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HER YENİLİK, ESKİNİN EKSİKLERİNİ TAMAMLAMAKTIR.

 Edebiyatta sanatta hep yenilikten bahsedenleri ilgiyle izlerim. Sanat bir 

yeniliği, yeniden bir bakışı, yeni bir anlatımı gündeme taşıdığı için sanat olur. Ya 

değilse eskinin tekrarı zaman tüneline girmekle eş anlamlıdır.  

 Her sanat eseri, geçmiş dönemlerin kültür ve sanat birikimlerini az çok 

gündeme taşımaya çalışır veya biz öyle değerlendiririz.

 Bir de sanat eseri, geçmiş zaman unsurlarını nasıl kullandığını o kadar 

gizler ki, aynı toplumun bir ferdi olduğu halde, renkte, fırçada, mısrada, 

cümlede toplumun birikimleri ve zenginlikleri görmezden gelinmiş gibi bir 

durum ortaya çıkar ve birçoğumuz bu yeni manzarayı bazen merakla, bazen de 

tereddütle anlamaya çalışırız.  

 Bir de seyredenin algılaması, anlaması ve değerlendirmesi meselesi vardır. 

Hangi birikimle, hangi gözle veya hangi ön yargı ile bakıldığı önemlidir ve 

değerlendirme sonucunu bu kişisel takıntıların, peşin hükümlerin etkilemesi de 

söz konusudur. 

 Sanat, mevcutları sanatkâr gözü ve kulağı ile seyreder, dinler ve oradan 

yakaladığı unsurlarla bir yapı oluşturur. Siz ona filan besteye benziyor diye 

kusur bulur veya böyle bir güzel ahengi nasıl yakalamış diye hayranlığınızı 

ifade edersiniz.

 Yüzlerce yıl komşuluk, akrabalık, arkadaşlık yapmış insanların bazıları, 

birbirimizden hiç faydalanmadık,  etkilenmedik onun için, saf kaldık demeleri 

gibi, bir kısım sanatkâr da bizden öncekilerden hiçbir şey almadık, hiç 

faydalanmadık, biz eskilerden farklıyız diye bir iddiada bulunamazlar mı?  Ama 

bu yaşanan kültür ve sanat iklimini inkâr anlamına gelmez mi?  

 Her sanatkâr kendinden öncekilerden bir şeyler alır. Bunu irdelerken alır, 

kusur bulurken alır,  yorumlarken alır. Nihayet şair şairden, ressam ressamdan, 

bestekâr bestekârdan bir şeyler alır, bir şeyleri yorumlar ve sonunda kendisi de 

özgün bir esere vücut verir. O da başkalarının esin kaynağı olur, hor görerek 

veya hayran kalarak.

 Meseleyi enine boyuna düşününce bir cümlede karar kıldım: Her yenilik 

eskinin eksiklerini tamamlamaktır. 

 Kıymetli Şair Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'i (18 Mayıs 1898, İstanbul – 8 Kasım 

1973, İstanbul) doğumunun  113. yılında saygıyla anıyoruz.

 BU SAYIYA GELİNCE: Tuncer GÜLENSOY, İsmail ÖZMEL, Gökçe KOLCU, 

Osman YAZAN, Mehmet Nuri PARMAKSIZ, Abdulkadir GÜLER, Önder 

SAATÇİ, Murat SOYAK, Hikmet ELİTAŞ, Ömer AYDOĞAN, Hüseyin AKTE'nin 

yazıları, İsmail ÖZMEL, Ali İhsan KOLCU, Bekir OĞUZBAŞARAN, Erdal 

NOYAN, Yüksel GEMALMAZ ve Osman AYTEKİN'in şiirleri ile 

huzurlarınızdayız.

 Daha güzel sayılarda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. İyi 

okumalar...

             İSMAİL ÖZMEL

Sevgili Akpınar Okuyucuları,
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Hayalimde bir bahar mevsimi yaşıyor şehir.

Bir akşam çıktım yollara

Parklardaki manzara uyardı beni.

Akaysa, çınar ve yapraklar

Birleşmiş aynı kaderde.

Hayalimdeki mevsim, hava, yıldızlar

Nerde hiç bitmeyecek zamanlar?...

Her biri bir dalın ucunda

Sallanan havalı yapraklar.

Bitmeyecek sandığımız bahar

Solmayacak sandığımız çiçek

Dalları süsleyen manzara

Ve benim hayalimi süsleyen ölmezlik.

Sen kaç defa düşsen de yere

Hayalimde yeşil ve zindesin.

İstediğin mevsimi tahayyül et

Hangi duygular içinde olursan ol

Benim sevgim seninledir.

Benim hayalimde hep genç ve güzel.

Nöbet sonunda hep beraber olacağız

Ve bir zaman sonra yine beraberiz.

İlim irfan sahipleri

İnsanlara hizmet edenler

İyi evlat yetiştirenler

Mükâfatı hak edecekler

Müjde böyledir.

Hayalimde bir bahar mevsimi yaşıyor şehir

Değişen renkler ve şekiller.

Sevgi ve dostluklar baki.

Ben sizleri seviyorum

Biliyorum siz de beni seviyorsunuz.

Müsterih ol, müsterih uyu

Ey güzel şehir!

Sevenlerin ellerinde

Ve hayalinde.

HAYALİMDEKİ ŞEHİR

İsmail ÖZMEL
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bir kuğunun boynunda bir öykü  böyle 

başlar

beyaz bir tüy suya düşer, sular ateş kesilir

ellerin kavuşur  bedenime, halkalandıkça 

sular

sen taze bir çağla gibi gelirdin

kitaplarımda çiçek, çiçeklerimde bahar

ve zaman kendini sayıklardı

 geçmesin istemezdim,  o da başka 

yangındı

ne kaldı aşk masalından sana 

anlatacağım

bülbülün ağzında nice gül yandı

gece bir nefes gibi yanağında uyandı

yaralı bir kaknûstum tutuşup 

kanatlarımdan

aşkımın küllerinden yeniden doğdum

başka bir bedende yine, seninle oldum

 böyle olsun istemezdim,  o da başka 

yangındı

bilsen hangi iklimlerden koşup da geldim 

sana

ben aşkta acemiydim seni sevmekte usta

ibrahim’in nârını anlattım ihvânıma

anlattım toprağa, ateşe ve suya

rüzgârsa kapımdaydı her sabah

 esmesin istemezdim,  o da başka 

yangındı

ben bir deniz çocuğuydum, 

yelkendendi düşlerim

suların atlasında paramparça oldular

gençliğim bir karanlıkta,

çığlığım gemilerin sirenlerinde öldü

 ölmesin istemezdim,  o da başka yangındı

her aşkın hesabında bir ihanet saklıdır

ve en büyük sevgiler günâhlardan  çıkarmış

bir tutkuyla yücelen, nedir içimde zaman

gün gelir aslı’na dönermiş herşey

bir  sabrın meyvasında yandı tutuştu kerem

 tutuşsun istemezdim,  o da başka yangındı

bir denizin kıyısında durdum da

elim değmedi suya

değmedi gözlerinden bir günâha gözlerim

ve yağmur penceremde seni sordu her bahar

 sormasın istemezdim,  o da başka yangındı

bir hayat bir ömre eksik gelir anlarsın

sular sulara niçin kavuşur

ve çobanlar  nasıl bekler yıldızını sabırla 

bu karanlık yollardan sana gelen kervanlar

 kaybolsun istemezdim,  o da başka yangındı

değmezmiş aşk derdini çekmeye şâir!

kim anlar şimdi seni,  sözlerini kim çözer?

hangi yürek aşkının nabzını ölçer?

gizli bir öykün vardı yüreğinde düğümlü

 bilinsin istemezdim,  sen de başka yangındın

ateşler yanar  ateşler söner, 

   sen,  

   sen bambaşka bir yangındın.

YANGIN

Ali İhsan KOLCU



AKPINAR 5Sayı: 33   Mayıs - Haziran 2011

BÜYÜK TÜRK ROMAN YAZAR “REŞAT NURİ 
GÜNTEKİN”İN
BİYOGRAFİSİNE EKLENECEK BİLGİLER

Tuncer GÜLENSOY*

 Ansiklopediler edebiyatta, sanatta, bilimde, sporda, müzikte, plastik sanatlarda 

vb. dallarda ün yapmış, eser vermiş kişilerin hayatları, sanatları ve eserleri hakkında 

bilgi veren temel kaynaklardır. Bir ansiklopediye bir kişi hakkında madde yazacak 

olan yazar, o kişinin (varsa soy kütüğü), anne- baba adı, doğduğu yer-yıl, okuduğu 

okullar, yaptığı görevler, kiminle ne zaman nerede evlendiği, (varsa) kız ve erkek 

çocukları doğum yerleri ve tarihleri ile birlikte, (varsa) kız ve erkek kardeşleri, 

yeğenleri, torunları hakkında da elde edebildiği bilgileri aktarmak zorundadır. 

  Türkiye’de yazılan ansiklopedilerin pek çoğu birbirinden alıntılanılarak 

yazıldığı  için her basımda aynı eksiklikler ve hatalar sürüp gider. TDK için 

hazırladığım Mithat Sadullah Sander’in “Sarf ve Nahiv” adlı eserinin “giriş”i için hiçbir 

ansiklopedide yeterli bilgi ve belge bulamamıştım. Bu konularda ilgisi olan 

arkadaşım Sabri Koz’dan M.S.Sander’in hayatı ve eserleri hakkında bilgisi olup 

olmadığını sorduğumda o da yeterli cevap verememişti. Onun araştırmalarına göre 

Sander’in hayatta çok yakın kimsesi kalmamıştı. Yalnız bir kız torunu varmış, o da 

Bodrum’da bir müzikholde çalışıyormuş… O kızın adını ve telefon numarasını 

öğrenip kendisini aramıştım. Dedesini pek hatırlamadığını, ne gibi eserleri 

olduğundan da haberi bulunmadığını söylemişti. Ben de elimdeki bilgilerle rahmetli 

M.S.Sander’in hayatı hakkında kısacık bir biyografi yazabilmiştim.

