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Er meydanlarının 
“geri vitesi olmayan” 

başpehlivanı

Gelenekten Geleceğe

DÖŞEMEALTI HALISI

DÖGEM - DÖŞEMEALTI GENÇLİK MECLİSİ DERGİSİ

EVDİRHANtaş duvarların arasında
bir soluklanmalık hayatlar
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ncüsü olmaktan büyük bir onur ve gurur 
duyduğum DÖGEM Projemiz gerçekleştir-
diği “ilk”ler ile sadece Döşemealtı’nda değil, 

aynı zamanda Antalya’da ve tüm Türkiye’de büyük 
bir ilgi görmeye devam etmektedir. 

Ortaya koyduğu vizyon, içerik ve proje kurgusu 
ile henüz uygulama aşamasının ikinci haftasında 
İzmir Seferihisar’da Sosyal Demokrat Belediyeler 
Derneği-SODEM tarafından düzenlenen proje yarış-
masında “katılım ve yönetişim” dalında ödüle layık 
görülen DÖGEM Projemiz, “gençlik politikaları” ve 
“aktif vatandaşlık” başlığında Türkiye’nin en pres-
tijli kamusal projelerinden biri olarak kabul görme-
ye başlamıştır. Kısa bir süre zarfında Döşemealtı 
Gençlik Meclisi-DÖGEM genç-vekillerimizin yapmış 
oldukları çalışmaların gerek yerel ve ulusal basında, 
gerekse de halkımız nezdinde gördüğü ilgi ve destek 
tüm Döşemealtılılar için büyük bir övünç kaynağı 
olmuştur. Nitekim, henüz projemizin uygulama aşa-
masının 2. ayında proje ekibimizin ve Döşemealtı 
Gençlik Meclisi-DÖGEM genç-vekillerimizin emeği 
ile ortaya çıkan NAR TANESİ Dergisi projemizin elde 
ettiği başarının açık bir kanıtıdır. 

DÖGEM Projesi ve NAR TANESİ Dergisi Döşeme-
altılı gençlerimize imkanlar sunulduğunda ne denli 
başarılı işlere imza atacaklarını açık bir şekilde orta-
ya koymaktadır. Bana göre “en değerli yatırım, insa-
na yapılan yatırımdır”. Bu anlamda, Döşemealtı’nın 
geleceği olan gençlerimize sunduğumuz ve hiç usan-
maksızın sunacağımız imkânlar ve onlara vereceği-
miz koşulsuz destek, onların elde edecekleri başarı-
ların ve Döşemealtı’na sunacakları büyük katkıların 
meşalesi olacaktır.

Bu vesile ile, NAR TANESİ Dergisine hayat veren 
DÖGEM Proje ekibimize, DÖGEM genç-vekillerimi-
ze ve Belediyemizin Basın Birimi’ne Döşemealtı halkı 
adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyo-
rum. 

Saygı ve sevgilerimle…

Mimar Turgay GENÇ
Döşemealtı Belediye Başkanı

Sevgili
NAR TANESİ
okurları;

Ö

“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı 
çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”

BAŞKANIN MESAJI
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ÖGEM Projemizin sesi, görünen yüzü tarih, kültür, 
edebiyat ve aktüalite dergimiz NAR TANESİ büyük bir 
emeğin ve özverinin ürünü olarak ortaya çıktı. DÖGEM 

Projesi ile ilgili yaptığımız ilk sunumlarda ülkemizde dilekçe 
bile yazamayan gençlik profilinin aksine, biz Döşemealtı’nda 
proje üreten ve yazan “projeci gençler” ortaya çıkaracağız 
demiştik. Bu bağlamda, henüz projemizin 2. ayında “%100 
DÖGEM, %100 Döşemealtı” sloganıyla “dergi çıkaran gençler”  
ortaya çıkarmış olmanın gurur ve mutluluğunu bu derginin 
satır aralarında hep birlikte yaşıyoruz. 

NAR TANESİ, içeriğinin tamamı Döşemealtılı gençler 
tarafından hazırlanan, kendine özgü içerik ve konsepti ile 
alanında Türkiye’nin en seçkin dergilerinden biri olmaya 
aday, Döşemealtı’nın ilk ve tek tarih, kültür, sanat, edebiyat 
ve aktüalite dergisidir. NAR TANESİ’nin iki önemli amacı 
vardır. Birincisi, Döşemealtılı gençlerin kendilerini ifade 
edebilecekleri bir yayın platformu yaratarak onları üretmeye 
teşvik etmek; ikincisi de, Döşemealtı’nın tarihsel mirasını, 
kültürel ve sanatsal değerlerini, dahası Döşemealtılı gençlerin 
yüreğinden ve kaleminden çıkmış edebiyat metinlerini 
Türkiye’ye tanıtmak, dünya ile buluşturmaktır. Bu açıdan NAR 
TANESİ Dergisi DÖGEM Projesi’nin ortaya çıkardığı en önemli 
ürünlerden birisi olarak karşımıza çıkmıştır. 

Bu derginin ortaya çıkması için büyük bir özveri ile çalışan 
DÖGEM genç-vekillerimiz adına, bizleri bu çalışmaya teşvik 
edip desteklerini sürekli hissettiren Döşemealtı Belediye 
Başkanımız ve DÖGEM Proje liderimiz Mimar Turgay Genç ve 
ekibine teşekkürü borç biliyorum.

Keyifle okumanız, sonraki sayıları merakla beklemeniz 
dileğiyle…

EDİTÖRDEN

İÇİNDEKİLER

Caner Erdoğan

Hoşgeldin
NAR TANESİ 

Döşemealtı Belediyesi
DÖGEM

Döşemealtı Gençlik Meclisi
SÜRELİ YAYINI

D

Döşemealtı ve Türkiye’nin 
Gençlik Vizyonu DÖGEM Projesi

Göçüp Gidenlere:
Yörüklere Dair

Ulu çınarın gölgesinde
Şükrü Paşa Yıldız

NOSTALJİ:
Bir Zamanlar Döşemealtı

Er meydanlarının “geri vitesi 
olmayan” başpehlivanı
Orhan Okulu

Taş Duvarların Arasında Bir 
Soluklanmalık Hayatlar Evdirhan

Gelenekten Geleceğe: 
Döşemealtı Halısı

Döşemealtılı Selanik 
Göçmenleri: Macurlar

Fantastik bir Döşemealtı 
hikayesi: Yeniköy Canavarı

İnsanlığın 100 binlerce yıllık 
meskeni: Karain Mağarası
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ÖGEM’in dayandığı arka plan Türkiye Cum-
huriyetinin kuruluşuna gider, TBMM fel-
sefesini ve özgürlükçü ruhunu esas alır. O 

yüzden bu Gençlik Meclisine seçilenlere gençlerin 
temsilcileri, vekilleri olarak “genç-vekil” denir. Proje-
mizin hukuki özünde İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi, Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Sosyal Şartı, 
Uluslararası sözleşmeler ve antlaşmalar ile Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası ve Yerel Yönetim Kanunları 
vardır. Bu yenilikçi ve geniş yaklaşımla birlikte 14-25 
yaş gençlerin bireysel, mesleki ve toplumsal gelişimi 
için yeni çözüm uygulamalarını bütünleştirdik. DÖ-
GEM 4 ayaklı olarak yukarıda vurgulanan temel de-
ğerler üzerinde Döşemealtı Belediyesi için özel ola-
rak hazırlanmıştır. Gençlerimizin özgürlükler içinde 

kendi ayakları üzerinde öz kararları ile durmalarına 
fırsat vermek amacıyla büyük bir ciddiyetle, sorum-
lulukla hazırladık. 

DÖGEM Projesi Nedir?
DÖGEM Projesi Döşemealtı sınırları içerisinde 32 

mahallede yaşayan 14-25 yaş arasındaki gençlerimi-
zi “aktif vatandaş” olarak yerel yönetim süreçlerine 
dahil eden kişisel, sosyal ve mesleki gelişim odaklı 
bir “sosyal inovasyon projesi”dir. DÖGEM Projesinin 
amacı Döşemealtı’nda kısa vadede donanımı, özgü-
veni ve iletişim becerileri yüksek, bilinçli, yenilikçi, 
girişimci, hoşgörülü, proje odaklı, kent sorunlarına 
duyarlı bir gençlik profili ortaya çıkarmaktır. 

DÖŞEMEALTI ve TÜRKİYE’NİN 
GENÇLİK VİZYONU

DÖGEM PROJESİ
DÖGEM Projemiz yıllar önceye uzanan bir süreçte gençlik alanında hayalimizde, 

aklımızda ve yüreğimizde olan, dile getirdiğimiz bir fikir tohumu olarak başladı, sürekli 
yeni bilgiler, deneyimler ve arkadaşlarla gelişti ve büyüyüp bugünümüze geldi. 

D

DÖGEM Projesi hangi ayaklardan oluşur?
DÖGEM Projesi kapsamında oluşturulan Döşe-

mealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) gençlerin tar-
tışma ve uzlaşıya dayalı çoğulcu-katılımcı demokrasi 
kültürü edinmelerini sağlayacaktır. Bu anlamda DÖ-
GEM uygulamalı bir “demokrasi okulu”dur.

DÖGEM AKADEMİ bünyesinde DÖGEM 
genç-vekilleri kişisel gelişim eğitimleri ile kendi 
yeteneklerini geliştirecekler, sosyal gelişim eği-
timleri ile sosyal yönü güçlü bireyler olacaklar, mes-
leki gelişim eğitimleri ile de iş ve okul yaşamları 
için gerekli olan bilgi ve donanıma sahip olacaklardır. 
Akademi bünyesinde gençlerimize alanında en başa-
rılı eğitmenler tarafından NLP, yaratıcı drama, etkili 
iletişim ve diksiyon, liderlik, motivasyon, vatandaş-
lık hakları, CV oluşturma, mülakat, etkili sunum 
yapma ve temel işaret dili eğitimleri vs. verilecektir. 

DÖGEM genç-vekilleri DÖGEM PROGEM (Pro-
je Geliştirme Merkezi) bünyesinde Temel Proje 
Döngüsü eğitimi alarak Avrupa Birliği, Dünya Ban-
kası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, BAKA gibi kurumla-
ra Döşemealtı için hibe ve fonlara proje başvuruları 
gerçekleştireceklerdir. PROGEM bünyesinde gençle-
rimiz proje üretme bilgi ve becerilerini deneyimleye-
rek kazanacaklardır. Hem sorunları projeci mantığıy-
la analiz edecek, sorunları neden-sonuç ilişkisi içinde 
belirleyecek, çözüm odaklı stratejileri tespit edip tüm 
detayları ile projeleri tasarlayacaklardır.

DÖGEM SOGEM (Sosyal Gelişim Merkezi) 
bünyesinde Döşemealtı’nın tüm gençleri sosyal, kül-
türel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılma imkânı-
na kavuşacaklar; engellilere, yaşlılara, kadınlara, ço-

cuklara ve şehit ailelerine yönelik sosyal sorumluluk 
projeleri gerçekleştireceklerdir. 

DÖGEM Projesinin amacı ne değildir?
DÖGEM Projesinin gençlerimizi belli bir siyasi gö-

rüşe yöneltmek, onlara belli bir ideolojiyi dayatmak, 
onları sahip oldukları değerlere yabancılaştırma, on-
ları herhangi bir siyasi parti/dernek/vakıfın gençlik 
yapılanmasına yönlendirme gibi bir amacı yoktur.

DÖGEM Projesini farklı ve kendine özgü kılan 
nedir?

DÖGEM Projesi kapsamında oluşturulan Döşe-
mealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) alanında Türkiye’de 
%50 cinsiyet kotası ve engelli gençlere pozitif ayrım-
cılık ilkesinin yanı sıra meclis üyeleri (genç-vekiller) 
“bağımsız seçim komitesi” tarafından eşitlik ve şef-
faflık prensiplerine göre seçilen ilk ve tek kamusal 
oluşumdur. Başka bir ifadeyle, Döşemealtı Gençlik 
Meclisi (DÖGEM) Türkiye’de gençlerin kişisel, sosyal 
ve meslek, gelişimine odaklı ilk ve tek “uygulamalı 
demokrasi okulu”dur. DÖGEM Projesi kapsamında 
toplantı ve etkinliklere %80 devam şartını tamamla-
yan tüm genç-vekillerimiz 1 hafta süreyle Avrupa’ya 
eğitim seminerlerine gönderileceklerdir. 

DÖGEM Projesi kendine özgü kurgusu ile gerek 
Antalya, gerekse de Türkiye genelinde büyük bir ilgi 
uyandırmış, SODEM-Sosyal Demokrat Belediyeler 
Derneği tarafından 13 Mart 2016 tarihinde İzmir’de 
düzenlenen ve yüzlerce projenin yarıştığı “Yerel Yö-
netimler Ödül Töreni”nde ‘Katılım ve Yönetişim’ 
dalında başarı ödülüne layık görülmüştür. 

Murat DİNÇ Caner ERDOĞAN
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DÖGEM Projesi Döşemealtı’nda nasıl başladı?
Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Turgay 

Genç’in öncülük ettiği DÖGEM Projesi’nin ilk aşa-
ması Döşemealtı Belediyesi’nin Ocak 2016 Meclis 
Toplantısı’nda verdiği karar gereğince başlamıştır. 

DÖGEM genç-vekilliği için 1-22 Şubat 2016 ta-
rihleri arasında başvurular alındıktan sonra, Akdeniz 
Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Y. 
Koray Duman, EFEM Akdeniz Kültür ve Spor Kulübü 
Derneği Başkan Yardımcısı Necla Turan, Döşemealtı 
Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Murat Özdemir ve 
DÖGEM Proje Koordinatörü Caner Erdoğan tara-
fından oluşturulan “bağımsız seçim komitesi” 27-28 
Şubat 2016 tarihlerinde başvuru gerçekleştiren 170 
gencimizle kamera kaydı altında yüz yüze mülakat 
gerçekleştirmiştir. En yüksek puan alan 20’si kız 

ve 21’i erkek toplam 41 gencimiz mülakat usulüyle 
genç-vekil olmaya hak kazanmışlardır. 6 gencimiz 
“mahalle temsil kurası” ile, 3 gencimiz “genel kura” 
ile, 1 gencimiz de engelli kontenjanı ile genç-vekil 
olmaya hak kazanmışlardır. Böylece, 21 farklı ma-
halleden 25’i kız, 25’i erkek olmak üzere 50 genç-ve-
kilimiz (yaş ortalaması 19) yedekleri ile birlikte be-
lirlenmiştir. 6 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
açılış kokteyli ile Döşemealtı Gençlik Meclisi-DÖ-
GEM çalışmalarına başlamıştır.

DÖGEM Projesi’nin bütçesi nasıl karşılanıyor?
DÖGEM Projesinin tüm harcamaları Döşemealtı 

Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.

Geçtiğimiz 2,5 ay süresince DÖGEM Projesi 
kapsamında başlıca neler yapıldı?

Döşemealtı Gençlik Meclisi-DÖGEM 1. Olağan 
Toplantısı 6 Mart 2016, 2. Olağan Toplantısı 20 
Mart 2016, 3. Olağan Toplantısı 24 Nisan 2016 ve 4. 
Olağan Toplantısı da 15 Mayıs 2016 tarihinde Bele-
diye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.  

Alınan kararlar doğrultusunda Yeniköy’de 20 dö-
nümlük bir alana DÖGEM Birlik ve Kardeşlik Koru-
su-Kültür ve Sosyal Yaşam Alanı kurulması için ça-
lışmalar başlatılmış, ilk aşamada 5 dönümlük alanda 
“her can bir fidan” sloganıyla “şehitlerimiz adına” 
fidan dikme etkinliği gerçekleştirilmiştir. İkinci aşa-
mada Türkiye’de bir ilk olarak 15 dönümlük Kültür 
ve Sosyal Yaşam Alanının projesi belediyemizin şehir 
plancısı nezaretinde o çevrede yaşayan Döşemealtılı-

lar tarafından çizilecektir.  DÖGEM genç-vekili Ser-
kan Balcı DÖGEM Projesi kapsamında 10 günlük AB 
Erasmus+ Gençlik Değişim projesi ile Hollanda’ya eği-
tim seminerine gönderilmiştir. DÖGEM Projesi, Sır-
bistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 18 ülkeden 
temsilcilerin olduğu AB Projesinde ve Avrupa Birliği 
Komisyonu tarafından Brüksel’de düzenlenen proje-
ler toplantısında tanıtılmıştır. DÖGEM genç-vekil-
leri DÖGEM PROGEM bünyesinde 12 saatlik teorik 
ve uygulamalı Avrupa Birliği Proje Döngüsü eğitimi 
almışlar, oluşturulan proje ekipleri Döşemealtı adı-
na 4 Erasmus + ve 1 İsveç Büyükelçiliği olmak üzere 
toplam 5 proje başvurusu gerçekleştirmişlerdir. DÖ-
GEM genç-vekilleri DÖGEM Akademi bünyesinde 
1,5 saatlik Türkiye’nin Yönetim Yapısı, 6 saatlik te-
orik ve uygulamalı Etkili İletişim ve Diksiyon eğiti-
mi almışlardır. DÖGEM genç-vekilleri Büyük Hedef 
Derneği’nin proje ortaklığında Almanya’dan Sere-
etzer Sportverien Futbol Kulübü tarafından düzen-
lenen “Different Life – Same Tolerance Projesi”nde 
yerel katılımcı olarak dostluk karşılaşması, rafting, 

Karain gezisi ve Döşemealtı sunumu gibi ortaklaşa 
etkinlikler gerçekleştirmişlerdir. DÖGEM genç-vekil-
lerimiz Yaşlılar Haftası’nda Fethi Bayçın Huzurevi’ne 
ziyaret gerçekleştirmişler, Dağbeli mahallesinde hal-
kın sorunlarına yönelik saha çalışması yapmışlardır. 
DÖGEM genç-vekillerimiz Engelliler Haftası nede-
niyle engellenen insanlarımızın sorunlarına dikkat 
çekmek, farkındalık yaratmak ve her birimizin engel-
li adayı olduğunu hatırlatmak amacıyla Döşemealtı 
kent merkezinde “empati etkinliği” gerçekleştirmiş-
lerdir. DÖGEM Proje ekibimiz ile 5 genç-vekilimiz 
Kanal V’de Müge Dayankaç’ın sunduğu “Anne Baba 
ve Çocuk Okulu” programına, yine Proje ekibimiz ile 
bir genç-vekilimiz Akdeniz TV’de Mehmet Talay’ın 
sunduğu “Yerel Demokrasi” programına katılarak 
canlı yayında DÖGEM Projesini anlatmışlardır. Ve 
DÖGEM büyük bir emeğin ürünü olarak NAR TANE-
Sİ dergisini sizinle buluşturmuştur.

