimiz yerden çıkarıp dedenle 
kavuşturan gizli kahramanı sensin.  Bunu zayıf  
incecik bedenine borçlusun, çünkü o demir 
parmaklıklardan ancak sen geçebilirsin.Senin 
yaşındayken ben de böyle zayıftım ve bir gün benim 
kadar zayıf  olan arkadaşım Sabri’yle yolda yürürken, 
Karpuzcu Cibbes amca, ‘niye o kadar zayıfsınız?’ diye 
sordu. Ben de ona, ‘ene bil tapxha exhır demğa, ene el 
tenvu,’ yani ‘ben boğma kazanındaki son damlayım,’ 
dedim. Ben tenvuyum. Ninenin doğurduğu son 
çocuğuyum… ta ki senin kısmetin, bebek bezini 
alırken aklıma geliveren kumaş ticaretine başlamama 
vesile olana kadar lâkabım tenvuydu! Şimdi ise 
Sümerbank!”

“Enti bint el ‘tenvu’?”  (Sen Tenvu'nun kızı mısın?) 
“Tenvut kiss immek!”  (Tenvu, ananın…!) 
Evet! Hayatının doğaçlama edilmiş  son ağır 
küfürüydü! 

Kazan’ın etrafındaki bayram sevinciyle hirisi 
şıhhidlemeye*  gelen çocuklarla, pişen aşı dağıtan 
büyüklerin şaşkın bakışları âniden üzerine döndü, bir 
sessizlik oldu. İşte o an yer yarılsa içine girsem dediği, 
utancından yüzünün kıpkırmızı kesildiği… en kötüsü 
ise büyük birinin 4 yaşında bir çocuğun saldırgan 
savunmasına karşı çaresizliğinin alenen ortaya 
serilişi… 

Aş'ı dağıtan adam, kıza babasının lâkabıyla hitap 
etmişti. Çocuk bu nedenle, ilk defa duyduğu kelimeyi 
babasına söylenen kötü bir söz zannedip küfrü 
basmıştı. Kâsesine aş' ı alarak  yokuş aşağı koştu, 
korkuyla karışık duygular içinde eve ulaştı. Babası 
henüz selâ’dan, bayram namazından dönmemişti. 

Yaşadığı ilçede 100'den fazla bayram merasimi vardı: 
tüm semavi dinler ilâ pagan geleneklerin önemli 
günleri, diğer inançlara karşı hoş görüyü 
somutlaştırmak amacı güder gibi “etraf ”la yaşamı 
paylaşma anlamında kutlanırdı. Her aile farklı bir 
bayram kutlar, hatta bayramlar ailelerin lâkaplarıyla 
anılırdı. “Cem”e evin erkekleri katılırdı: en az 7 kişinin 
bir araya gelmesi gerekirdi. 

Küçük kız, odanın ortasındaki semükün etrafında 
 dönüp durarak kulağı bahçe kapısında binbir 
düşünceyle beklerken, babasının hayırdan getirdiği 
bulgur ve hıssi** ile yaklaştığını gördü ve yüksek 
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hamurla kazanın kenarını kapatıyoruz. Altını önce 
harlı ateşte kaynayıncaya kadar tutuyoruz; fokurtular 
gelince ateşi azaltıyoruz. Amacımız kaynayan üzümün 
buharlaşması değil, damla damla akmasını sağlamak. 
Bu işlemin en önemli noktası, kazana geçirilip akarı 
sağlayan bakır borunun tekne içindeki soğuk su 
vasıtasıyla sürekli soğutulmasıdır. İlk damıtma bitince 
tekrir kısmına geçeriz. Birinci damıtmada elde 
ettiğimiz ‘arak’ı kazana boşaltıp üzerine 
doldurabildiğimiz kadar su ekleriz. Elde edilen ilk 
damıtmanın 1 ilâ 1,5 litresini ayırırız. Alkolün bu en 
saf  haline ‘ras el zehrî’ deriz çünkü çok keskindir. İşi 
bilmeyen biri bu zehri ayırmazsa, zehirlenmeye, baş 
dönmesi ve kusmaya yol açar. Damıtmanın sonunda 
kazanın dibinde kalan son damla ise ‘tenvu’dur! Tenvu 
yumuşaktır, zararsızdır; tadı güzelse iyi boğma 
çekmişizdir; yok eğer tadı mır ise boğma kötüdür ve 
tekrar suyla damıtarak yıkaman gerekir: işte o son 
damla, karar merciidir. 