                                                             ***

 Makalemize konu olan Reşat Nuri Güntekin, 25 Kasım 1889 yılında İstanbul’da 

doğmuş, “Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Gizli El, Damga, Akşam Güneşi, Bir Kadın 

Düşmanı, Acımak, Yaprak Dökümü, Miskinler Tekkesi” vb. gibi çoğu film, dizi film ve 

tiyatroya uyarlanmış pek çok roman, hikâye ve oyunun yazarı…   

 Babası: Askerî tabip Nuri Bey, 

 Annesi: Erzurum valiliği yapmış olan Yaver Paşa’nın kızı Lütfiye Hanım.

 Öğrenim yaptığı yerler: Çanakkale, İzmir (Frerler Okulu), İstanbul (Darülfünun 

Edebiyat Şubesi-1912)
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 Çalıştığı yerler: Bursa Sultanisi (1913), İstanbul (1915-1927), Ankara 

(Milletvekili (1927- 1946), Paris (UNESCO Türkiye Temsilcisi, 1950-1954).

 Ölümü: 13 Aralık 1956 Londra; Karacaahmet Mezarlığına gömüldü)

 Görüldüğü gibi, R.N.Güntekin hakkında yazılan ansiklopedik bilgilerde epey 

eksiklik bulunmaktadır. Meselâ, “Kiminle ne zaman-nerede evlendiği”, “bu evlilikten 

kaç çocuğu olduğu –doğum ve ölüm tarihleri-“bu çocuklarından olan torunları var mı 

–adları ve doğum tarihleri-“ gibi bilgilerin de bulunması o kişinin tam bir soy kütüğü 

için gereklidir, sanıyorum. 

 Eski Türkler ile Moğolların şecerelerine baktığımız zaman eşleri, torunları ve 

onların da çocuk ve torunları hakkında yeterli bilgiler bulabilmekteyiz. Ebul Gâzi 

Bahadır Han’ın “Şecere-i Terâkime” ve “Şecere-i Türkî” adlı eserleri ile Moğolların  

elimizde bulunan “Monggol-un Niguça Tobçiyan”  ve “Altan Topçi” adlı eserlerindeki 

şecere düzenlemesi çok mükemmeldir. 

 12 Ağustos 2010 Salı günü bir gazetede gördüğüm ölüm ilanında şu satırlar yer 

alıyordu: [ ACI KAYBIMIZ – Reşat Nuri Güntekin ve Hadiye Güntekin’in kızları ELA 

GÜNTEKİN Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Merhumenin cenazesi 18 Ağustos 

2010 Çarşamba günü Teşvikiye Camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip Kilyos 

Mezarlığına defnedilecektir. Evlatları: Üzüm Elâ Keskinoğlu, Yağmur Reşat 

Akerson] 

 İşte bu kısacık, üzüntülü ölüm ilanının içerisinde ansiklopedinin eksik kalan 

birkaç maddesini tamamlayacak bazı bilgiler vardı:

 Reşat Nuri Güntekin’in eşinin adı: HADİYE idi. (doğ. tar.-ölm. tarihi 

araştırılacak)

 Çocuklarının adı: ELÂ idi. (doğ. tar. ?- ölm. tar. 17 Ağustos 2010) [Başka 

çocukları var mı?]

 ELÂ hanım’ın çocuklarının adları: Üzüm Elâ Keskinoğlu; Yağmur Reşat 

Akerson.

 Bu bilgilerden “Üzüm Elâ Keskinoğlu”nun “kız” olduğunu ve annesinin ELÂ 

adını ikinci ad olarak kullandığını, “ÜZÜM” adının da Türk onomastiği açısından 

önemli bir veri olduğunu öğreniyoruz. Öbür “evlât” “Yağmur Reşat Akerson”un 

dedesinin birinci adı  olan “REŞAT”ı ikinci ad olarak kullandığını ve “erkek” olduğunu 

öğreniyoruz. Böylece, Reşat Nuri Güntekin’in bundan sonra yazılacak olan 

“biyografi”sine bu bilgilerin de eklenmesi, diğer bazı bilgilerin torunları Üzüm Elâ 

Keskinoğlu ve Yağmur Reşat Akerson’dan alınarak tamamlanması yerinde 

olacaktır. [Verilebilecek bilgiler için:  t.gulensoy@gmail.com adresi kullanılabilir.

* Prof. Dr. 
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Zamanı yudum yudum içmektir şiir.                                                 

Kâinâtın âhengine ayna tutmaktır şiir.

Sonsuzlukta bir gezegen gibi dolaşmaktır şiir.

Ölümsüzlüğü damla damla tatmaktır şiir.

Özgürlüğü, varoluş şevkini iliklerine kadar hissetmektir şiir.

Sevgi okyanusuna cesur bir dalgıç gibi dalmaktır şiir.

Duygu tellerini bir saz gibi titreştirmektir şiir.

Sözün sınırlılığından anlamın sınırsızlığına açılmaktır şiir.

İnsanın içindeki gizli cevherini söz oltasıyla avlamaktır şiir.

Ölümlü olmanın ıstırabını duya duya olgunlaşmak, pişmektir şiir.

O’ndan gelip O’na dönmenin türküsünü söylemektir şiir.

Yaratılışın sırrını çözmeye doğru cehd ve gayret sarfetmektir şiir.

Yeryüzündeki güzelliklere doyamamak ve mutlak güzelliğe susamaktır şiir.

Muhabbetle Muhammed arasındaki derin ilgiyi sezmektir şiir.

Bütün yaratıkların sözcülüğünü üstlenmektir şiir.

Kendini insan kardeşleri adına kurban vermektir şiir.

Yaratılmışı Yaratan’dan ötürü sevmek, ona ve kendine hoşça bakmaktır şiir.

Kötülüklere engel olmak için canını dişine takmaktır şiir.

Haksızlıklara karşı en gür bir sesle haykırmaktır şiir.

Öksüzlerin, yetimlerin, horlanmışların, dışlanmışların, gariplerin hüznünü, 

mahzunluğunu terennüm etmektir şiir.

Dünyâyı yaşanılası bir yer haline getirmenin sürekli çabasıdır şiir.

Yeryüzüne, börtü böceğe her dem selâm göndermektir şiir.

En büyük Sanatkâr’ın eserine hayran kalmak ve onu taklide özenmektir 

şiir.

Herkesin yerine cehennem ateşinde yanmaya istekli olmaktır şiir.

Yoksula, kalan son yiyecek ve içeceğini bile, eli titremeden vermektir şiir.

Hastaların çilesini onlarla birlikte çekmektir şiir.

Aşkın insanı neylediğini bilmektir şiir.

Malazgirt’te elli dört bin erle birlikte Alp Arslan’ın emrine girerek en güzel 

marşı bestelemektir şiir.

Ulubatlı Hasan’la birlikte surlara sancağı dikmektir şiir.

Su gibi, O’nun ayağının bastığı toprağa erişmek için başını taştan taşa 

vurarak gezinmektir şiir.

Çanakkale şehitlerinin üzerine “tüllenen mağribi’’ sermektir şiir.

Necid Çölleri’nden geçerek Medine’ye gidip o Temiz Bahçe’de ağlayan 

Sûdanlı ile birlikte rûhunu Allah’ına teslim etmektir şiir.

ŞİİRE VE ŞAİRE DAİR

Bekir OĞUZBAŞARAN



AKPINAR8 Sayı: 33   Mayıs - Haziran 2011

Süleymaniye’de bayram sabâhında o insanlardan biri olmanın 

mutluluğunu dile getirmektir şiir.

Ezân-ı Muhammedî’yi zamanlar ve mekânlar içinde sürekli 

işitmektir şiir.

Akşam kızıllığı içinde göldeki kamışın yalnızlığı ile içi sızlamak, 

yüreği titremektir şiir.

Gâibi kurcalayan bir çilingir olmanın derin idrâkine ermektir şiir.

“Na’tini Galip yazsın’’ diyerek, ona eş bir güzel naat daha 

söylemektir şiir.

Balkondan aşağıya düşen çocuğun ardından annesiyle birlikte 

bakakalmaktır şiir.

En yüksek makâma yazılmış, dünyâ ve insan ahvâline dâir bir 

“Beyaz Dilekçe’’ dir şiir.

Denizlerin homurtusunu, dağların yankısını, rüzgârların fısıltısını, 

uçurumların uğultusunu dağıtmak için derlemektir şiir.

Kaplumbağa adımlarıyla olsa bile Hacc’a gitme uğraşısı vermektir 

şiir.

Bedenimizdeki yaratığı eğitip onu insanîleştirmektir şiir.

Ten kafesinden sıyrılıp ruh enginlerine süzülmektir şiir.

İyiliklere, güzelliklere, hak ve hakikate alkış tutmaktır şiir.

İnsanlığın büyük ruhları arasında cevelan etmektir şiir.

Bütün fânîlikleri elinin tersiyle itmektir şiir.

Geçmişin ve hâlin muhasebesini yapıp geleceğe yönelmektir şiir.

Gurbet, hasret, hikmet burçlarından geçerek bilgelik tahtına 

oturmaktır şiir.

Güzelliğe, doğruluğa, iyiliğe, rahmete, hayra, hakka bir çağrı 

pusulasıdır şiir.

Metafizik âlemlerin derinliklerine dalmaktır şiir.

Mâverâdan sesler devşirmektir şiir.

Zâlimin karşısında, korksa bile, korktuğunu belli etmemektir şiir.

Bunalmış, yıkılmış, sıkışmış, yıpranmış, bir enkaz hâline gelmiş, 

çaresizliğe düşmüş, kıstırılmış insanı içinden onarmaktır şiir.

İnsanın iç dalgalanmalarını, değişimlerini, dönüşümlerini, 

çelişkilerini yoğun biçimde dışa vurmaktır şiir.

İç dünyamızın billurlaşması için yoğunlaşmaktır şiir.

Güzel söz söyleme vâdisinde, hüner sahipleriyle kıyasıya yarışa 

girmektir şiir.

Kahramanlıkları ve kahramanları içselleştirerek destan ruhunu 

yaşatmaktır şiir.

“Her dem yeni doğarız /Bizden kim usanası”nın hakikatını 

keşfetmektir şiir.