DÖGEM çalışmalarını www.facebook.com/dogemdosemealti adresinden takip edebilirsiniz. 



10

11

.... 
Aradan yıllar geçti işte o günden beri     
Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim,     
Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim.
Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar,
Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!..

“
”

taş duvarların arasında
bir soluklanmalık hayatlar...

EVDİRHAN

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

Hanife ÖZSOY

llerim o oyuklu sütunların üzerinde gezinir-
ken duyduğum garip irkilmenin anlamını 
sonunda buldum. ‘Hadi oradan’ demiştim, 

bir taş parçası altı üstü, nasıl yapar ki sırtımdan 
ayaklarıma doğru inen o tuhaf ürpertiyi. Ancak Fa-
ruk Nafiz, yıllar önce açıklamış bu meseleyi; dimdik 
duran taşların, yüzyıllar boyu emdiği yaşanmışlıkla-
rını misafirlerine cömertçe sunmasıydı besbelli.

İşte böyle oldu Evdirhan’la tanışmam. Evimden 
Korkuteli’ne giden yolun üzerinde, uzunca bir süre o 
koca hanı fark etmeden, varlığını hiç sorgulamadan 
sayısız yolculuk yaptım. Farkına vardığımdaysa, va-
kit kaybetmeden o taş duvarların içine attım kendi-
mi. 

Evdirhan, o koca han. Dışa doğru taşan, sivri ke-
merli taş kapıdan adımımı attığımda şaşkınlığımın 
kaç kat arttığını açıklayamam bile. Oldum olası ta-
rihi yapılara ilgi duymuş, seyahat ettiğim bütün böl-
gelerde bu tarz incelemelerde sıklıkla bulunmuş biri 
olarak; yaşadığım, doğduğum, büyüdüğüm yerde bu-
lunan bu incelikle işlenmiş han kapısının hissettir-
dikleri sadece bir başlangıçtı. 

Çocuk ruhumun vazgeçemediği bir oyunum var 
benim:  Hayal-et. Gözlerimi kapatıp, istediğim za-
man ve mekanı seçip, farklı kılıklara bürünüp seya-
hat ederim aklımın derinliklerinde. Kimi zaman bir 
yağmur ormanındayımdır milattan öncelerde, kimi 
zaman bir okyanus dibindeyimdir bilinmeyen bir va-

E
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kitte. İşte bu oymalı kapı, bir geçit oldu akıl iklimim-
de. Tek bir farkla, gözlerim açıktı bu sefer. Kafamda 
tasarlamamı aratmayacak ihtişamda duruyordu za-
ten koskoca han ve ben de bir atı eksik yorgun ve bit-
kin yolcu. Masal başlasın…

Çok uzaklardan gelen ve daha çok uzaklara gide-
cek olan, bir soluklanmalık yolu bu hana düşen bir 
garip yolcunun masalı. Geldikleri diyar, varacakları 
diyardan bir o kadar başka iken, geçtikleri diyarla-
rın adını, tadını, ruhunu attıkları her adımda bastığı 
toprağa bulaştıran o yorgun seyyahın Evdirhan’la ke-
sişen masalı. 

Yüzyıllar evvelki zaman içinde, kalbur saman için-
de, develer tellal pireler berber iken efenim, yola dü-
şen bu seyyah, çıktığı yolda elindeki malları satmak 
için; geride bıraktığı yârinin, anasının, babasının, 
kardeşinin, hasretini yüreğinde taşır halde ilerlerken 
atlattığı iki harami baskının ardından ulaşır bizim 
Evdirhan’a. İhtişamlı duvarların onu korumak için 
beklediği ne kadar da bellidir, çünkü bu hanın kapısı, 
-tek kapısı- güneş batınca kapatılır, sabaha kadar ne 
içerden dışarı, ne dışardan içeri giriş yapamaz kimse. 
Güvenlik hissi sadece buna bağlanamaz elbet, yolcu-
lara, yanı başında istirahat ettikleri ocağın başına ge-

len pilav, ekmek, et, su, bal ikramının samimiyeti his-
sin devamında oldukça önemli. Samimiyet diyorum 
elbette yanlış anlaşılmasın zira bu konaklamalardan, 
günümüz otelcilik anlayışının temeli bile olsa, üç gün 
süreyle ücret talep edilmiyor olması, samimiyetin ke-
lime anlamına denk gelir bence. 

Masal diyorduk ya, gelelim bizim seyyaha, bir 
günlük menzilin sonunda adımını attığında bizim 
taraftaki avlunun sağ köşesine doğru yönlendi. Avlu-
daki peykenin üzerine serilmiş yatağa sırtını koydu-
ğunda verdiği derin nefeste gizlenenler bir çoktular 
ki sormayın. Harami korkusundan yolunu değiştir-

diğinde tuttuğu nefes, geride kalan yârinin kokusu-
nu duymak umuduyla içine aldığı o koca nefes; yol 
sürmekten yorgun düşen atına “ha gayret aslanım” 
derken aldığı o umut dolu nefes; hepsi bir olup karış-
tılar havaya. Yan peykede uyuyan, hiç tanımadığı hal-
de içine korkudan çok huzur veren diğer misafirlerin 
benzer tatlardaki nefesleriyle bir olarak. Ve o her 
zerresi anlam, hasret dolu hava gitti yapıştı o hanın, 
Evdirhan’ın her bir taşına. Elin değebileceği  her bir 
nokta, bir yaşanmışlığın ruhu olarak çıksın diye her 
misafirin karşısına. Masal koca bir masaldır, burada 
noktalandığına bakma. Devamını dinlemek istersen, 
çık o taş duvarların karşısına..

Antalya - Korkuteli yolu üzerinde, Yukarı Karaman 
Mahallesi sınırları içinde bulunan hanın taç kapısı, Türk taşçılık ve oymacılık 
sanatının en güzel örneklerinden biridir. Dışa doğru taşan, sivri kemerli taç 
kapısı üzerinde Selçuklu Sultanı I.İzzeddin Keykavus (1210 - 1219) tarafından 
yapıldığını gösteren üç satırlık bir kitabe bulunmaktadır. İçerde kemerler 
üzerine oturturmuş 7,30 m yüksekliğindeki tonozla örtülü gözler vardır. Avluya 
bakan bu gözler yolcuların hayvanlarını bağlamaya ve yüklerini koymaya 
mahsustur. Yolcular için ayrıca odalar ve ahırlar da mevcuttur. Çevrede akarsu 
bulunmadığından, hanın yakınına halk tarafından ‘’Uzunkuyu’’ olarak adlandırılan 
bir sarnıç yapılmıştır. Hanın üstü beşik örtüsü şeklinde Horasanla doldurulmuştur.

EVDİRHAN
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içbir zaman bir şeye, bir yere sabit 
kalamadım. Çabuk sıkıldım her şeyden, 
hep heyecanlıydım bir şeyler için. 

İçim hep kıpır kıpırdı. Hala var o kelebekler 
içimde. Bir de hep yirmi yaşımda ölecekmiş 
gibi bir his vardır içimde. Onun da etkisiyle 
tüm hayallerimi bir an önce gerçekleştirmek 
istedim. Olmadı tabi… Ama olur da yirmi 
yaşımda ölmezsem diye hayaller kurmaya 
devam ediyorum hala… Bunlar öyle çok farklı, 
fantastik hayaller değiller, özel değiller yani. 
Ben de özel değilim, çünkü inanıyorum ki 
dışarıda benim gibi hislere ve hayallere sahip 
olan binlerce insan var. Peki, ne mi istiyorum? 
Ben her dili konuşup her şeyi bilmek istiyorum, 
her insanla konuşup her derdi dinlemek 
istiyorum. Her düşünceye sahip olup herkese 
yardım yardım etmek istiyorum. Bir mesleğim, 
bir niteliğim değil, sanki her gün başka bir 
benmiş gibi yaşamak istiyorum. 

Hatta bazen farklı yerlerde, farklı zamanlarda 
bulunmak istiyorum. Bir gün Nepal 
Himalayaları’nda bir keşiş olup meditasyon 
yaparak ruhumu huzura erdirmek, ertesi gün 
ise Tibet Dağları’na geçip Tanrıya ulaşmak 
için zihnimdeki o derin boşluklara dalmak 
istiyorum. O’na soracak o kadar çok sorum var 
ki, bazen bu yüzden kalkıp Nepal-Hindistan-
Tibet üçgenine, Himalayalar’ın tepesine 
gidip O’nu buluncaya kadar da geri dönmek 
istemiyorum. Kafamda sürekli sorularla 
yaşamak da yoruyor beni. Bu yüzden Latin 
Amerika rüzgârını hissetmek istiyorum 
bazen. Kendimi o ritmik müziklerin akışına 
bırakıp yorgunluktan bayılıncaya kadar dans 
etmek istiyorum. Arjantin’de geleneksel, 
asil danslar, Brezilya’da ise tüm çılgın Latin 
havasını yaşamak istiyorum. Geceleri sıcak 
kumsallarında uyumak, sabahları da duştan 
önce o turkuaz denizlerde uyanmak istiyorum. 
Peru’da Machu Picchu’nun herhangi bir 
bölümünde kamp yapıp, kahvaltımı lamalar 
ile paylaşmak istiyorum. Venezuela’nın 
renkli festivallerinde olabildiğince eğlenip 
iyice kafamı dağıttıktan sonra Uruguay’daki 
temiz havanın verdiği rahatlıkla dinlenmek 
istiyorum. Kolombiya, Panama, Belize derken 
Meksika’da tüm kapasitemi zorlayıp tıka pasa 
yemek yemek istiyorum. İlk bulduğum uçakla 

Yeni Zelanda ve Avustralya’da tüm ekstrem 
sporları yapıp oradan da Afrika’ya uçup bu 
sporların devamını getirmek istiyorum. Canım 
sıkılınca sokakta dans edip oyun oynayan, 
her şeye rağmen mutlu olup yaşamaya 
devam eden o muhteşem insanlarla ölesiye 
eğlenmek istiyorum. Onlarla beraber her gün 
su kuyusuna gidip daha fazla su getirmek için 
sıcak Afrika güneşinde ter dökmek istiyorum. 
Belki böylece ruhumu terbiye etmeyi bir 
nebze de olsa başarıp elimdekilerin kıymetini 
bilmeyi öğrenmiş olurum. Modern Nijerya ve 
Güney Afrika’dan doğal Uganda ve Kenya’ya, 
yeşil Kongo’dan tarihi Etiyopya’ya, ilkel 
Madagaskar’dan muhteşem medeniyet temeli 
Mısır’a… Hani şu mısırı meşhur olan. Onu 
da araştırdım; Mısır, mısır üretiminde üst 
sıralardaymış. 

Neyse, daha sonra Fas’ta bir güzel yemek 
yiyip Tunus’un tarihi sokaklarında yürümek 
isterdim. Tekrar bir uçuş ile İrlanda’ya varıp 
o eski kalelerde küçük bir ürpertiyle de olsa 
sabahlamak isterdim. İzlanda, Norveç ve 
Finlandiya’da dünyanın en farklı otellerinin 
tadını çıkarmak isterdim. Vikinglerin mistik 
hikâyelerine İzlanda’da başlayıp Norveç’te 
bitirmek isterdim. Kuzey Norveç’te güneşi hiç 
batırmayıp o meşhur yeşil dağları delen trenle 
Finlandiya’ya gitmek isterdim. Orada da Fin 
Hamamına girdikten sonra Eskimo otellerine 
gidip bedenimi şoklamak isterdim. Yok, hayır 
psikolojik sorunlarım yok, ama bedenimi 
şoklamak iyi olur diye düşündüm sadece.

Son olarak da bunların hepsinin bir tiyatro 
sahnesi olduğunu kendime kanıtlamak ve asıl 
gerçeğin sonsuzluk olduğunu tekrar ederek 
kendimi Tanrı Dağları’nın kollarına atardım. 
Atalarımın bir bildiği vardır elbet ki buraya 
Tanrı Dağı demişler. Orada bir şamandan 
tüm gerekenleri öğrendikten sonra, tıpkı 
bir şaman gibi kendimi doğaya ve manevi 
şeylere adamak isterdim. Tüm şifaları öğrenip 
tüm felsefeyi yaşamak isterdim. Kim bilir, 
kanadı kırık bir kartala, sekerek giden bir ata 
yardımım dokunur belki, ya da yolunu arayan 
bir yolcuya… O an yaklaştığında da elimdeki 
kâğıtlara tüm deneyim ve fikirlerimi yazarak 
kendimi sonsuzluğa yine kendim uğurlamak 
isterdim.

Gezenti Keşiş
Bilge Şaman

Serkan BALCI
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Yörüklere dair 
Göçüp gidenlere

aylada sabah geceden başlar. Çadırın anası, 
ana direği, yakar ocağın koyar sacını. O ala 
isli beyaz yufkaların kokusu, çadırın uyu-

yan çoluğunu çocuğunu kaldırır. Sofra atılmaz Yörük 
obasında, herkes alır birer dıkım. Kara çaydanlığın 
kırmızı renkli çayının yanına, gider davarın başına.  
Davar doğaya gideceğinde bir telaş alır çocukları, 
oyunlar görev, görevler de oyun olmuştur Yörük ço-
cuğu için.

Kara çadırın ufak kızları sokar eteğini beline, 
takar kıl burmasını eline, oyun oynarcasına çevirir 
kirmanını. Kıllar ip olur, ipler çul. Çadırın anası ıstar 
tezgahını çadırın kuytusuna kurar;  göç başlamadan 
dokunur ala kilimler, çuvallar, çadırlar.

Göç zamanı gelir. 

Sabah oldu mu, erkenden yayılan develer dağdan 
indirilir. O süslü havutları, ala benekli giydirmeleri 
giydirilir. Çadırın etrafını saran rengarenk ala çuval-
lar develere çatılır, üstüne de dokunan ala kilimler 
örtülür. Ailenin, obanın ufakları deve sırtında ya da 
at sırtında gider bir daha ki çadır yatağına.

Cafer UZUNOĞLU

Y
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Yaşamlarının çoğu zaten yoldan ibarettir. Onlar 
yola gitmeyi işten saymazlardı.

Yenilenen, çok hızlı gelişen teknolojiden dolayı 
yolda çektikleri sıkıntılardan sıyrılmak, telef olan 
hayvanlarını da korumak için yerleşik hayata geçme-
yi akıllarına koymuşlar bir kere.

Yörük şehirde yapamaz dağda yaptığını, Yörük 
süremez dağda sürdüğü sefayı.  O beton evlerde, taş 
duvarların arasında, ahşap tabanların üstünde ya-
pamaz Yörük. Oturup televizyon izleyemez Yörük.  
Oturup bilgisayarla, telefonla oynayamaz Yörüğün 
çocuğu zamane çocuklar gibi.  

Yörük o dağdaki yorgunluğunu, o yolda çektiği 
ağrıyı ille o batan kıl çulluğun, o yumuşak keçenin, 
kaba döşeğin üstünde unutur giderdi. Maalesef şim-
diki zamanın Yörük çocuğu davar sağmayı da, davar 
gütmeyi de, çul dokumayı da, kendi özünü kültürünü 
de bilmiyor. Şehrin içinde yaşayan çocuk ile dağdaki 
çocuğun mutluğu da bir olmuyor aslında. Dağdaki 
çocuklar ufak şeyle mutlu olmasını biliyor. Mesela 
Yörük çocuğu sürekli yürüyor, sürekli iş tutuyor ama 
onlara bu iş tutar gibi değil de oyun gibi geliyor. Çün-
kü o çocuklar bunun farkında, bu hayatın farkında. 

Yörük obalarında aile ve akraba bağları çok kuv-
vetlidir. 

Şimdiki zamanın insanı akıllı bilgili, hepsi irfanca 
konuşuyor ama tılsım bozuldu. İnanca, örfe, adete, 
kültüre bağlılık çok azaldı çok. Yörüklerin manevi 

inançları da çok yüksektir. Yaşadıkları çadırların di-
reklerinin beş tane olması İslam’ın beş şartını sim-
geler.

Zor koşullar içinde büyüyen çocuklarını gelenek-
leriyle korumaya çalışıyorlar. Tuz kavuruyorlar nazar 
olmasın diye,  kurşun döküyorlar aman göze gelme-
sin diye. Sorunsuz geçen bir önceki yurtta yanan 
ocaktaki kömür parçaları yeni kurulan ocakta yakılır, 
yeni yurtları da güvenli, bereketli olsun diye. Gözardı 
edilmeyen çocuklar devenin altından üç kez geçirili-
yor zayıf, çelimsiz olmasın diye.  Bebeler belinden ça-
dırın direğine bağlanır çadırdan kaybolmasınlar diye. 
Yayla evlerinin kilidi rüzgar, kapısı etektir. 

Akşam oldu mu bebelerin belindeki ipler çözülür. 
Çünkü uyurken yürümez bebeler Yörük olsa bile. Yö-
rük doğdular ama Yörük kalacaklar mı şüpheli. Ne 
kadar konuşsak az belli ki yakında bir rengini daha 
yitirecek Anadolu. 