“İşte böyle evlâdım; tenvunun hikayesi bundan ibaret. 
Sen üzme tatlı canını. Yaruhe kalbe***! Yanlış 
anladığını söylerim ben amcana. Seninle de bir şişe 

boğma hediye gönderirim, özür 
dilersin ve şakacı bir dille dersin ki; 
‘Evet babam tenvuydu ama artık 
zıhrî; yani evlendi barklandı, 
çocukları, işi gücü var. Artık 
filizlendi!’" 

Babasıyla sohbeti Arapça-Türkçe 
karışık şekilde ilerlemişti. Çocuklar 
ilk doğduğunda aileleri duygu 
durumlarını en rahat ifade 
edebildikleri ninelerinden kalma 
dünyanın en zengin dillerinden 
Arapça seslenirdi. Hele Osmanlı ve 
Fransız dönemlerine şahitlik etmiş, 

hikâye anlatmayı seven bir cid (dede) ve sit (nine) ile 
aynı odada çocukluğunuzu yaşadıysanız, sizden 
tâlihlisi yoktur. 

Hayat yolunun başındayken farklı kültür ve dillerin 
renklerini öğrenip  kendine gök kubbenin altında bir 
gök kuşağı hedeflemişti:  hayatı tek renkten ibaret 
zannedenlere, elindeki renkli kalemlerden hediye 

etmeği öğrenmişti yaşam yolunun 
sonuna yaklaşanlardan. Paylaşmayı, 
hoşgörüyü, dayanışmayı, saygı ve 
sevgiyi de yıllanlarla farelerin doğal 
yaşam döngüsünü sürdürdüğü 
kiremitli tavanın altındaki sıcak 
ortamda hissedip benimsemişti.

Her akşam evde kardeşler arası iş 
bölümünde meze yapmak onun 
göreviydi çünkü en güzel mezeleri 
daima o hazırlardı. Boğma 
sofrasında meze eşliğinde anne 
baba karşılıklı oturur, şarkı söyler, 
hikâyeler, hatıralar anlatılırdı. Hele 
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Kafası karışmış, babasını dinliyordu. 
Bu hikâye onun için yepyeniydi. 
Baba anlatmaya devam etti: “Daha iyi 
anlaman için Nuh peygamber 
döneminden beri kutsallığına inanılan 
incir ve üzüm meyvelerinin nasıl 

‘boğma’ya dönüştüğünü, hangi 
aşamalardan geçerek ‘arak’ hâline 

geldiğini anlatayım sana. Üzüm veya kuru 
inciri küplere dolduruyoruz; üzerini örtecek şekilde su 
katıyoruz; mayalanana kadar üstünü beyaz tülbentle 
örtüyoruz ama kapağını kapatmıyoruz. Meyve, önce 
şekerini atar; ardından ‘mır’ olur, acı olur. En son 
taptatsız bir hâle gelir. Hava sıcaklığına bağlı olarak, 
15-20 gün süren mayalanma işlemi tamamlandıktan 
sonra küpün ağızını kapatırız. Hiçbir 
yerden hava almasın diye hamur veya 
beyaz toprakla yaptığımız harcı 
kapağın etrafına süreriz. Sıcak 
havalarda 20 günden önce, serin 
günlerde ise bir aydan önce 
olmamak koşuluyla bekletiriz. Bu 
sürede iyice fermante olan üzüm 
artık damıtılmaya hazır hâle 
gelmistir. Bu işlemden sonra iki evre 
daha vardır: tefkir (tefekkür) ve 
tekrir (tekerrür). 

