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 Zengin ve renkli bir münderecatla 

huzurunuzdayız. Yine şiirle başlıyoruz. İsmail 

Özmel, Ali İhsan Kolcu,Yahya Akengin, Mehmet 

Nuri Parmaksız, Tuncer Gülensoy, İbrahim 

Berber, Mustafa Zekai, Fatma Çetin Kabadayı, 

Murat Soyak’ın şiirlerini zevkle okuyacaksınız.

 09.02.2012 günü kıymetli tarihçi Yılmaz 

Öztuna’yı kaybettik. O konudaki duygularımı 

yazmayı bir görev bildim. 

 15.03.1915 Çanakkale Deniz zaferinin 97. yıldönümü bize bir büyük 

zafer ve milli mücadeleye büyük bir moral kazandıran zaferin 

kahramanlarını, en samimi şükranlarımızla anmasak olmazdı. Onun için bu 

sayımızda  4 yazı ile bir “Çanakkale Dosyası” oluşturduk. İsmail Özmel 

“Tahayyüle Sığmayan Çanakkale”, Ahmet Doğan “Çanakkale Ruhu”, 

Murat Soyak “Çanakkale’de Buluşmak”, M. Nihat Malkoç “Türk 

Romanında Çanakkale Zaferi” başlıklı yazıları ile bu büyük hadisenin 

edebiyata yansımalarını anlattılar.

 Bekir Oğuz Başaran “Ozan Ağacı’nda şiirin mevsimleri üzerine, 

Kibar Ayaydın “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Medeniyet Tasavvuru’nu yazdı, 

Hadi Önal YGS-LYS-KPSS-SSS başlıklı yazısında eğitim konusuna 

dokunduruyor, Ahmet Vehbi Ecer, Adnan BÜYÜKBAŞ'ın “Hiç Kimse” adlı 

bir romanı tanıtıyor, Mehmet Baş “Edebiyat Bahçesinin Gülleri’ni, Fatih 

Çelik “Gitme Vakti’ni yazdı. Lokman Zor’un “Beni Tanıyor musunuz?” 

başlıklı hikâyesini de beğenerek okuyacağınıza inanıyorum.

 Gelecek sayımızda Asaf Halet ÇELEBİ ile Cengiz DAĞCI'yı anmak 

ve anlatmak istiyor yazılarınızı bekliyoruz.

 Daha güzel sayılarda buluşmak dileği ile hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

           İSMAİL ÖZMEL

Sevgili Akpınar Okuyucuları,
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Ne kadar zaman geçti

Nasıl hâsıl oldu kâinat?

Ay ve güneş dünyayı

Ne zamandır gölgeler?

Bilen varsa söylesin.

Ne zamandan beri

İnsan sesi semada 

Duyulup yankılanır?

O zamanda bu sular

Böyle mi çağıldardı?

Kahramanlar atlarını

Doludizgin salardı.

Ufuklar yine böyle

Ümit ve iman dolu

Binlerce gönül eri

Davetsiz katılırdı.

İlim ve hikmetlerle

Gönüller sulanırdı. 

Mevlânâ meclisinde 

Kadehler aşkla dolar,

Semazen rüzgârından

Kadehler boşalırdı.

Anlayanlar anlatsın

Sohbetteki manayı.

 -2-

Ruhun aynası kalem

Keşke her elde olsa.

Yazdığımız şiirler

Tezgâhta dokunmuş halı.

Böyle ilham görmedi

Gönül gönül olalı.

NE KADAR ZAMAN GEÇTİ?

İsmail ÖZMEL
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Limanın ışıkları söndüğü zaman
Hatıralar, hasretin o ağır kuşları

Tedirgin bir yıldız gibi karanlığa karışır
Buğulu camlarda belirsiz sözler kalır

Kadehlerin dibinde kirli korsanlar
Müzmin bir yara gibi kendini hatırlatır

Aşkın seyir defterinde gizli imbatlar

Limanın ışıkları söndüğü zaman
Şamdanlar tutuşur güllerin ateşinden
Alevden martılar gelir çığlık çığlığa 

Sevdanın sonsuza açılan rıhtımlarında
Tutkulu bir hayatın rüyasını görürler

Ve üşür kendi tenhalığında
Bir kuyuda saklı su gibi zaman

Hayalet gemiler demir alır karanlıklardan
Güvertelerinde ruh sürgünleri

Yosun kokan saçlarıyla tuz tadında kadınlar
Tenlerinde erken öpülmüşlüğün hazzı
Ve aşk bir orman gibi yeniler kendini

Limanın ışıkları söndüğü zaman

Limanın ışıkları söndüğü  zaman
Solgun perdelerin ardında ve loş aydınlığında evlerin

Seferlerin hasret hesabıyla ölçülen mesafeleri
Kendine düğümler eski aşkları
Kırık hayatları, kırgın düşleri

Kaptan! 
Haydi demir alalım, demir alalım!

Rotamız en eski masal ülkesi 
İçimizde Annabel Lee

Kaderimiz çoktan belli!

Limanın ışıkları söndüğü zaman
Hatırlar fırtınalı gecelerde sevda türkülerini
Gemi iskeletleri ve zamanın mağlubu  aşklar

Demir almaz yürek alır gemiler,  bu sevdalı sulardan
Yağmurlu bir rüzgâr gibi okşar yanağımızı

Ve kendi elleriyle suya seccade salar tedirgin kuşlar
Limanın ışıkları söndüğü zaman

Limanın ışıkları söndüğü zaman
Bir dal bir daldan ayrılır, bir yâr bir yârdan

Herkesin saklı bir öyküsü vardır
Başka bir hayata geçer başka diyârdan

Geceleri uzun kılar, hatıraları kısa
Çekilir sular ve  korkular  kendi kıyılarına

Bir şâir kalır ancak,  lirik ve yalnız 
Limanın ışıkları söndüğü zaman.

LİMANIN IŞIKLARI SÖNDÜĞÜ ZAMAN
Ali İhsan KOLCU
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Dalgın gülüşlü bir kilim nakışında 

Bir dilim zamanı saklamış annem 

Güler çocukluğum sılaya varışımda 

Salkım söğüt aralığından sızan ışıklar 

Derlemiş bohçasına gül kokulu 

Tespihinde döner hayatın sırrı 

Yoldadır gözleri hep sitem dolu 

Gül açmış yazması 

Barışmış yüreğinde sabırla özlem 

Önce cümleye sonra bize duası 

Bir gurbet dönüşü içilen çayda 

Bin yıllık huzuru demlemiş annem

Gönlüm seni istiyor yokluğunla kedersin,

Göresin hiç gelmez mi, neden zulüm edersin?

Doyamadım sevgili birazcık kal yanımda,

Hicrân saati gelsin nasıl olsa gidersin!

Ne zaman gelsem sana sükût isterim dersin,

Kapıları kapatma aç muradına ersin.

Bir kerecik evet de mutlu et âşığını,

Hicrân saati gelsin nasıl olsa gidersin!

Varlığınla âşığa sen en büyük değersin,

Her çağda bu büyünle çok gönüle girersin.

Neşemizi sakın ha, yarım bırakma gönül!

Hicrân saati gelsin nasıl olsa gidersin!

Hiç kimseye aldırma seni bilmeyen yersin,

Aldığım her nefeste aşkın mutluluk versin. 

Ayrılık aramızda bir son değil başlangıç!

Hicrân saati gelsin nasıl olsa gidersin!

ANNEM

HİCRÂN SAATİ

Yahya AKENGİN

Mehmet Nuri PARMAKSIZ
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Karaoğlanoğlu plajındayım

ayaklarımda kum,

avuçlarımda Akdeniz’in tuzlu suyu.

Beşparmak dağlarından elimi uzatsam

dokunurum Toroslar’a,

Kıbrıs’li kızlar unutmuşlar korkuyu.

Belapalas tepesinde dört servi,

dört âşık rahibenin bedeni diyorlar.

Rüzgârlı gecelerde fısıltıları duyulur,

sanki dört yiğidi bekliyorlar.

Girne’nin etekleri ıslanmış yağmurdan,

Toroslar’da çakan şimşek Kıbrıs’a göz kırpıyor.

“Cehennem topuzları” mor mor, ak ak,

“Klemantin”ler erken sarıya dönmüş,

Yalıdaki palmiye titriyor yaprak yaprak.

GÖNLÜMDEKİ KIBRIS

Tuncer GÜLENSOY

Bu sevda hercümerci, nerden geldi başıma?

Nerden esti ruhuma bu fırtına, bu bora?

Gece gündüz biçare, düştüğüm sokaklarda,

Yürüyorum kendimi, kendime sora sora…

Her gün yumruklarımda,  paramparça 

aynalar,

Unuttum dinlediğim şarkıların tadını,

Münzevi bir kederle, kol kola yaşıyorum,

Dört duvar arasında, bir zindan hayatını…

Nicedir firar etti, lügatimden teselli,

Gözü yaşlı anılar, gidişinin yasında,

Hayat da bir başıma, nereye sığınayım?

Bir gölgesiz öğleyim, bozkırın ortasında…

Bu hareli gökyüzü, daha ne kadar susar?

Daha ne kadar susar, gül dalında bülbülüm?

Yüreğim kırık dökük, alnım ateş  içinde

Yoksa hücrelerimde, kol mu geziyor ölüm?

Kimsenin olmadığı, bir yer varsa gideyim,

Zaman küheylanının, kırını verin bana,

Vecd içinde her gece, okuduğum dualar,

Ebedi yalnızlığın, sırrının verin bana…

Ne kadar zormuş meğer, kaçmak 

duvarlarından,

Tutsaklığı sevdanın, ha bir şehrin, ha evin,

Adına Leylâ denmiş, adını yâr koymuşlar,

Yürekleri köz eden, saldırgan bir alevin…

AŞK SALDIRGAN BİR ALEVDİR

İbrahim BERBER
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Gamzeden hançer takınmış bi-amandır gözlerin

Kirpiğin ok kaşların yahşi yamandır gözlerin

Ehl-i aşka fitne-i devir ü zemandır gözlerin

Bi-bedeldir hüsnin amma el-amandır gözlerin

 

Aklım alur bu edalar bu revişler her biri

Hal ü hattın aşıka canlar bağışlar her biri

Navek-i müjgan ise ta cane işler her biri

Bi-bedeldir hüsnin amma el-amandır gözlerin

  

Bilemem halim n’olur sen dilber-i mümtazla

Kime feryad edeyim bu tali’-i na-sazla

Öldirir çeşmin beni ahir nigah-ı nazla

Bi-bedeldir hüsnin amma el-amandır gözlerin

Aşıkı mecnun eder sevda-yı zülf-i pür-hamın

Sünbül-i hoş-bu mıdır zır-i külehde perçemin

Gül midir ruhsar-ı alin la’l-i leb gonce femin

Bi-bedeldir hüsnin amma el-amandır gözlerin

   (Harid Fedai’nin hazırlayıp yayınladığı “Dîvân-ı Şeyh Mustafa Zekayi (ORUÇ BABA)” 

Lefkoşa/Kıbrıs adlı eserin 234-235. sayfalarından aktarılmıştır. 

Gamze: süzgün bakış

Bi-amandır: aman bilmez, acımasızdır

Yahşi: güzel

Ehl-i aşk: aşk sahibi, aşık kimseler

fitne-i devir ü zeman: zamane azdırıcısı

bi-bedel: eşsiz benzersiz

hüsn: güzellik

reviş: salına salına gidiş, yürüyüş

hal ü hatt: eş anlamlı iki kelime: tutum, davranış

navek-i müjgan: kirpik oku, oka benzeyen kirpik

dilber-i mümtaz: seçkin güzel

tali’-i na-saz: olumsuz talih, baht

çeşm: göz

ahir: en sonda

nigah-ı nazla: nazlı bakışla

sevda-yı zülf-i pür-hamın: büklüm büklüm saçlarına olan tutku

hoş-bu: hoş,güzel kokulu

zir-i küleh: külah, başlık altı

perçem: şakaklardan dökülen saç

ruhsar-ı al: al rengli yüz

la’l-i leb: kırmızı dudak

fem: ağız

GÖZLERİN

Mustafa ZEKAİ
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TARİHÇİ YILMAZ ÖZTUNA’NIN ARDINDAN                                           

(İnsan beyni için yazılmış bir ağıt)

(20.09. 1930- 09.02.2012)

İsmail ÖZMEL

 Çok kıymetli eserler vermiş bir tarihçi, bir müzikolog, bir gazete başyazarı;  

uykuya doymamış, bir eğlencede, bir gezmede geçecek zamanı kendisine çok 

görmüş; belge ve bilgi toplayarak, okuyarak, yazarak ve yayımlayarak geçen 82 

yıllık bir ömür.

 Tarih tetkikleri için gittiği;  1950 - 1957  Paris’te geçen yedi yıl, İstanbul Teknik 

Üniversitesine bağlı Türk Musikisi Devlet Konservatuarının açılmasına vesile olan, 

kurucu yönetim kurulu üyesi, Türk Ansiklopedisinin K harfinden T harfine kadar 

ciltlerinin genel yayın yönetmeni, Türkiye Tarihi, Büyük Osmanlı Tarihi, İki ciltlik 

Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi gibi eserlerin müellifi Yılmaz Öztuna; 

Ansiklopedilerin madde yazarı, eski kültür eserlerimizin bir kısmını tefrikaları ile 

dirilten yenilikçi… 

 Bir maraton gibi uzun nefes isteyen, 100 metre koşusu gibi enerji ve hız isteyen 

koşuşturmaya kalp mi dayanır, beden mi?

 İnsan beynini ve muhtevasını konu alan bellek meselelerini ve onları 

teknolojinin imkânları ile kopyalayacak bir buluşu nasıl özlemle aramazsın. Daha 

hafızada ve muhakemede kalan, kalem ve kağıt sırasını bekleyen yorumlar, 

eserlerin ambarlandığı hafıza ve akıl, sen ne düşünüyorsun, bilmem kaç yıl daha 

durmadan yazıp yayınlamaya yetecek bir malzemeyi beraberinde götürmek. Ahret 

azığı diye buna mı denir bilemiyorum? Bu acıyı ancak bıraktığı eserler 

hafifletebilir…

 Fotoğraflarına bakınız, Yılmaz Öztuna’nın siması, güneşe çıkıp onun 

ışınlarıyla adeta hiç tanışmamış, günün aydınlık yüzünü okuyup yazmaktan ibaret 

görmüş bir insan intibaı vermiyor mu? Soluk bir beniz ve sanki uykusuzluktan şişmiş 

göz kapakları. Bir mumun veya solgun bir lambanın ışığında okuyarak, yazarak 

geçirdiğini sandığım görünüşü, yaşarken de içimde her zaman bir burkulma 
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yaratmıştır. Bu duygu, bu kanaat yıllar önce Türkiye Tarihi sayfalarında başlayan bir 

tanışıklığın, bir ruh yakınlığının bana ilhamı mıdır bilemiyorum?