Ne yazık ki yakın bir gelecekte eski zaman hikaye-
leri olacaklar dergilerde…

ayat bir otobüste yolculuğa benzer. Başını 
cama yaslarsın ve seyretmeye başlarsın. 
Gelenler geçenler ve sen hiç bir şeye mü-

dahale edemezsin. Bir taraftan baktıkların diğer 
taraftan da kaçırdıkların hayatın gerçeğidir. Gözü-
nü kapatırsın hayal kurmaya başlarsın.  

O an yolun bir kısmını fark edemezsin, nasıl 
geçtiğini anlamadan ulaşman gereken yere yaklaş-
mışsındır. 

Bundan mutlu veya mutsuz, sadece yaşamak 
zorundasındır. Hayat da bu değil midir zaten! 
Anlık kararlar alırsın, o an seni mutlu eder, ama 
sonra hep düşündürür. Mutluluk sonradan acı 
çekmektir belki de! 

Sahiden mutluluk nedir? Yanında sevdiğinin 
olması mı? Radyoda çalan müzik mi? Sinemada 

izlediğin film mi? Yoksa bu soruya cevap ararken 
aklına ilk gelen mi? Mutluluğun ne olduğunu arar-
ken kaçırdıklarındır mutluluk. Ama sen farkına 
bile varmadan yüzünde küçük tebessümle uzak-
laşmışsındır ondan. Hayat bazen karşına öyle bir 
şey çıkarır ki, tam yıkıldım dersin pes etmek ister-
sin ama devam etmen gerekir. Adım atmak dahi 
istemezken mutluluğa koşmanı isterler senden.

Sanırım büyüdüğümüz için beklentilerde artı-
yor. Büyümek bu kadar acı çektiriyor muydu sahi-
den? Neden hep soru işaretleri var kafanda? Neden 
sadece mutluluğu istiyorsun? Acı çekmek mutlulu-
ğun yaklaşmasıdır unutma! Gecenin karanlığı gü-
nün aydınlanacağının habercisidir ya hani, ve ne 
kadar kararırsa o kadar yaklaşmışsındır sabaha. 
Durma, her şeye rağmen bir adım daha at. Hayat 
bazenlere rağmen bazen gerçekten güzel.

Hayat
    bazen...

Ayşe Kübra TÜYSÜZ

H
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Karain Mağarası, Antalya’nın 30 km kuzeybatısında, 
Döşemealtı ilçesinin Yağca mahallesi sınırları içerisinde yer 

alan Paleolitik Dönem’den1 kalma doğal bir mağaradır.

Mağaranın bulunduğu Batı Toros Dağ Zinciri içerisinde 
yer alan Katran Dağı, doğuya doğru alçalan Kretase 
Dönemi2 kalkerli yamaçları içine oyulmuş, ortada 

ise deniz yükselmelerinin etkisiyle oluşmuş geniş bir 
traverten ovasına hakim konumdadır.

Karain Mağarası
Arkeolojik Keşif  Süreci

Karain Mağarası, merhum Türk arkeoloğu Prof. 
Dr. İsmail Kılıç Kökten tarafından 1946 yılında bi-
lim dünyasına kazandırılmıştır. Prof. Dr. İsmail Kı-
lıç Kökten 1946 yılından 1973 yılına kadar çok zor 
koşullar ve kısıtlı olanaklarla yapılan arkeolojik kazı 
çalışmalarında mağaranın geçmişine ilişkin önemli 
bilgilere ulaşılmıştır. Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten’in 
vefatıyla 1985 yılına kadar Karain Mağarası’nda ar-
keolojik kazı çalışmaları durmuş ve 1985 yılında Prof. 
Dr. Işın Yalçınkaya’nın başkanlığında disiplinler ara-
sı bir çalışma prensibi benimsenerek kazı çalışmaları 
tekrardan başlamıştır. 1990’lı yıllara gelinceye kadar 
Almanlar, Fransızlar ve Belçikalılarla sistemli arkeo-
lojik kazı şekli oluşturulmuştur. Almanlarla oluştu-
rulan karelaj3 (Kareleme) sistemi günümüzdeki kazı-
larda da devam etmektedir. Günümüzde mağaradaki 
kalıntıları ortaya çıkarmak için Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Öncesi Arkeo-
lojik Anabilim Dalı ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Harun Taşkıran önderliğinde kazılar devam et-
mektedir.

Karakteristik Özellikleri
Yapılan kazılar sonucunda mağaranın Paleolitik, 

Neolitik4, Kalkolitik5 ve ilk Tunç Çağlarında sürekli 
yerleşim alanı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Klasik Çağlarda ise duvarları üzerinde yer alan ki-
tabe ve adak nişlere5 göre tapınma ve adak yeri ola-
rak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Özellikle Paleolitik 
Çağlarının kronolojisi için çok önemli bir konuma 
sahiptir. Mağara duvarında yer alan adak kitabe ve 
adak nişleri geç Roma ve Bizans dönemlerine aittir. 
Grekçe yazılmış olan bu yazıtlara göre bir dağ tan-
rıçasına tapınma vardır. Bu bilgiler bize uzun çağlar 
boyunca mağaranın tapınma alanı olarak kullanıldı-
ğını da göstermektedir. Ayrıca yaşam kalıntısı olarak 
bulunan el baltası mağarada yaşayanların kendileri-
ni korumak ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için 
aletler üretmeye başladıklarını gösteriyor. 1990’lı 
yıllardaki kazı çalışmalarında Orta Paleolitik çağı in-
sanı Homo Sapiens’in kafatası bulunmuştur. Ayrıca 
mağarada çeşitli kesici taş aletler, fil, su aygırı, ger-
gedan, mağara ayısı, panter, kaya damanı, vaşak, dağ 
keçisi gibi hayvanların kalıntıları da bulunmuştur. 
Anadolu’nun son avcı toplayıcılarına ait malzemelere 
de rastlanmıştır. Hala gün yüzüne çıkmayı bekleyen 
kalıntılar açığa çıkmayı beklemektedir.

Kendine Has Özelliği
Birçok mağarada Paleolitik dönemin tek evresi ya-

şanmışken Karain Mağarası’nda Paleolitik dönemin 
üç evresi (Alt, Orta, Üst Paleolitik) yaşanmıştır. Bun-
dan dolayı Karain Mağarası yerleşim ve kalıntılarıyla 

Nilgün BUYRUKZafer ÖNER

İnsanlığın 100 binlerce yıllık meskeni
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Anadolu ve dünya tarihi açısından büyük önem arz 
etmektedir. Günümüzden 800 bin yıl önce insanlar 
buraya yerleşmişler ve MS 6. Yüzyıl’a kadar burada 
yaşamışlardır. Bu özelliğinden dolayı sadece Türki-
ye’nin değil, dünyanın da sayılı mağaralarındandır. 

Mağaranın İç Bölümleri (Gözleri)
Karain Mağarası’nda farklı büyüklüklere sahip 

yedi göz vardır. Arkeolojik kazı çalışmalarına kolaylık 
sağlaması açısından bu gözler A-B-C-D-E-F-G olarak 
isimlendirilmiştir. Mağaranın insanlık tarihi boyun-
ca Pleistosen7 ve Holosen8 dönemlerinde insa-
noğlunun ataları için çok önemli bir yaşam 
alanı olduğu anlaşılmaktadır. Mağara-
nın yedi tane gözü olmasına rağmen 
kazı çalışmaları yoğunluğunun art-
tığı yerler E ve B gözleridir.

E gözünün mevcut dolgu-
suna baktığımızda 11 metre-
ye ulaşan bir tabakalaşmayla 
karşılaşırız. Karain’in en kalın 
dolgusunu barındıran E gö-
zünde yapılan kazı çalışması 
sonucunda Alt ve Orta Paleo-
litik dönemlerin varlığı ortaya 
çıkmıştır. Orta Paleolitik döne-
mi günümüzden önce 160 bin ile 
60 bin yıl arasındadır. Alt Paleoli-
tik dönemi Uranium-thorium yönte-
miyle günümüzden önce 400 bin yılına 
ait olduğu belirlenmiştir. 

B gözüne bakacak olursak bu gözün içermiş ol-
duğu dolgu E gözündeki kadar kalın olmasa da çok 
önemli buluntulara sahiptir. Çok uzun sürmüş olan 
buzul çağı boyunca insanlar avcı toplayıcı, konar-gö-
çer yaşam tarzını benimsemişlerdir.  Buzul çağın bit-
mesiyle başlayan Holosen evre başlangıcındaysa dö-
nem insanları besin üretmeye başlamış bunun gereği 
olarak da yerleşik yaşama geçmişlerdir. 

Bir kültür ve tarih mirası olarak Karain
40.000’in üzerinde olduğu tahmin edilen mağa-

ralarıyla Türkiye “Mağaralar Cenneti” olarak bilin-

mektedir. Nitekim, Karain Mağarası sahip olduğu 
nitelikler ve barındırdığı kalıntılar ile kültür turizmi 
açısından önemli bir potansiyele sahiptir. 

800 bin yıl öncesinden başlayarak günümüze ka-
dar kümülatif olarak gelen tarihi kalıntılara baktı-
ğımızda Karain’de yaşayanların yaşam tarzları, dini 
ibadetleri, inançları ve figürleri yardımıyla kültürle-
ri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Ancak, Karain 
Mağarası dünya üzerinde kültür turizmi açısından 
yeri doldurulamayacak değere sahip olmasına rağ-
men gereken ilgiyi görememektedir. Dünyada benzer 

özellikleri taşıyan Fransa’da bulunan Lascaux 
Mağarası’nın, İsapanya’da bulunan Alta-

mira Mağarası’nın daha fazla ziyaret-
çi çektiğini görmekteyiz. Malesef 

bunun nedeni tarih-kültür bilin-
cinin oluşturulamaması, tespit 
edilen eksikliklerin giderilmesi 
için yatırımların yapılmamış 
olması ve tanıtımın yetersiz 
olmasıdır. 

Karain’in turistik 
önemi 

Türkiye’de 40.000 üzerinde 
mağara olmasına rağmen sade-

ce 54 tane mağara turizme açıl-
mıştır. Turizme açılan mağaralar 

arasında Karain Mağarası tarihi ve 
kültürel birikimi açısından önceliğin 

verilmesi gereken bir mağaradır. Özellik-
le Türkiye’de başka bir örneği bulunmamasına 

rağmen beklenilen ziyaretçi sayısına ulaşamamıştır. 
Damlataş veya Dim gibi mağaralar sarkıt ve dikit-
lerin muazzam uyumuyla, ortaya çıkan görsel şöle-
niyle ziyaretçileri cezbetmekte ve Karain’in bir adım 
önüne geçmektedir. Ziyaretçilerimizin göz ardı ettiği 
nokta Karain Mağarası’nın insanlık tarihi açısından 
sahip olduğu tarihi kalıntıların bizlere rehberlik et-
tiği gerçeği ve kültürel derinliğidir. Karain Mağarası, 
Anadolu’da ilk insan yaşam kalıntılarının bulunduğu 
tek mağaradır. Şu bir gerçektir ki mağaraya girdiği-
nizde hissettiğiniz tarihin gizemli yükününü diğer 
mağalar da bu kadar belirgin yaşayamayacaksınız. 

ÜCRETLİ GİRİŞ BİLGİLERİ ÜCRETSİZ GİRİŞ BİLGİLERİ TOPLAM ZİYARETÇİ

YIL ÜCRETLİ 
ZİYARETÇİ

BİLET 
GELİRLERİ

ÜCRETSİZ 
ZİYARETÇİ

MÜZEKART vb 
KARTLI ZİYARETÇİ

2011 6.667 20,001 10.207 9.323 26.197

2012 6.621 30,753 12.059 10.679 29.359

2013 6.019 30.095 8.664 9.152 23.835

2014 6.238 29.440 3.770 2.659 12.703

2015 6.763 33.815 2.590 2.142 11.459

Antalya Müzesi’nden edindiğimiz tabloya bak-
tığımızda geçmiş yılların ziyaretçi sayılarında gide-
rek azalma olduğu görülmektedir. Toplam ziyaretçi 
sayılarındaki büyük düşüş göze çarpmaktadır. Elde 
edilen bilet gelirlerinde ise dalgalanmalar yaşanmak-
tadır. Ücretli giriş yapan ziyaretçi sayıları birbirleri-
ne yakın olsa da bilet gelirlerinde 2011 yılına göre 
bir artış yaşanmıştır. Bunun sebebi 2011’de yapılan 
ücret tarifesi değişikliğidir. 3 TL olan giriş ücreti 5 
TL olarak değiştirilmiştir. Tabloya göre özellikle üze-
rinde durulması gereken nokta ücretsiz geçişlerdeki 
azalıştır. Bu azalışın sebebi araştırılarak yeni stra-
tejiler geliştirilmeli toplumun, özellikle yerel halkın 
dikkati çekilmeli, bilinçlenmeleri sağlanmalı ve müze 
kartı bilinci oluşturulmalıdır. (Müzekart sahipleri, 
bir yıl boyunca özel müzeler hariç Türkiye’deki ören 
yerlerini ve müzeleri ücretsiz ziyaret edebiliyor.)

Karain’in turizm potansiyeli
Yüzyıllar içinde değişim göstererek günümüze 

ulaşan mağaralarımız eşi benzeri bulunmayan doğal 
varlıklarımızdır. İnsanlığın gelişiminin sessiz tanık-
ları olan mağaralarımız sahip olduğu zenginlikleriy-
le turizme katkıları yadsınamaz derecededir. Karain 
Mağarası bulunan aletler, hayvan ve insan fosilleri, 

çeşitli figürleriyle bilim dünyasının ilgisini çekmek-
tedir. Bilim dünyasının olduğu kadar bilinçli kültür 
turizmi severlerin de dikkatini çekmektedir. Daha 
fazla kültür severin ilgisini arttırmak için bireyler 
olarak bizlerde üzerimize düşen görevi yerine getir-
meli ve tanıtım yapmalıyız. Unutulmamalıdır ki en 
iyi pazarlama yöntemi kulaktan kulağa yapılan yön-
temdir.

Toplumlar kültürlerini, gelenek göreneklerini, örf 
adetlerini nesilden nesile aktardıkça köklü ve güçlü 
bir toplum olarak varlığını sürdürmeye devam ede-
cektir. Farklı kültürler içerisinde asimile olmadan 
kendi değerlerimize sahip çıkarak farkındalık yarat-
malıyız. Gelin hep birlikte bu eşsiz mağaranın ka-
pılarını dünyaya açabilmesi için bize söylediklerine 
kulak verelim, sessiz tanıklığına son verelim ve biz 
onun sesi olalım.

1) Kretase Dönemi: Günümüzden 142 milyon yıl önce 
başlayıp 65 milyon yıl önce sona eren dönem.
2) Paleolitik Dönem: Yontma Taş Devri
6) Karelaj: Enlem ve boylam derecesi arası bir oluşturulan 
kareler. Kuzeyden güneye doğru alfabetik sıraya doğru 
büyük harflerle (A, B, C) ve batıdan doğuya doğru rakam-
larla (1, 2, 3, 4) ifade edilir.

3) Neolitik Dönem: Cilalı Taş Devri
4) Kalkolitik Dönem: Bakır Taş Çağı
5) Niş: Mimari yapılarda duvar içinde yapılmış oyuklar.
7) Pleistosen Dönem: Buzul Çağ
8) Holosen Dönem: Buzul çağının bitmesinden günümü-
ze kadar olan süreç.

Dipnotlar:
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rhan Okulu, 2015 Kırkpınar Başpehlivanı. 
Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Spor Ku-
lübü’nün baş güreşçisi. Türkiye’de Kırkpı-

nar’da güreş tutan 57 baş güreşçinin en iyilerinden. 
Ata sporu yağlı güreşlerin en çok ilgi gördüğü yer-
lerden biri olan Antalya’nın göz bebeği. O Torosla-
rın Yörük çocuğu. Lakabı “geri vitesi olmayan”... Za-
manında “bunun boyu kısa, bundan güreşçi olmaz” 
diyenlere er meydanında vermiş cevabını. 2015’te 
Türkiye’nin en büyük yağlı güreş organi-
zasyonu olan Edirne Kırkpınar’da ele-
melerde 2005 başpehlivanı Şaban 
Yılmaz’ı, çeyrek finalde önceki 
yılın başpehlivanı Fatih At-
lı’yı, yarı finalde 2013 baş-
pehlivanı İsmail Balaban’ı, 
finalde de 2006 başpeh-
livanı Osman Aynur’u 
yenerek şampiyon oldu. 
Hatta, Milliyet Gazete-
si çeyrek finalde önceki 
yılın şampiyonu Fatih 
Atlı’yı yendikten sonra 
“Kırpınar’da Şok” diye 
başlık atmıştı. Sadece 
2015 yılında katıldığı yağ-
lı güreş müsabakalarında 
17 şampiyonluğu var. “Altın 
kemer” ona çok yakışıyor. O 
başarılarıyla şımarmamış, yol-
da yürürken, lokantada yemek 
yerken bile karşılaşabileceğiniz sıra-
dan biri. Mütevazi ve saygılı kişiliğiyle ön 
plana çıkan bir sporcu. O Döşemealtılı ve Antalyalı 
gençlerin esin kaynağı, rol-modeli.

Biz sorduk, o tüm samimiyetiyle cevap verdi. Ba-
kalım neler söylemiş:

Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Ben Orhan Okulu. 27 yaşındayım. 1989 yılında 

Kumluca’da doğdum, orada Yörük kültürü ile büyü-
düm. Ortaokul mezunuyum. 2014 yılından evlen-
dim, bir yaşında Elif adında bir kızım var. 2015 yılın-
da Edirne Kırkpınar’da şampiyon olarak “Kırkpınar 
Başpehlivanı” unvanını aldım. Şu anda Kırkgöz Dö-
şemealtı Belediyesi Spor Kulübü baş güreşçisi olarak 
takımımla birlikte yağlı güreş müsabakalarına katılı-

yorum. 102 kiloyum. 