“Tefkir, yani damıtma aşaması en 
önemli ve riskli kısımdır: koca kazan 
‘tapxha’nın düzeneğinin kurulması… odunun, ateşin 
iyice ayarlanması… ayarın iyi yapılmaması sonucu 
kazana dökülen fermante üzümün dibinin tutması ve 
yanması çok defa başımıza gelmiştir. Bu durum 
boğmanın tadını ve verimini bozar.” 

Baba heyecanla, yarattığı kimyayı dünyayı çaresizliğe 
boğacak bir virüsü durdurmak için umut ışığı olan iki 
bilim insanının buluşunun, 
dedelerinin yaşadığı coğrafyada 
formülize edilmiş milli içki ile 
dünyayla kutlayacaklarını bilmeden 
anlatmaya devam etti!

“Bakır kazanın içine fermante olmuş 
meyveyi döküyoruz ve kazanı 
kenarından bakır bir boru geçecek 
şekilde delinmiş bir kapakla 
kapatıyoruz. Bir ucu su teknesinin 
içinden geçirilen bakır borunun diğer 
ucunu kazan kapağındaki deliğe 
monte ederek etrafından hava 
sızdırmaması için beyaz toprak veya 



Gör o zaman 

Rakıdan başka derman bulur musun?” 

Boğma, bayram namazından sonra kurulan keyif  
sofralarının baş tacıydı bir zamanlar. Olmazsa düşler, 
duygular, fikirler dile dökülmez, lâl olurdu sofralar! 

“Günah değil midir,” diye sorduğunuzda yanıt belli: 
“İhtiyacından fazla su da  içsen günahtır; bedenine 
zarar verirsin; adabına göre tüketilmelidir insana 
bahşedilen. Doğada dengeyi öyle sağlarsın der Sülo 
emmiler: “herşeyin aşırısı zarar” felsefesi savunulur. 

Hatta kutsal kitaplardan ayet bulup tefsiri ile açıklayan 
bile çıkar; bazıları Nuh peygamberin bir rivayetiyle 
açıklar. 

En ilginç hikâyelerden biri,  eskiden cenazelerde 
naaşın yıkandığı su kazanın yanında bir su kazanı daha 
kaynatılırdı ve ölü defnedildikten sonra “reddu” (geri 
dönüş) yemeği için kesilen kurbanın eti haşlanır, 
suyuna bulgur pilavı pişirilirdi. Cemaat, cenaze evine 
döndüğünde önceden hazırlanmış mezelerden 
duberki (süzme yoğurt), humus, surki, zeytin, mevsim 
meyveleri eşliğinde boğma servis edilirdi ve kazandaki 
bulgur pişip servis edilene kadar ölen kişi hatırlanır, 
taziyeler verilirdi. Bu bulgur pilavının servis edilmesi, 
gitme vaktinin geldiğinin dolaylı bir ifade şekliydi. Bu 
gelenek, köyün bilinçli ve duyarlı kişileri tarafından 
cenaze evinin yasına saygıya ek olarak verdiği maddi 
zorlukların dile getirilmesi sonrası alınan ortak bir 
kararla kaldırıldı. 

Evin erkeği bağ bahçede, yol inşaatında çalışırken evin 
kadını dere kenarına odun taşır, tapxhayı kurar, 
fermante ettiği incir veya üzümlerin boğmasını 
çıkarırdı; üşümemek içinde tapxhadan bir duble 
boğma yudumlardı; damıttığı boğma bidonunu eve 
taşırdı. 

Bedia Sitti (nine) ürettiği boğmayı evdeki 11 çocuğuna 

bir de akrabalar misafir gelmişse darbukada eşlik 
ederdi boğma masasına. 
 