 1960’lı yıllar. O zamanlar Ötüken gibi bazı yayınevleri kitaplarını kamyonla 

bütün Anadolu kitapçılarına dağıtırlardı. Vakıf İş Hanı altındaki kitapçı, sanki bir 

ilham gibi, okuyucuların aradığı, ilgilendiği, beğeneceği kitapları seçer alırdı. Bir 

uğradığımda Türkiye Tarihi kitabının birinci baskısı; küçük kitap ebadında 12  cilt 

olarak; masasının üstüne koydu. İşte senin yokluğunu hissettiğin hazine. Hem de 

Yılmaz Öztuna’nın kaleminden der gibi yüzüme baktı. Tamam dedim, yazıhaneye 

hemen varmak ve hemen sayfalarına gömülmek hayali ile.

 Daha sonra Türk Tarihinden Yapraklar,  Tarih Sohbetleri, Türkiye gazetesindeki 

başyazıları. 1977-1979 da 14 cilt halinde yayınlanan Büyük Türkiye Tarihinin 

kaynakça kısmına bakmadıysanız eserin ufkumuza açtığı pencerenin cesameti 

hakkında yeterli bir kanaat edinmemiş sayılırsınız desem yeridir.

 Osmanlı döneminin yönetici kadrosunu, aile fertleri gibi yakından tanıyan, lise 

yıllarından belleğimde kalan bir Tahsin Ünal’ı hatırlıyorum bir de Öztuna’yı. Ondan 

yeterince istifade edebildik mi? Bilemiyorum… 

 Yılmaz Öztuna’nın  takdirini bir makalesi ile dile getirdiği  bir tarih felsefecimiz 

vardır Prof. Dr. Şahin Uçar, onu tanıyan, hatırlayan kaç kişi var? Ondan istifadeyi 

düşünen kaç programcı, kaç üniversite var? Halil İnalcık’ı öyle bir sunucu ile 

televizyona çıkardık ki, adamı neredeyse konuşturmadı, İlber Ortaylı’nın  tarih 

yorumları ile ne kadar başbaşayız?

              Yaratıcılığın temelinde ne çok ıstırap, ne çok tahammül ve bu acıya gönüllü 

katlanış var?  Gönüllü çıkılan ve acısı da tatlı gelen bir uğraş.

 Bir tanesi bile bir insanın hayırla anılmasına vesile olacak kadar zengin ve 

ciltler dolusu bir birikimi Türk kültür hayatına bağışlamanız en büyük tesellimizdir. 

Mekânın cennet, Allah’ın rahmeti üzerine olsun.
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Ozan ağacının meyvesi dâimâ şiirdir

Ancak her birinin tadı, kokusu aynı değildir

Kimi zaman serhat şehri Edirne ufkunda boy verir

Kimi zaman beyaz dağ Erciyes eteklerinde yeşerir

Zaman olur, bir başka toprakta göverir

Bütün meyveleri aynı erginlikte midir ?

Kimi çok sağlıklı, gürbüz, kimi içinden çürümüş olabilir

Ama ozan ağacının meyveleri herkese yetecek zenginliktedir

Onun gölgesi bütün insanlığa hayda hayda yetişir

Ozan ağacının yaprakları her zaman yemyeşildir

Kimine Mevlânâ, Yûnus, Şekspir, Yahya Kemâl denilebilir

Kimi dalları halk ve tasavvuf şairlerine âittir

Kimi dallarında saz ve söz ustaları belirir

Kiminden ney, kudüm, tambur, keman...sesleri yükselir

Dîvan Şiiri, o görkemli ağacın saltanatlı gövdesidir

Yeni Türk Şiiri, o ağacın dalları, filizleri, sürgünleridir

Bu ağacın sürekli izleyicileri sevgililerdir

Bu ağacın tiryakileri genç - yaşlı yeteneklerdir

Bazı insanlar onun alt dallarındakilerle yetinir

Bazıları olgunlaşmamış meyveleriyle beslenir

Kiminin gözü kuş dallarındakilere yöneliktir

Bu ağaç yeryüzüne ilk insanla birlikte dikilmiştir

Son insana kadar da yaşamaya devam edecektir

Ne mutlu onu sulayanlara ki - dillerinden inci - mercan dökülen 

erlerdir

Ne mutlu gölgesinde barınanlara ki, bütün şiir severlerdir

Bu ağacın bakıcıları kutlu / mutlu / umutlu kişilerdir

Bu ağacın bakıcıları kimi zaman da dişilerdir

Bu ağaç hem dışımızda, hem içimizde durmadan büyür, gelişir

Bu ağaç yüzyıllardır sevgi ile beslenir

Bu ağacın bülbülleri gönüllere seslenir...

OZAN AĞACI

Bekir OĞUZBAŞARAN
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Bu ağacı güneş, ay ve yıldızlar gece - gündüz gözetir

Bu ağacı hayâller, duygular ve rüzgâr emzirir

Bu ağacı rüyasında gören bir bilge de Edebâlî’dir

Bu ağaç cennette Tûbâ biçimine girmiştir

Bu ağaç belki de somutlaşmış özlemlerimizdir

Bu ağaç bana göre sonsuzluk şifresidir

Bu ağaç Âdem’den bu yana ölümsüzlük kefilidir

Ozan ağacı, ozon tabakasını bal gibi delmiştir

Ozan ağacı, böylece fizikötesine yönelmiştir

Bu ağaç, mutluluğun mükemmel bir çizimidir

Bu ağaç, güzelliğin en soyut heykelidir

Bu ağaç, sanki gerçek, iyi ve doğrunun antenidir

Bu ağaç, Necip Fazıl’ın o ünlü sanat dergisidir

Bu ağaç, Tûfan’daki Nûh’un kurtuluş gemisidir

Bu ağaç, beni benden alan ötelerin binitidir...

Bu bir ağaç değil, zamanın simgesidir

Bu bir ağaç değil, ruhumun gölgesidir...

Mavi gömlek giymiş, iskarpin yeni,

Konuşmak değil de sormak imkânsız,

İmkânsız sevdaya düşürdün beni,

Yaklaşmak değil de sarmak imkânsız!

Yirmi mi otuz mu bilmem ki yaşın, 

Nasıl da yakışmış gözüne kaşın,

Ben olsam ya sabah akşam hep aşın,

Düşünmek değil de sermek imkânsız!

Dilimde iki söz, söylemek ne zor,

Kaldır başını da gör nasıl bir kor,

Bana inanmazsan dudağıma sor,

Gülü görmek değil dermek imkânsız!

 

Bakışında gizem, canım yanıyor,

Yüreğim sensizken nasıl kanıyor,

Kollarım açılmış, gelir sanıyor,

Vuslat bilmek değil, ermek imkânsız! 

İMKÂNSIZ

Fatma Çetin KABADAYI
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ÇANAKKALE DOSYASI:

TAHAYYÜLE  SIĞMAYAN   ÇANAKKALE 

İsmail ÖZMEL

 Tarih niye öğrenilir, ders alınsın, hatalar tekrarlanmasın, iyi gidişlere devam 

edilsin diye. 

 Vatan müdafaası söz konusu olunca, geçmişte yaşanmış özellikle zirve olayları 

unutmamakta, onun manası, fikri ve ruhi derinlikleri üzerinde düşünmekte her 

zaman için fayda vardır. Çanakkale zaferi de tarihimizin böyle zirve olaylarından 

birisidir.

 Çanakkale savunmasına ve Çanakkale zaferine sadece Fransız ve İngiliz harp 

gemileri ve üstün vasıflı silahları ile Türk Milletinin topları, mayınları ve diğer silahları 

ile mücadelesi olarak bakarsak, bu büyük mahşeri yeterince anladığımızı ve isabetli 

bir değerlendirmede bulunduğumuzu iddia edebilir miyiz?

  Birinci cihan harbi sadece Çanakkale cephesinden ibaret değildir. 1 Kasım 

1914’de Rusların saldırıya geçmesi üzerine zaruri olarak Kafkas Cephesi açılmış, 

bir Osmanlı vilayeti olan Basra’ya çıkarma yapan İngilizlere karşı açılan Irak 

cephesi, Mısır vilayetini İngilizlerden geri almak ve onların sömürgeleri ile olan 

bağlantılarını kesmek için açılan Kanal cephesini de saymak durumundayız.

 Fransız ve İngiliz donanmalarına ait 8 zırhlının; Nusret mayın gemisinin 

döşediği mayınları ve Türk Topçusunun isabetli atışları sonunda; birbiri ardınca 

Çanakkale boğaz sularına gömülmesi, düşman deniz kuvvetlerinin kalan gemilerini 

alıp gitmesi deniz savaş tarihimizin unutulmaz zaferlerinden birisidir.

 “Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyordum” diyen kumandanın dehası ve 

kahramanlarımızın tarifsiz fedakârlıkları ve ölüme göz kırpmadan koşmaları 

sonunda kazanılan kara savaşları da başlı başına bir destan olan Çanakkale’nin  

dünya tarihinin akışını değiştiren büyük bir hadise olduğu;  sonunda bizim 

zaferimizle harbin sonlanması, tarihimiz açısından bir takım olumlu gelişmeleri 

beraberinde getirdiğini de söylemeliyiz.  

 Çanakkale’de iki kültür, iki hayat anlayışı karşı karşıya gelmiş ve birbirini 

imtihan etmek istemiştir. Sonunda imtihanı Türk Kültürü ve kahramanlığı 

kazanmıştır.
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 Fatih, Trabzon’un fethinden sonra tepelere tırmanırken, yanında bulunanlara, 

biz buralara gelip bu zahmetlere niye katlanıyoruz? Allah’ın adını yüceltmek ve ona 

layık olmak için buradayız dediği nakledilir.

  Ölümsüzlük vadeden iki rütbeyi hak etmek için nice kahraman vatan ve millet 

için ölümün üstüne fütursuzca atılmış ve ölürsem şehit, kalırsam gazi rütbesine 

ulaşırım inancını gönlünde yaşatmıştır.

 Dünya şampiyonu Kurtdereli’ye, bir galibiyetinden sonra; gazeteciler bu 

başarısının sırrının ne olduğunu sormuşlar. “Ben her güreşte Türk Milletinin 

arkamda olduğunu bilerek güreşiyorum” diye cevaplamıştır.

 Çanakkale’ye gelenler vatanımızı elimizden almak ve Türk milletini esir etmek 

için geliyorlardı. Biz de vatanımızı savunuyorduk çünkü gidecek başka bir yerimiz 

yoktu.

 Çanakkale’de, sadece silahla değil aynı zamanda yüksek bir iman,  yüksek bir 

kültür ve medeniyetle zaferin kazanılacağı ispatlanmıştır. 15 Mart 1915

Çanakkale Deniz zaferini ve bu sonuca bizleri ulaştıran kahraman şehitlerimizi 

saygıyla, minnet ve şükranla anıyoruz. 

kapına geldik efendim

dosta yakın olmak güzel

yağmur sevincidir yaşanan

adını anmak güzel

çiçekler içinde bir gül

sundun hakikati ayet ayet

aydınlandı insan, arındı

birlik yurdunda adın cennet

çağları aşıp gelen çağrı

hayatın kurtuluşa işaret

yeniden dirilmek aşk ile

varlığın alemlere rahmet

şimdi yansın kelimeler

anlam kazansın bir güzel

nûr, tamam olur o gün

gül ile başlamak güzel

SEVGİLİ

Murat SOYAK
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ÇANAKKALE RUHU 

Ahmet DOĞAN* 

 Ecdadın “Çanakkale” mahşerine şahitlik ettiği, tarihe I. Cihan Harbi olarak 

kaydedilen o melal dolu yıllar, bütün bir insanlığın savaşla sınandığı ve dahi 

hissesine kan ve gözyaşının düştüğü bir dönemdir. O dönem, insanlığın kalbinde 

infilak eden nefret ve savaş, en çok Osmanlı coğrafyasını kana bular ve bir 

zamanlar, coğrafyayı vatan bilen şuuruyla, “azîz-i vakt” olup, “devlet-i ebed-müddet” 

olarak anılan Osmanlı, düşmanlarınca zelil kılınır.

 O dönem adeta, ‘feleğin her türlü esbâb-ı cefasın toplayıp geldiği’, ‘nur isteyen 

gönüllere yangın ve dahi yandık diyen dileri boğmaya kan gönderdiği’; ‘derdin çok 

olup hem-derdin bulunmadığı, düşmanın kavî, tali’in ise zebun olduğu bir dönemdir. 

‘Feleğin bî-rahm, devrânın bî-sukûn olduğu, “kahramanlık lügatinin sefer 

maddesine zafer karşılığını kanıyla damla damla yazmış bir milletin, asırlardır veli 

nimeti bulunduğu kavimlerce boğulmak istendiği o dönem, tıpkı babası ve dedeleri 

gibi, babasına doymamış körpecik bedenlerin öz analarından aldıkları terbiye ile 

ana bildikleri vatan toprağına, ata mirası son kundaklarıyla uzandıkları” (Ceylan 

2010: 435) bir dönemdir. 

 Özelde Osmanlı Türklüğünün ve genelde bütün bir İslam âleminin üzerinde 

yokluk rüzgârlarının estiği o dönem, dünya harp tarihinde benzerine rastlamanın 

mümkün olmadığı bir boğaz harbinin yapıldığı ve sonucunda Mehmetçik’in bütün 

dünyada yankılanan “Çanakkale geçilmez!” haykırışlarıyla Çanakkale Destanı’nı 

inşad ettiği kutlu ve umutlu, eşsiz zamanlar da vardır. 

 Çanakkale savaşları, yaralı aslan Osmanlının, şanlı mazisindeki gibi 

müstemleke batı karşısında bir kez daha kükreyip kendisine ve dolayısıyla İslam’a 

biçilen kefeni parçaladığı bir dönüm noktasıdır. 

 Çanakkale Savaşları, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında 

Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz 

ve kara muharebeleridir (Kurşun 1993: 205). İtilaf Devletleri, çok güvendikleri 

donanmalarıyla adeta ellerini kollarını sallayarak Çanakkale Boğazı’nı 

geçeceklerini düşünmüşlerdir.
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 Bu düşünce ile 19 Şubat 1915’te deniz harekâtına başlayan itilaf devletleri, 18 

Mart 1915’e dek günlerce, o zamana kadar tarihin bir benzerini görmediği 

mükemmellikteki Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson, Inflexible, 

Irresistible, Ocean gibi onlarca zırhlısı ile âfâkı sararcasına bütün tabyalara 

bombalar yağdırmakta ve a’mâkı zelzeleler misali sarsmaktadır. Siperlerin 

tepesinde patlayan bomba şimşekleri o arslan neferlerin sinesinde dağılmaktadır.

 İtilaf devletleri bir yandan Rumeli yakasındaki Seddülbahir ve Ertuğrul tabyaları 

ile, Anadolu yakasındaki Kumkale ve Orhaniye tabyalarını topa tutarken diğer 

taraftan mayın tarama gemileriyle boğazı açmaya çalışmaktadır. Düşmanın uzun 

menzilli toplarının yoğun ateşi altında adeta şairin ifade ettiği şekliyle ‘gökler ölüm 

indirirken yer, ölü püskürmektedir.’ Boğazın her iki yanına düşen bombalarla birlikte 

vadilere ve sırtlara sağnak misali, kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene ve parmak 

yağmaktadır. 