“Ses bayrağını’’ dil gönderine çekmek, gönül burcuna dikmektir 

şiir...
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MEHMET AKİF'İN HAYATINDAN ÇİZGİLER

İsmail ÖZMEL

 Edebiyat ve sanat, insan ruhunu incelten, onu insanlığın yüksek değerlerinden 

ve erdeminden nasiplendiren duygu, düşünce ve güzellik pınarlarından ikisidir. Bu 

kaynaklardan beslenmemiş kültürlerin önce zemini yoktur. Her güzel şeyin, her ilmi 

gelişmenin, her yüksek fikrin ve inancın temelinde hoşgörü, insan sevgisi, ilim 

sevgisi, adalet duygusu, şahsiyete saygı gibi manevi unsurlar ile çalışma ve 

araştırma gibi maddi unsurlar vardır. Gelişmiş ülkelerdeki kültür ve mahsullerinin 

bolluğu ve yüksek seviyede olmasında bu temelin rolü inkâr olunamaz. Bizde bu 

gerçekleri gözönünde tutan çalışmalar gelişmekte ve bir araştırıcı aydınlar ekibi 

varlığını her geçen gün hissettirmektedir.

 Sanatkâr, hayatı yorumlayan insandır. Tabiat çevresi, insan çevresi, sanat ve 

fikir muhiti, sanatkârı da içine alan bir ortamı tamamlar. Onun yaşadığı toplumdan ve 

meselelerinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Ferdi duygulardan ve 

değerlendirmelerden başlayarak yola çıkar. Ova, yayla, dağ, bayır, orman, maki, 

patika, yol, alınteri, didinme gayret ve zirveye varış. Nihayet dünyanın yüksek bir 

noktasına vardım der. Bu arazideki bir serüvenin hikâyesi.

 Böyle, bir zirve noktayı, halkın içinde bulanlar vardır. Bir ferdi olmakla gurur 

duyduğu milletinin geçmişteki ve içinde bulunduğu zaman parçasındaki görünümü, 

sıkıntıları, dertleri, çileleri, zaferleri, bayramları kısaca duyguları sanatkârı etkiler.

 Trablus istilası, arkadan Balkan harbi gelmişti. Harpler ve acılar, acılardan 

büyük kayıplar, Âkif  hissiyatını şu dörtlükle anlatıyordu.

"Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm..

Gördüm de hazanında bu cennet yurdu!

Gül devrini bilseydim onun, bülbül olurdum;

Yarab, beni evvel getireydin ne olurdu»

 Bu cennet yurdu sonbaharında gördüğüm için ağlıyorum, yüreğim yırtılıyor, gül 

devrinde gelseydim bir bülbül gibi neş'e, mutluluk terennüm ederdim diyor.

 Evet sanatkarı toplumdan ve onun duygularından, problemlerinden ayırmak 

mümkün değildir.

 Türk kültürünün, edebiyatının ve tarihinin seçkinlerini anarken coğrafyayı vatan 
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yapan, insan yığınlarını millet seviyesine yükselten manevi zenginliklere el atmış 

olmaktayız. Tarihin çeşitli dönemlerinde nesillere birer ışık, birer örnek olsunlar diye, 

onların ürünleriyle milli kültürü zenginleştirmek, milletler camiasının eşit haklara 

sahip, şerefli bir üyesi olarak yaşama ve yaşatma azmini beslemek, millet ve tarih 

şuurunu ayakta tutmak için anıyoruz. Eserlerini çağın idraki içinde yeniden 

yorumlayarak kültürümüze yeni unsurlar ve zenginlikler katmak için anıyoruz.

 İbni Sina, Gazali, İbni Rüşt, Farabi, Yunus Emre, Mevlâna, Erzurumlu İbrahim 

Hakkı, Dede Korkut, Ali Kuşçu, Katip Çelebi, Fuzuli, Baki, Nedim, Necati, 

Karacaoğlan, Erzurumlu Emrah, Namık Kemal, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi 

Tanpınar, Peyami Safa, Nurettin Topçu, İbrahim Kafesoğlu, Hilmi Ziya Ülken, Erol 

Göngör, Mümtaz Turhan, Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı Tarancı, Halit Ziya Uşaklıgil, 

Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Necip Fazıl 

Kısakürek, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasıyanık, Necati 

Sepetçioğlu, Tarık Buğra ve daha bir çokları. Bütün bu ve benzeri hazinelerimizi Türk 

ruhundan, Türk kültüründen ayrı düşünebilir miyiz?

 Kültürümüzün ana kaynakları, zenginliği ve ölümsüzlüğü bunların ve 

benzerlerinin eserlerinde yaşamaktadır.

 Her kültür faaliyetinde, eski kazanılmış aydınlıkları, yeni nesillere taşıma ve 

tanıtma gayretleri vardır. Bu ilk berrak ışıklarla ilim ve gayret yoluna çıksınlar, yeni 

kültür ve sanat iklimlerine ahlak ve refah aydınlıklarına doğru koşsunlar.

 Bir kısım diplomalılar kültür yolculuğuna hangi istasyonda başlamışlarsa, aynı 

istasyonda, elinde bir gazete, bir iki broşür, birkaç kitapla bekliyor. Fikri seyahat yok, 

bir beldeyi gördüğü iddiasında ve hep onu anlatıyor. Kuru, tatsız, bıktırıcı, tenkit 

ediyor, yerden yere vuruyor ama kendisi de çıkıp iyi-kötü bir deneme ortaya 

koyamıyor. Belki fikir hayatımızın en kurak ve verimsiz tarafı budur. Ezeli ve ebedi 

muhalefet, beğenmeme, kötüleme, daha iyisini yapma yarışına girmedikçe gerek 

ferdi meseleler, gerekse toplumsal meselelerin çözüme kavuşması zor olacaktır.

 Çeşitli fikir beldelerini gezip, okuyup, düşünürsek, göreceğiz ki her fikir 

beldesinin az veya çok anlatılmaya değer özellikleri ve gerçekleri vardır. Fikir ve 

sanat adamlarımızı anma, anlama ve anlatma çalışmaları; arı misali; çiçek özü 

toplama olarak değerlendirilmelidir. Türk kültürü çok zengin ve yaratıcı bir noktaya, 

maziden güç ve moral alarak yönlendirilmiştir. Yakın tarihimizdeki ve 

geçmişimizdeki zengin kaynakları Türk aydınının dikkatlerine sunmak artık bir 

zaruret haline gelmiştir.

 Türk insanı, yapısını oluşturan kültür ve inanç kaynakları ile metot olarak 
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akılcılığı kendi bünyesinde yoğurmuş ve bir senteze varmıştır. Bir kısım aydınlar, 

halkın vardığı bu senteze maalesef varamamıştır. Bu sentezi kavramış olan 

aydınlar, çağı ve teknolojisini, deneyini ve ilmini yaparken, milli kültürünü geliştirme 

ve inançlarını koruma şuuru ile hareket etmiştir.

 Bu sayfalarda Mehmet Âkif’in daire arkadaşı Emin Erişirgil’in notlarının bir 

kısmının özetini sunacağız. İnsanların gerçek kanaatleri kendi hareket ve beyanları 

ile tepki ve tasvipleri ile ancak ortaya çıkacaktır. Biz sadece aralarına bir iki cümlecik 

hatırlatmalar kattık. Devam eden bir çalışmanın bir merhalesi olarak bu hatıraları 

sunmaktayız.

 BABAANNE 

Eylül vaktini süsleyen

Tebessümler uğruna

Yaramazların suç ortağı

Kalkanı sert bakışların

Babanın annesi.

Boynuna dolanan susmalıkları

Çevirmiyor geri

Büyümüş de küçülmüşlerin

Hayatlarını yaşıyor 

Babanın annesi.

Erdal NOYAN
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CENGİZ AYTMATOV: SOSYALİST GERÇEKÇİLİK 

ESTETİĞİNİ DÖNÜŞTÜRME

Joseph P. Mozur 
Gökçe KOLCU

 “Edebiyatın vazifesi insan ruhunun temelini, insanın manevi arayışını ifade 

etmektir”[1] diye belirtmiştir Cengiz Aytmatov, birkaç yıl önceki bir söyleşisinde. 

Aytmatov’un Sovyet toplumunda “insanın maneviyatı”na olan derin ilgisi, onun 

sanatını, insanın emsaliyle, ahbabıyla olan ilişkisine dair derin ahlâkî sorularla 

okuyucuyu yüzleştirmek üzere eserleri Sibirya köy sorunlarını aşan Valentin 

Rasputin’in ve yine eserleri Sovyet büyük şehirlerinin durumunun ve ortamının 

üzerine çıkan Yuri Trifonov’un daha geç dönemlerdeki sanatına yakınlaştırır. 

Aytmatov’un eserlerinin çoğu Sovyet Orta Asya’sında ve ülkesi Kırgızistan’da 

geçmektedir, ancak ebedî sorunlara yaklaşımı ve yenilikçi ruhu birleşerek bugün 

onu Sovyet Birliği’nin en tanınmış yazarlarından biri haline getirmiştir. Aytmatov’un 

eserleri, önde gelen Sovyet edebiyat dergilerinde yayımlanmış ve daha sonra 

eserlerinin kitap formunda çıkışı ise büyük baskı sayılarının tadına varmıştır. 

Moskova’daki Gorki Edebiyat Enstitüsü’nün mezunu olan Aytmatov, 1967 

Mart’ından beri Novy Mir’in yazı kurulunda etkin bir konumdadır. Onun Literaturnaya 

Gazeta’da zaman zaman çıkan, güncel konular üzerine kaleme aldığı siyasi yazıları 

da ilgiyle okunmaktadır. Aytmatov, belki çok üretken bir yazar değildir ama, 

sanatında oldukça ciddidir, insana ve topluma karşı Tolstoyvari bir görev duygusuyla 

harekete geçmiş ve tartışmalı konulardan kaçınmamıştır. Bu nedenledir ki yazarın 

her yeni eserinin yayımlanışı bir edebî hadise olmuş ve sıklıkla da onun sosyalist 

gerçekçiliğe karşı yeni yaklaşımıyla ilgilenen Sovyet basınında şiddetli tartışmalara 

neden olmuştur.  