Boğma, namı diğer arak, Antakya-Samandağ 
yöresinde çokça yapılan ve koruma altına alınması 
gereken geleneksel bir içki türüdür. Çoğu evin 
sofrasını “boğma” süsler. Boğma, kır düğünlerinde 
yemeklere eşlik eder (günümüz düğünlerinin yemeksiz 
düzenlenmeye başlamasıyla beraber herkes plastik 
şişede -kendi için özel olarak ürettiği- boğmadan 
ikram etmeye başladı). Kadınlı erkekli boğmanın 
kalitesiyle ilgili keşfettikleri yeni formüller hakkında 
bilgi alışverişi sohbeti tam tadındayken ikinci dubleyle 
beraber herkes yavaş yavaş sahneye iner! Arapça, 
Türkçe, Kürtçe söylenen şarkılarda “debke” halayı, 
çiftetelli, zeybek, şemame ve son demde disko 
müzikle yapılan kapanışların enerji kaynağı 
“boğma”dır! Üçüncü dubleyi bilinçli içenler ise, artık 
etraftan çekilir ve birbirlerini bulur! 

“Hekimlerin dahi derman bulamadığı kara sevdaya 
bulaşmışsan muveller (uzun havalar) yazdırır sana.”

“Bana dedi ki hekim:

Dedi ki rakıdandır. 

Rakı yasak,

Hem dinen de haramdır. 

Ben dedim ki ona, 

Dedim ki ey hekim! 

Allah bir esmerin sevdasını yüreğine düşürsün. 

Allah bir kumralın sevdasını yüreğine düşürsün. 
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insanoğlu bu çekirdeklerin  meyvesinden arak olarak 
adlandırılacak bir içki üretecek. Bu içkiden bir kadeh 
içen bülbül gibi tatlı tatlı muhabbet edecek; 
muhabbetine doyum olmayacak. İkinci dubleyi içen 
aslan gibi cesaretlenecek. Üçüncü dubleyi içen kişi ise 
eşekleşecek, dengesizleşecek, zarar verecek.’ İşte 
budur yaruhe, boğmanın adabı!”

Hakan Mertcan’ın derleyip Barış Can’ın yazdığı, 
"Tefekkürden Tekerrür Bir Muhabbet Yolu: Arak” 
adlı derlemede yazarın bahsettiği gibi; “Menşei 
Araptır, lâkin dosttur, cümle coğrafyanın kadim 
halklarıyla her lisanda içilir, içirtilir; her lisanda 
türküsü şarkısı söylenir.” 

“Le sahıtkum va muhabbetkum! Sağlığınıza ve 
muhabbetinize!”

Kadehlerimizi kaldırıyoruz, Naime Ana’yla, Kâmil 
Baba’yla!

Dipnotlar:
(*) Hirisi: Geleneksel Bayram yiyeceği, etli keşkek.

Şıhhidletmek: Hayır yapılan yerden aş almaya gitmek.

(**) Hissi: Haşlanan kurbanın suyuna ve etine bulgur veya buğdayı 
dökmeden, namaz kılan erkeklerin toplamı olan cemiğ için kurban 
etinin bir bölümünün ayrılmasıyla, davet edilen kişi sayısına göre 7 
ilâ 200 arası eşit parçaya bölünüp ekmeğe sarılarak dağıtılan aşın 
yanına verilen haşlanmış et. 

(***) Yaruhe kalbe: “Kalbimin ruhu” anlamına gelen ve Antakya 
civarında canından öte sevdiklerin için söylendiğinde bütün 
buzları eriten sihirli, samimiyet dolu söz.

bakmak için erzakla değiş tokuş sistemiyle dağıtırmış 
ve tapxhanın  külüyle derede çamaşırları, kazanları 
yıkarmış. Boğma köylü için bir kültürdü, dosttu, 
kederde ve sevinçte avucuna alıp duygularını 
döktürendi. 

Boğma damat adayları için gizli bir sınavdı. Kızın 
babası damat adayı için boğma sofrası kurdurur: aday 
bu teklifi reddederse daha en baştan gözden düşer; 
korkak ve cesaretsiz olduğuna, eşine değer 
vermeyeceğine yorulur.

Boğmanın, gerçek duyguları gün yüzüne çıkarma 
özelliğinin olduğu düşünülür. Dost-düşman boğma 
sofrasında belli olur. 