 Tabyalarda hayatta kalmayı başaran askerler, menziline giren o ölüm 

makinelerine ateş etmekte, namluları kendilerine çevrilince topraktan yapılmış olan 

sığınaklarına dönmekte ve onlarla yılmadan mücadele etmektedirler. Bataryalardan 

yükselen cılız her top sesi, Türk askerine moral olmakta ancak sesin geldiği yön, 

düşman zırhlılarınca hemen susturulmaktadır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 

düşman toplarının bomba yağdırdığı Türk bataryalarındaki Mehmetçik’in 

derununda, sanki “yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır”. Nitekim Queen Elizabeth 

ve Ocean zırhlılarının Kilitbahir önlerine yağdırdıkları bombalardan Mecidiye 

Bataryasına düşen bomba, önce orada patlasa da sonrasında Ocean zırhlısını 

boğazın soğuk sularına gömecek olan asıl patlamaya fitil olur.

 Düşman gemilerinden atılan bir mermi, Mecidiye Bataryası’nın cephaneliğine 

isabet ettiğinde bataryadaki erlerden çoğu şehit olmuş, yaralı hâlde bulunanlardan 

da sadece Koca Seyit ile Ali isimli iki er, ayağa kalkabilmiştir. Bataryada bulunan 

toplarından ikisi toprağa gömüldüğünden kullanılamaz bir halde; kalan son topun da 

vinci kırılmış olduğundan batarya susmak üzeredir. Bu duruma gönlü razı olmayan 

Koca Seyit,  büyük bir hırsla, her biri 215 okka (276 kilo) ağırlığındaki mermilere 

yönelir; mağlubiyeti kabullenmeyen yüreğindeki imanla, kavradığı koca bir mermiyi 

topun ağzına sürmeyi başarır. Namlusunu Ocean’ın üzerine çevirdiğinde mermi 

avn-i ilahi ile hedefini bulur ve sonrasında Ocean, boğazın soğuk sularına gömülür. 

Bu olay adeta savaşta bir dönüm noktası olur ve birbiri ardına sulara gömülen 

zırhlıları sebebiyle itilaf devletleri, boğazın donanmayla geçilemeyeceğini 

anlayarak, karadan da saldırmak üzere 18 Mart 1915’te geri çekilirler.

Tarihe altın harflerle yazılacak olan Çanakkale Savaşı’nın bu ilk merhalesinde 
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üstlendiği rolüyle Seyit Onbaşı, Ulubatlı Hasan misali Mehmetçik’in destanlaşan 

ruhunun ma’kesi olur. Seyit Onbaşı’nın -savaştaki paha biçilemeyecek hizmeti 

dolayısıyla- Cevat Paşa’nın; “dile benden ne dilersen evladım” sözüne; “bir şey 

istemem kumandanım” karşılığını vermesi ve Paşa’nın ısrarı sonucunda “tek tayınla 

doymuyorum komutanım” deyip “çift tayın” alması; fakat bir süre sonra; “herkes tek 

tayın yerken, bu ikinci tayın boğazımdan geçmiyor.” diyerek ikinci tayını iade etmesi, 

o asil ruhun niteliğini göstermesi bakımından şayan-ı dikkattir. Fert fert her 

Mehmetçik’te inkişaf eden bu ruh, denize gömülen düşman zırhlılarının 

mürettebatını kurtarması esnasında onlara karşı tek mermi patlatmayacak kadar 

asil bir ruhtur. 

 Çanakkale Savaşları’nda Deniz Harekâtı’yla istediğini alamayan itilaf 

devletleri, amacına Kara Harekâtı’yla ulaşmayı denediğinde çelik zırhlı 

canavarlarının ölüm kusan atışlarıyla cesaretlendirdiği, “kimi Hindû, kimi yamyam 

kimi bilmem ne bela”, on binlerce askeri Gelibolu yarımadasına çıkartır. Bu durum, 

ünlü Time dergisinde, 'kavimler savaşı' olarak değerlendirilir. Çünkü İngilizler'in 

yanında, İskoçyalılar, İrlandalılar, Avusturyalılar, Yeni Zelandalılar, Gurkaslar, 

Çığlar, Pencabîler, Fransızlar ve Senegalliler omuz omuza savaşmaktadır.

Bu tam da Akif’in şahadet etmişçesine net bir şekilde ifade ettiği gibi ‘dünyada bir 

eşinin daha olmadığı’ bir savaşdır:

 Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,         

 Kaynıyor kum gibi,mahşer mi hakikat mahşer.  

 Yedi iklîmi cihânın duruyor karşında,

 Ostralya’yla berâber bakıyorsun: Kanada!  

 Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;

 Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.

 ‘Tâûna dahi zül olan bu rezil istîlâ’ karşısında Türk cephesinde; savaşla 

yoğrulan Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından, Anadolu’dan, Balkanlar'dan, 

Musul’dan Kerkük’ten gelen Türk’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Kürd’ü, Arab’ı ile tek vücut 

olmuş, yokluklar içerisindeki bir ordu ve müttefikimiz Almanlar'ın beşyüz kişilik 

sembolik bir kuvveti vardır.

 Bir tarafta çelikten canavarlarıyla hücum eden itilaf devletleri diğer yanda ise 

iman dolu göğüslerini hayâsızca akınlara siper eden Mehmetçik’in etten ve 

kemikten oluşan setleri vardır. Hisli yüreklere kan damlatan bu elim manzarayı her 

an yaşıyormuşçasına iliklerinde hisseden Mehmet Akif, savaş esnasında 

Mehmetçik’e karşı itilaf devletlerinin kandırarak savaşa sürdüğü Müslümanları 

bilinçlendirmek üzere Berlin’dedir. Gurbet diyarında gece gündüz Çanakkale’yi 

düşünen Akif, bu cephenin akıbeti hakkında fikrini sorduğu Ömer Lütfi Bey’in: “Allah 
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bilir ama vaziyet tehlikelidir. Askerlik noktasından düşününce ümit yok, ancak fen 

kaidelerinin haricinde, fevkalbeşer bir olay olmalı ki dayanılsın.” şeklindeki 

endişesine karşılık: “bütün dünya toplanıp hücum etse, yine Çanakkale sükût 

etmez” sözleriyle zafere olan inancını vurgular (Eşref Edip 1960: 108).  Yüreklerde 

ümitsizliğin kol gezdiği o feci anlarda kalbi, göğüs kafesini bir balyoz gibi döven 

Mehmet Akif, Mehmetçik’in karşısına gelen ‘cehennem olsa, göğsünde 

söndüreceğinden’ emindir. Onun Berlin’de iken zafere olan inançla kaleme aldığı, 

gazanferâne haykırışlarla dolu: 

 Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa;  

 Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa;

 Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar, 

 Taşıp da kaplasa âfâkı bir kızıl sarsar;

 Değil mi cephemizin sînesinde îman bir;

 Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;

 Değil mi sînede birdir vuran yürek…Yılmaz!

 Cihan yıkılsa, emîn ol, bu cephe sarsılmaz!

mısraları “ricâlü’l-gayb’ın diliyle Çanakkale semalarında, melekler katında, nefer 

nefer her Mehmetçik’in vicdanında yankılanır. Ve Mehmetçik, Tarık Bin Ziyad misali, 

dünyaya geri dönmeye niyetlenmediğinden, beden gemilerini yakarak bu ölüm 

deryasına dalar. Bilge Kağanların, Oğuzhanların, atının üzengisi yalanmak suretiyle 

kendisinden merhamet dilenilen Attilaların, Diyojeni perişan edip Anadolunun 

kapısını İslamlığa açan Alparslanların, gemileri karadan yürütüp Peygamberin kutlu 

hadisine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatihlerin, efendiler efendisinin 

rehberliğinde bugünün ordularının dahi zorlanacağı kadar kısa bir zaman zarfında -

on üç günde- Sina çölünü geçen Yavuzların, Mohaçta kanatlanan Muhteşem 

Süleymanların aşkıyla vuruşur. İstanbulu fetheden yeniçerinin ruhuyla, ‘pençe-i 

Ali’deki şemşîr aşkına, milletini gönderen ‘yed-i takdîr’ aşkına, ‘feth-i mübin’i zamin 

bir tebşîr aşkına, ‘fecr-i hücûm’ içindeki tekbîr aşkına vurur ve vurulur Mehmetçik… 

 Mehmetçik, “topun donanmayla, tüfeğin bataryayla; neferin ordularla boy 

ölçüştüğü Çanakkale’de cihan durdukça anılmaya değer bir imanla savaşır. “Bin atlı, 

akınlarda çocuklar gibi şen” olan akıncı cedlerinin ruhunu kıskandırırcasına, 

düşman toplarının durmaksızın aylarca dövdüğü kan ve barut kokan tepeleri, ‘feleğe 

meydan okurcasına, namlu namlu, süngü süngü’ savunur. 

 Bu manzarayı bütün teferruatlarıyla kalbinde hisseden Akif, “Bedr”in 

arslanlarının ancak bu kadar şanlı oluğunu ifade ederek Mehmetçik’in 

kahramanlığını tebcil eder: 
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 Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!  

 Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

 Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;

 Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?

 Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?

 Çünkü te’sis-i İlâhi o metin istihkâm. 

 “Çanakkale”, metrekareye altı bin merminin düştüğü; karşılıklı siperler 

arasındaki mesafenin sekiz metreye kadar kısaldığı; mermilerin havada birbirine 

değdiği; boğaz boğaza, gırtlak gırtlağa pek çok askerin,birbirlerinin künyeleri yahut 

muskaları ellerinde toprağa düştükleri; mitralyozların, gövdeleri, genç ekin misali 

biçtiği bir savaştır. “Çanakkale”,  toprağın kanla sulandığı, ‘sıksan şühedanın 

fışkıracağı’ kadar kutsal, üstüne basılamayacak kadar mukaddes  bir diyardır:

 “Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın 

 Bu toprak, bir devrin battığı yerdir

 Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

 Bir vatan kalbinin attığı yerdir

 İstiklal uğrunda, namus yolunda

 Can veren Mehmed’in yattığı yerdir”

                         (Necmettin Halil Onan)

 Milletin en karanlık günlerinde, ömürlerinin en güzel çağlarını cepheden 

cepheye koşmak suretiyle harcayan,  adeta ‘yaşamıyor gibi yaşayan ve aşkı 

göğsünde bir çiçek gibi değil, kurşun gibi taşıyan’ o vatan evlatları, ölümün 

kapısında “şeb-i arus”a açılacakmış gibi durmaktaydılar. Gözleri son kez 

kapanırken ömürlerinin en güzel çağında, muhakkak mütebessimdi çehreleri, zira 

karşılarında kendilerine ‘ağuşunu açmış bir şekilde duruyordu peygamberleri’… 

Onlar, kanlarıyla sulayarak ‘münbit’ kıldıkları, ‘bir vatan kalbinin attığı’ bu 

topraklarda, seleflerinden devraldıkları o ruhun, halefleriyle neşv ü nema 

bulacağından zerre kadar şüphe etmeden gözlerini yumdular.

 Çanakkale, Mustafa Kemal’in ak tolgalı beylerbeyi misali; “ben size savaşmayı 

değil; ölmeyi emrediyorum” dediğinde, sıkmaya mermisi olmadığı halde 

tereddütsüz siper alan Mehmetçik’in, al kanlarıyla yazdığı bir destandır. Çanakkale, 

savaşın komutanlarından, bize “Bomba Sırtı” vakasını anlatmadan geçemeyen 

Atatürk’ün: “karşılıklı siperlerimiz arasında mesafemiz sekiz metre, yani ölüm 

muhakkak,... Birinci siperdekiler tamamen şehit düşüyor, ikincidekiler onların yerine 

gidiyor. Fakat ne kadar gıptaya şayan bir itidal ve tevekkülle, biliyor musunuz? Öleni 

görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir fütur bile göstermiyor; 

Sayı: 38   Mart - Nisan 2012



AKPINAR 19Sayı: 38   Mart - Nisan 2012

sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye 

hazırlanıyor… Bilmeyenler, Kelime-i Şahadet çekerek yürüyorlar…” (Uçman 2006: 

106) sözleriyle anlattığı bir destandır.

 Çanakkale, bütün bir 57. Alayın, son neferine kadar aç, bî-ilaç, önce 

mermileriyle, mermileri bitince süngüleriyle ve elleriyle, gırtlak gırtlağa savaştığı ve 

şehit düştüğü; kendisi düşerken sancağını düşürmediği Mehmetçik’in, Yarbay 

Salahattin Adil’lerin, Nusret mayın gemisindeki Yzb. Topahaneli Hakkı’ların, Ezineli 

Yahya Çavuş’ların, Kınalı Hasan’ların destansı kahramanlıklarına, meleklerin gıpta 

ettiği bir savaştır. 

 Mehmetçik’in yılmadan savaşmasını, İtilaf devletleri kumandanı General 

Hamilton anılarında şöyle anlatır. “Gebe dağlar Türk doğurmaya devam ediyor. 

Bizim mevzilerimizin en yüksek ve en merkezi yerine birbirini kovalayan dalgalar 

halinde yükleniyorlar.” Bu halet-i ruhiye içerisindeki itilaf devletleri bundan sonra çok 

dayanamazlar. Mehmetçik’in canı pahasına savunmaya devam etmesi karşısında 

yılarak, yaklaşık bir yıl süren kanlı mücadelelerinin ardından 8 Ocak 1916’da geride 

yüz binlerce ölü bırakarak dönerler. 

 İtilâf devletlerinin başarısızlığı ile sonuçlanan Çanakkale muharebeleri. I. 

Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirip iki yıl daha uzamasına sebep olduğu gibi Çarlık 

Rusyası’nın çöküşünü de hazırlamış ve İngiltere'de hükümet değişikliğine yol 

açmıştır. Dünya savaş tarihinde farklı bir yeri olan bu muharebelerde her iki taraf 

büyük kayıplar vermiştir. İtilâf devletleri Çanakkale'ye yarım milyona yakın asker 

göndermiş, sadece İngiliz kuvvetlerinin toplam kaybı 213.980 kişiyi bulmuştur. 

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı'nın resmî kayıtlarına göre 

Türk tarafının şehit sayısı ise 213.882'dir (Kurşun 1993: 208).

 Türk milleti bu savaşta çok sayıda yetişmiş insanını kaybetmesine rağmen, 

kendine has bir kahramanlık örneği sergileyen ordusu sayesinde Balkan 

Savaşı'ndan kalma ezikliği üstünden atarak büyük bir zafer kazanmıştır. Bu zafer, 

dünyadaki bütün Müslüman ülkelere güç vermiş; Pakistan ve Endonezya gibi pek 

çok İslam ülkesinde istiklal meş’alesinin tutuşmasına sebep olmuştur. 

 İnsanlığın son adası konumundaki Çanakkale’nin kaybedilmesi hâlinde bütün 

bir dünya tarihinin farklı yazılacağının farkında olan ve savaşın devam ettiği süreçte 

gözyaşı dökmediği bir tek gün bulunmayan Akif, zafer haberini aldığında da 

gözyaşlarını tutamaz ve bu hâlet-i ruhiye içerisinde ‘Çanakkale Destanı’nı yazmaya 

başlar.