 Aytmatov’un Kırgız mirası ve klasik Rus edebiyatının zenginliğini özümsemesi, 

onun sanatını bütünüyle benzersiz kılmıştır. Halkının inançları ve zengin destan 

geleneği onu edebiyattaki estetik problemlere karşı oldukça duyarlı bir hale 

getirmiştir. Aytmatov’un nesri de oldukça şiirseldir ve zaman zaman yazı stili 

Kırgızların millî destanı Manas’ı açıkça anımsatır. Fakat Aytmatov’un nesrindeki 

semboller ve tekrarlanan motifler, Sovyet Orta Asya’sından yayınlanan pek çok 

niteliksiz eserde olduğu gibi sadece süs görevi görmez, aksine her esere kendine 
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has bir yapı vermeye, insanlığın tamamı için ortak olan ikilem ve çatışmaları 

dramatize etmeye hizmet eder.

 Her ikisi de Rus okullarında eğitim görmüş olan ebeveynleri sayesinde, 

Aytmatov erken yaşta Rus dili, edebiyatı ve kültürüyle tanışmış, iki dilli olarak 

büyümüştür. Kısa bir otobiyografik skecinde, beş yaşındayken yaşadığı ilk tercüme 

tecrübesini esprili bir şekilde kaleme almıştır. Her ne kadar daha sonraki eserlerini 

yazdığı dil hakkındaki sorulara (1950 ve 1960’lardaki erken dönem eserleri olan 

Cemile, Toprak Ana ve İlk Öğretmen Kırgızca yazılmıştır) doğrudan cevap 

vermekten kaçınsa da 1966’da Elveda Gülsarı ile başlayarak eserlerinin ilk olarak 

Rusça çıktığı da bir gerçektir 

 Aytmatov’un ilk eserleri Kırgızca yazılmış olsa da, anavatanının gelenekleri 

estetik anlayışında sadece mütevazi bir rol oynamıştır. Fakat 1970’de Beyaz Gemi 

ile başlayarak, hem gerçekçi hem de mitsel bir düzeyde insan halleri ve 

çatışmalarını ifade etmek için çok daha bilinçli bir çaba, mitsel olanla eylemi 

gerçekçi bir düzlemde biçimlendirme ve yorumlanma durumu gayet barizdir. 

Tvardovsky’nin editörlüğünün son ayı boyunca Novy Mir’de Beyaz Gemi’nin 

yayımlanması da Aytmatov’un kariyerinde bir dönüm noktası olarak 

değerlendirilebilir. Romandaki isimsiz çocuk, kinik zorbalığın somutlaşmış halinden, 

sadist eniştesinin yarattığı kaba kuvvet dolu gerçek dünyadan “kaçarken” ve beyaz 

bir vapur sembolünde biçimlenen sevgi ve güzellik dünyasına ulaşmaya çabalarken 

boğulur. Aytmatov’un kötülüğün iyilik üzerindeki galibiyetinin portesi o kadar 

güçlüdür ki Literaturnaya Gazeta’da sosyalist şartlar altında trajik olmanın ihtimalini 

konu alan şiddetli bir tartışma baş göstermiştir. Yazar, sosyalist gerçekçiliğe yönelik 

adalet eksikliği ve pesimistlik suçlamalarına karşı eserini başarıyla savunmuştur ve 

bu zaferi Sovyet edebiyat sahası için önemsiz biri olmadığını kanıtlamıştır. Fakat 

Aytmatov’un daha sonraları Beyaz Gemi’nin kitap formunda yapılan ilk baskısında 

(Cingiz Ajtmatov: Povesti i rasskazy, Moscova, 1970)[2]  bu küçük romanındaki 

karanlık dünyaya bir ışık huzmesi sunmak için sonuç kısmını değiştirmesinin de bu 

duruşunu bir miktar zayıflattığının da kaydedilmesi gerekir. Yardımcı karakter olan 

Kulubek’in romandaki rolüne, kaderine mahkûm olmuş bir çocuk için bir muhtemel 

gerçekliği olmayan alternatif sunmasıyla, anlatıcı tarafından önem atfedilmiş, onun 

rolü vurgulanmıştır.

 Aytmatov Beyaz Gemi’nin hissiyatında yazmaya devam etmiştir. Erken Gelen 

Turnalar (1975), Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek (1977) ve Gün Olur Asra Bedel 

(1980) adlarını taşıyan son üç eserinin hepsi de, insanın dünyadaki belirsiz 

durumunu vurgulamak için mit ve efsaneleri güncel gerçeklerle bütünleştirir. Aynı 

şekilde, insanın aslında trajik bir varlık olduğu şeklindeki inancını, bu son 

eserlerinde de sürdürmüştür. 

 Erken Gelen Turnalar, II. Dünya Savaşı sırasında küçük bir Kırgız köyünde 
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geçer. Roman, Aytmatov’un kendi köyü olan Şeker’deki çocukluk anılarını temel alır 

ve savaş sırasında kadınlar ve çocuklar tarlalarda erkek işlerini yapmak üzere 

çağrıldığında köyünün çektiği sıkıntıları yansıtır. Yazar, babaları uzakta, cephede 

olan beş Kırgız gencin onların işlerini yapmak için verdikleri mücadeleyi, 

soyutlanmış bir köy içinde tasvir eder. Çiftlik yöneticisi, gençlerden okulu kış 

mevsiminde bırakıp çiftliğin bakımsız topraklarını, açlıktan ölmek üzere olan birkaç 

atla birlikte kendilerinin Manas sıradağlarındaki tepelerde yer alan geniş Aksay 

bozkırında ilkbahar tarla sürgüsünü ve tohum ekimini yapmalarını ister. Eserin 

konusu savaş sonrası Sovyet edebiyatı için çok da orijinal olarak düşünülmese de 

Aytmatov, bunu önemli ölçüde değişikliğe tabi tutmuştur. Örneğin dağ, Kırgızların 

destanı Manas’ın değişmez bir anımsatıcısıdır ve yazar bu destandaki kahramanlık 

ve ihtişam imgelerini bu gençler ve onların “görevi” şekillendirir. Anlatının ritmi bile 

destanın görkemini oldukça açık bir şekilde anımsatan bir dizi pasaj şeklindedir.

 Kış ilkbahara döndüğünde gençler adam olurlar ve ana karakter Sultanmurat 

arkadaşlarını disiplinli bir ortaklık içine sokmaya çalışır. Gençlerin birleşmesi, 

babalarına olan yoğun özlemleri ve onların idealleşmiş anlayışına uygun olarak 

yaşama arzusudur. Fakat Aytmatov gençlerin vatanseverliğini alkışlamak veya 

çabalarını hak edilmiş bir başarıyla ödüllendirmek niyetinde değildir. Bu küçük 

romanın son sayfalarında, gençlerin sonunda Aksay bozkırındaki vazifelerine 

başladıktan hemen sonra başlarına felaket gelmesiyle okuyucu sakin gözlemci 

durumundan sarsılarak çıkar. Dört iş gününden sonra gençler kendilerini tamamen 

yalnız ve yorgun,  fakat hasatın bereketli olacağı umuduyla da teşvik edilmiş bir 

şekilde bulurlar. Ama at hırsızları onların saban atlarına saldırıp yağmalayarak, 

tahıla fazlasıyla ihtiyacı olan köylüyü bundan mahrum bırakmakla tehdit eden bir 

hareketle gençlerin hayallerini suya düşürmüştür. Sultanmurat kalan tek at olan 

babasının atı üzerinde silahlı adamların peşine düşer. Ama at, onun altında vurulur 

ve hikâye Sultanmurat’ın ölmekte olan atın kan kokusunu alan kurdun merhametine 

kalmasıyla son bulur. 

 Erken Gelen Turnalar’daki ani kader değişikliği Aytmatov’un daha geç 

dönemdeki eserlerine özgüdür. Onun eserleri, her ikisi de çarpıcı bir şekilde ani bir 

krizle sonuçlanan uzun teşhirler ve planlı bir hikâye temposuyla karakterize 

edilmiştir. Fakat bu küçük roman inişli çıkışlıdır. Destansı arka plan, karakterlerdeki 

derinlik eksikliğini yeterince giderememiş ve Beyaz Gemi’deki efsane ve mitin 

durumunda gördüğümüz gibi, bu küçük romanın yapısıyla da başarılı bir şekilde, 

bütünleşmemiştir. 

 Aytmatov’un bir sonraki romanı, ana vatanı Kırgızistan dışında kurguladığı, 

önemli eserlerinden ilki olan Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek’te bu yetersizliklerin 

tümüyle üstünden gelinmiştir. Ala Köpek, mitik formda yaşamın ve ölümün felsefi ve 
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lirik bir hikâyesi olarak en iyi şekilde tanımlanabilir. Roman, üç Nivki balıkçı avcı ile 

deniz yaşamını ve balık avını göstermek için yanlarına aldıkları gencin kaderini ve 

deniz yolculuğunu  anlatır. Aytmatov’un sonraki eserlerinin hepsinde olay oldukça 

ıssız yerlerde geçer ve bu kez de olay az bir nüfusun ikamet ettiği Sibirya’nın uzak 

kuzeydoğusunda, Orkotsk denizi kıyısındaki Nivki halkının arasında geçer. 