Bağda bahçede  çalışırken, pikniklerde keyif  sofrası 
kurarken, boğma her zaman vardır. 

 “Boğmanın içinde alkol var ve siz namaz 
kılıyorsunuz; kurban kesiyorsunuz. Haram olarak 
bilinen bu içkiyi içince ibadetiniz boşuna değil mi?” 

Kamil Baba yine gülümseyerek cevap veriyor: 
“Haram dediğin, kul hakkı yediğin zaman, doğaya, 
insandan başka yaratılan canlıların yaşam hakkına 
saygı duymadığın zaman ilahi adalet tarafından tescil 
edilir. Yeyip içtiğini ihtiyacından fazla tükettiğin 
zaman yazılır. Bak, bir rivayet var: Hz. Nuh sular 
çekilip gemisi karaya vurduğunda yanındakilere üç 
kuyu kazdırır. Birinci kuyu için bir muhabbet kuşu 
getirtir ve başını kesip kanını kuyuya akıtır. İkinci 
kuyu için bir aslan getirtir ve kanını ikinci kuyuya 
akıtır. Üçüncü kuyuya ise bir eşeğin kanını akıtır ve 
kuyulara üzüm tohumları serptikten sonra üzerini 
kapattırır. Yanındakilere döner ve şöyle der: ‘Bakın! 
Buraya üzüm çekirdekleri ektim. Gün gelecek; 
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?
ANADOLU’DA İLKLER DEYİMLER

MİMLEMEK
Osmanlı döneminde önemli evrakların herkes 
tarafından okunmasını engellemek ve gizli kalmasını
sağlamak için, şifreli yazışma dili üretilmişti.Değerli 
evraklara "mühim" ibaresi konulurdu ama
zaman geçtikçe bunu kısaltıp, sadece "M" yazılmaya 
başlandı ki "M" eski dilde "MİM" olarak
yazılıyordu.

1.Dünya Savaşı başladığında cepheye asker sevkiyatı 
gerekti. Telgraflarla, evraklarla Anadolu'nun
her yerinden asker çağırılıyordu. Onbeş, onaltı, onyedi 
yaşlarındaki genç erkekler belirlendikten
sonra listeler yapılıyordu. Gel gör ki o kadar çok 
Mehmet isminde genç vardı ki...

Evrakları dolduran memurlar da zaman tasarrufu 
yapmak için "Mehmet" yerine "MİM" yazmaya
başladılar. Hem evrakların gizli ve önemli olduğunu 
vurgulamak, hem de Mehmetçiklerin isimlerini
gizli tutmak için bu uygulama devam etmiştir.
İşte zamanımızda kullandığımız "adını mimledim" 
teriminin çıkışı böyle olmuştur.

ÇÖPÇATAN
Türk kültüründe ocak kavramı ev, yuva aile içinde 
kullanılır. Vakti zamanında yeni ev
kurulduğunda, baba evinden ateş getirilir akabinde 
ocak, bu ateş ve çöpler ile çatılırmış.
Gel zaman git zaman, yeni ocaklar kurulmasına sebep 
olanlara çöpçatan denmeye başlanmış.
Çöp Farsça çalı / değnek

GÜNAH KEÇİSİ
Yahudi toplumlarındaki kefaret gününde, insanlar 
işledikleri günahları önce bir erkek keçiye
yüklüyor, ardından kötüyü ve günahı uzaklaştırmak 
için, Kudüs'ün dışında bir uçurumdan atarak
kurban ediyorlardı. Böylece günahlarının affolduğunu 
ve temizlendiklerini düşünüyorlardı.
Şeytan da Tanrı'ya baş kaldırdığından, bu ritüel için 
sembolik olarak inatçı ve asi bir yapıya sahip
olan keçiyi seçmişlerdi.