Mehmet Akif’in zafer haberini aldığında, Mehmetçik’in oluk oluk akıttığı kan kadar 

cömert ve temiz gözyaşlarını akıttığını söyleyen Cemal Kutay, o gece büyük şairin 
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‘Çanakkale Destanı’nı yazmadan canını almaması için masum bir çocuğun tertemiz 

yakarışları misali, hiçbir fâni hissin ucuna dokunamadığı bir saflıkla Allah'a 

yalvardığını kaydeder:

 “El-Muazzam istasyonundaki o çöl gecesi, heyecan ve edebî kudretini, 

vatanının ve milletinin saadeti, istiklâli, fazileti uğruna vakfetmiş büyük bir şairin, 

rabbanî ve ilâhî olduğuna şüphe olmayan heyecan ve vecdi andıran istiğrakına şahit 

oldu. Akif, âdeta cezbe hâlinde idi... Çok az konuşan bu büyük şair, şimdi, bir 

çağlayan hâlinde idi. Benimle değil, âdeta kendi kendisine konuşuyordu: Milletinin 

büyüklüğüne, kahramanlığına, yiğitliğine inanmıştı. İnanıyordu... Medeniyet ve 

teknik, işte bütün vasıtalarıyla Çanakkale'ye yığılmıştı: Para, vasıta, malzeme, 

insan, her şey boldu. Ya biz? Biz bunların sadece birisinden değil, her şeyinden 

mahrumduk. Neyimiz vardı? Asımın nesli… [Bulunduğu her cephede] kahramanlık 

destanı yazmış olan o bulunmaz nesil.. Akif o gece, bu neslin maddî manevî 

terkibini, gelecek nesillere anlatmadan canını almaması için Allah'a yalvardı. Hem 

nasıl yalvarış!.. Kalın, davudi, erkek bir sesi vardı. Kelimelerin ve harflerin hakkını 

vererek konuşurdu. Âdeta, kendi nefsine karşı ant içiyor ve bu ahdi, gönülden 

inandığı Tanrının yüce varlığına iletiyordu:

 -‘Yarabbi!.. Bana bu destanı bir âciz kulunun ifadesinin azamîsi içinde yâd 

edebilmenin saadet ve imkânını bahşet. Bu ulvî vazifeyi bana nasip et, sonra 

emanetini al. Yarabbi!.. Bana bu lütfu çok görme. İhsan ve ikramının namütenahi 

hazinesinden bu âciz kulunun şu duasını bargâh-ı ulûhiyetinde kabul eyle...’

 Ve, duası, hıçkırıklarla kesiliyordu. Sabahı böylece bulduk. Onu teskin etmek 

ne mümkündü ne de aklıma böyle bir müdahale geliyordu. Bu, bir heyecan ve ilham 

manzarası idi ve ben onu görebilmiş mutlu fânilerden idim. Sesim değil, nefesim 

çıkmıyordu… Çanakkale Destanını Mehmet Akif, bu hâlet-i ruhiye içerisinde, Hicaz 

yolculuğu devam ederken, daha yolda yazdı ve ancak ondan sonradır ki, tabiî 

hüviyetine girebildi” (Kurnaz 1996: 436). 

Akif’in Çanakkale Şehitlerine ithaf ettiği;

 Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? 

 En kesif orduların yükleniyor dördü beşi

mısralarıyla başalayıp…

 Sen ki, İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 

 O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; 

 Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın; 

 Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât, 
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 Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât... 

 Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 

 Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber..

mısralarıyla son bulan bu şiiri, o kan ve gözyaşı dolu günleri her dem ter ü taze 

kılacak bir özellik arzeder. Şehitlerimize ithaf edilen bu destanı okuyan Süleyman 

Nazif; “Allah’ın şehitleri olduğu gibi, şairleri de vardır” sözleriyle (İldeniz 2006: 75) 

milli şairi tebcil eder. 

 Bugün dahi hatırasını yadederken sözcüklerin kursaklarda düğümlendiği, 

Mehmetçik’in o ulvî ruhunu, kahramanlığını ve fedakarlığını anlatabilmek 

hususunda şüphesiz ki kelimeler, ancak Akif’in şiirindeki kadar kifayet edebilirdi.

Kelamın kabına sığmayacak yürekleriyle, gölgesinde huzur içinde nefes alıp 

verdiğimiz al sancağımızın ebediyen dalgalanması uğruna, tüllenen mağribi 

akşamların, yar olmadığı yaralarıyla, güneşler misali batan ecdadı rahmet ve 

minnetle anıyoruz.
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ÇANAKKALE’DE BULUŞMAK

Murat SOYAK

 Mehmet Âkif soruyor: “Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?” Savaşın 

acılarını, yıkımlarını duyuran ateş misali bir mısra bu. “Asım”ın bir bölümünü teşkil 

eden şiirin bütününde kahramanlık ve cihâd ufku işlenir. Cephede yaşanan hadiseler 

tasvir ağırlıklı, etkili bir söyleyiş ile anlatılır. Kelimeler mücadele için zafer için adeta 

seferber olmuş. Hayatın içinde şair, işgaller, haksızlıklar karşısında tavır sahibi. 

Hayal değil, rüya değil; hakikat !..

*

   Çanakkale savaşı kronolojisine baktım, baktım, baktım… Tarihler, rakamlar 

girdabında anlam yitik. En iyisi Şehit Muallim Hasan Ethem’in mektubunu bir kez 

daha okumak. En iyisi Şehit Muallim Hasan Ethem’e yoldaş olmak !..

*

    İstiklâl için İstikbal için birlik, dirlik zamanı. Ülkenin dört bir tarafından gelen yiğitler, 

o güzel insanlar… Bir millet, inanmış millet: Millet-i İbrahim. Sarsılmaz bir güç bu, 

iman gücü. Çanakkale’de buluşanlar Kur’an serinliğinde şehâdete koşuyorlar. Ölüm 

bir adım sonra muhakkak ama çekinen yok, geriye dönen yok. Yaşanan bu hali tarif 

etmek için kelimeler kifayetsiz. 

*

    57. Alay var. Şanlı direnişimiz. İşgal kuvvetlerine karşı verdikleri mücadelede bir 

ferdi dahi hayatta kalmadı. “Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…” Şimdi 57. 

Alay bayrak gibi ışık ışık dalgalanır. Bütün kötülük odaklarına karşı çağlar boyunca 

sürecek direniş. 

*

    Düşman kuvvetleri ısrarla, inatla geçmek istedi boğazı. Kısa bir sürede İstanbul’da 

olacaklarını hesap etmişlerdi. Bir türlü aşılamayan direniş karşısında yenilgiyi kabul 

edip çekildiler. Kâfirin bilmediği bir şey vardı. Allah’ın ipine tutunmuş insanlar sefer ile 

mükellef. Gayret, sabır, zafer… Allah’ı bir, peygamberi bir, kitabı bir insanların 

okuduğu ayetler ile dağıldı karanlıklar. Çelik yığınına karşı birce iman.

*

    Nusret: Yardım, Allah’ın yardımı, başarı, üstünlük. Tarihte meşhur gemiler vardır. 

Kurtuluşu muştular. Umudu yüklenmiş, kararlı, korkusuz… O nadir gemilerden birisi 
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de Nusret. İçindekiler zafer ile nişanlanmış. Her zorluğun ardınca bir kolaylık vardır. 

Allah’ın yardımı muhakkak. En zor zamanda dahi bir çıkış vardır. Mücadeleye devam 

öyleyse, mücadeleye devam. Umut var olunuz. Gece karanlığında, serin sularda 

yarınlar için yol açan, Hızır gibi yetişen Nusret ey! 

*

    Kurşun yağmur gibi yağıyor. Karşı tepede yanmış ağaçlar. Toza toprağa belenmiş 

cansız bedenler. Kanayan yara, ağır koku ve yükselen alevler… 

    Kayalara yaslandı.  Saçları rüzgârda savruluyor. “Allah” der kuvvet bulur Mehmet. 

Yeşerir umutlar. Işık düşer yüreğine. Bir gün kazanılacak zafer, bir gün… 

*

    Haritalar kekeme, aciz dipnotlar… Gel, bir yol Çanakkale’ye gidelim. Görelim taşı, 

toprağı,  gülü, dikeni… Nasıl söylenir oralarda o ağıt: “Çanakkale içinde vurdular 

beni.” 

*

   Bir nesil acılar içinde… Okullarını bırakıp cepheye gittiler ve bir daha dönemediler. 

Ehl-i ilm, ehl-i kalem öncü kuvvetlerimiz ağır kayıplar verdi. Şimdi kimsesiz mektep, 

garip medrese, kırık kalem, kara tahtanın kararıp kaldığı… Ah, ıssız Anadolu. 

Sorular, düğüm düğüm sorular, cevap bekler. 

*

    “Çanakkale geçilmez”. Dünya bunu gördü, yaşadı, bildi. Top ile tüfek ile hedefine 

ulaşamayan düşman, başka zamanlarda, başka yolları deneyerek -sinsice- çıkar 

gelir yurdumuza, evimize. Eğer uyanmaz isek yenilgi kaçınılmaz. Şimdi yeraltına 

inmiş karanlık adamlar, bizi etnik oyunlar ile yoz kültür ile parçalama çabasındalar. 

Gör bunu iki gözüm !.. 

*

   Bir fotoğraf: Siperde bekleyen askerlerimiz. El tetikte. Sert, keskin yüz hatları. 

Çoğalan efkâr… Bekliyorlar, bekliyorlar. Yarına kim çıkar buradan? Bilinmez. Silahlar 

bir yeri gösteriyor. Düşman uzak değil, karşıda. Çatışma birazdan, kaçınılmaz. 

   Hazır mısınız? Bu ülke onların varlığı ile aydınlık sabahlara uyandı. Ezan susmasın 

diye bayrak inmesin diye bu mücadele: “Bir hilâl uğruna, ya Rab, ne Güneşler 

batıyor!” 

*

   Sahte bir hümanizm ile Çanakkale Savaşını anlatanlar var. Canıma kast edenlere 

güleyim öyle mi? Onların hangi amaçla geldikleri belli iken nasıl da gizlemeye 

çalışıyorsunuz gerçekleri. Nihayetinde bu bir savaş. Muharebe alanında yaşanmış 

birkaç olayı bütün bir cepheye teşmîl etmenin arka planında yine karanlık hesaplar 

var. Batıyı sevimli gösterme gayretleriniz hiç de inandırıcı değil. Tarih şahit. İşgalci 

Batı, dün ne ise bugün de o. Dünya kan ağlıyor. “Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o 
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yüz...” Onların zulmü anlatılacak elbet.

*

    Savaşın sebepleri-sonuçları üzerine odaklanıp da kısır test tekniği ile tarih 

öğretmek havada kalıyor efendiler. Dur, biraz dur. Bu hız, ruhunu arkada bıraktı. 

Sayfalar tozlu, sararıp solmuş. Evet, ağlayabilseydik eğer anlayabilirdik.

*

   Ülkemizin hemen bütün yerleşim alanları Çanakkale’den bir hatıra taşımaktadır. 

Ortak acılar: Gidip de dönmeyenlere yakılan ağıtlar, savaş sonrası yaşanan 

zorluklar, sönen ocaklar, yetim kalan çocuklar, anlatılan kahramanlık destanları… 

“Çanakkale Ruhu” kardeşliğin, birlikteliğin, dayanışmanın, azmin somut bir 

ifadesidir. “Biz” olmanın bilinci bu.

*

   Onların ağır silahları var. Mazlumun da ahı var. Tarihte olup bitenler, bugün bir 

şekilde devam ediyor aslında. İslâm coğrafyasında yaşananları hatırlayalım: Irak, 

Afganistan, Filistin… Bütün zamanlarda, bütün cephelerde iyiler ve kötüler 

arasındaki mücadele devam ediyor. Adalet için barış için sözümüz. 

*

   Savaş bitmiş. İşgal kuvvetleri çekilmiş. Ve Mehmetçik eve dönüyor. Memleket 

yolunda yaşananları düşün. Şehit düşen arkadaşları, yaralı arkadaşları, kopan 

kolu… Hatırlamak acı veriyor. Hatırlamak, yaraya basılmış tuz gibi. Yol boyunca 

muhasebe. Evde anne, baba, yâr, çocuklar bekliyor.  Yoksulluk kasıp kavuruyor 

Anadolu’yu. Kim açar şimdi kapıyı, kim bilir?

*

    Başta Almanya olmak üzere müttefik devletler diğer cephelerde yenildiler ve her 

biri ağır ateşkes antlaşmaları imzalayarak savaştan çekildiler. Yalnız kalan Osmanlı 

Devleti, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütârekesini imzalayıp yenilgiyi 

kabullenmek zorunda kaldı. 

    Çanakkale cephesinde kazanılmış olan zafere rağmen, 1. Cihan Harbi sonunda 

yenilmiş olmak büyük keder. Bu teslimiyet elbette düşündürücü. Zira bedelleri çok 

ağır olan bir savaş yaşandı. Tarihin bu kırılma dönemi, gelecek nesiller için ibret 

vesikasıdır. 

     Tarih, ders almak için gerekli bir ilim. Olup bitenleri iyi anlamak gerekiyor. Aynı 

hatalara düşmemek için güvenilir kaynak, doğru bilgi,  tefekkür ve ibret esas olmalı.

*

    Daha yürünecek yollar vardı. Daha aşılacak dağlar vardı. Gün görmedi ah, bahara 

eremedi. Yunus Emre söylemiş: 

“Bu dünyada bir nesneye / Yanar içim göynür özüm / Yiğit iken ölenlere / Gök 

ekini biçmiş gibi”.  Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz!
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TÜRK ROMANINDA 

ÇANAKKALE ZAFERİ

                                M. NİHAT  MALKOÇ

 Roman, Latincede ‘yazı’ anlamına gelen bir kelimedir. Gerçek yaşamı 

yansıtmaya çalışan roman; hayatta olmuş ya da olabilecekleri yer, zaman, kişi ve 

olay örgüsü unsurları ile anlatmaktır. Roman, insanın veya çevrenin karakterlerini, 

göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, 

kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür olarak da tanımlanabilir. 

Romanı diğer edebî türlerden ayıran belirgin özellik uzunluğudur. Bu türü hikâyeden 

ayıran da hacim olarak daha uzun olmasıdır. 

 Romanlardaki olaylar ve ilişkiler bire bir yaşanmamış olsalar da gerçeklere 

uygun tarzda ele alınır. Bu, romanın masallardan ayrılan yönüdür. Türk edebiyatına 

Fransızcadan yapılan çevirilerle giren roman, bizde sevilen ve büyük küçük 

herkesçe okunan bir edebî türdür. Okumak denince de akla gelen ilk edebî tür roman 

olmaktadır, onu hikâye takip eder.

 Romanlar işledikleri konular bakımından sosyal roman, macera romanları, 

aksiyon romanları, psikolojik roman, egzotik roman, didaktik roman, fantastik roman 

ve tarihî roman diye çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bizi bu türlerden şimdilik 

ilgilendirecek olan tarihî romandır. Tarihî romanlar, tarihteki  olay  ya  da kişileri  

konu  alan  romanlardır.  Bu romanlarda yazar,  tarihî  gerçekleri  kendi  hayal   

gücüyle  birleştirerek  anlatmaya çalışır.