Aytmatov’un daha geç dönemdeki eserlerinin hepsinde olduğu gibi, olay izole 

edilmiş bir yerde meydana gelir; bu seferki, Sibirya’nın uzak kuzeydoğusundaki 

Orkotsk Denizi’nin seyrek yerleşimli sahilinde geçer. Daha önceki eserlerinde 

olduğu gibi, Aytmatov zor koşullar altında insanın insanlığını test etmek için oldukça 

çarpıcı bir durumu tercih etmiştir. Üç avcı ve yeni üyeleri Kirisk, avlanmanın 

gerçekleşeceği üç kayalık adaya varmak için kara görüşünün ötesinde açık denizde 

kürek çekerler. Adamların kara görüşünü kaybetmeleri, onların uzaktan alacalı bir 

köpek gibi görünen nokta şeklinde ağaçları ve karları ile kayalık bir tepe olan 

karadaki yön noktası manzarasının yok oluşuyla belirlenmiştir. Bu Kirisk için önemli 

bir andır, çünkü şimdi eşleri ve çocuklarının geçimini sağlamak için denize çıkmayı 

göze almak zorunda olan adamların dünyasına girmiştir. Ona eşlik edenlerse, 

babası, amcası ve ilkel ve doğacı dünya anlayışı bottakilerin hepsi tarafından 

paylaşılan, köyün en tecrübeli balıkçı avcısı Organ’dır. Organ’ın düşünceleri ve yol 

boyunca kurduğu gündüz düşleri okuyucuyu mitik bir dünyaya taşır. Bir düş yakasını 

bir türlü bırakmaz onun; bu, Nivk kabilesinin mitolojik anası olan ve kendisiyle 

birleşmeyi özlemle istediği büyük Balık-kadın’la ilgili düşüdür onun. Bu özlem birçok 

erotik imgede ifadesini bulur. Organ, düşlerinde onu denizin içinde takip eder, 

onunla birlikte ta ki karadaki bir barınağa kadar yüzerler; o barınak, “tutkunun galip 

geldiği, en azından hayatın başlangıcı ile sonunun bütün acılığını ve zevkini şimşek 

çakması gibi bir an içinde denemek için bir olacakları” bir yerdir.[3] Nihayetinde onlar 

barınağa vardıklarında, birleşmeleri tamamlanamaz, çünkü Balık-kadın kendi 

unsurunu terk edemez ve Organ’ın ona asla varamayacağı denize döner. Bu düş, 

Aytmatov’un bu küçük romanının yapısı için önemlidir, çünkü bu paragrafı açan ve 

kapayan ifadelerde de dile getirildiği şekliyle, bu düş deniz ve karanın karşıtlığını 

vurgulamaktadır: “Orkotsk Denizi’nin bütün sahili boyunca, deniz ve karanın 

arasındaki bütün cephe boyunca iki unsurun şiddetli savaşı köpürdü-Kara denizin 

hareketini engelledi ve deniz de bıkmasızın karayı çevreledi.”[4] Bu düş aynı 

zamanda bir ölüm arzusu anlamındadır ve bu şekilde kayık içindeki dört adamın 

başına gelecek olan felaketi de önceden haber vermektedir. 

 Kirisk’in gafil eylemlerinin avı berbat ettiği ilk adaya vardıktan sonra, adamlar 

ikinci adaya hareket ederler. Kara görüşünü kaybettiklerinde derhal yoğun bir sisin 

içine kaybolurlar ve korkunç bir fırtınayla mücadele etmeleri gerekir. Fırtınadan sağ 

çıksalar da sisin içinde yönlerini kaybetmişlerdir. Sis, denizin üzerinde hareketsiz bir 
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şekilde çöker ve onların yanlarında getirdikleri küçük içme suyu da bitmek üzeredir. 

Kendi durumlarının günlerce sürebileceğinin farkında olarak, Organ bot içindeki 

diğerlerinin içme suyunun muhafaza edilmesi amacıyla ölümü için buzlu suya 

kendini atar. Zaman ilerlemeye devam eder, sis ise denizin üzerinde asılı kalmayı 

sürdürür ve kalan son damlaları Kirisk’in içmesi için oğlanın amcası ve sonra da 

babası Organ’ın kendini-kurban etme eylemini taklit ederler. Ancak Kirisk için onlar 

asla ölmez, Organ, rüzgar; amcası, dalgalar; babası ise yol gösteren yıldız olmak 

üzere onun animistik dünyasında yaşamaya devam ederler. Kirisk, nihayet sisin 

kalktığını görür. Rüzgârlar, narin kayığı “ala köpek”i görme istikametinde sürerler ve 

yedinci günde Kirisk kurtulur. 

 Aytmatov’un bu küçük romanı, hikâyenin vuku bulduğu zaman hakkında 

kasten bir açık belirti ya da iz vermez. Elbette ki zaman konusundaki bu boşluk 

öyküye mitolojik bağlamını verir. Kayıktaki adamların kendilerini kurban etme 

eylemleri, sıklıkla sosyalist-gerçekçi eserlerin temalarından biri olan askerî ve 

devrimci kahramanlık değildir. Bu kendini kurban etme, kolay olmamasına rağmen, 

hâlâ, hayata düzenli pagan bakışıyla belirlenen bir doğal eylemdir ve –tuhaf 

kaçabilir- Hıristiyan fısıltılarına da sahiptir. Örneğin, Organ’ın denizin içine 

yürümesinden öncesi, suda yürüyen İsa imgesini çağrıştırır. 

 “Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek”, Hemingway’in Yaşlı Adam ve Deniz adlı 

eseriyle karşılaştırılabilir. Her iki eserde de birey erkekler, insanlığı temsil ederler ve 

haricî eylem mitolojik yorumlamaya tabi tutulabilir. Hemingway’in Santiago’sunun 

öğretisi esas itibariyle çöküşte de insanların kendilerinin yüceliğini korumalarını 

isterken, Aytmatov’un Nivk balıkçısı için çağrı bir kişinin insanlığı için sadık 

kalmaktır, ve son tahlilde bu üç adamın yaptıkları seçim hiç de bir seçim değildir, 

çünkü onların dünyayı anlama biçimlerinde insan olarak yaşamanın bir tek yolu 

vardır. “Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek” ile ilgili olarak bir başka benzerlik 

Stephane Crane’in The Open Boat adlı eseriyle kurulabilir. Ancak Crane’in 

hikâyesinde gemi kazası geçirmiş beş adamın, botu canlı kalarak olarak sahile 

çıkarmalarını belirleyen kör talih iken, Aytmatov’un bu küçük romanındaki adamlar, 

kendi kaderlerini aktif bir şekilde kendileri yaratır. 

 Sembolizm ve mite şiddetli itimatla “Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek”in 

yayımlanması, sert eleştirilerin sesini hızla ileri götürdü. Örneğin, yakın dönem 

Sovyet edebiyatındaki mitolojik ve alegorik akımları üzerine kısa bir incelemesinde 

L. Anninsky, yazarların mit ve efsaneyi kullanmalarını eleştirmiştir, çünkü o, 

edebiyatı temel gayesinden, gerçekliğin gerçekçi bir şekilde tasvir edilmesinden 

uzaklaştırmaktadır. (Literaturnaya Gazeta, 12 Nisan 1978, s. 5). Aytmatov, sosyalist 

gerçekçiliğe olan sabit sadakatini yeniden onaylayarak karşılık vermiştir, ancak 

bunu yaparken de kendisini küçük düşürmek isteyenlerin fazlaca basitleştirilmiş ve 

naif bir gerçeklik anlayışına sahip olduklarını belirtmiştir.  (Literaturnaya Gazeta, 29 
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Mart 1978, s. 5). Larissa Labedeva’nın kendisi ile yaptığı bir mülakatta edebiyatın 

köhne tek-yönlülüğü, mit ve efsaneyi kullanarak kırması gerektiğini, böylelikle 

okuyucun gerçeklik konusunda daha derin bir deneyime sahip olacağını belirtmiştir.   

(Druzba Narodov, 1977, no. 10, s. 241-42).

 Hakikatte, son eserinde, Gün Uzar Yüzyıl Olur’da, geçici düzlemler ve birtakım 

motiflerin kontrpuanı[5] üzerine dayanan dikkate değer bir “senfonik” roman 

yaratarak tek-yönlülükten uzaklaşmaya devam etmiştir. Romanın yapısını ve 

anlamını belirleyen ana motif, esirlerinin başlarına gergin deri başlıklar çekerek 

onlara işkence eden ve böylelikle hafızalarında kalanlardan onları mahrum bırakan 

zalim ve göçebe bir kabile olan Juan-Juanlarla ilgili Kırgız efsanesinin Aytmatov 

tarafından yapılan özel bir yorumudur. Romanda sunulan efsaneye göre, böyle bir 

mankurt kendi annesini bile öldürmüştür. Nayman-Ana kendisini esir alanların 

emrinde bulunan oğluna kendi adını ve babasının adını, Dönenbay’ı tekrarlayarak 

umutsuzca onun hafızasını yeniden canlandırmaya çabalar. Efsaneye göre, 

oğlunun attığı ok Nayman-Ana’yı deler ve o düşer, ak yazması beyaz bir kuşa 

dönüşür, bu kuş bu gün bile bozkırın üzerinde “Sen Dönenbay’ın oğlu değil misin, 

Dönenbay, Dönenbay” diye bağırır.  Onun gömüldüğü yer, romana mekân oluşturan 

Kazakistan’ın Sarozek bozkırlarının yerlilerince Ana-Beyit (Ana’nın Uykusu) olarak 

bilinir. Ana-Beyit, yüzyıllarca engin bozkırları şenleyen göçebe kabileler tarafından 

kutsal bir gömüt yeri olarak bilinmiştir. 

 Gömüt yeri ve ona ilişkin efsane, üç geçici düzlemle birlikte bağlanmıştır: 

Efsanevî geçmiş, yakın geçmiş ve şimdiki zaman ve bir de yakın ancak varsayılan 

gelecek zaman. Başkahraman Yedigey Yangeldin, bozkırda yalıtılmış bir küçük 

köydeki bir demiryolu işçisidir ve Aytmatov’un olumlu kahraman konseptini (kendini 

işine adayan basit adamı) yansıtır. Yedigey bir küçük adamdır, klasik Rus 

edebiyatından bildiğimiz birçok varyantı bulunan tipe benzer. Tıpkı bu tipin 

varyantları gibi, ne onun kontrol edebileceği ne de tam olarak kavrayabileceği 

kuvvetlerin aktif olduğu bir dünyada şuurla ve saygınlıkla yaşamaya çabalar. 

1950’lerin başlarında kendisi için değerli olan masum bir aileyi parçalayan Stalin 

yandaşlarının karşısında insanlığını ve kişiliğini korumaya çabalar. Aynı şekilde 

şimdiki çağda da, ölen bir arkadaşının efsanevi Ana-Beyit’te gömülme şeklindeki 

son arzusuna hürmet göstermek istediğinde mankurt’un başka bir tipiyle yüz yüze 

gelir. Cenaze töreni Müslüman geleneklerine göre yapılacaktır, ancak Yedigey ölen 

arkadaşının şehirden gelen oğlunu aniden fark eder, ancak oğul babasının mirasıyla 

ya da hem hayatı hem de ölümü kapsayan Yedigey’in dünya görüşüyle çok az 

ilgilenir. Oğul, Sabitcan, bir önemsiz parti kariyeristi olarak kendini ortaya kor, ki 

yukarıdan gelen emirleri boyun eğerek yerine getiren insan robotları tasavvur eden 

sınırsız inancı vardır teknolojik gelişmeye yönelik duyduğu.