İlk borsa binası (arpa,buğday,mercimek)
Aizoni Kütahya

*İlk banka
Sardes’ deki Artemis Tapınağı

*İlk Psikoloji Hastahanesi
Asklepion Bergama

*İlk uzun tekne yolculuğu
Foça’dan Marsilya’ya gider ve Foça’lılar 
Marsilya’yı kurar

*Afrodizyak terimine "Afrodit'le ilgili" anlamında 
adını veren Tanrıça Aphrodit aynı zamanda Denizli 
yakınlarındaki Aphrodisias Antik Kentine de adını 
verilmiştir.

*Hristiyanlık dininin ilk yedi kilisesi Anadolu’dadır
Laodikia (Denizli), Thyatira (Akhisar), Ephesus 
(Selçuk), Smyrna (İzmir), Pergamum 
(Bergama), Sardes (Salihli), Philadelphia (Alaşehir)

*Yakındoğu'da başlayan Tarım Devriminin ilk 
merkezleri arasında Güneydoğu Anadolu'nun Neolitik 
Merkezleri önemli bir yere sahiptir.

*İlk aile hukuku
Hititler

*Kadeş'te (Suriye) yapılan savaş sonrası, Mısır ve Hitit 
Devletleri arasında imzalanan Dünyanın ilk yazılı 
barış antlaşmasının bilinen en eski kopyası Hattuşaş 
Kazılarında ele geçirilmiştir.

Meltem Karamete

Sibel Şahin Dündar



Doğum Günü Kutlamaları

Yemekli Boğaz Turları

Düğün Nişan Kutlamaları

After Parti ve Organizasyonu

Adalar ve Karadeniz Turları

Yüzme Turları

Bekarlığa Veda Partileri

İş Yemekleri Organizasyonları

Kurumsal Etkinlikler

Parti ve Kutlama Organizasyonları

Hızlı Transferler

Deniz Taksi Hizmeti

PANDEMİ SÜRECİNDE
Teknelerimizde Bilim Kurulu’nun
öngördüğü tedbirleri sağlayarak
gerekli özeni göstererek

7x24 hizmet vermeye
devam ediyoruz.

SAĞLIKLI,

GÜVENLİ ALAN

www.kiraliktekneler.com - info@kiraliktekneler.com

+90 533 447 10 47  -  +90 549 447 10 47
444 9 409



from the heart of marbleland
“Turkey

Headquarters

Demiryolu Cd. No:26
Ye�ilköy - �stanbul
Tel : +90 212 574 20 20
Fax : +90 212 574 00 26

M.Kemalpasa Factory

Sincansarnıç Köyü Sögütalan
M.Kemalpasa - Bursa
Tel : +90 224 631 60 39
Fax : +90 224 631 60 40

Bandırma Factory

Balıkesir Yolu 30.Km
Bandırma - Balıkesir
Tel : +90 266 725 15 55
Fax : +90 266 725 15 99

Gönen Mine

Fındıklı Mah. Otlucaklar Mevkii
Gönen - Balıkesir
Tel : +90 224 631 60 39
Fax : +90 224 631 60 40

�nfo@canel.com
www.canel.com



İZNİK WORKS
CENTER STORE

Kapalıçarşı Takkec�ler
St. No: 41-43
Istanbul 34126 – Turkey
�nfo@�zn�kworks.com
Tel:+90 212 522 42 42
WhatsApp Contact 
+90 532 315 91 44

İZNİK WORKS
2nd STORE

Kapalıçarşı Takkec�ler
St. No: 82-84
Istanbul 34126 – Turkey
�nfo@�zn�kworks.com
Tel:+90 212 522 42 42
WhatsApp Contact
+90 532 315 91 44

İZNİK WORKS
3rd STORE

Kapalıçarşı Halıcılar
St. No: 27-35
Istanbul 34126 – Turkey
�nfo@�zn�kworks.com
Tel:+90 212 522 42 42
WhatsApp Contact
+90 532 315 91 44

İZNİK WORKS
4th STORE

Kapalıçarşı Kesec�ler
St. No: 93-95
Istanbul 34126 – Turkey
�nfo@�zn�kworks.com
Tel:+90 212 522 42 42
WhatsApp Contact
+90 532 315 91 44
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