Yağlı güreşe ne zaman 
başladınız? Kariyeriniz nasıl 

ilerledi?
Yağlı güreşe 8-9 yaşlarında 

başladım. Er meydanına ilk 
defa daha çocuk yaşta Fes-
likan Yaylası’ndaki yağlı 
güreşlere katılarak çıktım. 
Daha ilk güreşimde 2’nci 
olmuştum. 2006 yılında 
Kumluca Belediyesi Spor 
Kulübü’nde profesyonel 
güreşçiliğe ilk adımımı 
attım. 2012’de Kırpı-

nar’da başaltında final ya-
parak baş güreşçi olmaya 

hak kazandım. Baş güreşçi 
olarak Kırkpınar’da ilk defa 

2013 yılında güreştim. 2014 
yılında Muratpaşa Belediye Spor 

Kulübü’ne, son olarak 2015’te de 
Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor 

Kulübü’ne transfer oldum. 

Sizi yağlı güreşçi olmaya yönelten şey neydi?
Babamın yağlı güreşlere büyük ilgisi vardı. Benim 

ilgim de ondan geliyor. Bizim oranın çocukları son-
radan güreşçi olur ya da olmaz, ama daha 6-7 yaşın-

ORHAN OKULU

Er meydanlarının “geri vitesi 
olmayan” başpehlivanı

Zübeyde ÖKDEMCaner ERDOĞAN

O
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da kıspet giyer, kendilerini er meydanında bulurlar. 
Yani bizim orada bir gelenek ve alışkanlık olmuş ar-
tık.  

Güreşçi olmasaydınız ne olurdunuz?
Çiftçi olurdum. Baba mesleğini devam ettirirdim. 

Peki minder güreşi denediniz mi hiç? Sizce 
hangisi daha popüler?

(Gülerek anlatıyor) Evet, 2004’te Ankara’ya gittim 
ancak 1 hafta sonra geri döndüm. Aynı tadı alama-
dım. Zaten minder güreşine ilgi yok. 2 kere dünya 
şampiyonu olan güreşçi bir kardeşimiz “Abi ben 2 
kere dünya şampiyonu oldum, olimpiyatlara gidip 
ülkemi temsil edeceğim, belki orada da olimpiyat 
şampiyonu olacağım. Gittiğimiz yerlerde kimse beni 
tanımıyor, kimse fotoğraf çektirmiyor. Ama insanlar 
Orhan Okulu’yu ya da Ali Gürbüz’ü görünce hemen 
tanıyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar.” demişti. 
Aynen öyle durum. Yağlı güreşe özel bir ilgi ve sevgi 
var. Minder güreşine göre daha popüler. 

Alışılmış yağlı güreşçilere göre boyunuzun 
kısa olması, cüsseli olmamanız sizin için bir 
dezavantaj oluyor mu?

Sayılmaz. Ben 102 kiloyum, benden 20 kilo daha 
fazla olanlar da var. Ancak, yağ sürüldüğü için sürü-
len yağ güreşi dengeliyor. Boyun uzun olması, cüsseli 
olmanız az da olsa avantaj sağlayabilir, ancak güreşin 
sonucuna pek etki etmiyor. Çünkü boyunuzun kısa 
olmasının da az da olsa bazı avantajları olabiliyor. 
İyi hazırlandıysanız boyun ya da cüssenin bir önemi 
yok.

Antalya’da yağlı güreş neden sizce bu denli 
büyük bir ilgi görüyor? 

Yörük kültüründen olsa gerek. Ata sporumuz so-
nuçta. 

Sadece Yörüklükle mi ilgili sizce? Çünkü, 
Adana, Mersin ve Muğla’da da Yörük kültürü 
var, ancak oralarda Antalya’da olduğu 
kadar ilgi görmüyor.

Evet haklısınız. Halk yağlı 
güreşçileri seviyor ve des-
tekliyor. Örneğin, bir 
güreşçi Kumluca’da 
bir lokantaya gidip 
yemek yediğinde illa 
ki biri hesabını öder, 
güreşçiye para ödet-
mezler. Bu ilgi, alaka 
ve tabi ki yağlı güreş-
çi olmanın sağladığı 
saygınlık gençlerin gü-
reşe ilgi göstermesinde 
önemli bir faktör. Gençler 
ilçelerde, köylerde başka bir 

şekilde tanınmayacaklarını bildiklerinden, yağlı gü-
reşçi olarak tanınacaklarını, saygı göreceklerini bili-
yorlar. İmkanları da kısıtlı, pek bir alternatifleri de 
yok. Gençler paranın değilse de saygınlığın peşinde 
daha çok. Bizim oralarda (Kumluca) yağlı güreşçi bir 
profesörden, doçentten, cerrahtan daha çok bilinir, 
ilgi görür. Hatta Antalya’daki belediye başkanları baş 
pehlivanla birlikte bir yere gittiğinde güreşçi daha 
çok tanınıyor.  Antalyalı bir yağlı güreşçi başka şehir-
lerdeki güreş müsabakalarında şampiyon olunca “be-
nim yöremin çocuğu kazandı” diye gurur duyuyorlar. 
Son yıllarda Kırkpınar’da Antalyalı güreşçilerin boy 
göstermesi gururlandırıyor onları. Kimi zaman tersi 
de oluyor. Mesela yıllar önce Samsunlu Güreşçi olan 
Recep Kara aynı müsabakada 3 Antalyalı güreşçiyi 
yenmişti. O zaman da üzülüyorlar işte. Sonuçta bir 
güç mücadelesi var. Kim ya da hangi yörenin çocuğu 
daha güçlünün cevabı er meydanında. 

Sizce Antalya’da futbola mı, yoksa yağlı güreşe 
mi ilgi daha fazladır? 

Antalya’da güreşe eskilerden beri büyük ilgi var-
dı. Sonra bir jenerasyon futbola daha çok ilgi gös-
termeye başladı. Ancak, son 8-10 yılda güreşe olan 
ilgi çok daha fazla. Diğer çoğu şehirlerin aksine şu 
anda Antalya’da en çok ilgi gören spor futbol değil, 
yağlı güreştir. Yağlı güreşlerdeki seyirci sayısı Antal-
yaspor’un seyirci sayısından daha fazladır. 

Yağlı güreşten elde ettiğiniz gelir sizi tatmin 
ediyor mu? Yaptığınız işe değiyor mu?

Açıkçası baş altı olduğunuzda aldığınız para yap-
tığınız işe değmiyor. Başa çıktıktan sonra da belli bir 
noktaya gelinceye kadar çoğu zaman kendi cebiniz-
den yiyorsunuz. Ancak baş güreşçi olarak başarılar, 
dereceler gelmeye başladıkça para kazanmaya baş-
lıyorsunuz. Ya belediye spor kulüplerinin sporcusu 
olarak, ya da Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları-
nı bitirip Beden Eğitimi öğrencisi olarak düzenli bir 
maaş almaya başlıyorsunuz. Katıldığınız güreş mü-
sabakalarında elde ettiğiniz her derecede ya da ör-

neğin Kırkpınar başpehlivanı olarak ka-
tıldığın güreş müsabakalarında 

hatırı sayılır paralar kazanı-
yorsunuz. Türkiye’de 71 

baş güreşçi var ve 57’si 
Kırkpınar’da güreşe-

biliyor. Yani bu işten 
tatmin edici para 
kazananların sayısı 
ancak bu kadar. 

Son yıllarda Antalyalı güreşçilerin yağlı güreş 
müsabakalarında büyük başarılar elde ettiğini 
görüyoruz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?

Antalya’da yağlı güreşçiler için imkanlar çok fazla. 
İlginin yüksek olması beraberinde belediyelerin bu 
spora büyük yatırımlar yapmasını sağlıyor. Döşeme-
altı, Konyaaltı, Muratpaşa, Büyükşehir, Serik, Aksu, 
Kemer, Kumluca, Manavgat Belediyeleri yağlı güreşe 
ciddi yatırımlar yaptılar, yapmaya da devam ediyor-
lar. Bu da spor kulüpleri arasında büyük bir rekabeti 
ve prestij mücadelesini beraberinde getiriyor. Başarı-
lar geldikçe,  yatırımlar karşılığını almaya başladıkça 
sporcuya olan destek de daha çok artıyor. Sonuçta 
güreşçi kazandığında belediye başkanı da bu başarı-
nın sahibi olarak er meydanında boy gösteriyor, bü-
yük bir prestij bu. Bu şovu on binlerce kişinin önünde 
başka bir sporda yapamazsınız. Mesela Antalya’nın 
aksine Kırkpınar Güreşlerinin yapıldığı Trakya böl-
gesinde güreşe eski zamanlarda olduğu gibi ilgi yok. 
Bu da o bölgede yağlı güreşe yatırım yapılmaması 
anlamına geliyor. Şimdi o bölgede Kırkpınar’ın şa-
tafatından etkilenen bazı belediyeler yeni yeni yatı-
rım yapmaya başladılar. Tabi sadece Antalya’da değil 
Türkiye’de de yağlı güreşe ilginin artmasında televiz-
yon çok önemli. Yağlı güreşlerin NTVSpor, TRT Spor 
Eurosport ve yerel kanallarda yayınlanması bir kırıl-
ma noktasıdır güreş için. Evde baba güreşi izlerden 
çocuk da yanında izliyor. Bu da yağlı güreşin popü-
lerliğinin artmasını, daha fazla sevilmesini, hiç yağlı 
güreşlere ilgi duymayan kişilerin bile iyi kötü bilgi 
sahibi olmasını sağlıyor. Kırkpınar’a ve diğer büyük 
güreşlere gidemeyen Antalyalılar güreşleri televiz-
yondan canlı izleyebiliyorlar. İlgi hiç düşmüyor. 

Peki yağlı güreşte Antalyalılar arasındaki 
rekabeti ne durumda? 

Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Osman Aynur, Meh-
met Yeşil Yeşil son dönemde yetişmiş  önde gelen An-
talyalı başpehlivanlar. Dahası da var alttan yetişiyor. 
Hepimiz arkadaşız zaten. Aynı yörenin çocuklarıyız. 
Güreş arası oturup beraber çay içerken o arada kura 
çekiliyor, bir bakmışız rakip olmuşuz. Şakalaşıyoruz, 
gidip güreşiyoruz. Güreşten sonra da çay içmeye de-
vam ediyoruz. Yılda 30-35 güreşe katıldığımız için 
güreş yoğunluğu başlayınca hemen hemen her haf-
ta sonu beraberiz oluyoruz zaten. Mesela geçen yıl 
İsmail Balaban ve Osman Aynur’la belki 10-15 defa 
güreş yapmışızdır. Birbirimize yenilince çok da üzül-
müyoruz, “ne olacak sonrakinde kazanırız” diyoruz. 

Geçen yıl Kırkpınar’da son 4’te 3 güreşçi vardı. 
Bu yıl son 4’de 4 Antalyalı görmemiz mümkün 
mü?

Olmasını isterim. Bu yıl İsmail Balaban ve Osman 
Aynur’la birlikte Ali Gürbüz’ün de güreşecek olması 
bu ihtimali güçlendiriyor. Ancak bu tamamen kuraya 
bağlı. Kimin kiminle güreşeceği belli olmuyor. Yani 
şans. 

Hayallerinizin ne kadarına ulaştınız? Bundan 
sonraki hayalleriniz nelerdir? Mesela 10 yıl 
sonra Orhan Okulu’yu nerede göreceğiz?

Güreşe daha yeni başlayan bir çocuk için en büyük 
hedef Kırkpınar’da başpehlivan olarak şampiyon ol-
maktır. Ben bu hayalime ulaştım. Artık yeni hedefim 
Kırkpınar’da 3 defa ardarda kazanarak altın kemerin 
ebedi sahibi olmak. İnşallah 10 yıl sonra da halen gü-

Antrenör Kemal Yılmaz, 
Orhan Okulu’nun 
başarılarında büyük 
pay sahibi.

Orhan Okulu (sağ altta) yağlı güreşe 8-9 yaşlarında başlamış.
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reş yapıyor olacağım. 45 yaşına kadar güreş yapılabi-
liyor, ben de yapabileceğime inanıyorum. 

Er meydanında bir lakabınız var mı? 
(Burada cazgır araya giriyor) “Geri vitesi olmayan!”. 

Bu lakap 2014’ten beri kullanılıyor. 

Daha önce hiç sakatlık geçirdiniz mi?
2007’de Edirne finalde arka çapraz bağlarım kop-

tu. Sonraki yıl bu sakatlığın  etkisiyle  güreşemedim, 
derece de yapamadım. Bir kere de bilekten ufak bir 
sakatlık geçirdim. Ameliyat oldum, 1 ayda düzeldiği 
için o güreşmemi etkilemedi. 

Kırkpınar’da hakem başpehlivanlığınızı ilan 
ettiği an ne düşündünüz? Yani insan o an ne 
düşünür? 

2 gün uyuyamadım o heyecanla. (gülüyor) İnsan 
önce inanamıyor. İlk güreşlerim yorucu geçmişti. 
Belki de o güne kadar olmayan bir sıcak vardı. O yüz-
den zor geçti. Yorgun çıkmıştım final güreşine, hep 
derece yapmış kişileri yenerek gelmiştim finale. Ku-
ralarda şans benden yana değildi, yendiğim güreşçi-
lerin 4’ü geçmiş dönem şampiyonlarıydı.

Bu yıl Kırkpınar’a nasıl hazırlanıyorsunuz? 
Nasıl bir mücadele sizi bekliyor? Sizce en güçlü 
rakipleriniz kimler olacak? 

6 aydır Kırkpınar için hazırlanıyoruz. 2 defa kış 
kampı yaptık. Özellikle kros koşu ağırlıklı çalışmalar 
yaptım. Kırkpınar öncesi Korkuteli’de tekrar kampa 
gireceğiz. Kırkpınar güreşleri öncesinde -örneğin 
Kumluca güreşlerinde- gösterilen  performanslar 

aşağı yukarı Kırkpınar’da kimlerin daha iddialı oldu-
ğunu, hatta kimin başpehlivan olabileceği konusun-
da fikir veriyor. Bu yıl 8-10 tane güçlü rakip var. Bi-
rini ötekinden ayırmak pek mümkün değil. Rakibin 
kim olduğunun çok da bir önemi yok. (Takım arkadaşı 
orada söze giriyor) “Orhan Okulu’nun en büyük rakibi 
Orhan Okulu’nun kendisidir!”  

Yağlı güreşçi olmanın en büyük zorluğu nedir 
sizce?

Eşime ve kızıma yeteri kadar zaman ayıramıyo-
rum. Bir de sosyal hayatım olmuyor tabii. Çoğu za-
man bir antrenman yapıyorum, dinlenip tekrar ant-
renman yapıyorum. Sürekli kamplar oluyor. “Haydi 
bir çay içmeye gidelim” diyemiyorsunuz. 

Güreşlerde hiç unutamadığınız bir an var mı?
Var tabi. 2014 yılında Recep Kara ile Kırkpınar 

çeyrek finalinde güreşiyorduk. Kazanma hamlesiy-
le onun paçasından tuttum. Yağdan dolayı bir anda 
elim paçadan kaydı boşa çıktı. Bir anda dengemi 
kaybedip onun önüne düştüm. Tam kazanacakken 
kaybettim. (Soruyoruz: Bu olay nasıl bir ders oldu sizin 
için?) O gün kendi kendime dedim ki “paçayı sıkı tu-
tacaksın”. (kahkaha kopuyor)

Ailede başka yağlı güreşçi var mı?
Abim var. Başaltı güreşçisi. (Soruyoruz: Hiç karşı-

laştınız mı?) 4-5 kere karşılaştık. Kırkpınar’da “kü-
çük orta”da çeyrek finalde karşılaştık ben kazandım. 
Kumluca güreşlerinde de o kazanmıştı. Başaltında 
Elmalı güreşlerinde final yapmıştık. 

ORHAN OKULU

Hobi: Avcılık 

Takım: G.Saray 

Renk: Kırmızı 

Uğurlu sayı: Kırk 

Yemek: Barbunya

Şu an bulunduğunuz noktayı kime 
borçlusunuz?

Babam, annem, eşim, 2005 yılından beri beraber 
çalıştığım hocam Kemal Yılmaz. 

Kemal Hocam, yağlı güreşçilerin genel 
karakterlerini, dünyalarını bize anlatır 
mısınız? 

Bizde güreşçiler seviliyor. Bir lokantaya gidiyor-
sunuz Orhan Okulu, İsmail Balaban, Osman Aynur, 
Mehmet Yeşil Yeşil ya da Ali Gürbüz yan masada 
yemek yiyor, çay içiyor. Yolda yürürken yanınızdan 
yürüyor, selamlaşıp geçiyorsunuz. Yani halkla çok 
iç içeler. Halkın çocukları onlar. Çok mütevaziler, 
bu yönleriyle daha çok seviliyorlar. Tabi bunda daha 
çocukluktan itibaren aldıkları güreş kültürü ve spor-
cu disiplininin de büyük etkisi var. Şımarık, haşarı, 
ukala, parayı görünce değişen çocuklar çıkmaz biz-
de. Hocalarına, takım arkadaşlarına, rakiplerine ve 
herkese saygılı olmayı öğreniyorlar ilk önce ve öyle 
yaşıyorlar. Bir güreşçiler yaş olarak kendilerinden 
daha büyük olan başka bir güreşçiye saygıda kusur 
etmez. Güreşin temel felsefesi bu. Dahası, güreş bir 
ekip işidir. Genellikle başpehlivanlar ön plana çıkı-

yor, bu nedenle insanlarda bu şahsi bir başarıymış 
gibi algılanabiliyor. Ancak, gerçekte müsabakayı ka-
zanan spor kulübüdür, takımdır. Güreşçi o takımın 
bir parçasıdır. Takımı başarıya götüren kişidir. Bir 
kulüpte birden fazla baş güreşçi olabilir ancak takı-
mın başpehlivanı bir tanedir. Aynı takımda iki şam-
piyon güreşçi olmaz. 

Sayın Okulu, yağlı güreşlerde  resmi bahis 
oynatılmalı mı sizce?