 Sabitcan, bununla birlikte, Yedigey ile tartıştıktan sonra, gönülsüzce bozkırın 
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derinlerine varacak olan cenaze törenine katılmaya karar verir. Ancak cenaze gömüt 

olduğu yere asla varmaz. Yedigey’in bilmediği şey, Ana-Beyit’in çok gizli Sarı-Özek 

Uzay Merkezi’nin kapalı sınırları içine dahil edilmiş olmasıdır. Kapıdaki memurlar 

Yedigey’in arkadaşına verdiği sözü yerine getirmesine çok az ilgi gösterirler, bir 

Kazak teğmen, onunla ana dili Kazakça konuşmayı reddederek Rusça olarak kaba 

bir şekilde, uzay merkezinin personelinin yeni iskânı için yer açmak üzere Ana-

Beyit’in tasfiye edileceğini söyler. Yedigey’in ayrılmaktan başka bir seçeneği yoktur, 

derin bir kızgınlık ve üzüntüyle Ana-Beyit’ten onu ayıran dikenli tel örgünün görüş 

açısında yer alan bir çukurda arkadaşını defneder. 

 Cenaze törenindeki dramaya koşut olan ve Yedigey’in hakkında hiçbir şey 

bilmediği emsalsiz bir kriz ise üçüncü anlatım düzleminde ortaya çıkar. Aytmatov, 

burada ilk defa olmak üzere nesrine fantastiği sunmaktadır.  ABD-SSCB ortak 

misyonun bir parçası olarak, bir Sovyet ve bir Amerikalı astronot, başka bir 

gezegende kültürlü bir yaşam keşfederler. Dünya üzerindeki amirlerini 

bilgilendirmeyi tercih etmeksizin, insanlığa bilgi vermeyi kararlaştırmadan önce 

kendi girişimleriyle bu gezegeni ziyaret ederler, insanlığın ideolojik ve politik 

farklılıkları dikkate alındığında astronotlar daha ileri bir medeniyeti kucaklamaya 

meyilli olduğundan şüphe duyarlar. İsyankâr astronotlar sonunda Misyon Denetim 

Merkezi’yle irtibat kurarlar, Misyon Denetim Merkezi “yeni dünya”nın, hastalık, 

savaş, sivil çatışmalardan azade bir gerçek bir ütopya olduğunu öğrenir. Ancak bu 

keşfin dünyayı yeni bir krize düşürmesinden korkulur. Diğer gezegenden 

temsilcilerin Dünya’yı ziyaret etmesi için izin istendiğinde ABD-SSCB kriz 

komisyonu bu teklifi reddeder ve dünyanın dokunulmazlığını garantiye almak üzere 

komisyon “Hoop Projesi”ni başlatır, bu proje uyarınca, bu iki astronotla bütün ilişki 

kesilerek dünyanın belleğinden daha iyi bir yaşam biçimini keşfetme düşüncesi 

lekelenecek, karalanacak, misyonun bütün cephelerine gizlilik perdesi örtülecek, 

dış uzaydan girişilecek herhangi bir müdahaleyi engellemek için dünyanın etrafına 

patlayıcı orbiterlerden oluşan içine girilmez bir halka yerleştirilecektir. 

  Ancak, “Hoop Projesi” hayata geçirilmeden önce, anlatı yeniden uzay 

merkezinin tel örgülerinin karşısında bir başına duran Yedigey’e döner. Kendi 

kendine Ana-Beyit için mücadele etmekten vazgeçmemek için yemin eder. Cenaze 

töreni boyunca kendisine eşlik edenler tarafından terk edilen Yedigey, tekrar kapıya 

gitmeye karar verir, romanın gelecekle ilgili yaklaşan sahnesinde dehşet içinde 

yalnız kaçacak ve dönecektir, çünkü Sovyetler Birliği söz konusu projenin o kısmını 

başlatmıştır ve yakınlardaki atış bölgesinden roket üstüne roket gürültüsü 

gelmektedir. Ateş ve gürültü içinde, Yedigey’i sembolik olarak mirasını hatırlama 

konusunda uyaran beyaz kuş Dönenbay’ın nidası duyulur. 

 Böylece, Aytmatov’un ilk uzun soluklu romanı olarak kabul edilen Gün Olur 

Asra Bedel’in kapanış satırlarında yazar, bütün mitik akımları ve geçici düzlemleri bir 
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araya getirmiştir. Aytmatov tarafından yaratılan “kozmik mit” bir dizi çelişki içerse de 

esas olarak Nayman-Ana mitiyle paralellik taşır. Dünya, bütün haricî etkilerden 

kendini mahrum bırakmaya çalıştığında mankurt’un başlığını giymiş olmaktadır. Zor 

durumdaki astronotların çığlıkları açık bir şekilde Dönenbay kuşunun çağrısını 

hatırlatmaktadır. 

 Roman, bütünlüğü içinde ela alındığında, vicdanın özgürlüğü için güçlü bir 

talebi ileri sürmektedir. Roman, Stalin’li yılları karakterize eden ve yazarın ima ettiği 

gibi bugünkü Sovyet toplumunda ifadesini bulan birbirine güvenmemenin ve 

dalkavukça bir kariyerizmin psikolojisini ayıplar. Nobel ödül töreninde, hatırlamayı 

reddetmenin sonuçlarını batılı insana hatırlatan Czeslaw Milosz’a benzer şekilde, 

Aytmatov da okurlarına vicdansız, hafızasız,  kişiliksiz bir mankurt olmaya ve insan 

itibarı için çok az hürmet gösteren kişilerin elindeki esnek araçlar haline gelmeye 

karşı direnmelerini teşvik etmektedir. İşte bu, Yedigey’in basit yaşamının, 

astronotların cesaret yüklü eyleminin ve Nayman-Ana efsanesinin anlamıdır.

  Gün Olur Asra Bedel, karmaşık bir romandır ve kusursuz da değildir. Anlatıda 

yeni sözcükler, uydurma ve kullanımdan kalkmış sözcüklere sıklıkla uygunsuz bir 

şekilde yer vermesinden ötürü hak verilebilir eleştiriler almıştır. Dahası, birçok 

önemli karakter baştan savma tasvir edilmiştir, özellikle de Yedigey’in karısı ve Rus 

yerbilimci Yelizarov. Açıklama şeklindeki bazı bölümler, Batılı okurlar için aşırı 

derecede santimantal ve uzatılmış olarak görülebilir. 

 Sovyet eleştirisi, Aytmatov’un inanılabilir bir olumlu kahraman yaratma 

konusundaki başarısına övgüde tek bir sesle konuşur. Yedigey’in basit yaşamı, 

atalarının mirası içinde derine vararak destansı parçalar kazanır ve aynı zamanda 

modern insana geleceğe kör gibi koşuşturmadan önce nereden geldiğini 

hatırlatmaya çağrı yapar. Ancak kozmik mit, farklılaşan görüşlerin amacı haline 

gelmiştir. Bazı eleştirmenler, Dünya’nın bizzat kendisinin ‘yeni dünya’ ile irtibat 

kurmaktan alıkoyma kararının doğruluğunu, onun içinde yerleşik olanları ‘yüksek bir 

şekilde hümanist olan Juan-Juanların yaptıklarından daha fazla hesaba 

katmayarak (Oktjabr, 1981, no. 5, s. 208) ya da yeni gezegene tehlikeli bir Troya atı 

gözüyle bakarak, sorgulamamışlardır. (Oktjabr, 1981, no. 9, s. 213). Diğer 

eleştirmenler de, yaşamın daha ilerlemiş bir formunu Dünya’nın kucaklamaktaki 

isteksizliği için sorumluluk taşıyan ABD-Sovyet uzay komisyonu üzerinde iki ortak 

şeklinde olduğu gibi, daha fazla spesifik olmaması konusunda Aytmatov’a uyarıda 

bulunmuşlardır. (örnek olarak, Voprosy Literatury, 1981, no. 9, s. 26, ve Pravda, 16 

Şubat 1981, s. 7). Roman böylesi soruları önemli ölçüde açık bırakır, çünkü 

Aytmatov’un nesrinde bütün insanlar bu gezegendeki hayat için sorumluluk taşır. 

Üstelik,  daha başka yakıcı sorular da cevapsız kalmıştır. Gün Olur Asra Bedel, 

böylelikle, bir süre daha SSCB’de edebi tartışmalarda sözü edilmeye devam 

edecek.
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 Novy Mir ve Literaturnaja Gazeta’daki editoryal sorumluluğa ilave olarak 

Aytmatov’un Sovyetler Birliği’ndeki resmi statüsüne bakarsak, Üst Sovyet’te 

Kırgızistan’ı temsile etmekte ve hiç şüphesiz diğer Sovyet yazarlarından daha 

sanatsal yazmasının imkânın ona sağlayan Kırgız Film Yönetmenleri’nin 

başkanlığını sürdürmektedir. Sovyet edebiyatındaki klişe dolu üslubu ve ilkel 

didaktizmi sürekli eleştiren Aytmatov, sosyalist realizme (içinde mit, efsane ve 

fantastiğin kendine yer bulduğu) daha imgesel yaklaşmayı müdafaa etme 

konusunda önemli bir ses konumundadır. (örnek olarak söz konusu mülakatına bkz. 

Druzba Narodov, 1977, no. 10, s. 239-42). Bazı kuramcılar tarafından geçmişte 

gelişmesine yön vermek için Sovyet edebiyatına deli gömleği giydirilmişse de, 

günümüzde edebiyat teorisinin giderek artan bir şekilde yorumlayıcı bir role inmeye 

başladığını gösteren işaretler Sovyet Birliği’ndeki edebî pratikte mevcuttur. N. N. 

Shneidman’ın kendisiyle yaptığı bir söyleşide Aytmatov da bu karmaşık evrimi şöyle 

özetler:

 “Çağdaş yazarların edebî üretimi, çağdaş kuramsal terimlerin, öncüllerin 

ilerisindedir. Edebiyat kuramcıları, sırayla, edebî pratiğin ihtiyaçlarına yönelik olarak 

yeni kuramsal terimler uyarlamaya çabalıyorlar. Çağdaş şartlar içinde Sovyet 

edebiyatında kuram ve pratiğin etkileşimi sıklıkla karışıktır, çünkü bizim 

edebiyatımızda geçmişin belli temsilcileri, onun gelişmesini geriye döndürmeye 

çabalıyorlar.”[6]

 Cengiz Aytmatov’un bu evrimdeki rolünün azımsanmaması gerekir ve onun 

sanatının gelecekte de Sovyet edebiyatındaki tutuculara karşı meydan okumaya 

devam edeceğine dair sağlam nedenlerimiz var. 