 Tarihî roman türünün bizdeki  ilk  örneği  Namık  Kemal’in  ‘Cezmi’  romanı 

sayılır.   Öte yandan Nihal Adsız’ın ‘Bozkurtlar’; Tarık Buğra’nın  ‘Küçük  Ağa’, 

‘Küçük  Ağa  Ankara’da; Kemal  Tahir’in  ‘Yorgun  Savaşçı’,  ‘Devlet  Ana’ gibi 

romanları bu  türde yazılan  romanlardır. Bu türe olan rağbet bizde sanıldığı kadar 

fazla değildir.

 Bizde tarihî roman deyince aklımıza gelen tarihi dönemlerden biri de 

Çanakkale olmaktadır. Bu savaş hakkında yazılan romanlar olsa da, Çanakkale 
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Zaferi sanıldığı gibi kemiyet olarak birçok romana konu ol(a)mamıştır. Çanakkale 

Zaferi’ni doğrudan ele alan romanlar, sanıldığının aksine, sayıca pek azdır. Yani ne 

yazık ki çok zengin bir Çanakkale roman külliyatımız mevcut değildir. Bunun birçok 

makul nedeni vardır. Bunlardan birincisi Çanakkale Zaferi’nden hemen sonra 

Kurtuluş Savaşı’nın başlamış olması ve dikkatlerin bir şekilde oraya kaymış 

olmasıdır. 12 yıl gibi kısa bir zaman içinde Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, 

Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın olması, insanların dur durak bilmeden 

savaşması bu dönemlerde yazarların da ruh olarak dağılmalarına neden olmuştur. 

Türk romanının güçlü kalemlerinden Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun, Peyami 

Safa’nın, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, Halide Edip Adıvar’ın, Reşat Nuri Güntekin’in, 

Tarık Buğra’nın ve Kemal Tahir’in Çanakkale Zaferi’yle ilgili müstakil roman 

yazmamış olmaları doğrusu çok düşündürücüdür. Bu güçlü kalemler bu konuda 

roman yazsalardı kim bilir ne büyük şaheserler ortaya çıkacaktı. Fakat bu büyük 

isimler Çanakkale’yi ıskalamıştır. 

 Çanakkale ile ilgili olarak ele alınan romanlar arasında Mustafa Necati 

Sepetçioğlu’nun “…Ve Çanakkale” nehir roman üçlemesi “1. Geldiler, 2. Gördüler, 3. 

Döndüler” çok önemli bir yer teşkil eder. Mehmet Niyazi’nin “Çanakkale Mahşeri” 

romanı da bu savaşı en iyi yansıtan romanlardan biridir. Bunları Sezen Özol’un 

“Çanakkale Askerine Rütbe Gerekmez”, Buket Uzuner’in “Uzun Beyaz Bulut 

Gelibolu”, Serpil Ural’ın “Şafakta Yanan Mumlar”, İsmail Bilgin’in “Çanakkale’ye 

Gidenler- Şu Boğaz Harbi”, “Gelibolu -Yenilmezlerin Yenildiği Yer”, Rahmi Özen’in 

“Zulüm Dağları Aşar-Çanakkale İçinde”, Mehmet Kaplan’ın “Tarihe Sığmayan 

Destan Çanakkale”, Sevinç- Salim Koçak’ın birlikte kaleme aldıkları “Çanakkale’de 

Çocuklar da Savaştı” adlı romanları izlemektedir.

 Çanakkale ile ilgili yazılan bu romanlara genel olarak baktığımızda çoğunun 

edebî incelik ve derinlikten yoksun, hamasî duygularla yazıldıkları görülür. Buket 

Uzuner’in “Uzun Beyaz Bulut Gelibolu” ve Serpil Ural’ın “Şafakta Yanan Mumlar”  

adlı eserlerini hariç tutarsak, tarihî roman türünde kaleme alınan bu eserler, roman 

tekniği açısından da zayıftırlar. Öte yandan söz konusu bu romanların 

kahramanlarında ruh derinliği aramak da boşunadır
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AHMET HAMDİ TANPINAR’IN 

MEDENİYET TASAVVURU

-DEVAM VE DEĞİŞİM- 

Kibar AYAYDIN 

 Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyat, sanat ve düşünce dünyamızda farklı bakış ve 

algıların insanıdır. Şiiriyle oluşturduğu iklim roman ve hikâyeleriyle estetik bir 

bütünlüğe ulaşır. Terkip ve tahlil yönü alabildiğine güçlüdür. Eserlerinin tamamında, 

maziden birikip gelen değerlerin; yeniden inşa süreçleriyle, bunların estetik bir 

formla, reel hayata aktarımı söz konusudur. Tanpınar terkibini ve estetiğini 

oluşturan, onun içinden doğup geldiği ve ruh kökünü adeta bir sarmaşık gibi saran, 

sarmakla da kalmayıp “zihnini”, gelmiş ve gelecek arasında yeni tekevvünlerle inşa 

eden, köklü bir medeniyetin varlığıdır. 

 Tanpınar’ı mevcut sanatkârlardan ayıran belki de en önemli özellik, bu 

medeniyetin her an onu bir “dikkatin adamı” olmaya mecbur bırakıyor olmasıydı. 

Bilgisine ve şuuruna vakıf olduğu mazi bütün hususiyetleriyle ona apayrı bir âlemin 

kapılarını açmıştı. Ama bunun yanında “yeni” dediğimiz kavram faklı bir dünyanın 

içinden geliyor, onun nerede ve nasıl dönüştürüleceği noktasında zihinlerde soru 

işaretleri bırakıyordu. Bir tarafta yeni kurulmuş cumhuriyetin modern kabulleri, bir 

tarafta da binlerce yıllık bir mazi birikimiyle; Selçuklu-Osmanlı-Türk mirası… 

Tanpınar için taşları bir bir yerine koymak, oradan günün şartlarına uygun bir terkip 

meydana getirmek oldukça zordu. Dönemin zihniyeti ise toplumu yeni anlayışlarla 

şekillendirme eğilimindeydi.  Tanpınar, işte böyle bir dönemin içinde mazi ile 

hesaplaşmaya koyuldu. O, Mücevherlerin Sırrı’nda bu hakikati şöyle dile getirir. 

“Şurası da var ki geçirdiğimiz inkılâplar, dil değişmeleri terbiye ve tahsil sistemlerinin 

tebeddülü mazi ile bağımızı çok derinden kırdı. Öyle ki nesiller ve yarım nesiller 

kendi başlarına adacıklar halinde kaldı. Yeni edebiyatımızın en büyük kusuru, bu 
1

devam zincirinin kırılmasından gelir.”
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 Tanpınar’ı anlamak için onun eserlerinde ortaya koyduğu medeniyet anlayışını 

doğru okumak gerekir. Onun için de eserlerinin bir bütün halinde okunması, iç içe 

geçmiş olan düşüncelerin tek tek ortaya çıkarılması gerekmektedir. Romanlarının 

konusu ile estetik düzleme irca edilen şiirleri bir okunursa, birbirlerini tamamlayan 

pek çok düşüncenin gün ışığına çıktığı görülecektir. Denemelerinde ele aldığı 

konular ile makalelerinde teşrih masasına yatırdığı pek çok mesele, arayış içinde 

olan cemiyetimize bir cevap teşkil eder. Yaşar Nabi Nayır’a yazdığı bir mektubunda 

bu cevabı net bir şekilde görebiliriz. “Cemiyetimizin bence en büyük meselesi 
2

medeniyet ve kültür değişmesidir”  der.

  Tanpınar, medeniyetimizin inşa sürecini Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde 

çok belirgin bir biçimde dile getirir: “Biz  her şeyi irademizle yapacağız. Evvela 

şartlarımızı tanıyacağız. Sonra işlerimizi sıralayacağız… Kendi piyasamızı, kendi 

istihsalimizi açacağız. Aileyi, evi, şehri ve köyü tekrar kuracağız… Bunları yaparken 

insanı da yapmış olacağız. Şimdiye kadar insanla yapıcı olarak meşgul olamadık bir 

yığın inkılâbın peşinde idik. İçimizde kendimize karşı bir hareket hürriyetini elde 

etmeye çalışıyorduk. Bu zaruretten şimdi daha büyük ve esaslı zaruretlere 

uyanmamız lazım. Her zaman saha düzeltilmez ki… Şimdi o düzlüğe bir bina 
3

kurmamız lâzım. Bu bina ne olacak?” 

 Huzur’un kahramanı Mümtaz caddede oyun oynayan kız çocuklarına bakar. 

Onların söyledikleri türkülere dikkat kesilir ve Tanpınar burada ‘devam düşüncesinin 

arka planını’ bu çocukların söyledikleri türküden yola çıkarak ortaya koyar. “Mümtaz 

onların türküsünü dinledi: Aç kapıyı bezirgânbaşı bezirgânbaşı /Kapı hakkı ne 

veririsin? Ne verirsin?... Çocukların hepsi gürbüz ve güzeldi. Fakat, üstleri başları 

perişandı. Bir zamanlar Hekimoğlu Ali Paşa’nın konağı bulunan bir mahallede bu 

hayat döküntüsü evler, bu fakir kıyafet, bu türkü ona garip düşünceler veriyordu. 

Nuran, çocukluğunda bu oyunu muhakkak oynamıştı. Ondan evvel annesi, 

annesinin annesi de aynı türküyü söylemişler ve aynı oyunu oynamışlardı. Devam 

etmesi lâzım gelen, işte bu türküdür. Çocuklarımızın bu türküyü söyleyerek, bu 

oyunu oynayarak, büyümesi; ne Hekimoğlu Ali Paşa’nın kendisi, ne konağı, hattâ ne 

de mahallesi. Her şey değişebilir, hattâ kendi irâdemizle değiştiririz. Değişmeyecek 
4

olan, hayata şekil veren, ona bizim damgamızı basan şeylerdir…”   “Hayatta her 

şeyde olduğu gibi sanatta da ‘devam’ denen bir kudret vardır. Bu fizyolojide olduğu 
5

gibi cemiyet hayatında da, fikir hayatında da esastır.”  

Sayı: 38   Mart - Nisan 2012
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 Tanpınar bu devam fikriyle Bergson’un katmanlaşarak ilerleyen devam 

düşüncesi aynı paraleldedir. Devam ederek değişmek, değişerek devam etmek 

kendi medeniyetimizin ana dinamiğidir. Bütün istihsal vasıtalarıyla kendini 

dönüştüren ve çağın rengine kendi boyasını vuran ve biz biz yapan “asıl kaynağa” 

döndüğümüzde bir yumak gibi gözüken pek çok meselenin bu medeniyet 

tasavvuruyla çözüme ulaşacağını düşünen Tanpınar; “Bizim için asıl olan miras, ne 

mazidedir, ne de Garp’tadır; önümüzde çözülmemiş bir yumak gibi duran 

hayatımızdadır. Onu yakaladığımız, onun meseleleri üzerinde durduğumuz, onlarla 

yoğrulduğumuz, bu meseleleri fikir hayatımızın zarurî yol uğrakları gibi değil, temeli 

olarak kabul ettiğimiz zaman tarihin ve hususî coğrafyamızın bize yüklediği büyük 

role erişeceğiz. O zaman ‘devam’ın zinciri tekrar içimizde bağlanacak ve biz muasır 

dünyada, birleştirici çehremizle ve bu çehreyi teşkil eden hayat çerçevesi ile 

kendimize lâyık yeri alacağız. Birbirini anlamayan iki âlemin ortasında, bir düğüm 

noktasında yaşamış olmanın bize yüklettiği zahmetler, o zaman gerçek ve ön safta 
6

hayatın nimetleriyle ödenecektir.”   İfadeleriyle değişim ve dönüşümün felsefi arka 

plânını ortaya koymuş olur.

*28/29 Ocak 2012 tarihleri arasında TYB ve Keçiören Belediyesi’ni Ankara’da düzenlemiş 

olduğu, Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumunda sunulan bildiri metninin özetlenmiş 

halidir.

1
Ahmet Hamdi Tanpınar, Mücevherlerin Sırrı, hazırlayanlar: İlyas Dirin-Turgay Anar-

Şaban Özdemir, YKY, İstanbul 2002, s.199
2

-Yaşar Nabi Nayır; Edebiyatçılarımız Konuşuyor, Varlık yayınları, İstanbul 1976, 

3

s.51

-Ahmet Hamdi Tanpınar;  Huzur, YKY, İstanbul 1961, s.239
4

-A.g.e. s.20
5 -Ahmet Hamdi Tanpınar; Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh yayınları, İstanbul 

6

1992, s.73

Ahmet Hamdi Tanpınar; Yaşadığım Gibi, Dergâh yayınları, İstanbul 1996, s.43
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YGS-LYS-KPSS-SSS

Hadi ÖNAL

 Hedefleri ve amacı güzel anlamlı ve anlatımlı cümlelerin ötesinde hayata 

geçirilmemiş sürekli depremlerin, tsunamilerin yaşandığı oynak bir zemindedir 

Türkiye’de eğitim- öğretim. Meçhullerin beyinlerde oluşturduğu kocaman soru 

işaretlerinin bulanıklığında bir hengâmedir sürer gider. Gönül isterdi ki iki binli yılların 

bu ilk çeyreğinde insanlarımız geleceğe yönelik emin olma duygularını yoğun bir 

biçimde yaşasınlar, gönüllerinde filizlenen umutlarına gözlerindeki heyecanlar yol 

göstersin; ama nerede?

 Milli varlığımızın hamuru, milli kültürümüzün anahtarı, kalkınmanın, refahın ve 

huzurun temel taşı olan eğitim; ne yazık ki yılların aymazlığına, 

vurdumduymazlığına kurban edildi edilmeye de devam ediliyor. Oysa eğitim ve 

öğretimin şakası yoktur. Geriye dönüşü mümkün değildir. Siyasi birtakım tercihler,  

günübirlik politikalar, adam sendeciliklerle günü kurtarma endişeleri yanlışlıklar 

zincirine yenilerini eklemekten öteye eğitim ve öğretime hiçbir şey kazandırmaz.

 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarını hiçbir 

yoruma yer vermeyecek kadar açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Temel Eğitim 

Kanunun 3. maddesi: “Türk milletinin bütün fertlerinin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini 

geliştirerek gerekli bilgi, beceri ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle 

hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna 

katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; böylece bir yandan Türk 

vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli 

birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve 

hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı yaratıcı seçkin ortağı 

yapmaktır.” der.

 Şimdi ilgililere, yetkililere, bu ülkeyi yönetenlere, yönetmeye talip olanlara 

sormak gerekir: Biz, bu kanunun neresindeyiz? Çocuklarımızı, zekâ ve becerilerine 

göre yönlendirerek hayata hazırlayabiliyor muyuz? Ebeveynler çocuklarının 

geleceklerinden eminler mi? Çocuklarımız yarınlarına umutla bakabiliyorlar mı? Bu 

eğitim sistemi ile Türk milleti çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin üyesi olabilir 

mi?  Bu eğitim sistemi ile ne yapılmak isteniyor; nereye varılmak isteniyor?   Soruları 
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daha da uzatabiliriz.