Dualı spor, kabul görmez. Dedikodusu çok olur. 
Manevi yönü güçlü bir spor.  Özellikle daha çok mu-
hafazakâr kesimden ilgi gördüğü için hoş karşılan-
maz. Yenişilemeyen güreşlerde yazı-tura atılmasına 
bile karşı çıkılmıştı zamanında. 

Günümüz gençliğinin en büyük sorunu nedir 
sizce? 

Madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar çok fazla. 
Bu da beni çok üzüyor. Ben onların daha çocukluktan 
itibaren spor kulüplerine gelerek yağlı güreşin içeri-
sine girmelerini isterim. Çünkü bu rekabet ortamın-
da bile arkadaşlığını, takım ruhunu, disiplini, sevgi 
ve saygıyı öğrenerek yetişiyorlar, kötü alışkanlıklara 
yönelmeleri mümkün değil. (Orhan Okulu bu konuda 
elini taşın altına koyar mı? diye soruyoruz) Orhan Oku-
lu olarak gençlerimize güreşi sevdirmek, onları kötü 
alışkanlıklardan uzak tutmak için her türlü proje ve 

kampanyada öncü olmak isterim. 
Döşemealtı’nda bir yandan başladık 
aslında. Son zamanlarda antren-
manlara gelen çocuk sayısında baya 
artış oldu. Şu anda 20-30 çocuk ku-
lübe düzenli gelip gidiyor. Döşeme-
altı’nda gençler arasında yaygınlaşan 
madde bağımlılığını gençlerimizi 
yağlı güreşe yönlendirerek, onlara 
güreşi sevdirerek dur diyebiliriz.

Orhan Okulu, Nar Tanesi’nden Zübeyde Ökdem ve Caner Erdoğan’ın sorularını yanıtlıyor.

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor 
Kulübü’nün güreşçisi Orhan Okulu, 
katıldığı güreşlerden ödüllerle dönerek 
Başkan Turgay Genç’in yüzünü kara 
çıkarmıyor.
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enk ve motif olarak çok zengin, bir o kadar da 
zor dokunan Döşemealtı Halısı, 500 yıllık 
geçmişi ile Türkiye’nin en önemli kültür 

miraslarından birisidir. Bu halılarının ilk ve en yoğun 
olarak dokunduğu yer Kovanlık Köyü (Mahallesi) ol-
duğu için Kovanlık Halısı olarak da bilinir. Son 50 yıl 
öncesine kadar Yörük kültürünün ve yaşam tarzının 
etkisiyle yaylacılığın devam edildiği köyde günümüz-
de yerleşik şehir kültürü daha baskın hale gelmiştir. 

Döşemealtı Halısı uzun yıllar boyunca küçük 
boyutlu olarak dokunmuştur. Bunun nedeni halıla-
rın Yörük konar-göçerlerin taşıyabileceği, devesine 
yükleyip götürebileceği, basit ancak çok kullanışlı 
olan “ıstar” ağacında (ip ağacı) dokunmuş olması-
dır. Öte yandan konar-göçerlerin konduğu yerlerin 
sürekli değişmesinden dolayı halıların kısa sürede 
dokunması zorunlu olmuştur. Bu da halı boyutunun 
küçülmesine yol açmıştır. Ancak sonraki yıllarda 

Gelenekten Geleceğe

Prof. Dr. Cengiz SAYIN Fatma Nur ALTUN

toprağa yerleşen konar-göçerler, ihtiyaç gereği az da 
olsa Döşemealtı’nın özgün motifleri ile taban halısı 
dokumuştur. Genellikle 80×120 cm boyutlu “çeyrek”, 
125×180 cm veya 220 cm boyutlu “seccade”, 75×300 
cm boyutlu “yolluk” halı dokunmaktadır.

Gerek Kovanlık Köyü halkının öncelikli geçim 
kaynağının hayvancılık olması, gerekse de doku-
nan halıların satışında yaşanan zorluklar nedeniyle 
2000’lerin başından itibaren halı tezgâhları kulla-
nılmaz hale gelmiştir. Artık kent merkezinde bü-
yüyen köyün genç kızlarının halı dokumacılığına 
ilgi göstermemesi de yakın bir gelecekte bu önemli 
kültürel mirası yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
bırakmaktadır. Dahası, son dönemlerde doğal bo-
yaların yerini sentetik boyaların alması Döşemeal-
tı Halısı’nın doğal özelliklerinin kaybolmasına ve 
geleneksel yöntemlerden hızla vazgeçilmesine neden 
olmuştur. 

Özellikleri
Döşemealtı halıları yün malzemeden oluşur. Yün 

kirmen ile iplik haline getirilir, eski halılarda kırmı-
zı, mavi, lacivert, yeşil ve beyaz renkler günümüz 

örneklerinde ise kırmızı, bordo, yeşil, siyah, koyu ve 
açık mavi ve doğal sarı hakimdir. Döşemealtı halıla-
rının dokunduğu tezgâhlar “ıstar” adı verilen sarma 
tezgâhlardır. Döşemealtı halılarında kullanılan tez-
gâhların diğer bir özelliği de tezgâhın duvara dik da-
yanması ve duvarla tezgâh arasında belli bir açının 
olmasıdır. Dokumada atkılık, çözgülük ve ilmeklik 
ipler kullanılmaktadır.  Kovanlık halılarında başta 
kırmızı olmak üzere siyah, mavi, kahverengi, yeşil ve 
beyaz renkler yoğun olarak kullanılmaktadır.

Dokuma Tekniği ve Kalite
Döşemealtı halıları Türk (Gördes) düğümü ile 

dokunmaktadır. Türk düğümünde ilme ipliği iki bi-
tişik çözgü teline, yani çözgü tellerinin çevresinden 
iki defa dolandırılarak atılmaktadır. Uçlar bu iki telin 
arasından çekilmektedir. Bu düğüm çözgü iplikleri-
nin her ikisinden de eşit olarak dolanmasıyla oluş-
maktadır.  Halının düğüm kalitesi cm2 veya dm²’de-
ki düğüm sayısı ile ölçülmektedir. Eski Döşemealtı 
halılarında cm²’de 3 x 4 hatta 4 x 4’lük bir kaliteye 
rastlanırken, bugün bu sayı maalesef 2 x 2 ’ye kadar 
düşmüş durumdadır.

R
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Desen ve Motif Özellikleri
Halıların üzerinde gördüğümüz desenler, yüzyıl-

ların kültürel birikimleri sonucunda tarihinden  ge-
çip atasözleri gibi yalın özdeyişler halinde günümüze 
gelmiştir. Halının üstündeki her desen ve renk ayrı 
bir anlam taşımaktadır. Kovanlık yöresinde doku-
nan halılarda görülen yedi farklı göbek deseni bulun-
maktadır: Halelli, Toplu, Akrepli, Dallı, Dallı-Akrepli, 
Mihraplı (Camili), Kocasulu. 

Halelli Halı (Seccade): 74×126 cm boyutların-
dadır. Zeminin simetrik bir desene göre yerleştiril-
miş yöreye has  ‘şıngır’, ‘yantır’, ‘çıkarım’dan (arap), 
ek gibi geometrik ve sembolik motiflerle dolgulan-
dığı  halılara “halelli” denir. Halının orta zemininde 
Halelli, arap,şıngır, ambarlı su, top motifleri yer al-
maktadır. Kenar suyunda ise, öküz sidiği ve tutmaç 
suyu bulunmaktadır. 

Toplu Halı: 74×130 cm boyutlarındadır. Zemin-
de iri, haçvari, iki veya üç motif boyuna sıralanmış-
sa  böyle halılara toplu denmektedir. Toplu göbekli 
orta zeminde top, çiçek dal motifleri de görülebilir.

Akrepli Halı: 77×128 cm boyutlarındadır.  Ze-
minde çengellerden meydana gelen eşkenar dörtgen 
şekilli madalyonun iç dolgusunu akrep motifi oluştu-
rur. Madalyonların köşesinde birer çiçek motifi yer 
alır. Açık mavi, al, beyaz, kiremit rengi, koyu mavi 
renklidir. Kıvrımlar içinde çiçek köşelerde kıvrım, ke-
narlarda ise içten dışa göynek yanışı, kocasu, tutmaç 
suyu yanışlarıyla  süslüdür. Zeminde çırakman veya 

mersin yaprağı yanışı yer alır. Mihrap köşelerinde de 
heybe suyu motifi görülür.

Dallı Halı: 68×119 cm boyutlarındadır. Halının 
orta zemininde dallı motifi görülmektedir. Dallı mo-
tifin dışında iç zeminin köşelerinde de mersin yapra-
ğı görülmektedir.

Dallı Akrepli Halı: 73×138 cm boyutlarındadır. 
Akrep, dal, heybe suyu, kıvrım, tutmaç suyu motifle-
ri kullanılmaktadır.

Camili Halı: 77×140 cm boyutlarındadır. Tut-
maç suyu, ambarlı su, cami, yıldız motifleri kullanıl-
maktadır. 

Kocasulu Halı: 79×136 cm boyutlarındadır. Ha-
lının orta zemininde enli kenar bordürü olarak gö-
rülen  kocasu motifi yer almıştır. Kocasu  motifinin 
ana motifi koçboynuzu ve bunun arasında yer alan 
kıvrımlar oluşturur.

Kenar Süslemeleri
Döşemealtı halılarının kenar süslemeleri şekille-

rine göre adlandırılmıştır. Kenar süslerine halk ara-
sında ‘su’ denmektedir. 

Dallı ve dallı akrepli halıların temel motifi olan 
“Dal”; 

Enli kenar süslemelerinde görülen Koç Boynuzu 
motifi olan “Kocasu”, 

Yayvan ve stilize çiçekler motiflerinden oluşan 
“Laleli Su”, 

Gömleklerin yaka ve etek uçlarına yapılan 
kanaviçe deseninden esinlenilerek oluşturulmuş bir 
desen olan Çingilli Aksu (Göynek Yanışı); 

Motorlu bir vasıta lastiğinin bıraktığı izi andıran 
motif olan “Motor İzi Suyu”;

Sekiz köşeli iri çiçekler motiflerinden oluşan 
“Kırmızı Toplu Su”; 

Verev koyungözü dizileri arasına yerleşti-
rilmiş iri, sekizgen, içek haline sokul-
muş yıldız motifi olan “Tutmaç 
Suyu”;

Karşılıklı iki devenin alt ve üste yerleştirilmesiyle 
oluşturulan “Deve Suyu”;

Eli belinde kız motifinden oluşan “Nacaklı Su”;

Yayvan sapak boşluklarına yerleştirilmiş iri stilize 
çiçek, küçük üçgen dolgular ve geometrik şekilli mo-
tiflerden oluşan “Küçük Albay Suyu” başta gelen 

kenar süslemeleridir.

* Prof. Dr. Cengiz Sayın
öncülüğünde yürütülmüş olan 

“Gelenekten Geleceğe Döşemealtı
Halısı Projesi” kapsamında 

hazırlanmış tanıtım metninin Fatma 
Nur Altun tarafından derlenmiş 

halidir.
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Geçmişin izinde
İnsanın insan olmasından dolayı kendine sordu-

ğu sorular vardır. Biz kimiz? Nereden geldik? Nereye 
gidiyoruz? Eski Yunan’da bir koyun çobanı da, Orta 
Asya steplerinin hakimi bir boy beyi de yeşilliklere 
uzandığında yıldızlara bakar ve aynı soruları sorar 
ama farklı cevaplar verirmiş. Bu yazıya mevzu bahis 
biz Döşemealtılı Selanik göçmenlerinin hikayesi de 
Anadolu’da başlar, döner dolaşır yine Anadolu’da sü-
rer gider. Bu hikaye benim hikayemdir atalarımdan 
dedelerimden bana kalan. Benim hikayem, bizim hi-
kayemiz… 

Bizim hikayemiz Fatih Sultan Mehmet’e, hatta 
daha evveline dayanır. O zamanlar Karaman çev-
resindeki Yörükler ile Doğu’dan akın akın göç eden 
Türk boylarının bir kısmı Balkanlar’a gönderilmişler. 

Hem Anadolu’da devletin başına dert açmasınlar, 
hem de fethedilen toprakları sahiplensinler, sıkı sı-
kıya bağlansınlar diye. Yani, bizim hikayemiz Anado-
lu’da başlamış aslında. Ta gavur ellerinde devam et-
miş. Ama oraları da yurt edinmeyi bilmişler, bilmişiz. 
Oralı olmuşlar artık, oralı olmuşuz. “Balkan Türkleri” 
adını takmışlar ta o zamanlar bize. Bilmem kaç yüz-
yıl devlete sadakatle hizmet etmiş benim atalarım, 
dedelerim. Anadolu’nun geleneklerini-göreneklerini, 
hayat tarzını ve kültürünü Balkanlarda yaşamışlar, 
oraları Türkleştirmişler bir nevi. Ta ki Osmanlı ora-
lardaki hakimiyetini kaybedene kadar. İşte o zaman 
başlamış dönüşler, bir parça hüzünler.

Göç Rivayetleri
Döşemealtılı Selanik göçmenlerinin Anadolu’ya 

dönüş hikayesi 1880’lerde başlamış. 1877-1878 Os-

Döşemealtılı Selanik 
Göçmenleri

MACURLAR
Nurullah GÜRBÜZERŞükriye ÖZER

manlı-Rus Savaşı’ndan (93 Harbi) 1950’lere kadar 
Balkanlardan (özellikle de Selanik vilayeti) Antal-
ya’ya kısım kısım göçler olmuş. Yerel halk gelenlere 
“macur” (muhacır-göçmen) demiş.

Bir rivayete göre, ilk olarak 93 Harbi sonrasında 
60 hane olarak yola çıkan Selanik göçmenleri gemi-
lerle Antalya’ya ulaşmışlar.  Gelen her haneye yak-
laşık 40 dönüm arazi tahsis edilmiş. Uncalı Çiftliği 
tarafında onlara yer tahsis edilse de oranın sel bas-
kınına uğrayacağı endişesiyle oraya yerleşmekten 
vazgeçmişler. Daha sonra Döşemealtı’nda yer alan 
döşeme yolunun olduğu yere çadırlarını kurmuşlar. 
Orada da yılan gibi kuyruklu sürüngenlerin çok ol-
ması ve dağ sıcağında kalması sebebiyle yaklaşık 30 
hanelik bir grup günümüz Karataş dolaylarına geti-
rilmişler. Oraya da toprağının verimli olmasından 
yerleştikleri anlatılır, toprağı avuçlayıp “burası mem-
leket kokuyor” diyerek yerleştikleri de söylenegelir.

Diğer rivayete göre de Selanik göçmeni olan Halil 
Ağa adıyla anılan kişinin yanında gelirken zeytinyağı 
kovasıyla altın getirdiği, Antalya’nın eski semti olan 
Kaleiçi’nden yer aldığı ve kız kardeşini kaçırdıkları 
için oralardan uzaklara, Döşemealtı bölgesine yerleş-
tiği de rivayet edilir. Tabi ki bu rivayetlerin aynı anda 
doğru olması da mümkündür. 

Yaşlıların aklında bunun gibi hikayelerin kalma-
sı yer-yurt bulma konusunda çektikleri sıkıntıların 
toplumsal hafızada önemli bir yer kapladığını da 
gösteriyor bize.

Taa Selanik’ten, Tee Buralara
Günümüzde Döşemealtı’nda Selanik göçmenle-

rinin yaşadığı 4 köy (mahalle) vardır. Bu köyler De-
reli, Beyler, Karataş ve Karadon (Selimiye)’dur. Yazılı 
belgeler bu köylerdeki göçmenlerin Evenos Gazi ta-
rafından 1. Murat zamanında ele geçirilen Yenice-i 
Vardar (Yanniça) bölgesinden göç ettiklerini göster-
mektedir. Yenice 1864 yılında nahiye olarak Selanik 
(Thessaloniki) vilayetinin Tırhala Sancağına (şimdiki 
adıyla Larissa, eski adıyla Yenişehir) bağlıydı. Yani 
bahsi geçen “Selanik” bugünkü Selanik kenti değil, 
o günkü adıyla Yenişehir (Larissa) kentini de içine 
alan “Selanik vilayeti”dir. 93 Harbi’nde Osmanlı Dev-
leti’nin Ruslara ağır bir yenilgi yaşamasının (hatta 
Rus ordularının Yeşilköy önlerine kadar gelmiştir) de 
etkisiyle Yunanistan’da yaşanan karışıklıklar sonucu 
Yenice’deki Türkler oradan göç etmek zorunda kal-
mışlardır. 

Selanik’te eskiden farklı köylerde yaşayan göçmen 
aileler Döşemealtı’na yerleştirilirken bir araya geti-
rilmemişler, ayrı ayrı yerleştirilmişlerdir. Yani göçle 
gelen aileler birbirilerine karıştırılmamıştır. Ve Dö-
şemealtı’nda yerleştirilecekleri yer belirlenirken eski 
yerleşim yerlerinin niteliği, ailelerin statüsü de göz 
önünde bulundurulduğu söylenir. Örneğin, verimli 
toprakları olan Beyler köyüne yerleştirilen göçmen-

lerin verimli topraklardan göç ettikleri, hatta göç 
ettikleri yerin önde gelen “bey”lerinden (toprak ağa-
ları) oldukları rivayet edilir. Eskiden Beyler köyünün 
önde gelenlerinin “posbıyık” bırakması Selanik’ten 
Döşemealtı’na aktarılan “beylik” emarelerinden biri 
olarak görülebilir. Hatta bu köyde “Posbıyıklar” adın-
da bir sülale de vardır. 