[1] Atatürk Üniversitesi, KKEF İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi.

[1] N. N. Shneidman’ın, Chingiz Aitmatov ile 7 Nisan 1976’da yaptığı söyleşi. Russian Literature 

Triquarterly, 16 (1979), s. 268.

[2] Beyaz Gemi ve Aytmatov’un ilk dönem eserleri hakkında bir tartışma için bkz.  Rosemarie 

Kieffer, "Chingiz Aitmatov: Epic Chronicler of Tradition and Change in Soviet Kirghizia," BA 49:3 

(1975), dd. 459-64.

[3] Cingiz Ajmatov, "Pegij pes, beguscij kraem morja," Znamja (Moscow), 1977, no. 4, s. 17. 

[4] Romanın bu cephesiyle ilgili olarak ayrıntılı bir tartışma için bkz. Jurij Surovtsev, "Mnogozvucnyjr 

oman-kontrapunkt,"Druzba Narodov, 1981, no. 5, s. 246-55.

[5] Ç.N.: Kontrpuan: İki parçayı beraber çalma, çeşitli melodileri birbirine uydurma anlamlarına 

gelen müzik terimi.

[6] Shneidman, s. 267
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SONBAHAR GÜNEŞİ

                        Yüksel GEMALMAZ

O DEFTERİ ÇOKTAN KAPATTIM DİYORDUM

UNUTTUM SANIYORDUM

BİR ÖKSÜZ UMUT İŞTE

O HENGÂMEDE CÜMBÜŞTE

GÖZ GÖZE GELİRİZ SANDIM

DUYGULARIMDAN UTANDIM

SENİ GÖRMEK İSTEDİM

SESİNİ DUYMAK İSTEDİM….

BİR TEL KOPTU YÜREĞİMDEN

BİR KUŞ UÇTU ELİMDEN 

ÖZLEMİŞİM SAHİDEN

KUTSAL EMANETE DOKUNUŞ GİBİ

SEVGİYİ SEVGİLİYE SUNUŞ GİBİ

ELLERİNİ İSTEDİM

ARALANDI BİRER BİRER PERDELER

HANİ ELLERİN NERDELER…

İHTİYAR GÖNLÜMDE HALA ATEŞ VAR

CANLANDI BAZI ANILAR

BİR HAZAN GÜLÜNÜ KOKLAMAK GİBİ

GENÇLİK İKSİRİYLE CANLANMAK GİBİ

SENİ GÖRMEK İSTEDİM

SESİNİ DUYMAK İSTEDİM….
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ÖMER  SEYFETTİN’İN

“GİZLİ MABED”  HİKÂYESİNİN   TAHLİLİ 

Osman YAZAN

 Ömer Seyfettin’in 1919 yılında “Münferid Yalı” namıyla andığı Kalamış’taki 

konakta yazdığı bu hikâyeye daha adından başlayarak neredeyse tüm metne 

sirayet etmiş bir ironi hâkimdir.

 İroni, bu hikâyeyi tahlil etme konusunda başvurulacak ilk ve en temel 

kavramlardan biridir. Zira hikâye bu ironik anlam ihmal edilerek okunduğunda 

anlamsızlaşacak ve maksadının çok uzağında bir noktaya düşecektir. Hikâye, işaret 

edilen bu boyutuyla olayları, kelimeleri, insanları görünüşteki sığlıktan kurtararak 

derin anlamları barındırmaktadır.

 Nitekim hikâyeye başlık olarak seçilen “Gizli Mabet” ifadesinden kasıt, gerçek 

bir ibadet yeri olmadığı gibi, gizlenilmişlik de değildir. Alelade ve aşikâr bir sandık 

odasının böyle mübalağalı ve gizemli bir adlandırma ile başlığa çekilişi ironik 

yaklaşımın bir gereğidir. Her ironik tavırda olduğu gibi burada da istihza dikkati 

çeker. Yazarın –güya- Doğu/Türk karşıtı, Fransız gencinin ise Doğu/Türk hayranı 

gibi görünüşündeki iğretilik de bu ironik tavırla incelenmelidir.

  Kısacık ömrünün hayal sınırlarını bile aşan büyük bir mefkûrenin sahibi olan 

yazar, yaşanan zamandan memnun olmadığını diğer hikâyelerinde pek 

rastlamadığımız bir biçimde ortaya koyar. Sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel 

alanlarda toplumdan bireye hemen her noktada yaşanan sıkıntıları yakından bilen 

Ömer Seyfettin; “milliyetçilik” olarak da adlandırabileceğimiz mefkûresine dair 

örnekleri çoğunlukla bir daüssıla biçiminde anlattığı mazide/tarihte arar. Ancak bu 

mazi/tarih düşkünlüğü onu yaşanan zamandan koparmaz. Yani mevcut hali 

beklendiği biçimde bir yanılsamayla mazur görmeye ve süsleyip bezemeye 

çalışmaz.

 Bilakis bu hikâyede, dikkati adeta sersemleştiren, can yakan bir gerçeklik 

duygusu vardır. Çoğu hikâyesinde yaşadığı çağa umarsız kalarak geçmiş 

zamandaki debdebeli örneklerle teselli bulan yazar, bu hikâyede ısrarla zamana 
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bağlı kalır. Mevcut gerçekliği yollar, evler, eşyalar bakımından detay sayılabilecek 

görüntülerle sayfalarına taşır. 

 Hikâye İstanbul’u ve Türk kültürünü Pierre Loti’nin eserlerinden öğrenmiş bir 

Fransız gencinin yazarla tanıştırılmasıyla başlar. Bu oryantalist genç, güya “aslına 

uygun” bozulmamış Loti manzaralarını görmek hayaliyle yanıp tutuşur.  Hatta 

yanında kaldığı Türk arkadaşının alafranga evinden bile şikâyetçidir. Yazar istediği 

manzaraları seyretmesi için onu sütannesine davet eder. Daveti kabul eden genç 

Avrupalı bütün yolunu yürüyerek gitmek ister. Yol üzerindeki her şeyi büyük bir 

coşku ve hazla inceler. Nihayet eve gelince sütannesiyle bir Çerkez olarak tanıştırılır 

ve bütün misafirlik boyunca bu Anadolu kadınını taklide yeltenir.

 Sabah olunca yazarla birlikte evden ayrılır ve yazar onu gerçek bir kıymet olan 

Fatih Camii manzarasıyla yeniden coşturmak ister. Ancak Fransız genci bu mimari 

harikası, kültür abidesi karşısında kayıtsız kalır ve geceleyin sütannenin evinde gizli 

bir mabed keşfettiğini adeta itiraf eder. Bununla ilgili olarak Pierre Loti’yi anımsatan 

notlar almıştır. O notları yazara okur. Sandık odasını gizli bir ibadethane zanneden 

ve akan damdan kaplara dolan sulara kutsallık atfeden bu şaşkınlığa yazar çok 

güler.

 Yazar hikâyenin sonunda ise hükmünü verir: Sabit fikirli frenkler masum 

olmakla birlikte; bağlandıkları, sevdikleri şeyleri şuurlu sebeplere bağlı olarak 

sevemedikleri için bir çeşit dilsiz zavallılardır.

 Hikâyenin özellikle ilk bölümlerinde yazarın, kahramanı Fransız gencin bize 

dair söylediği mültefit ifadelere alaycı kayıtsızlığı oldukça şaşırtıcıdır. Zira Ömer 

Seyfettin hemen bütün hikâyelerinde seciye, ahlak, umur noktasında bir Türk 

milletinden söz eder. Hikâyede ise kendi milletine tapınma noktasında bir hayranlık 

beslediğini söyleyen kahramanı hafife alması dikkat çekicidir. Oysa hikaye dikkatle 

okunduğunda ve son bölümlere gelindiğinde görülecektir ki bu iltifatlar şuurla fark 

edilmiş hakikatler değil; bir müşteşrik bakışın aptallık derecesindeki bir saflıkla 

yahut öğrenilmiş, şuursuz bir ezberle sayıklayıp durduğu saçmalıklardır. Bir başka 

husus, gencin hayranlığının içe işlemeyen, gözde başlayıp orada biten bir sığlıkla 

ortaya çıkışıdır. Zira hükümlerine mesnet olan her şey görünüşten ibarettir. O evlerin 

görünüşüne, insanların davranışına, sokakların biçimlenişine hayrandır. Satıhta 

kalan bu alâka da esasen komik ve ironiktir.

 Hikâyenin kahramanı olan Fransız gencinin adı ise verilmez. Buna karşılık 

arayışının ve iltifatlarının kaynağı hissettirilir : “-Ah, nerede Loti’nin Türkiye’si?”

 Esasında yazar bu ima ve isimsiz kahraman tercihiyle yaygın bir anlayışa işaret 

eder. Özellikle Pierre Loti’nin etkisiyle genelde Doğu, özelde Türkiye/Osmanlı adına 
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kendi hayal dünyalarında kurguladıkları mekânları, olayları ve insanları gerçekmiş 

gibi anlatma modasına bir tepkidir bu hikaye. Fransız genci hikâyede bir “tip”in 

karşılığıdır. Bir karakter özelliği göstermez. Bu tipin örneklerini kendi yazarlarımız 

arasında da görmek mümkündür aslında. Ömer Seyfettin’in bu hikaye ile hedefine 

koyduğu kimselerin  yazılarında bu modaya uyan yazarlarımız olduğu rahatlıkla 

iddia edilebilir. Çünkü kahraman kendince “ Gizli Mabed” olan mekanı yazara sözlü 

olarak değil yazılı olarak aktarır.