 Türk Milli eğitim sisteminin köklü reformlara ivedilikle ve şiddetle ihtiyacı var. Bu 

konu sathi birtakım kararlarla, göz boyamak için düzenlenen  “Eğitim Şuraları” ile 

geçiştirilemeyeceğini artık görmemiz gerekir. Devleti yönetenler, devletin ilgili 

kurumları yeniden günümüz dünyasına ve ülke gerçeklerine cevap verebilecek yeni 

bir eğitim politikası geliştirmek zorundadır. Unutulmamalıdır ki eğitimin faturası çok 

ağırdır ne ihmale ne de savsaklamaya gelir. Eğitim öyle bir silahtır ki iyi 

kullanılmazsa kendi varlığına yönelir. Belki bu söylenenlerin abartılı bulanlar 

olacaktır; ama tarih bu gerçeği göremeyen milletlerin mezar taşları ile doludur.

Şimdi de konuyu biraz somut birtakım verilerin ışığında irdeleyelim:

 Yüksek öğrenime giriş için merkezi sınav sisteminin başlatıldığı 1965 yılında 

sınava katılan öğrenci sayısı 33 733 kişi idi. Bu sayı yılar itibari ile ikiye üçe 

katlandı.1985 yılında beş yüz bini buldu. 1990 yılında üniversitelere başvuran aday 

sayısı dokuz yüz bin idi. 1990 yılında gençlerimizin ancak 196.253’ünü 

üniversitelere yerleştirebildik. İki binli yıllarda bu sayı katlanarak devam ediyor. 

Elbette ki 1965 yılından günümüze uzayan zaman çizgisinde mevcut 

üniversitelerimize yenileri eklendi. Var olanlar yeni fakültelerle genişletildi. Çağın 

gereklerine cevap verebilecek elemanlar yetiştirilmesi yönünde büyük atılımlar 

gerçekleştirildi. Ama temeldeki sistem çarpıklığı yapılanları hep gölgeledi.

 2011-2012 eğitim öğretim yılında bir üniversitede okumak hayalinde olan 

gençlerimizden Bir milyon 692 bin 345’i birinci aşama sınavı olan Yükseköğretime 

Geçiş Sınavına (YGS) başvurdu. Sonra sonrasını hep birlikte yaşadık. 

Dedikoduların geri göğü tuttuğu, önce şifre olayı yoktur denildiği sonradan şifre 

vardı ama kimseye verilmedi sözlerinin en yüksek makamlardan ifade edildiği, 

kopya vardı-yoktu açıkoturumlarının yapıldığı, sınava siyaset bulaştırıldığı 

iddialarının gazete manşetlerine taşındığı, YGS’nin mahkeme kapılarından içeri 

girdiği sonra da hiçbir şey olmamış gibi yola devam denildiği curcunalı bir dönemi 

arkada bıraktık. Elbette bu hengamede sorunların doğrudan muhatabı olan bir 

buçuk milyon gencin düştüğü ruhi çöküntü her zaman olduğu gibi yine görmezden 

gelindi.

 LYS sınavı yaklaşık 900.000 gencimiz büyüklerinin kendileri için biçtikleri dar 

ağızlı içerisi gibi ilerisi de karanlık olan “kader torbaları”na ellerini uzattılar.  

Ömürlerinin kalan bütün zamanlarını iki 160 dakikaya sığdırarak şans kapılarını 

zorladılar. Pek çok gencimiz de karanlığa kulaç atmaktansa umutlarını başka 

bahara sakladı.

 Eğer bir sistem, yarınları teslim alacak insanların pek çoğunu hayatında hiçbir 

zaman kullanamayacağı birtakım bilgilerle donatıyor, dolduruyor sonra da , “sen 

şansını kullandın. Bak bin bir itina ile hazırladığımız(!) ve tarafsız bir biçimde 
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uyguladığımız(!) bu iki 160 dakikalık- hayat sınavını kazanamadın haydi sokağa”  

diyorsa orada durmak, düşünmek; ama çok düşünmek gerekir.

 İki binli yılların ilk çeyreğini adımlarken eğitim ve öğretim yelpazesi iyice 

daraltılmış bu sistemle Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı yaratıcı ve seçkin 

üyesi yapmak elbette mümkün değildir. Eğitimin amacı ülke ihtiyacına göre beden, 

zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve nitelikli insan yetiştirmek değil 

midir? O halde biz ülkemizde uygulanan eğitimi bu çerçeve içerisinde 

değerlendirmek durumundayız. Sonuç ortada üniversite kapısında bekleyen yüz 

binlerce genç. Çözümsüz gibi görülen ve her geçen gün kangrenleşen, Türk 

insanını daha eğitim ve öğretiminin başında karamsarlığa sürükleyen bu hayati ve 

temel derdin çaresi yok mu? Elbette var.

 Öncelikle kafamızı kumdan çıkartmalı etrafımıza bakmalıyız. Amerika, 

Japonya ve Batı Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerini iyice incelemeli ve onların bu 

gün ulaştıkları noktada uyguladıkları eğitim politikalarının yerini iyi tespit etmeliyiz. 

Milli Eğitimimizi öncelikle siyasetin ve ekonominin getirim aracı olmaktan kurtarmalı, 

eğitimimizin milli vasfını esas alarak iki binli yılların Türkiye’sinin hangi nitelikte ve 

hangi meslek dallarında insanlara ihtiyacı olduğunun tespitini ve planlamasını 

yapılmalıyız. Yapılacak bu planlama çerçevesinde eğitim yelpazesini iyice açılarak 

seçenekleri çoğaltılmalı çocuklarımızın zekâ, ilgi ve yeteneklerini görecekleri 

eğitimin ilk basamaklarında tespit etmeliyiz. Bu tespitlere paralel yönlendirmelerle 

ilk ve ortaöğretim kurumlarımızı yeniden düzenlemeliyiz.  Öyle ki her Türk çocuğu 

zekâ, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda şekillenebilsin. Böylece 1739 sayılı Temel 

Eğitim Kanunu’nun amir hükümleri de hayata geçirilmiş olur.

 Bütün bunlar yapılırken bir yandan da müfredat programları taranmalı; kişinin 

hayatında kullanamayacağı gereksiz bilgiler atılmalıdır. İnsanımıza özgürce 

düşünebilme özelliğinin yanı sıra birçok şeyi yarım bilen değil; bir şeyi çok iyi bilen, 

dalında uzman bir kişilik ve kimlik kazandırılmalıdır. Eğitim ezbercilik ve şekilcilikten 

kurtarılmalı, mevcudu koruyan değil onu geliştiren yaratıcı ve üretken insan tipi 

hedeflenmelidir.

 Hammaddesi insan olan ve ona şekil veren usta sanatkâr öğretmen ve onun 

mensup olduğu öğretmenlik mesleğine gereken önem verilmelidir. İhtisas ve sevgi 

mesleği olan öğretmenlik mesleği ileride iş bulma garantisi veren görüntüsünden 

uzaklaştırılarak istenilen, beğenilen, tercih edilen bir konuma getirilmelidir. Zorunlu 

eğitim mutlaka on iki yıla çıkartılmalıdır.

 Eğer böyle bir ileri iki geri devam edersek yarın çok geç olacaktır. İleriki yıllarda 

üniversitelerimizin kapılarına yığılacak ve her geçen yıl bir çığ gibi büyüyecek daha 

çok milyonların vebali; sadece şimdi karar merciinde olanların değil, üniversitedeki 

ilim adamından tutun da öğrenci velisine, sade vatandaşa kadar herkesin olacaktır.
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HİÇ KİMSE

Dr. Ahmet Vehbi ECER

     Hiçkimse, şair, yazar ve Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Adnan Büyükbaş’ ın son 

romanıdır. Büyükbaş,1963 yılında Kayseri’de doğmuş, ilk, orta ve liseyi Kayseri’de 

bitirmiş. Yüksek tahsilini Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı bölümünde tamamladıktan sonra öğretmenliğe başlamıştır. Adnan 

Büyükbaş’ın ilk deneme kitabı Ebabillerin Kanat Sesleri adıyla 1981 yılında 

yayınlandı. Ayrıca birçok gazete ve dergilerde şiir, hikâye ve denemeleri yayınlanan 

Büyükbaş evli ve üç çocuk sahibidir.

     Çok yönlü bir sanatçı ve yazar olan Büyükbaş’ın şiir,deneme,hikâye roman 

kitaplarının yanında sahnelenen yayınlanmış ve yayına hazır tiyatro eserlerinin de 

olduğu anlaşılmaktadır.Gençler için yazdığı kitapların dışında Ebabillerin Kanat 

Sesleri (1981) dışında  Ateşten Köz Almak(1996), İnce Düşünce (2006) başlıklı 

deneme eserleri,Ay Kapıdan İçeri(1982), Firkat(1983), Bir Adım Hüzün 

(1996),Kimliğim Bir Gül Dalı (1994), Yağmurlarla Gelsin Gidişin (2005), Deriniz 

(2008) başlıklı şiir kitapları;Üçgenin Dördüncü Köşesi Başlıklı romanı, Bir Gri Gök 

Kuşağı (2005), Son Kurşun(2007) başlıklı  hikaye kitapları bulunan Büyükbaş’ın bir 

de  Ölmez Atatürk (2004) başlıklı tiyatro eseri mevcut..Anlaşılacağı üzere  

Büyükbaş, şair,denemeci,hikayeci,romancı…çok yönlü bir sanatkâr olduğu kadar  

çok velut (üretken) bir edebiyatçı.

     Adnan Büyükbaş’ın bu yıl yayınladığı  “H i ç k i m s e” başlıklı (Kayseri Geçit 

Matbaası,2012) romanı karton siyah-beyaz kapaklı,152 sayfayı bulan temiz baskılı 

bir eserdir. Kapak desenini Mustafa İbakorkmaz hazırlamış.

     Üç bölüme ayrılan romanın birinci bölümü yazarın çocukluk anılarından 

izlenimler olabileceğini anımsatıyor. Çocukluğu, gençliğinden itibaren yaşadığı 

hayatın olumsuzluklarına isyan eden,  onları irdeleyen pasajların yer aldığı 

romanda roman kahramanı :”…Uyumsuzum belki, belki birazcık dik kafalıyım ama 

asla  “k ö t ü  ç o c u k”  değilim, büyük büyük babalarımdan miras kalan huylarımı da 

suçlamıyorum” diyor. Ama en çok “eski ülkücü, eski devrimci,  eski İslamcılar” ın 

birbirleriyle sürtüşmeleri romanın birçok sayfalarında yer alıyor. Toplumda var olan 

olumsuzluklara da  yer veriliyor. Romanın bir yerinde, bu konularla ilgili şu cümlelere 
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rastlıyoruz:

     “…Etliye sütlüye karışmayan sarıklılarla doldu camiler. Cuma vaazları “cin ali” 

kokuyor… Piyasa kalleş kaynıyor. Biraz da öldürülmüş dostluklar sürsek kazanın 

altına… Matbu hutbeleri esneyerek dinlemek caiz mi hocam. Fatiha’dan sonra âmîn 

demek namazı bozar mı? Camiler, mutlu köleler dağıtıyor; yatıp kalkmayı yeterli 

saydırarak… Şehir toplu mezarlığa benziyor. Bir ateş yağsa ne güzel olurdu. Arınırdı 

pislik bulaşmış kimliklerimiz. Biliyor musun amca, benim kimsem olmadı! Bana 

hiçkimse der misin?”

     Toplumun bunalımlarının, çarpıklıklarının, kavgalarının ele alındığı görülen 

romanda toplumun her kişisine atıfta bulunuluyor, eskilerin kelâm-ı kibar dedikleri 

özlü cümleler de yer alıyor: 

 “Müthiş bir üçkâğıtçılık yapıyoruz kendi kendimize, İğrenç bir soytarı var 

aynadaki yansımamızda…”

     Adnan Büyükbaş bir şiirinde: “İnfilâk türküleri söyler türkülerim”  diyor, bir başka 

şiirinde ise:” …Sen nesin?//Alçak nefis tuzağını kuruyor//Köşeye çekilip bıyık 

buruyor//Sonra kardeş kardeşini vuruyor// Biri Habil, biri Kabil//Sen Nesin?”diyordu. 

Aynı temalar romanda da heyecanlı ve tatlı bir üslupla ele alınıyor. Deniliyor ki: “İyi 

insan olma öğretisi, peygamberlerden sonra sulandırıldı. Çünkü peygamberler 

ilahlaştırıldı. İnsanlar peygamberleri ilahlaştırınca kendilerini de peygamber 

yaptılar. Biraz daha cesur olanlar peygamberleri aradan çıkarıp kendilerini 

peygamber yapıverdiler… Kalabalık önce tanrıyı öldürdü, sonra insanı katletti… 

Muhammed Uhut’da kırılan dişiyle anıldı. O’nun sakalından kalma bir kılın 

karşısında salya sümük ağlarken O’nun ahlâkından ne kadar nasiplendik?”

     Romanın ikinci bölümü daha çok yakın tarihimizde yaşanılan ülkücü, solcu, 

şeriatçı tartışmalarına ve işkence olaylarına ayrılmış. Ama araya cennet-cehennem 

ve ilk insanların cennetten kovulmaları ve yasak elma ile ilgili konularla 

renklendirilmiş. Son bölümde ise:

 “Zengin bir iş adamının kızı ile Niksarlı kimsesiz bir delikanlının evliliğinin sorun 

sayılmadığı” ve solcu ile ülkücünün bir çay ocağında karşılaşmasına yer verilir. 

Konuşmaları arasında kahveci ile ülkücünün eskiden birbirlerinin düşmanı 

olduklarını söyledikleri zaman aynı bardakta eriyen iki küp şeker gibi kucaklaşırlar, 

dostça ayrılırlar.

     Hiçkimse, çok rahat okunan, akıcı bir üslup ile yazılmış, sosyolojik, psikolojik 

problemleri dile getiren, bu problemlerle ilgili olarak düşünceye yönlendiren, 

heyecanlandıran güzel bir eserdir. Ben, birgün içinde su içer gibi okudum ve bitirdim. 

Çünkü Hiçkimse, sadece roman değil, adeta mensur bir şiir, yani şiir yönü ağır basan 

düz yazıdır. Bu roman rahatça ve kolaylıkla okunabilecek bir eserdir. Hiçkimse’nin 

çok yönlü sanatkâr yazarı Adnan Büyükbaş’ı tebrik eder, yeni eserlerini beklerim.
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EDEBİYAT BAHÇESİNİN GÜLLERİ

Mehmet BAŞ

 Yıldızlar gibi gönül semalarını mesken tutan ve bir gün bir yıldız misali 

aramızdan ebediyet diyarına kayıp gidenleri anlatmak istesek ne yazar acaba 

kalem; 

 Gülü gülle tartan bir medeniyetin çocuğu olduğumuz için gülle başlayalım 

kelama, ve bir soru soralım.  Kimdir bunlar diye?  Ve sonra cevap arayalım anlam 

vadisinde koşan kelime atlarına binerek.

 Onlar edebiyat bahçesinde açan güllerin solmayan bir tebessümü, yürek 

sıratından sevgi cennetine açılan  gül yolcularıdır.

Kitap yüklü gemilere binerek bir deniz gibi berrak ve geniş olan tefekkür dünyasına 

demir atmış ilim seyyahlarıdır. 