Sözcüklerin İzinde
Kültürün en belirgin taşıyıcısı kelimelerdir. Ana-

dolu’da unutulmuş artık sadece Yunus Emre, Pir 
Sultan Abdal, Karacaoğlan gibi halk ozanlarının 
şiirlerinde yaşıyor olsa bile, Balkanlardan Anado-
lu’ya unutulmamış kelimeler de vardır. Balkanların 
engin kültürü ile Türk dilinin harmanından kopup 
gelen kelimeler… Toroslarda yerleşmiş iki kardeş-
ten birinin Balkanlarda, birinin Trakya’da 300 sene 
yaşadıktan sonra tekrar kavuşmasıdır bu kelimeler. 
Ninenizin “alık alık bakma şu kumpiri (patates) soy” 
demesidir. “Namazla (seccade) nerede” diye sorma-
sıdır bu birikim. Baylan (şımarık) çocuğa “gidişme” 
diye kızmasıdır. “Naparsın mari” diyerek selamlaş-
maktır. Edik (çocuk patiği, pabuç) gördüğünde sol 
yanının sızlamasıdır. 

Eski Düğünleri
Döşemealtılı Selanik göçmenlerinin kültürel biri-

kimi en çok düğünlerde hissettirir kendini. Önceleri 
Balkan göçmeni kızların çok güzel olduğu bilinirdi. 
Onun için kızları dışarı çıkarmaktan imtina ederler-
di. Hatta Antalya’nın şu ünlü dizeleri söylenenleri 
doğrular niteliktedir.

Bakkaldan aldım tuzu
Yerliden alma kızı
Alacaksan Mora’lı al 
Hem tadı var hem tuzu
(Mora: Yunanistan’ın güneyinde bir bölge)

Selanik göçmenlerinin adetlerine göre eşler bir-
birlerini ancak nişanda görebilirlerdi. Damat kim 
belli olsun diye kızı görmeye giderken damat hava-
ya ateş eder, bu sayede gelin damadın kim olduğunu 
pencereden bakarak anlardı. Nişan hediyesi olarak 
işlemeli mendil verilirdi. Bu mendilin üstüne nişanlı-
nın ismi işlenirdi.

Antalya’da, özellikle de Döşemealtı’nda yaşayan 
Selanik göçmenlerinin düğünleri Pazar günü başlayıp 
Perşembe günü biterdi. Pazar günü davul gelir, Pa-
zartesi günü “düğün odunu”na gidilirdi. “Düğün odu-
nu” düğünde pişirilecek ekmek ve yufka için etraf-
tan eşeklerle getirilen oduna denirdi. İlk gelen eşeğe 
mendil peşkir (havlu) bağlanır, Salı günü kına gecesi 
yapılır ve “sağdıç kavuşması” adı verilen göçmenlerin 
bir âdeti yerine getirilirdi. Sağdıç kavuşmasında ka-
dınlar sağdıç ve gelin tarafı olarak ikiye ayrılır,  kar-
şılıklı maniler söylenir, en sonunda gelin ve sağdıcı 
karşılıklı iterlerdi. Böylece sağdıçlar kavuşurdu.
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Çarşamba günü son kesimi (gelinin eşyalarının 
damat evine yollanması) ve Perşembe günü gelin al-
mayla da düğün biterdi. Gelinler günümüz bindallısı-
na benzeyen tek parça elbise giyerlerdi. Düğüne “çağı-
rıcı” olarak köyün ihtiyar kadını seçilir, eline bir torba 
alır ve her haneyi düğüne çağırırdı. Çağırılan her hane 
ihtiyar kadına bir kapak un verir, verilen unla ekmek 
pişirilir, çeşit çeşit yemekler hazırlanırdı.

Yemekleri
Döşemealtılı Selanik göçmenleri  “kastıra” denilen 

üzeri külle örtülü sacda pişen ekmekleri ve börekleri 
ile meşhurdurlar. Özellikle Beyler ve Dereli köylerin-
de yapılan kastıra belki havasından, belki suyundan 
farklı bir güzeldir.  Börek yerine pide derler. Börek çe-
şitlerinden bazıları şunlardır: sütlü pide, çayır pidesi, 
bulgur pidesi, kabak pidesi, çökelek pidesi.

Selanik göçmenlerine özgü gelinlik.

KAYNAKLAR                                                                                       
• Hüseyin ÇİMRİN, “Bir Zamanlar Antalya”
• İbrahim ERDAL, “Nüfus Değişiminde Mübadillerin Uyum 
Süreci Ve Sosyo-Ekonomik Değişimdeki Rolleri”
• Seydi Vakkas TOPRAK, “ I. Dünya Savaşı’ndan Sonra 
Nüfus Mübadelesi Kapsamında Türkiye’ye Göçenlere Karşı 
Yunanistan’ın Tutumunun İstanbul Basınına Yansıması”
• Ömer BUDAK “Mübadele Meselesi ve Lozan’da Çözümü”
•https://en.wikipedia.org/wiki/Sanjak_of_Tirhala 
• Süleyman DEMİRCİ - Serdar ÖSEN, “Osmanlı Devleti’nin 
Balkanlardan Çekilmesi Sürecinde Mevlevîhânelerin 
Durumu: Yenişehir (Larissa) Mevlevîhânesi Örneği, SDÜ 
Fen Edebiyat Fakültesi  Sosyal Bilimler Dergisi”
• Nurettin BİROL, Halil Rıfat Paşa Dönemi İcraatleri, 
Doktora Tezi, 1999
• İsimsiz Tanıklar

Dini bayramlarda namazdan sonra camiye her 
aile sofra götürüp birlikte yemek yenir. Eskiden bay-
ramlarda el açması tatlıyı sadece Selanik göçmenleri 
yaparlardı. Yaptıkları tatlılar ise baklava ve sarı bur-
maydı.

Kendilerine has diğer yemekleri ise ekşili bula-
maç, yumurtalı terbiye, yoğurtlu et, bacuna, umaç 
çorbası, erişte, hamur yemeğidir. “Gün ekmeği” diye 
özel ekmekleri olan Selanik göçmenleri hamuru gü-
neşe koyarlar, hamur kabarınca onu yoğurup hiç 
mayasız kastırada pişirirler. Ancak bu “gün ekmeği” 
sadece yaz aylarında güneşin bol olduğu zamanlarda 
yapılır. 

Batıl İnançları
Evvelce Toros Dağları’nın nişanlılar birbirini gör-

mesin diye yaratıldığı söylenegelirmiş. Hatta çarşı 
pazarda bir şekilde nişanlılar birbiri ile rastlaşırsa bu 
sebepten hoş karşılanmazmış. Salı- Çarşamba günle-
ri çamaşır yıkanmaz, sadece Pazartesi ve Perşembe 
günleri çamaşır yıkanırmış. Eğer yıkanırsa tavuğu-
nun horozunun öleceğine inanılırmış. Sadece Salı ve 
Cuma günleri el ve ayak tırnakları kesilirmiş. İkindi-
den sonra da tırnak kesilmediği gibi, eğer kesilirse de 
tırnakların kesildiği kesenin cadı olunacağına inanı-
lırmış. Eğer evin içinde tuvalet olursa cin çarpacağı 
düşünüldüğü için evin tuvaleti dışarıda olurmuş. 
Cenaze su kabağıyla yıkanır ve o kabak 3 gün cena-
ze yıkanan yerde su dolu bir şekilde kalırmış. Çünkü 
ölünün oraya kirpiğini atacağı düşünülürmüş. 

Günlük Yaşamları
Döşemealtılı Selanik göçmenleri evleri birbirini 

görmesin diye evlerini birbirlerinden uzağa yapmış-
lardır. Harım denen çalılarla çevrili olan evlerin içle-
rinin görünmemesi için harımlar yüksek olurmuş. 
Şimdi bile evleri tek katlı iki göz olmakla birlikte “ha-
yat” denen ambarları vardır. Mutfaklar evin içinde 
tuvaletler en az 10 metre evin dışındadır. Duvarları 
kerpiçten yapılmıştır. Evlerin hepsinin bahçeleri var-
dır. Denildiği üzere, Döşemealtı’na yerleşen Selanik 
göçmenleri kendilerinden önce Döşemealtı’na yer-
leşen halka bahçeciliği ve bağcılığı öğretmişlerdir. 
Hatta daha önce üzüm yetiştirilmezken, üzüm ye-
tiştirilmeye başlanmış buralarda. Genellikle erkek 
isimlerine “-ye” eklenerek kız isimleri verilirmiş. Ör-
neğin; Sami-Samiye, Lütfi-Lütfiye. 

Selanik göçmenlerinde erkek çocuklar belli bir 
yaşa gelince baba mesleğini devam ettirmekle so-
rumlu oluyorlardı. Kız çocuklar da tarlaya, bahçeye 
gitmez, ev işlerini yaparlardı. Eskiden kadınlar dışarı 
peştamalsız ve feracesiz çıkmazlardı. Köyde bir ce-
naze olduğunda, 3 gün cenaze evine yemeğe gidilir, 
cenaze evi yemek yapmaz, yemekler gelenler tarafın-
dan pişirilirdi. Cenazenin yıkandığı yerde 3 gün lam-
ba yanar, 3 gün yas tutulurdu.

Bizim Hikayemiz
Hasılı kelam bir kişi dünyadan göçerse hatırala-

rı yaşar. Bir millet yurdundan göçerse neyi yaşar? O 
milletin evlatları arasında dünyadan göçenlerin or-
tak hatırası yaşar. İşte buna yaşantı denir, gelenek 
denir, kültür denir; örf, anane denir. Yaşatılanı ya-
şayan insanlara ise millet denir. Kültürünü yaşayanı 
yaşatana ne denir peki? İşte ona Anadolu denir. İşte 
yüzyıllarca bize dar gelen Anadolu bu kadar büyük-
tür ki, bu büyüklüğüyle yaşatır her bizlere tüm gü-
zellikleri. Ve yaşatır o kah neşeli kah sızılı hikayeleri. 
Benim hikayemi, bizim hikayemizi…

Kastıra Ekmeği.

Oyma taştan yapılma havan.
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ksüz düşlerimi açığa çıkarma vakti geldi sa-
nırım. Aslında hiç de öksüz sayılmazlar. Her 
şeyleri ile tamamen bana ait onlar. Hani 

küçüklüğümden beri “en sevdiğim iş nedir?” “neyi 
yaparken mutlu oluyorum?” diye çok sormuştum ya 
kendime. Cevabını vermem de çok geç olmadı. En 
mutlu anlarım çocuklarla birlikte geçirdiğim saat-
ler, dakikalar, saniyeler, saliselerdi. Bu yüzdendir ki 
en büyük hayalim kendime ait, her şeyi ile farklı ve 
yaratıcı, bir o kadar da özgün, beni yansıtan, rengâ-
renk bir okula sahip olmaktır. Onlara, yani çocuklara 
emek vermeliyim, onların unutulmazları arasında 
yer almalıyım. Beni hep düşlerimle, gülüşlerimle ha-
tırlamalılar… 

Bir penceresinden denizin uçsuz bucaksız görün-
tüsünü, diğer penceresinden her yeri bembeyaza bü-
remiş olan karın ışıltısını yansıtan bir evimin olması 
diğer bir hayalim. Zıt düşüncelerine rağmen bir ara-
da ve mutlu bir dünyada yaşamayı istiyorum. Hoş-

Öksüz düşlerimi açığa 
çıkarma vakti

Zübeyde ÖKDEM Ö

görünün zirvelerde yaşandığı bir çevrem olsun. Ve 
farklılıklara rağmen herkesin fikrine saygı duyulsun. 
Ama öyle laf olsun diye değil gerçekten can-ı gönül-
den isteyerek yapılsın istiyorum. Ve bir çocuğun bile 
canı yandığı için, istediğini alamadığı için, istemediği 
şeyleri yapmaya zorlandığı için ağlamasını istemiyo-
rum.

Kimsenin düşleyemediği kadar renkli, tüm renk-
leri içinde barındıran bir ülkeyi tanımayı, orayı gez-
meyi ve orada yaşamayı istiyorum. Rapunzel gibi 
saçlarım olsun. Sayılamayacak kadar çok saç teli ve 
ölçülemeyecek kadar upuzun olanından…. Her bir 
telinde sevgi olsun. Sarmaşık gibi sarsın dört bir yanı 
...

Tüm dünyayı maviye boyamak istiyorum. O kadar 
ki boyalarımdaki mavinin her tonu bile mutlu ediyor 
beni. Yalnız tek bir şikayetim var, mavi boyamın di-
ğer boyalarımdan çabuk bitmesi, olsun… Bazı bitişle-
rin sonu varır mutluluğa. Bütün gözler mavi baksın, 
herkes her şeyi mavi görsün ve sevsin istiyorum. Bizi 
yaratan da dünyada en çok maviyi kullandıysa vardır 
bir bildiği, bize de onu layıkıyla sevmek düşer.

Görmeyen birine maviyi anlatamazmışız. Yok öyle 
bir şey… Belki gören gözler gibi göremez ama hisse-
der onu taaa derinden. Okyanus mavisinin derinlik-
lerinde gerçekleşen düşlerimin neşesi ve mutluluğu 
ile dalıp gitmek istiyorum. Dalıp giderken yeni düş-
lerde kendimi bulmak, dünyada yazılan tüm kitapları 
okumak, tüm sinema filmlerini izlemek, bütün tiyat-
ro oyunlarını seyredip ayakta alkışlamak istiyorum.

Yaptığım enfes, bir o kadar da lezzetli pastaları 
herkese yedirebileceğim sevimli, girdiğinde kapısın-
dan farklı bir dünyada açılan bir pastacı açmak isti-
yorum.

Her şeyi olduğu halde somurtan ve mutlu olma-
yan insanları bir makinenin içine hapsetmek isti-
yorum. Her şeyini kaybettiklerinde mutlu olmayı 
öğrensinler diye. Sevdiklerini kaybetmeden değerini 
öğrenemeyeceklerini anlatmak isterim onlara. Her 
şeye sahip olup da bir sebeple mutsuz olanların as-
lında hiçbir şeyleri olmadığını göstermek istiyorum. 
Tüm sevdikleri yanında olup gerçekten mutlu olan-
ların yüzlerini onlara kopyalayıp yapıştırmak istiyo-
rum.

Sevgiden yoksun insanların yaptığı hataları yap-
mamaları için, en çok ‘sevgi’yi öğreteceğim. ‘sevgi’yi 
sevmeleri tek amacım olacak. Sevdikçe, sevildikçe 
anlaşacak kalpler. Bencillik nedir bilmem ben, öğ-
retmediler bana. Sevgiyi sevdirirken de bencil olma-
mayı öğrendim ben. Sevgi hiç bitmesin hep içimizde 
olsun… Bitmesini istemediğim ne kadar çok şey var-
mış meğer. Bitince, gidince, kaybedince, yok olunca 
anladıklarımız…

Bir melodinin verdiği heyecanı yaşamak kadar gü-
zel bir hayat var önümde. Her şeyden bir şeyler kata-

rak kendimi zenginleştirmek var şimdi…

Bir masalı yaşıyoruz hepimiz. Bu masalda iyiler 
hep iyi kalacak bunu biliyorum. Kötülerinde deği-
şeceğine inandım bu zamana kadar. İyi şeyleri göre-
bilme çabası, geceyi yaşatmayacak bize. Hep gündüz 
kalacak gökyüzü. Ama gündüzün yıldızı olacak me-
sela. Güneşin, bulutun yanında, gecenin zifiri karan-
lığından çıkıp gelen parıltılı yıldız olacak gözümün 
önünde. Uyandıracak herkesi ışıltısıyla uykuların-
dan. Kalmayacak kimse o karanlıkta. Yaşayabilecek 
gündüzün nimetlerini. Ki istedikten sonra her şey 
olur. En umulmadık, en uçarı, en imkansız düşün-
celer gerçekleşiyor. Yaşamayan bilmiyor bunları. En 
basiti, düşlerini can simidin yapıp karaya varacağını 
bilmek rahatlatıyor, işte… 

Boşuna yazmıyorum bunları, hepsini bir gün ya-
şayacağıma bütün hücrelerim ile inanıyorum. Her 
nefes alışımda daha fazlasını istiyorum. Ne çok şey 
istiyormuşum. İstemek ilk aşama belki. Ama inan-
mak sonsuza kadar.

Daha çok hayallerim var. Bir gün bunlar hayalle-
rim olmaktan çıkacak,  benim ‘gerçeklerim’ olacaklar, 
bunu biliyorum. Ve onun için yaşıyorum. Hayalleri-
mizi hayal yapan da biziz, onu gerçekleştirecek olan 
da. Şu anlık en büyük hayalim ve en önemlisi olsa 
gerek, tüm hayallerimin baş mimarı; “unutulmaz ol-
mak istiyorum!”
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Abbas Yanık ve Rıza Uysal ile birlikte Kovanlık Köyü’nde...
(Sağda Şükrü Paşa Yıldız)

ıl 1945, Camili Köyü’nden Fatma Yıldız’la 
evlenmiş. Tam 67 yıl bıkmadan usanmadan 
aynı yastığa baş koymuşlar. 21 Eylül 2012 

yılında kaybetmiş yârini, hayat arkadaşını. İlk ora-
da tökezlemiş ama yıkılmamış. 25 Ağustos 2012’de 
geçmişine dair tüm somut hatıralar yanan evinde 
kül olmuş gitmiş. Ne bir fotoğraf, ne bir çeyiz san-
dığı, ne de 1954 yılından beri kendi el yazısıyla ara-
lıksız tuttuğu tarihe tanık köy kütüğü ve o günden 
bu güne tüm seçim sonuçları. Hepsi yanmış gitmiş. 
Önce yârini, sonra hatıralarını kaybetmiş. Ama şu 
anda, her şeye rağmen, duvarları boş o beton evin 
tam ortasında yıkılmayan ulu bir çınar. Ve o çınarın 
gölgesinde hayatlar, dünyaya gözünü yeni açan yav-
rucaklar… Onun etrafında akıp gidiyor yaşam. Ve bir 
nebze artık yolu düşmez olanlara duyulan kırıklıklar, 
burukluklar, hüzne muktedir vefasızlıklar. Ama ha-
len gün gün hatırında yaşadığı her şey…

Ulu çınarın gölgesinde

ŞÜKRÜ PAŞA YILDIZ
Şükrü Paşa Yıldız’ın bir ömürlük hikayesi 1928 yılında Kovanlık Köyü’nde başlamış. 