 Zamanın kırbacı şaklarken yılların sırtında. Onlar bu devinimin ortasında hep 

bir çalışmanın hep bir mücadelenin içinde olmuşlardır. 

 Bir gök sofrası gibi serilen marifet tezgahında Yunusun, Mevlana’nın, Hacı 

Bektaş’ın kaşığıyla yemişlerdir  gönül aşını.

 Edebiyat ilminin deryalarında yüzmüşlerdir hayatları boyunca. 

 Onların yapmaya çalıştığı cahillik cehenneminden bilgi cennetine bir köprü 

kurmaktı. Aşkı solmayan bir resim gibi asmışlardı gönül köşelerine. Düşüncenin 

namusuydu gayret . Onlar bunu hiç bırakmadı. Yeryüzü denilen bu meydanda fanilik 

rüzgârına kapılan bedenler bir sabun köpüğü gibi var olup kaybolurken hep baki 

olanın geçmeyenin hasretiyle tutuştu onların gönlü. 

 Zamanın bir ateş gibi yanıp tutuştuğu peşinde bir avuç kül bıraktığı hayatta bu 

ateşi söndürecek ve kalıcı olanı bulduracak bir mihenk taşıydı edebiyat onlar için. 

Bütün ömürlerini milletimizin kaybolmaya yüz tutmuş edebi değerlerini ortaya 

çıkarmak ve güzel öğrenciler yetiştirmekle geçirmişlerdir.

 Edebiyat bir milletin ruhudur. Edebiyatın insanı bütün yönleriyle anlatan en 

önemli sanat dalı olduğunu söyleyebiliriz. Tarih insanın geçmişini, felsefe 

düşüncesini, coğrafya sınırlarını anlatırken edebiyat insanın metafiziğini yani 

ruhunu anlatmaktadır

 Bu noktada edebiyatla uğraşan insanlar bir anlamda ruhumuzun doktorlarıdır. 

Maddeyi anlamlı kılan mananın en önemli projektörü edebiyat ürünleridir. Edebi 

başta bir taç olarak gören bir maneviyat ikliminin çocuklarını fetihten fethe koşturan 

ruhta herhalde bir büyük edebiyatla yoğrulsa gerekir. 
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 Bizim geçmişimizle olan bağlarımızın kopmaması için tarihin tozlu rafları 

arasında kaybolmaya yüz tutmuş milyonlarca belgeyi vesikayı ve yazılı eseri açığa 

çıkarıp bizlere sunmaları cephede savaş kazanmak kadar önemlidir. 

 Bu âlimlerimizin yaptıkları hizmetler şu anda tam anlamıyla idrak edilememiştir. 

 Âlimin mürekkebiyle şehidin kanını bir tutan bir dinin mensupları olarak  onların 

yaptıkları çalışmaların ne kadar değerli olduğunu anlamalıyız. Hayatın ancak 

insana hizmetle anlamlı olacağını bilen atalarımız halka hizmeti Allaha hizmet 

olarak görmüşlerdir. Bu alimlerimiz de bu köklü anlayışın temsilcileridir. Onlar 

edebiyata vakfettikleri ömürleriyle ruhumuzun arkeologu olmuşlardır. Sukutun bir 

avuç toprağa dönüştüğü ecel saatinde ilme adanmış bir ömrün izzetiyle 

kapamışlardır gözlerini dünyaya. 

 Gecelerin gündüze açılan perdesi yeni sayfalar açarken onlar düş 

bahçelerinde unutulanların mezarını tavaf eden bir gezgin misali dolaşıp 

durmuşlardır  fikrin o tozlu sahralarında. 

 Batmayan güneş bir kere doğmuştur doğu aleminin ufuklarından. Bu güneş 

islâm güneşidir. Çok uzaklardan gelen o kahraman temiz yüzlü atlılar bu güneşin 

ışığıyla mest olmuşlardır. Ve bundan sonra  islâmın hizmetine giren Türkler kadim 

kültürünü ve mezapotomyanın köklü medeniyetini içselleştirerek Türk-islâm 

medeniyetinin en güzel eserleriyle süslemişlerdir üç kıtayı. 

 İşte edebiyat bahçesinin gülleri burada eskiyle olan bağlarımızı sürdürecek 

çalışmalar yaparak bu köklü edebiyatın silinip gitmesini önlemeye çalışmışlardır. 

Sahrada susuzluktan ölmek üzere olan bir insana bir testi su götürmek neyse yok 

edilmeye çalışılan bir kültürü de diriltmek o derece önemlidir.  Bu noktada bize 

sunulan her eser cahillik çölünde kavrulan bizlere bir testi su hükmündedir. 

 Tarih herşeyi bir tiyatro izleyicisi gibi takip eder ve günü gelince de not düşmeyi 

unutmaz. Bu millete hizmet etmiş değerler unutulmaya ve unutturulmaya çalışılsa 

da illa ki tarihin objektif bakışı bunları tekrar gün ışığına çıkaracaktır.

 Bugün hiçbirşey üretmeden meşhur olan ve medyanın gündemini işgal eden 

binlerce yapay sanatçı bir tarafa, her gününü her anını çalışma ve gayretle dolduran 

gerçek kahraman olan bu edebiyat alimlerimiz bir yanadır. Gözleri görmeyen 

birisinin gözünü açıp ona renkleri öğretmek neyse alimlerin de yaptığı budur. Bu 

noktada alimlere değer verip onları yüceltmek aslında insanın kendi kendisini 

yüceltmesidir. Unutmayalım onların ölümü alemin ölümüdür.  Gerçek değerlerini 

unutan toplumlar tarih boyunca köleleşmenin ve esaretin acı zehriyle 

zehirlenmişlerdir. Bunun için gerçek değerlerimizi çok iyi tanımalı ve gelecek 

nesillere en güzel şekilde tanıtmalıyız. Edebiyat bahçesinde açan gülleri 

soldurmamalıyız.
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GİTME VAKTİ

Fatih  ÇELİK 

 Tan yeri ağır ağır aydınlanırken, kendime yeni yeni gelmeye başlamıştım. 

Kalkmak için çok ta acele etmeme gerek yoktu aslında. Ne de olsa her şey 

kontrolüm altındaydı.  Emanetçisi olduğum tüm organların yöneticisi olmak, 

sorumluluğumu da beraberinde bir kat daha artırıyordu. Bu yüzden benim her daim 

sağlıklı ve zinde olmam gerekmekteydi.

 Birkaç saat geçmişti ki, tarifini izah edemediğim bir his tüm benliğimde 

dolaşmaya başladı. Gözlerden yeterli sinyal gelmiyordu. Bacaklarımda ve ellerimde 

bir titremedir almış başını gidiyordu. Kiraya verdiğim dört odalı evden gelen ardı 

arkası kesilmeyen gürültülerin sebebi ne olabilirdi ki acep?

Sebebini bilmiyordum bu gürültülerin. Daha önce böyle bir şey ile hiç ama hiç 

karşılaşmamıştım doğrusu.

 İkazlarıma,  nedendir bilmem hiç kimse aldırmıyordu. Başka bir bedenden 

gelen olası esrarengiz bakışlar olmalıydı tüm düzeni bozan.

Bu bakışların etkisi çok güçlü olacak ki, sözümden hiç çıkmamış olan mantık 

duvarlarımı bile delmişti. 

 Geçen her an ile birlikte kontrolümü kaybedişim hızlanmaktaydı. Direniyordum 

ve direnmeliydim. Böylesine bir hissiyatın beni ele geçirmesine izin vermemeliydim. 

Çünkü benim adım akıldı. Başkalarına kılavuzluk edecek bendim, başkalarının 

nasihatlerini dinleyecek biri haline dönmemeliydim.  Ben yönetilen değil yöneten 

olmalıydım.  

 Lakin biraz daha yalnız kalıyordum. Her zaman bana bir şey olmaz demiştim. 

Galiba yanılıyordum. Nazarlarım ben farkında olmadan bakış açısını yitirmekteydi. 

Üç harfli bu hastalık bedenimi çepeçevre sarmıştı. Kalbimdeki gürültüler bir türlü 
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nihayete ermemekteydi. Aklımın labirentlerinden hemen sıyrılıp kiraya verdiğim eve 

doğru koşmaya başladım. Eve vardığımda her şey için için çok geçti. Üç harfli o 

kelime evimi yerle bir etmişti. Zelzele hayatın gerçeğiydi. Buna bir itirazım elbette 

olamaz. Fakat o depremin kalbimde olması çok kötü olmuştu doğrusu. Kalbim zaten 

enkaz yığınına dönmüştü. Aklım da ciddi sarsıntılar geçirmekteydi. Nazarların 

efsunkâr bakışları, sıra dışı çehrenin sıra dışı tebessümleri yıkılan bentlerimden bir 

virüs gibi girmiş tüm vücudumu sarmıştı. Sevgi ve aşk birlikleri mantığımla örülü 

kalelerimi zapt etmişti. Artık her kalede sevgi ve aşkın bayrakları burçlarda 

dalgalanmaktaydı. 

 Artık daha fazla direnememiştim. Savaşı kaybetmiştim ve bu çok ağır bir 

hezimetti benim için. Her şeyden çok güvendiğim emrime amâde olan mantığım 

˝AŞK˝ hastalığına yakalanmıştı. Tüm benliğimde bir cümle defalarca 

yankılanmaktaydı.

  

 ˝ Ey akıl!  Başı terk et, zirâ AŞK geldi.˝

 Kovulmuştum emanetçisi olduğum bedenden. Vakit gitme vaktiydi galiba.

Alışık olmadığım bir yere göndermişti üç harf beni sürgünüm başlıyordu artık. Ben 

sürgünlere razıydım. Yeter ki efsunkâr bakışlar sadece bir bedende ilelebet 

kalabilsin, yeter ki herkes bunu başarabilsin.

Umarım kontrolünü ele geçiren dört odalı evden sadece ama sadece mutluluk 

çığlıklarını hissedebilir ve duyabilirim. 

UMARIM…
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BENİ TANIYOR MUSUNUZ?

HİKAYE:

Lokman ZOR

 Beyoğlu’nun en güzel saatleri, güneşin Eyüp’te batarken hüzünle İstanbul’a 

baktığı saatlerdir. O saatlerde Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde akan kalabalığın 

telaşıyla hüznün ve mutluluğun bir arada yaşandığı özel gecelerinden birine daha 

hazırlanır. Karşılıklı, sıra sıra dizilmiş yüksek binaların arasında ince bir hat gibi 

Taksim’den Tünel’e uzayıp giden İstiklal Caddesi, içini dolduran insan seliyle kan 

dolu bir damarı andırır ve hayatı anımsatır. Beyoğlu’nu akşama hazırlayan bu 

saatlerde İstiklal Caddesi’ni adımlayan insanların büyük bir bölümü gezmek ve 

yaşama tanıklık etmek için buradadır. Aslında yaşam her yerdekinden farklıdır 

burada; daha durağan, daha aynıdır. Müdavimlerin birçoğu, nerede neyle 

karşılaşacağını, kimleri göreceğini, neler yaşayacağını bilir caddeyi adımlarken… 

Zaman geçer, insanlar değişir, olaylar neticelenir ama yaşananlar hep aynıymış gibi 

herkese aynı tadı verir: Meydandan Galatasaray’a doğru ilerlerken önce Fransa 

Konsolosluğu’nun hemen önünde yardıma muhtaç çocuklar yararına kartpostal 

sattığını söyleyen hippi kılıklı iki gençle karşılaşırsınız, onları geçince yolunuzu 

uzamış sakalı, dağınık saçları ve yırtık kirli elbiseleriyle şarap parası isteyen bir 

dilenci keser, ondan birkaç metre ileride Emek Pasajı’nın girişinde tavşana mani 

çektiren Hüsnü Amca, onun hemen karşı tarafındaki bankanın köşesinde beyaz 

çizgili lacivert takım elbisesinin içindeki kırmızı kravatıyla dikkat çeken ve bıyıklarını 

sergileyen fötr şapkalı bir adam, Atlas Pasajı’nın girişinde akordeonuyla hep aynı 

eski aşk şarkılarını çalan yaşlı bir sokak müzisyeni, aniden yolunuzu kesip elindeki 

dergiyi havaya kaldırarak satmaya çalışan devrimci gençler, buketleri ağzınıza 

sokarcasına uzatan birkaç çiçekçi, kâğıt mendil satan çocuklar, yol üstünde tartışıp 

kavga eden ya da öpüşüp koklaşan âşıklar, başka bir dünyadan gelmiş gibi etrafı 

seyreden yabancılar ve daha birçokları çıkar karşınıza… Bütün bu insanlarla 

muhatap olmak, cadde boyunca yaşamın akışına ve insanların telaşına tanıklık 

etmek eşine nadir rastlanacak zevklerdendir. Beyoğlu, bu ender zevki aynı tat ve 
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güzelliğiyle her akşam yeniden sunar dileyenlere… Bütün bunları yaşamış ve tadına 

varmışsanız Beyoğlu ve İstiklal Caddesi sizin için bir tutkudur artık. Akşam 

saatlerinde İstiklal Caddesi’nde olmak İstanbul’u yaşamanın en güzel yollarından 

biridir. Herkes bilir ki, İstanbul’da yaşamakla İstanbul’u yaşamak farklıdır. 

 Tadını çıkararak ve zevkine vararak caddeyi boylu boyunca iki defa 

adımlamanız sizi akşamın sıcak kollarıyla buluşturur. O zaman da isterseniz 

karanlığın bile kanını kaynatan Beyoğlu gecelerinden birini yaşarsınız isterseniz 

huzur dolu bir İstanbul gecesinde ruhunuzu sükûnete erdirirsiniz.

 Onu ilk gördüğümde Beyoğlu’nun tadıyla mest olmuş bir haldeydim ve sokak 

lambalarının aydınlığına sığınan dingin bir akşamla buluşmaya hazırlanıyordum. 

Halep Pasajı’nın önündeydi. Yoldan geçenleri çevirerek yalvarırcasına “beni tanıyor 

musunuz?” diye soruyordu. Üzerinde, seksenli yılların modası, belden aşağısı 

tüllerden oluşan askılı, kırmızı bir tuvalet, ayaklarında topukları koptuğu için 

burunları yukarı doğru kıvrılmış beyaz ayakkabılar vardı. Uzun zamandır 

taranmadığı belli olan kirli saçları kabarmış, acemice yapılmış abartılı makyajı bütün 

komikliğine rağmen yüzüne acınası bir masumiyet veriyordu. Akıp gözlerinin 

çevresine bulaşan rimeli, çökmüş yanaklarını kızartan allığı ve dudaklarının etrafına 

taşan kırmızı rujuyla gören herkesi gülme ile acıma arasında bırakan bir hali vardı. 

Kalabalığın arasında sevgisizlikten, merhametsizlikten ve kimsesizlikten 

kaybolmuştu. 

 İnsanların daha iyi görmesini sağlamak için sık sık perde gibi yüzünü kapatan 

kirli saçlarını aralıyor, aynı anda da karşısına çıkan herkesi durdurmaya çalışıyordu. 

Konuşmasında, yürümesinde hatta saçını yüzünden toplayan elinin hareketinde 

bile özel bir zarafet ve dikkat çekici bir asalet vardı. Bıkıp usanmadan görebildiği 

herkesi durdurmaya çalışıyor, her defasında gözlerini parlatıp yüzünü aydınlatan bir 

umutla sorusunu sorup çaresizlikle bir başkasına yöneliyordu. Yaklaştığı herkes 

kaçıyordu. Sanki insanlar onu ittikleri kör kuyu içinde sevgisizlik, merhametsizlik ve 

kimsesizliğe boğdurmak için anlaşmış gibiydi. Yine de önüne çıkan her şeyi öğütüp 

yok edercesine akan kalabalığa karşı sıska ve yorgun bedenine rağmen kararla ve 

azimle direniyordu. Her durdurmaya çalıştığı kişi ile birlikte sürüklenip birkaç adım 

geriye gidiyor hemen sonrasında akıntıya direnip yeniden ilerliyordu. 

 Ondan kaçıp uzaklaşan genç bir kızın çarpmasıyla kendime geldiğimde 

uzunca bir süredir durmuş ona baktığımı fark ettim. Etrafımızdan akıp giden 

kalabalığın içerisinde o sürükleniyor ve direniyordu, ben durmuş onu 

seyrediyordum. İstiklal Caddesi, sokak lambaları ve vitrin ışıkları ile üzerine çöken 
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karanlığı parçalamaya çalışırken bilindik bir akşamın heyecanı insanların ruhuna 

sızıp içini ısıtmaya başlamıştı bile. Kimi kendini coşku ve eğlencenin sarhoşluk 

verici tadına hazırlıyor, kimi sükûnet dolu bir akşamın huzurlu kollarına sığınıyor, 

kimi de her akşam farklı bir türü yaşanan o aynı yalnızlık ve o katlanılmaz yokluğa ait 

sinsi acının yüreğinden iliklerine yayılışını hissediyordu. 

 Saatler ilerledikçe kalabalık eriyor, bir dükkân, işhan ya da çıkmaz bir sokak gibi 

İstiklal Caddesi’nin parçası sayılan, caddeyle özdeşleşen insanlar bile çekilip bir bir 

gözden kayboluyordu. Hüsnü Amca, tavşanını koyduğu mukavva kutuyu 

koltuğunun altına sıkıştırıp, tezgâhını omzuna asarak yavaş yavaş evinin yoluna 

koyulmuş, şarap parasını çıkaran dilenci, aldığı şarabı içmek için bir köşeye tünemiş 

ve devrimci gençler parti binasında yudumladıkları çay ve tellendirdikleri sigara ile 

tatlandırdıkları sohbetlerinde yeni bir devrim yapıyorlardı. 

 İstiklal Caddesi bize kalmıştı sanki; her önüne çıkanı durdurup “beni tanıyor 

musunuz?” diye soran garip kıyafetli bu kadına, akordeonuyla hep aynı eski aşk 

şarkılarını çalan yaşlı müzisyene ve bana…

 Aşkın can yakan tınısını bir inleyiş gibi insanın kalbine işleyen akordeon sesi 

gökyüzünün karanlığında yitip giderken ben, kadının her hareketini büyük bir dikkat 

ve ilgiyle takip ediyordum. O kadar kararlı ve öylesine istekli hareket ediyordu ki, 

durdurmaya çalıştığı insanlardan biri sorusuna cevap verse her şey son bulacak, 

dünyayla arasındaki bağ kopacak hatta yaşam bütün cazibesini yitirecek gibiydi. 

 Onu seyrederken birkaç saatin geçmiş olduğunu, ısrarla yaptığı şeyden 

vazgeçip yürümeye başladığında fark ettim. Bu akşama yönelik umudunu yarına 

ertelediğini ama kesinlikle kaybetmediğini gösterir bir kararlılıkla İstiklal Caddesi 

boyunca yürümeye başladı. Bütün dikkatim onun üzerinde toplayıp gözlerimi 

ayırmadan peşinden gittim. Kalabalığın arasında salınarak yürüyüp caddeye 

uzanan sokaklardan birine girdi. Eski aşk şarkılarını inleten akordeonun sesi gittikçe 

kayboluyor, gecenin ve karanlığın sesi inadına artıyordu. Peş peşe girdiğimiz sokak 

içerisinde hemen sağ taraftaki başka bir sokağa kıvrılıp üçüncü sınıf bir pavyonun 

önünde durdu. Pavyon erketecisinin sırnaşık ve ciddiyetsiz samimiyetine saflıkla 

karşılık verdikten sonra hemen yanı başında beliriveren bir genç tarafından 

kendisine uzatılan sigarayı yakıp aceleyle derin derin çekmeye başladı. Sanki bir 

yere yetişecekmişçesine sigaradan üst üste nefes alıyor, her nefesten sonra atmak 

için yeltenmesine rağmen vazgeçip tekrar etrafına kırmızı ruj taşmış olan ince 

dudaklarının arasına götürüyordu. 

 Sokağın girişindeki küçük bakkal dükkânın köşesine çekilip onu burada da 
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seyretmeye başladım. Pavyon erketecisi ve sigara veren gençle bir şeyler 

konuşuyordu ama bulunduğum yerden ne konuştuklarını anlamak mümkün değildi. 

Biraz daha yaklaşma düşüncesiyle bir iki adım atmıştım ki, karşı kaldırımda benim 

kadını izlediğim dikkatle bana bakan birini fark ettim. Ne yaptığımı anlamaya çalışan 

adama, kadını işaret ederek cevap verdikten sonra dikkatimi yeniden onlara 

yönelttim. Sokak, pek de işlek olmamasına karşın sanki nereye giderse gitsin bütün 

yolları kısaltıyormuş gibi sürekli birilerinin geçtiği ya da her an yeni birinin belirdiği 

aşina ve çok kullanılan bir güzergâha dönüşmüştü. Geçenler de dâhil olmak üzere 

etraftaki herkes ya onu tanıyormuşçasına laf atıyor yahut görmeye alışkın oldukları 

birine selam veriyormuş gibi gülümseyip öyle gidiyordu. Etrafındaki bütün insanlara 

ve olup bitene karşı ölümcül bir duyarsızlık sergileyen kadın, nikâh masasına 

oturacak bir gelin heyecanıyla kıyafeti ve görünümüyle ilgili son hazırlıklarını 

yapıyor; bir yandan saçlarını düzeltirken diğer yandan eteğinin tüllerini 

kabartıyordu. Ben hariç, çevresinde onu seyreden herkes, yaptığı hazırlığın 

sebebini bilen alaycı bir yüz ifadesi takınmış, gecenin bu saatinde ayaklarına kadar 

gelen eğlencenin tadını çıkarıyordu. Söyledikleri her söze kadının verdiği cevaplar 

katıla katıla gülmelerine, onu daha çok konuşturmak için damarına basmalarına 

sebep oluyordu. 

 Pavyon kapısının her açılışında gecenin karanlığına karışan müzik sesi, 

alelade bir zevkin parlaklığıyla İstiklal Caddesi’nin avam yüzünü aydınlatıyordu. 

Herkes kendince garip bir mutluluk yaşıyor, elde ettiği o zor bulunur anın tadına 

varmaya çalışıyordu. Anason kokusu, serin karanlıkta yayılarak caddeye çıkan 

bütün sokakları kuşatmaya başlamıştı ve sarhoşluğun baş döndüren bulanıklığı 

gözlerden belleklere çekilerek yaşanan mutlulukları katmer katmer çoğaltıyordu. 

 Pavyon erketecisi, herkesten daha çok konuşuyor, çevredeki diğer kişilere ne 

kadar ileri gidebileceğini gösteren bir tavırla işi abartıp, sarkıntılık olarak 

algılanabilecek şekilde kadına dokunuyor ve sarılıyordu. O ise, bütün bunlara 

saflığın aymazlığında, sadece sessizlik ve tebessümle karşılık veriyordu. Söylenen 

her söz ya da yapılan her hareket, onunla ilgilenen ne kadar insan varsa hepsini 

kahkahalara boğuyor, bu durumun devam etmesi için herkesin gizli bir istek 

duyduğunu gösteriyordu. 

 Erketecinin pekte masum olmayan hareketlerinin devamında biraz önce eteğin 

kabartılan tüllerine elini uzatması, ilk defa hiç kimsenin beklemediği bir tepkiyle 

karşılık buldu. Kadın, şaşırtan biraz da ürküten bir çeviklikle erketecinin elini tutup 

inlemeye benzer tiz bir çığlık attı. Kızgınlığı, cehennemden çıkmış ateş kusan bir 
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ejderhanın yakıcı nefesi kadar kavurucu yansıyordu gözlerinden. Sesindeki şiddet 

ve gözlerindeki kızgınlık, gecenin karanlığını, sükûnetini, huzurunu, zevkini, 

eğlencesini neyi var neyi yoksa her şeyini bir anda parçalayıp tuzla buz ediverdi. 

Herkes aynı anda irkildi, bazıları birkaç adım geri çekilerek uzaklaştı. Kısa süreli bir 

şaşkınlıktan sonra endişeye bulanmış bir merak, herkesin ilgisini yeniden ona 

yöneltti. Erketecinin uzaklaşmasından sonra tezgâhta midye dolma satan yaşlıca 

bir adam, çığlığın sebebini anlamak için kadına yaklaşınca kadın, kaçıp korunmak 

istercesine arkasındaki duvara doğru çekildi. Sırtını yasladığı duvarın önünde 

eteğinin tüllerini yeniden kabartmaya başlamasıyla, gösterdiği tepkinin taciz 

edilmekten duyduğu rahatsızlıktan değil, elbisesine ya da kabarttığı tüllere el 

değdirilmesinden kaynaklandığı anlaşıldı. Daha sakinleşmiş ama alevi henüz 

sönmemiş gözlerle erketeciye bakarak büyük bir gayretle tülleri yeniden 

kabartmaya koyuldu. Bu sayede şaşkınlığını ve ürkekliğini üzerinden atan erketeci, 

pişkin pişkin sırıtarak etraftakilerin gözlerinin içinde, kötü bir şey yapmadığını telkin 

eden bakışlar aradı. Biraz önceki bağırışla toplanan birkaç kişilik kalabalık yavaş 

yavaş dağılmaya başladığında, erketeci de uzaklaşıp pavyonun kapısına doğru 

gitti. 

 Çevresindeki insanlardan kurtulmanın rahatlığını, hazırlıkla ilgili hareketlerini 

hızlandırmak suretiyle gösteren kadın, işini bitirdikten sonra, pavyondan gelen 

müziğe ayağıyla tempo tutup bir şeyler mırıldanmaya başladı. Tempo tuttuğu 

bacağının hareketi, vücudunun tamamını sallıyor, en çokta kalçaları ve başı 

oynuyordu. Hareketlerini bütünleyen mırıldanışın, pavyonda iğrenç bir sesle, avaz 

avaz söylenen şarkının tekrarlanması olduğunu anlamak pekte zor değildi.

 Gecenin bir yarısında neden orada olduğumu ve saatlerdir hiç tanımadığım bu 

garip kıyafetli kadının peşinde ne aradığımı sorgulamaya başladığımda karşı 

kaldırımda bir süredir dikkatle beni izleyen adamın sesiyle irkilip kendime geldim. 

İnsanı uhrevi bir derinliğin içine çeken mikrofonik sesin geldiği tarafa dönüp, adamın 

yüzüne baktım. Gözlerini kadının üzerinden ayırmadan, ona yönelik acıma hissi 

uyandırma gayretini, sesine kattığı hüzünle ele vererek konuşmaya başladı. Merak 

ettiğim her şeyi biliyormuş ve hepsine cevap vermesi gerekiyormuş gibi süratle ve 

söyleyebileceği en çok şeyi söyleyebilme gayretiyle konuşuyordu. Sözlerinin 

başında sesi ve üslubuyla ilgilenirken zamanla anlattıklarının daha çok ilgimi 

çektiğini fark ettim. Bir yandan kadına bakıyor bir yandan da konuşan adamı 

dinliyordum:  “Birkaç yıl önce televizyonda yayınlanan evlilikle ilgili bir yarışmaya 

katıldıktan sonra tanınıp magazin programlarına epey malzeme edildi. Kötü sesine 
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rağmen kısa bir süre gazinolarda assolist olarak da çalıştırdılar. Tabi, yerine yeni bir 

malzeme bulununca da ortada bırakıldı. Çevresindeki herkes ilgisini kestikten ve allı 

pullu dünyadan çıkıp da bir başına kaldıktan kısa süre sonra bu hale düştü. Şimdi 

günlerini, onu şöhretli zamanlarından tanıyan birini bulmak üzere sokak sokak 

dolaşıp insanlara, “beni tanıyor musunuz?” diye sorarak, gecelerini de şu an 

durduğu pavyonun önünde, assolistlik teklifi bekleyip bunun için hazırlık yaparak 

geçiriyor”. 

 Adamın sözleri bittiğinde acıyıp acımama arasında çekimser kaldığım ender 

durumlardan birini yaşadığımı ve bu ruh halinin yüreğime sıkıntı verdiğini hissettim. 

Ben, içinden çıkılmaz gibi görünen bu kararsızlık ve sıkıntının boğucu tutsaklığını 

yaşarken, konuşmaya devam eden adam bir öğretmen edasıyla, insanın şöhrete 

yönelik zaafının nelere mal olabileceğinden bahsediyordu: “Şu şöhret hırsı nasıl bir 

zayıflıktır ki, onun uğruna göze alınmayan, onu elde etmek için yapılmayan şey 

bırakmıyor. Bunun başka insanlar tarafından kullanılması insanı nasıl bir felakete 

sürükleyip ne hallere düşürüyor. İşte örneği ortada… Kim bilir bunun gibi niceleri 

vardır…”. Adamın ağzından çıkan her kelime bir uğultuya dönüşüyor, kulaklarımı 

doldurarak beynimin hücrelerini titretiyordu. Cevap vermeyişime hatta dinlediğimi 

belli eden herhangi bir tepki göstermeyişime aldırmadan, hiç susmayacakmış gibi 

konuşmasına devam ediyordu.

 Adamın konuşmasının ne kadar uzun sürdüğünü; pavyondan sokağa yayılarak 

upuzun sokağı boydan boya kirleten iğrenç sesin kesilmesinden ve kadının yenilmiş 

bir güreşçi gibi başı önünde yürümeye başlamasından sonra anladım. Ben de 

hareketlendim. Peşinden gitmek istedim, vazgeçtim.

 Saatler iyice ilerlemiş, İstiklal Caddesi, tüm sokaklarıyla birlikte birkaç saatlik 

tilki uykusunun hazırlıklarına başlamıştı. Taksicisinden büfecisine, erketecisinden 

sarhoşuna kadar herkes sıcaklığını özlediği evlerine çekiliyor, gecenin son 

müdavimleri de sokakları alaca karanlığın yorgun serinliğine terk ediyordu. 

 Kadın, bir başına sokağın derinliklerine doğru ilerlerken, yaşamın sonuna 

yaklaşan ölümcül bir hastanın günbegün erimesi gibi varlığı gittikçe 

belirsizleşiyordu. Aynı anda, ardında bıraktığı dünyada da insanlar azalıyor, karanlık 

çoğalıyordu.