Hayatın zorluklarıyla henüz ilkokul çağlarında tanışmış.  Yıl 1937, o zamanlar bir tek 
Karaveliler Köyü’nde okul varmış. İlk sene 5-6 arkadaş Kovanlık Köyü’nde kalmışlar, 
sonraki sene de Ilıca Köyü’nde. Ancak, 5 yıllık ilkokulun kalan 3 yılını Kovanlık’tan 

Karaveliler’e yolları arşınlamakla geçirmiş. Hani nerden baksan kuş uçuşu git gel her 
gün 22-23 km. Zor mu zor, ancak o zamanlar ne kolaymış ki.

Y
Caner ERDOĞAN

Şükrü Paşa Yıldız

Eşi Fatma Yıldız ile birlikte...

NAFIA’da (Köy Hizmetleri) 
iş arkadaşlarıyla birlikte...
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 “Anlat be Şükrü dedem” der demez başlıyor an-
latmaya. Hani benimki de soru mu ki. Dese “hangi 
birini anlatayım?”, dese “ah be oğlum anlatmakla bi-
ter mi 88 yıllık koca bir ömür?” ne cevap verebilirim 
ki? Veremem tabi. En iyisi susmak ve onu dinlemek. 
1950’ler, 1960’lar, biraz da 1970’ler…

Eski bayramlarla başlıyor anlatmaya. Sabah bay-
ram namazı kılındıktan sonra, köyün 4-5 yanında 
yemek masaları kurulurmuş o zamanlar. Evlerden 
yemek taşınırmış, hep birlikte yenilir içilirmiş. Hani 
sanmayın ziyafet falan. Pekmezden tatlılar, sütlaç, 
ekmek aşı, ot aşı ve bir dıkım ekmek. Belki adam 
doyurmaz ama gönülleri duyurur cinsten. Az buz da 
olsa sefalet varmış o zamanlar. O zamanın tuzu ku-
ruları da varmış tabi. Bıyıklı köyü taraflarında eski 
macurlardan (Selanik göçmenleri) Ata Bey’ler varmış 
zengin toprak ağaları. Hatta rivayete göre küp küp 
altın getirmişler ta oralardan buralara. Zamanla top-
raklar bölündükçe pek kimse kalmamış şimdilerde 
onlardan. Bir de konar göçer Yörük aileler varmış 
tabi o zaman. Baharın gelmesiyle Konya Akşehir ta-
raflarına giderler, kış vakti gelince de gelirlermiş bu 
taraflara. Köylüye Kovanlık’ta kışı geçirmek için kış-
lak ve otlak parası verirlermiş. “Ne oldu şimdi onla-
ra?” diye sorduğumda, 1970’lerden sonra pek gelen 
giden olmamış. Konya Akşehir taraflarına yerleşmiş-
ler, koyunun keçinin davarın çoğunu satıp büyük 
topraklar almışlar. Bir kısım konar göçer Yörükler de 
Aksu, Serik taraflarına, bir kısmı da yine kışlak ola-
rak kullandıkları Döşemealtı’na yerleşmişler. O dö-
nem Kovanlık köyündekiler de yarı göçebeymiş tabi 
ki. Yaz aylarını Burdur taraflarındaki Kapaklı yayla-
sında geçirirlermiş. Hatta, ilk oraya göç edince hava 
değişiminden olsa gerek tüm ahali hasta olurmuş. 
Dere kenarlarında yetişen “yarpuz”ları vücutlarının 
her yerine yapıştırırlar, o şekilde şifa bulurlarmış. 

O zamanlar Çarşamba günleri bugünkü Yeniköy 
kapalı pazarının olduğu yerde “Kel Pazar” kurulur-
muş. Eşeklerle heybelerle giderlermiş. Dönerken 
heybelerin ağızları hep açık olurmuş ki, yolda kar-
şılaştıkları çocuklara aldıkları meyvelerden verebil-
sinler diye. O zamanlar gönlü bolmuş insanların. 
Çocukları sevindirmek ibadetten sayılırmış. Yokluk 
da, fakirlik de paylaşmaya, bölüşmeye engel değil-

miş. Kimse açlıktan ölmezmiş o zamanlar, kimsenin 
karnı da tıka basa doymazmış. O zamanlar Kovanlık 
ve çevre köylerde tarımla uğraşırmış ahali, iyi kötü 
davarları olurmuş. Kendi kendilerine yeterlermiş bir 
şekilde. Ancak bolluk mevsimi yerini kıtlık mevsimi-
ne bırakınca tantana o zaman başlarmış işte.  “Eee 
ne yapardınız o zaman?” diye sorduğumda cevabı ya-
pıştırıyor “ee napalım yağmur duasına çıkardık!”. Ha-
liyle bir gülme alıyor beni. Kemal Sunal filmlerinde 
görmeye alışık olduğumuz komik sahneler bu bölge 
insanının da çaresizliği ve hüzünüymüş o zamanlar. 
O zaman Döşemealtı’ndaki köylerin ahalisi birbirle-
riyle haberleşir yağmur duası için Yeniköy’deki Kel 
Pazar’da toplanırlarmış. Her ne kadar kendisi bile 
nedenini anlamamış olsa da, iki eşli olan erkekleri 
cümbür cemaat ıslatmaya çalışırlarmış toplandıkları 
yerde. Sonra başlarlarmış toplu halde dua etmeye. 
Önce elleri ters çevirip dua ettikten sonra bu sefer 
ellerini düz çevirip dua ederlermiş. 

Şükrü Paşa Dede’nin en keyif alarak anlattığı 
hatırası kesinlikle 67 yıllık hayat arkadaşı rahmetli 
Fatma nene ile tanışmasıydı elbet. Aslında bir film 
konusu bile çıkar tanışma hikâyesinden.  Civan gibi 
delikanlılık zamanları. Önce annesi ile babası hiç 
habersiz köydeki eğitmenin kızını istemişler Şükrü 
Paşa Dede’ye. Tabi o olan bitenden habersiz. Köyde 
haber duyulmuş tabi. Gelip geçen “hayırlı olsun” 
demeye başlayınca anlamış bir tuhaflık olduğunu. 
Ondan bundan öğrenmiş o da durumu. “İstemem 
de istemem” demiş anne-babasına. Annesi-babası 
Burdur’un köylerinde bağlama muskası yaptırmışlar 
kaç kere. Hatta muska yazan hocalar “3 gün içinde 
kızın dizinin dibinde” derlermiş. Ancak nafile. 
“Çirkin diye mi istemedin dede?” diye sorduğumda 
hemen geçiştiriyor “içim istemedi” diyor, bizimki de 
soru mu yani,  Allah’ın yarattığı kula “çirkin” der mi 
hiç bu koca yürekli adam. Neyse. O zamanlar Ata 
Bey’ler geniş topraklarına çukurlar kazdırıp pirinç 
tarlaları kurmuşlar. O çevredeki tüm genç kızlar ve 
erkekler oraya yevmiyeyle çalışmaya giderlermiş. İşte 
orada tanışmış Camili Köyü’nden Fatma ile, birbir-
lerine aşık olmuşlar. Şükrü’nün başında istemediği 
bir kız, Fatma da başka biriyle nişanlıymış o zaman.  
Kafayı birbirlerine takmışlar, olmazsa “kaçarız” de-

mişler. Ama kaçmalarına gerek kalmamış. Tesadüf ya 
Şükrü’nün istemediği eğitmenin kızı ile Fatma yakın 
akrabaymış. İşi bozmak için “İşe yaramaz biridir” de-
mişler. Şükrü Paşa Dede bir anda heyecanla “maden 
işe yaramazmışım niye kendi kızlarına istemişler” 
diyerek yerinden fırladı. E haklıydı tabi. O zamanlar 
başka köyden kız alınca “ağırlık” (başlık parası) ve-
rilirmiş. Şükrü Paşa Dede Fatma Nene için 200 lira 
ağırlık vermiş. O zamanlar iyi paraymış. 

O zamanlar köylerde düğünler ya Pazartesi’den 
Perşembe’ye, ya da Perşembe’den Pazar’a 4 gün sü-
rermiş. İlk gün davul zurna çalmaya başlarmış. 2. 
gün damadın arkadaşları ve köyün delikanlıları or-
mana “düğün” odununa giderlermiş. O zamanlar 
elektrik olmadığı için düğün akşamları meşale ola-
rak kullanmak üzere Çubuk Beli tarafından çıralar 
kesilip getirilirmiş. Delikanlılar düğün odunundan 
dönerken köye yaklaşınca silah atarlar, geldiklerini 
haber ederlermiş. 3’üncü gün kız evine gidilirmiş. 
O zamanlar gelinlik kızın çeyizi evin önündeki iple-
re asılır, gösteriş yapılırmış. Ancak, bir zaman köye 
düğüne dışarıdan gelen birkaç urgancı köylülere ge-
linin özel eşyalarının uluorta afişe edildiğini bunun 
doğru bir gelenek olmadığını söylemişler. Bu telkin 
köylüler üzerinde etkili olmuş ve ondan sonra bu 
gelenek uygulanmamış. Köyde erkekler ve kadınlar 
ayrı yerlerde eğlenirlermiş. Ancak, erkekler düğüne 
çevre köylerden gelen kızları görmek için gizlice ka-
dınların eğlencesini izlerlermiş. Erkekler kendi ara-
larında tiyatral eğlenceler yaparlarmış. Bir kişi yüzü 
karaya boyanır “arap” olurmuş, bir kişi elinde patates 
ve soğanlardan yapılmış tespih ile “ak sakallı dede” 
olurmuş, 2 kişi de “kız” olurmuş. Arap ak sakallı dede 
ile kızları kovalarmış, onları rahatsız edermiş. Bu şe-
kilde erkekler eğlenirmiş. Son gün de “nikah yeme-
ği”  yapılırmış. Eğer köyün kızı başka bir köye gelin 
giderse, kızın ailesi köyün delikanlılarını hoş etmek 
için onlara tepsi tepsi pekmezden tatlılar verirlermiş. 
Delikanlılar aralarından bir temsilci seçerek kızın ai-
lesi ile pazarlık yaparmış. 

O zamanlar kız kaçırma olayları da yaygınmış. 
“İlk başta aileler ortalığı velveleye verirlerdi, düşman 
kesilirlerdi” diyor ve ekliyor “3 ay sonra da barışırlar, 

hiçbir şey olmamış gibi yaşar giderlerdi”. Yine, o za-
manlar sıtma salgını da varmış. Sıhhiyeler köy köy 
dolaşıp “kinin” adlı bir ilacı dağıtırlarmış.

O zamanlar hemen her evde meşhur Kovanlık ha-
lıları dokunurmuş. Taa İstanbul’dan tüccarlar gelip 
halıları alır götürürmüş. Halılar iyi de para edermiş. 
1940’larda, 1950’lerde Kovanlık ve Aşağıoba köyleri 
dışında halıcılık yaygın değilmiş. Ancak, başka köy-
lere gelinlerle birlikte halı dokuma tezgahları da git-
miş. Diğer köylerin kızları da öğrenmeye başlamışlar. 
Zamanla çevre köylere yayılmış. 

Şükrü Paşa Dede 1965’te çiftçiliği bırakıp 
Antalya’da bir iş tutmaya karar vermiş. O zamanlar 
siyaseten tanıştıkları Antalya’nın güçlü simalarından 
Avukat Kılıç Bey ona o zamanki adıyla NAFIA’da (Köy 
Hizmetleri) iş görüşmesi ayarlamış.  Üstüne bir ta-
kım elbise çekmiş ve Kılıç Bey’in Chevrolet marka Su 
İşleri Bölge Müdürü Abdürrahim Bey’le görüşmeye 
gitmişler. İşe kabul edilmiş ve o gün hayatında önem-
li bir kırılma noktası yaşanmış. 

Şükrü Paşa Dede o zamanların siyaset 
müdavimlerindenmiş. Varsa yoksa “6 ok” demiş, 
CHP içinde bulmuş kendini. O zamanlar buralarda 
siyaset oldukça renkliymiş. Ancak, siyasi ayrılıklar 
yüzünden küslükler, kırgınlıklar ve gruplaşmalar 
da olurmuş. Hatta, çoğunluk alışverişi bile kendi 
partilisinden yaparmış.  CHP’nin 1950 Seçimlerin-
de iktidarı Demokrat Parti’ye kaptırdığı günü dün 
gibi hatırlıyor. “Çok şaibeler oldu o zamanlar” diyor. 
“Kimin kimin yerine oy kullandığı, sandığın ne za-
man açıldığı oyların ne zaman okunduğu bile belli 
olmadı” diyor. Aklında kalan ilginç bir anı da 1950 
Seçimlerinde 300 haneli Kovanlık Köyü ahalisinin 
ne hikmetse 3-5 hanelik Bıyıklı Köyüne gidip oy kul-
lanması olmuş. Sandığın neden orada kurulduğunu 
anlamamışlar bir türlü. “O köydeki Ata Bey’ler güç-
lü adamlardı” deyip geçiştiriyor. O zaman tuhaf bir 
seçim sistemi varmış, bir ilde en fazla oy alan parti 
o ilin tüm milletvekillerini alırmış. “7 yıllık Demok-
rat Parti iktidarının hızı 1957 Seçimlerinde kesildi” 
diyor Şükrü Paşa dede. CHP yeniden toparlanınca 
umutları, heyecanları daha bir artmış o zaman. “18 
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ilde CHP birinci gelmişti, Ankara’da, Adana’da…” 
diye hepsini tek tek sayıyor. “CHP o zaman aldığı oyu 
şimdi alsa tek başına iktidara gelir” diyor. Evet aslın-
da haklı, çünkü CHP o seçimlerde %41,4 oy almış. 
Dediği gibi şimdi alsa tek başına iktidar olur. Ancak, 
o zaman Demokrat Parti de %48,6 oy almış. Seçim 
sistemi nedeniyle Demokrat Parti’nin milletvekili sa-
yısı CHP’nin 2 buçuk katı olmuş.

1960 yılının 27 Mayıs’ındaki askeri darbeyi de 
hatırlıyor dün gibi. Harman zamanıymış o 
zaman. O tarlada orakla ekin biçerken 
bir arkadaşı gelmiş müjdeyi vermiş. 
“Darbenin müjdesi mi olur?” diye 
sorduğumda, “biz hiç darbe gör-
medik, nedir diye bilmezdik ki, 
yapsa yapsa İsmet Paşa yapmış-
tır diye düşündük” diyor, ve ek-
liyor “işin aslı başkaymış tabi”. 
Haklı tabi, kim bilebilir ki o 
müjde bildikleri haberden bir 
süre sonra bu ülkede halkın 
oyuyla seçilmiş bir başbakan 
ve 2 bakanın darağacına gön-
derileceğini. Hiç hatırlamamak 
gerek deyip hiç sormuyoruz o 
günleri. Birden 1970’lere geçiyor. 
Deniz Baykal’ın parladığı günleri. 
Ancak, o daha çok başka bir isimden 
bahsediyor. O dönem CHP’nin Elmalı-
lı milletvekili Ömer Buyrukçu’dan. “Tam 
halk adamıydı, fakir babasıydı” diyor. Anka-
ra’ya işi düşen CHP’lisi, AP’lisi, MHP’lisi, MSP’lisi 
farketmez herkes onu bulurmuş, adam ayırmadan 
herkese yardım edermiş. Şükrü Paşa Dede 1977 
Seçimleri öncesi CHP içinde yapılan önseçimlerde 
onunla birlikte ev ev partilileri gezmiş. Kepezaltı’nda 
bir ev ziyareti sırasında yemek sofrasına oturmuşlar, 
başlamışlar dıkımla yemek yemeye. Oradan birisi 
şaşkınlıkla “Ömer bey sen dıkımla yemek yemeyi de 
mi bilirsin?” diye sormuş, evin sahibi seslenmiş “o 
dıkımla yemek yemezse biz ona oy moy vermeyiz”. 

O zamanlar siyasetin siyaset olduğu zamanlarmış 
işte. Hatta, Ömer Buyrukçu ona “önseçimde toplam 
710 oy alacağım” demiş, “709 almış”. Tahmininden 
sadece 1 oy fire vermiş. Bugün yaşasa gerçekten idol 
olurmuş. Buyrukçu 1989 yılında Ankara’ya hasta gö-
türürken trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Şükrü 
Paşa Dede hatıralarında yaşatmış onu. Onu anlatır-
ken, “ondan bahsetmezsem eksik kalır” der gibiydi 
hep. 

Ha bu arada söylemeden geçmek olmaz, 
Şükrü Paşa Dede’nin ağzı iyi laf yaptığı 

için “kız istemekte üstüne yoktur” 
diye namı yürümüş. Kız istemeye 

hep onu çağırırlarmış. O kadar 
çok kişi için kız istemeye gitmiş 

ki hatırlamıyor bile. 

Şükrü Paşa Dede 88 yaşın-
da Döşemealtı’nın ulu bir çı-
narı. Ve o çınarın gölgesinde 5 
çocuğu, 27 torunu, biriktirdiği 
hatıralar. Ve benim için, unu-
tulmaya yüz tutmasına razı 
gelemediğim bir ömür. Dört 

beton arasında hoş bir seda, bir 
tını, geçmişe naçizane bir yolcu-

luk, kaleme sarılmış bir el ve söz-
cükler. Bir vefa benimkisi. Kim bilir 

belki de ulu bir çınarın edebi bir ebe-
diyet yolculuğu…

Köyden bir çiftin nişanını 
takarken...

Eşi Fatma Yıldız ile birlikte bulgur kuruturken...
(…)
Eksiklikler 
Sonra döktü kelimelerini ‘Siz, siz giderseniz ne 
olacak buralar’ dedi.
‘Ben ne yaparım ki burada?’ 
Şöyle bir gözlerine baktım.
Kırmızı usuldan giriyordu göz damarlarına.
Yeşil gözlerine yağmur çiseliyordu hafiften.
Şaşkındım.
Ne ilgisi vardı ki?
Biraz latife ve şaşkınlık ile ‘Nasıl yani? Bilmediğim 
bir şey mi var ?’ dedim.
‘Tayin çıkarsa, olur ya’
Tebessümle ‘Ohoo, ne zamana çıkar belli olmaz ki’
Sustu.
Tekrar sordum: ‘Bilmediğim bir şey mi var?’
‘Hayır, hayır yok’ 
Beni tereddüte düşürecek bir üslupla söylemişti.
Sonra durdum, düşündüm.
Eksiklikler... 
Düşünemediğimiz, hissedemediğimiz eksiklikler…
Bir varsayım yaptım.
Ne çok eksik kalan şey olacakmış meğer.
Bugüne kadar “O”nun beni, annemi, bizi içtenlikle 
sevdiğini pek kabul edemiyordum.
Benim gözümde o hep bazı eksiklikler ile latife 
yapan, pireyi deve yapan bir insandı.
Eh, biraz da dedikoduyu seven biriydi, her kadının 
sevdiğinden biraz (!) fazla…
O an anladım ki (daha doğrusu yıllar sonra 
o belli etmişti) onun da hayatında latifeye 
dönüştüremeyeceği bazı eksiklikleri vardı.
Her insan gibi.
Ve o an nice sevildiğimizi anlamıştım. 
Sevilecek pek bir yanım yoktu oysa.
Bu yüzden beni sevmesi daha çok kıymete biniyordu.
Çünkü sevmek için bir nedeni yoktu.
Sonra kalkmak için izin istedim.
Raflarımı düzenlemem gerekçesi ile kalktım ‘otur’ 
ısrarlarına rağmen...
Çünkü yazmam gereken birçok şey kalmıştı içimde.
Bu hayatta geçmişi ve duygularını gizleyen bir çok 
Raif Efendi vardı…

Ne 
büyük 
özlem
Şerife Amine MÜMİN

lleri değdi elime. 
Bir fırsattı ki kavradım ellerini. 
Kimi zaman rengini hissetmeye çalıştım, 

kimi zaman parmaklarını okşadım tek tek. 
Kimi zamansa kızdım ona, gevşettim can tenini, 
bıraktım ellerini. 
Kimi zaman sımsıkı tuttum korkularımın tehdidi 
ile. 
Çünkü gözleri vardı daima gülen. 
İşte en büyük tehdidimdi. 
Tedirgindim, elleri avcumun içinde bir hapisti. 
Ve ilk defa bir mahkumiyeti bu denli sevmiştim. 
Belki keyfi, belki zaruri, hapisti bana. 
Beyazın ve siyahın avuçlarımdan aktığı andı o an. 
Nice dizelerin yazılabileceği bir sahneydi bu. 
Uğruna gülbeşekerlerin feda edilebileceği bir 
dayanışmaydı. 
Yetmiş milyonun bir araya gelip olamayacağı bir 
beraberlikti. 
Bir zamandı o zaman. 
Neydi bunun adı? 
Güz müydü, yaz mıydı?
Yoksa bir kış uykusu mu? 
Keman notalarının bütünlüğü bu sızıyı ifade 
edebilir miydi? 
Bir dokunmuşluğu var mıydı? 
Elleri avucumun içinden beraat edince, yas olmuştu 
içim. 
“Bu bir rüya mıydı?” sorusu nihayetinde bir cevaba 
karışıyordu. 
İlk defa sevmemiştim ‘evet’i. 
Hep rüya mıydı güzel şeyler? 
Kabuslarımız hayatımızken, rüyalarımızı tutamıyor 
muyduk avucumuzla? 
Bir kırık mıydı içimizde ki umut? 
Burukluk sarmış her yanımı.
Meğer ne zormuş bir hapishanenin bir mahkûmu 
salışı. 
Ne büyük özlemmiş…

E
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Ali Burkay KÜÇÜKAKÇA

Fantastik bir Döşemealtı hikayesi: 

Yeniköy Canavarı
ir Mayıs gecesiydi. Ankara’dan bayram tatili 
için gelen kayınçom Mehmet ile Yeniköy’de-
ki evimizin balkonunda sohbet ediyorduk. 

-Yine iyisin Hüseyin! Buralar herkese nasip ol-
maz. 

-Sağol abi. Senin tayin işi ne oldu?

-Yok be... Ankara’nın arka sokaklarında iti kopu-
ğuyla uğraşıyoruz halen. Tez vakitte tayinim çıkar 
inşallah. 

B

-Memleketin her köşesi cennet be abi!

Kayınçom çayını yudumladı ve manzaraya baktı. 
Şırıl şırıl akan su kanalında dolunay yansıyor, rüzgar 
çimleri ve Türk bayrağını dalgalandırıyordu. Uzakta-
ki ışıklar adeta yıldız misali parlıyordu.

-Sabah bayram namazı kaçta Hüseyin?

-Saat beş kı-

Tam kırk diyecektim ki kulakları çınlatan bir çığ-
lık sesi duymaya başladık. Çok ince ve tizdi, her yerde 
camlar kırıldı. Bir insan çığlığı olduğunu düşünmü-
yorum. 

- Bu ses ne Hüseyin?

- Bilmiyorum.

Beni duydu mu bilmiyorum. Çığlık hala kulak za-
rımızı zorlamaya devam ediyordu. Etrafıma baktım 
hiçbir şey yoktu. Kanala baktığımda suyun yüksel-
mekte olduğunu gördüm.

Çığlık sesi kesildi. Kar beyazı dolunayın yerini 
açık kırmızı bir hilal almıştı. Damarlarımdaki kan az-
gın bir nehir akıntısı gibi hızlı akıyordu. 

Herkes korkuyla dışarıya çıkmaya başladı. İnsan-
lar etraflarına bakındıklarında hiç kimse ve hiçbir 
şey göremiyorlardı. Ay daha da kızardı ve kanaldaki 
su taştı.

Arkama baktığımda karımı gördüm.

-Neler oluyor ağabey? (Karım)

Kayınçom cevap vermedi ve eşim bana baktı.

-Hüseyin?

-Bizde bilmiyoruz Şefika. Aslında kimse bilmiyor. 
Sen burada kal. Biz abinle aşağı ineceğiz. 

İçeri girdim ve yatak odasında duran büyük ahşap 
sandığı açtım. Battaniyelerle dolu sandığı karıştır-
dım ve tüfeğimi bulup çıkardım. Beni kapıda bekle-
mekte olan kayınçomun yanına gittim ve kapıyı aç-
tım. Hızlıca aşağı indik. Apartmanın kapısını açtık ve 
dışarı çıktık. 

Kanaldaki su iyice taştı. Mahallenin köpekleri 
havlamaya başladı. Yola taşan suyun içinden bir ka-
raltı çıktı. Kalabalık iyice çıldırdı ve adamın biri:

“Canavar geliyor! Canavar geliyor! Canavar geli-
yor!” diye bağırmaya başladı.

Vücudumun terlediğini ve nefesimin kesildiğini 
farkettim, damarlarımdaki kanın hızını hissetmeye 
başladım. Halen ne olduğunu kavramış değildim. 
Kalabalık korkuyla dehşetle karaltıdan kaçıyordu. 
Kaçanlardan kimi anlamsız çığlıklar atıyor, kimiyse 
“Allahu ekber” diye bağırıyordu. Adamın biri tökez-
leyerek suya düştü. Biraz yaşlı bir adam, (gürültüden 
çok rahatsız olsa gerek) sağda solda koşan erkekleri 
tokatlıyordu. 

Karaltının kolu bir kadına ve çocuğa yönelme-
ye başladı. Kadının yanında kocası da vardı. Kolun 
kendilerine doğru gelmekte olduğunu gören kadın, 
kız çocuğunu öne attı. Kol çok hızlıydı. Karaltı ka-
dını kendisine doğru çekti. Kadın acı bir çığlık attı, 
kurtulmaya çalıştı. Ama olmadı... Karaltı tarafından 
yutuldu. Karaltının altından kanlar gelmeye başladı. 
Kadının boğuk inlemesi duyuldu…

O arada büyük bir sis meydana geldi. Köpekler 
daha bir korkuyla havlamaya başladılar. Sis geçtiğin-
de dev bir yaratık vardı. Yaklaşık 5 metre boyunda, 
başından oluk oluk alevler çıkan, parlak kırmızı göz-
lere, sivri kulaklara, dudaksız bir ağıza sahipti. Vücu-
du alabildiğine kaslıydı. Özellikle kol ve bacak kasları 
çok fazlaydı. Kaslarındaki ince ve kırmızı damarlar 
belirgindi. İşte o gerçek bir canavardı. Yeniköy cana-
varı…

Tüfeğimi omzuma yasladım. Canavarın göğsüne 
nişan alarak tetiğe bastım. Ateş sesi yankılandı. Ca-
navarın burnu bile kanamamıştı. (Merminin isabet 
ettiğine kesinlikle eminim.)

Canavar şeytani bir gülümsemeyle korkmakta 
olan insanlara baktı. 

“Sizi gidi korkak insanlarrrr... Ahhhahhaa”  (aynı 
anda çığlık sesleri) diye bağırdı Canavar büyük bir 
haz alarak.

Canavar ayağını yavaşça kaldırdı, ardından sert-
çe yere indirdi. Kaçmakta olan insanların önlerinde 
yarı saydam ve altın sarısı bir çeper belirdi. Bazıları 
çepere çarptığında bir elektroşok alarak yere düştü. 
Çeperin çapı neredeyse 50 metreydi. 

“Benden kaçamazsınız! İnsancıklar” dedi Cana-
var. “Ben buraların gerçek hükümdarı, buraların 
efendisiyim. Siz kimsiniz ki buraya yerleşiyorsunuz 
insancıklar!”

“Bi...bi.. Bizden ne istiyorsun? Lü...lü..lütfen bizi 
bırak!” dedi titrek ve ağlamaklı bir ses.

Canavar kocaman bir kahkaha attı. Dişleri altın 
sarısıydı.

“Hükümdarlığına lanet olsun! Biz sana boyun 
eğmeyiz!” dedi birisi. Genç bir erkekti muhtemelen. 
Kalabalığın arasından geçti ve Canavarın karşısına 
dikildi. 

“Yürek mi yedin ufaklık?” dedi Canavar alaylı bir 
ifadeyle. 

“Ben Türküm, Yörük oğlu Yörüğüm! Senin cana-
varlığın bana sökmez! Damarlarımdaki asil kandaki 
kudret seni fazlasıyla yenmeye yeter!” dedi delikanlı. 
Hemen hemen benden 3-5 yaş küçüktü. Siyah saçlıy-
dı. 1,80 boylarındaydı. Kaslıydı. Canavarın karşısın-
da dimdik duruyordu. Ardından birkaç kişi onu des-
teklemek üzere arkasına geçti.
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Cici kızım Şükriye,
Hayatın dikenli yollarını muvaffakiyetle aşmanı ve beni 
unutmamanı temenni eder gözlerinden öperim.
Hocan Aytuğ Ocak, 5.5.946, Antalya

Nuray Özer, Karataş Köyü İlkokulu, 1971

Gülşen Demir, Antbirlik otobüsleri, 1978

Fatma - Ramazan Yıldız, 1969

Canavar öfkelendi ve gözleri parladı: “Sen kimsin 
be adam!” 

Gözleri alev gibi yanan canavarın sesi iyice sert-
leşti: “Hepinizin geleceği yer benim midemdir! Sizi 
küçük mahlukatlar!”

Çaktırmadan canavarı incelemeye başladım. Mut-
laka bir yerde bir zayıf noktası olmalıydı... Şu anki öf-
kesine bakılırsa belki de zayıflığı insanların birlik ve 
beraberliği olabilirdi. Üstelik sadece ufak bir grubun 
kenetlenmesine rağmen. Onu öfkelendirse de bu bü-
yük ihtimalle yeterli olmayacaktı...

Tüfeğimle tekrar vurmayı denemeye karar ver-
dim. Bu sefer kasıklarını nişan alarak vurdum ama 
yine nafile... Derisi çok kalın olsa gerek. Yani isabet 
etse bile büyük ihtimalle derisi o mermiyi bir çelik 
zırh gibi tutuyordu. Kalın derili varlıklar daima bu 
yönden avantajdadırlar.

Canavar ellerini kaldırdı ve iyice sıkarak tuhaf bir 
dilde bir şeyler söylemeye başladı. Kısa süre sonra 
altın sarısı çeper daralmaya başladı. Canavar tekrar-
dan keyifle insanlara bakmaya başlıyordu. İnsanları 
korkutmaktan ve onlara zulmetmekten oldukça zevk 
alıyordu belli ki...

İnsanlar canavara iyice yakınlaşmıştı. Çeperin da-
ralması durdu. Rüzgar tekrar şiddetlenmeye başladı. 
Ömrümde bu kadar sert bir rüzgarı bir daha görme-
dim... Çeperin dışında kalan bir ağaç ve bir lamba 
direğini koparan rüzgar Yeniköy Canavarının başın-
daki alevin daha da tutuşmasına neden oldu. Etrafa 
bakındığımda diz çökmüş annesinin kucağında ağla-
yan bir kız gördüğümde içim bir kez daha acıdı. 

Bu adeta bir insanlık dramıydı... Bunun mutlaka 
bir çözümü olmalıydı.... Bir şekilde kaçmanın ya da 
Canavardan kurtulmanın bir yolu olmalıydı. Ama bu 
yol neydi?

Böylesine kudretli, doğaüstü bir yaratığı yenmek, 
Türklük’den fazlasını gerektiriyordu...

Aniden canavarın ayaklarındaki iri damarları gör-
düm ve gözlerinin yumuşak olduğunu fark ettim. 
Yani bu durumda vücudu kurşun geçirmemesine rağ-
men iri damarların ve gözlerin kurşuna karşı hassas 
olabileceğini düşündüm. Tek sorun şu ki Canavarın 
kafası bir türlü sabit durmuyordu. Hep bir yerlere 

bakıyordu. Bu da nişan almamı çok zorlaştıran bir 
unsurdu. Tüfeğimin ağırlığı bana tek bir mermi kal-
dığını da açık açık söylüyordu. 

Canavar ayağını gerdirdi. İnsanlar hızla yere çö-
meldi. Ayağın kendilerine gelmesinden korkuyorlar-
dı, ama genç milliyetçi adam ile kayınçom Canavarın 
hemen önünde dağ gibi dimdik duruyorlardı.

Etrafıma bakındım. Evime hala ulaşabiliyordum, 
yani evim altın sarısı çeperin içerisinde kalıyordu. 
Canavar elini insanlara daldırdı, bir kadın daha ya-
kaladı. 

“Ayşe!” diye bağırdı kalabalıktaki bir adam. Kala-
balık kadını ayaklarından tutarak indirmeye çalıştı 
ama canavar kadını sımsıkı tutuyordu. Kadın “Bırak 
beni” diye çığlık çığlığa bağrışıyordu. Kalabalık inat 
edince canavar ani bir hareketle kadınla beraber 
kadının ayağından tutanları da havaya attı. Havaya 
savrulan insanların bir çoğu canavarın eline düşer-
ken bazıları çepere bazıları da yere çakılmış feryat 
ediyorlardı. 

Oradakiler aynı anda birçok kadın ve erkeğin is-
mini haykırıyorlardı. Ancak “Mehmet” ismini duy-
duğumda kanım dondu. Bu kayınçomun ismiydi... 
“Abi!” diye bağırdı ağlamaklı bir ses. Bu sesi ne za-
man duysam tanırım, bu karım Şefika›nın sesiydi... 

Yukarı baktım, balkonda Şefika’nın panik halinde 
korktuğunu ve ağlamakta olduğunu gördüm. “İçeri 
geç Şefika! Çabuk ol!” diye bağırdım ona. 

Hızlı hareket etmem gerekiyordu! Sadece tek bir 
ateş etme hakkım vardı. Ya şimdi ya da hiç dedim 
içimden. O Canavarın elindeki 10-15 kişiyi mutlaka 
kurtarmalıydım. İnsanlık için, o insanların sevdikle-
ri için, Şefika’m için mutlaka onları (ve kayınçomu) 
kurtarmalıydım. 

Son bir kez daha nişan aldım. Bir umutla tetiğe 
bastım... Ve mermi isabet etti...

Canavarın elindekiler serbest kaldı yere düştüler. 
Canavar elini gözüne götürerek inledi. 

“Kahretsin! Kahretsin!” diye acıyla inledi Cana-
var. “Bu sefer gidiyorum. Ama yine geleceğim. Bir da-
hakine hepinizin soyu kuruyacak!” diye haykırmaya 
başladı.

Canavar kanala devrildi ve gitti. Çeper kalktı. Ay 
yine eski haline döndü.

İşte o acı gün Yeniköy Canavarı ile karşılaştığım, 
onu öldüreceğime ant içtiğim gündü. Canavarın mi-
desinden kurtulan insanlar, yüksekten düştükleri 
için ciddi yaralar almışlardı. Kayınçomu o gece has-
taneye kaldırdığımızda iki ameliyat geçirdi. Karım 
Şefika bu olaydan çok etkilenmiş, ruh hali iyice bo-
zulmuştu. O günden sonra hayatımız bir daha eskisi 
gibi olmadı, olamadı…

(Devam edecek)
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Fatmana ve Gülşen Demir, 1973

Hatice Hıra, Ayşe Özel, Hava, Havana Hıra, 1976

Kovanlık Köy Kahvesi, 1969

Antalya Çağlayan Lisesi’nde öğrenciler, 1981

Siz de aile albümlerinizden eski fotoğrafları paylaşmak isterseniz bize ulaşın. Tel: 421 30 55 -  1256

Aamuçam bay 
Süleyman Özer,
İşte sizlere hatıra 
olarak bir foturaf 
gönderiyorum. İşte 
resmim, işte çismim. 
Sizlere olsun yadiger. 
Her aklınıza geldükce 
yuzume bakın.
Niyazi Özer, 22.2.944

Hatice-Durmuş Ekinci, 1968

Hasan Uzunoğlu (Kabirkazan) ve torunu Hasan, 1979Hatice Demir’in nişan töreni, 1977
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