 “Loti’nin yazarlarımızdaki başta gelen etkisi yaygın şekilde solgun, mutsuz 

kadın tiplerinde, İstanbul’a Loti’nin tasvirlerini aramak üzere gelen yabancı kişilerde, 

şark odası , esrarlı büyülü belirsizlikler, mezarlıklardan oluşan mekan tasvirlerinde 

aranmalıdır.” (İnci Enginün )

 Yazar bölüm bölüm ironinin dozunu artırır. Karşısındaki gençten hareketle var 

olan bir güruhun nasıl bir aldanmışlıkla mevcut sıkıntılı durumları, mekânları allayıp 

pullayıp anlattıklarına işaret etmek ister. Mehmet Kaplan’ın yerinde tespitiyle : 

“Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde mekân ile insan ve yaşatış tarzı arasında derin 

münasebetler kurmuştur ”. Bu sebeple yazar, okuyucuya hakikati tam olarak 

duyurabilmek için kahramanını özellikle yürütmüştür. Yol boyunca onun “Oh ne 

manzara, ne manzara!” diyerek huşu ile sevdiği yerleri “ hurda evler, tenha viraneler, 

yangın yerleri, çürük tahta evler” gibi sıfatlarla anmış ve gerçek ile Fransız gencinin 

muhayyilesi arasındaki tezatı ortaya koymuştur.

 Bu mekânlar üzerinden bir tür sosyal eleştiri geliştiren yazar, bir hayal 

kırıklığının intikamını alır gibidir. Zira başta da söylediğimiz gibi hikayenin yazıldığı 

tarih dikkate alındığında bu hayal kırıklıkları ve intikam hissi anlaşılabilir. Gönül ve 

fikir bağı bulunan arkadaşlarının siyasi hataları, toprak kayıpları ve bitmeyen 

savaşlar, henüz bitmiş bir evliliğin tahrip edici bozgunu, ekonomik sıkıntılar, yalnızlık 

ve bir türlü dindiremediği ağrılarıyla, hastalığın biçimlendirdiği bir hikaye vardır 

karşımızda.

 Hikayede düğüm Fatih Camii manzarasıyla çözülür. Yazar karşısındaki genç 

Fransızın cehaletini sütannesinin akan sandık odasıyla Fatih Cami’sini mukayese 

edip, o odayı daha kıymetli bulması üzerinden vurgular. Fransız gencinin şahsında o 

“tip”i dolduran herkesi böylece mahcup ve mahkum eder.

 Her şey bittiğinde bütün hikâye boyunca mekânlar ve insanlar üzerinde yaptığı 

acımasız eleştiriyi tatlıya bağlayan yazar, amacına ulaşmıştır. Hikâye boyunca bizi 

şaşırtan Ömer Seyfettin, Fransız gencine içinden de olsa : “Bir Türk verdiği 

hükümlerde naziktir.” tespitiyle milliyetini yeniden baştacı yapar.
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TYB GAZİANTEP ŞUBESİ'NDEN 

1. AYINTAP ŞİİR GÜNLERİ

Murat SOYAK

 Gaziantep Valiliği koordinasyonunda "Şiirle Buluşmak Projesi" kapsamında 

Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şubesinin tertip ettiği 1.Ayıntap Şiir günleri 25-26 

Mart tarihlerinde yapılan programla gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışından şairler, 

edipler ve akademisyenler bu etkinliğe katıldılar.

  2011 yılının, “Mehmet Akif Ersoy Yılı” olması nedeniyle, 25 Mart 2011 Cuma 

günü Gazikent Üniversitesi’nde; D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. 

Nazif Öztürk ve Adem Çevik’in panelist olarak katıldıkları “Yaşayan Mehmet Akif 

Ersoy” konulu bir panel düzenlendi. 

 26 Mart Cumartesi günü saat 10:30’da  “Türkçemiz Nereye Gidiyor?” konulu 

ikinci bir panel yapıldı. Panelde D. Mehmet Doğan; “Son Dönemde Türkçe”, Yrd. 

Doç. Dr. Behiye Köksel; “Türkçemiz Nereden Geliyor?”, Mehmet Atilla Maraş; “Dilde 

Kirlenme”, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç; “Türkçe Bizi Nereye Götürüyor?”, Selami 

Güder; “Yaşayan Türkçe”, Mehtap Yılmaz; “Medyada Türkçenin Kullanımı” ve 

Sabiha Doğan “Türkçeyi Doğru Kullanma” konularını ele aldılar. Türkçenin dünyanın 

en eski dillerinden biri olduğunu belirten panelistler; dilin ulvi bir tarafı, milli 

benliğimizin oluşmasında büyük yeri olduğunu ifade ettiler. Dilin ancak bireysel 

iradeyle, sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla korunabileceği vurgulanırken; 

Türkçenin çok zengin bir dil olduğu, yazarların, şairlerin kelime kullanımında daha 

titiz davranmaları gerektiğine dikkat çekildi. Okuyan bir toplum olursak Türkçenin 

bizi çok geniş coğrafyalara götüreceği bu anlamda da yazarlara, aydınlara, basın-

yayın organlarına büyük görev düştüğü kaydedildi. 

 Gaziantep Savaş Müzesini gezdik. 28 Mart 1920’de 43 yaşında şehadet 

şerbetini içen Şahin Bey’i ve bütün kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle andık. 
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Yavuz Bülent Bakiler’in mısralarıyla:

     “Ben Antepliyim, Şahin’im ağam

       Mavzer omzuma yük

       Ben yumruklarımla dövüşeceğim

      Yumruklarım memleket kadar büyük”

 

 Gaziantep Savaş Müzesi, Şehreküstü’de, tarihî bir Antep evi müzeye 

dönüştürülerek kurulmuş. Şanlı maziden kalan eserleri, işaretleri barındırıyor.

 

 Antepliler düşmana karşı 10 ay 8 gün şehri müdafaa etmişler. Çetin 

muharebelerde 6317 şehit verilmiş. Ve binlerce gazi. Şehri savunan Anteplilerin 

yaşadığı zorluklar, sıkıntılar onları asla yıldırmamış. Şahin Bey’in tutuşturduğu 

meşale ile zafere ulaşmışlar. Yokluklar içinde yaşanan bu varoluş savaşı ibretlerle 

doludur. 

 Gaziantep, sanayi ve ticaret bakımından da gelişmiş bir şehir. Şehre girerken 

devasa fabrikalar, iş merkezleri, atölyeler bizleri karşılıyor. Üretimin kıvancını 

yaşıyor Antepli. Çarşıları cıvıl cıvıl…Tarihi doku içinde sürüp giden güzelliklere şahit 

olduk. Bütün zorluklara rağmen geleneksel sanatlar devam ediyor. Uzun çarşıdaki 

dükkânlara emek ve alınteri sinmiş. Antepli merhum Mitat Enç’i hatırladım. “Uzun 

Çarşının Uluları” isimli enfes kitabında Antep insanını, kültürünü ne güzel anlatmıştı. 

Muhabbet iklimini, insanî yakınlığı buluruz bu kıymetli eserde. “Uzun Çarşının 

Uluları” bir devre tanıklığın izleri olarak da değerli bir çalışmadır.

 

 Antep’in camilerini de gezdik. Tarihte adeta bir yolculuğa çıktık. Derin köklerin 

varlığı bizi daima diri tutuyor. Antep savunmasında kahramanlığı ile destanlar 

yazmış Kara Yılan bir camiinin avlusunda yatıyor. Sezai Karakoç “Kara Yılan” isimli 

şiirinin ilk bölümünde şöyle seslenir:

      “Güneşin yeni doğduğunu sana haber veriyorum

       Yağmurun hafifliğini toprağın ağırlığını 

       Ve bütün varlığımla kara yılan seni çağırıyorum

       Seni çağırıyorum parmaklarımdan süt içmeğe 

       Pamuğun ağırlığını yapan dağın hafifliğini

       Sana haber veriyorum yeni doğduğunu güneşin” 

Uzakları yakın eyleyen şiir
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    26 Mart Cumartesi akşamı, saat 19:30’da “Şiir Dinletisi” yapıldı. 1. Ayıntap Şiir 

Günleri kapsamında Türkiye Yazarlar Birliği ve Gazikent Üniversitesi’nin 

düzenlediği Şiir Dinletisi Şahinbey Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

   Programın açılış konuşmasını yapan TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan 

konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Gaziantep’te düzenlenen 1. Ayıntap Şiir 

Günleri güzel bir başlangıç. Gaziantep’in kültürel hayattaki rolü son yıllarda ön plana 

çıktı. Şehir ve şiir ilişkisinin süreceğinden şüphemiz yok. TYB şiirle ilgili 30 yıldır 

çeşitli faaliyetler yapıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinde şiir şölenleri yapılıyor. Bugün de 

bu etkinliğin Gaziantep’te ilki gerçekleşiyor. İnşallah gelenekselleşmesi için başta 

Gazikent Üniversitesi katkı sağlayacaktır. 1. Ayıntap Şiir Günleri’nin güzel bir 

başlangıç olmasını ve gelenekselleşmesini diliyorum.”

 Gazikent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir konuşmasında şöyle 

dedi: “Bu programın Gazikent Üniversitesi’ne nasip olmasından çok mutluyum. 

Ruhlarımızın şiirlere ve şairlere ihtiyacı var. Bu akşam ruhlarımızdaki kötü etkilerden 

kurtulacağımıza inanıyorum. İyi ki şairlerimiz var. İyi ki şiirlerimiz var” 

 Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencilerinin 

hazırlamış olduğu müzik dinletisinden sonra şiir dinletisine geçildi. Şiir dinletisine 

katılan şairler: Hicabi Kırlangıç, Zahid el Malih, Zekeriya el Massas, Cevat Akkanat, 

Muhammed Hasan Abdulmuhsin, Talip Işık, Sergül Vural, Murat Soyak, Bünyamin 

Küçükkürtül, Hayriye Ünal, İdris Ekinci, Hüseyin Türkmen, Zeynel Abidin Toprak, 

Behiye Köksel, İsmail Özmel ve Mehmet Atilla Maraş konuklara eşsiz bir şiir dinletisi 

sundular.

 Edebiyata, sanata, kültüre değer verince şehirler daha bir anlam kazanıyor. 

Gaziantep’te iki gün etkin bir programla dolu dolu yaşandı. Dostlarla buluşmak 

güzeldi. “Gelin tanış olalım” diyen Yunus Emre misali iyiliğe, güzelliğe dair kapılar 

açıldı, köprüler kuruldu. Bu edebiyat ve kültür hamlesinin devam etmesini dilerim. 1. 

Ayıntap Şiir Günleri etkinliğine emek veren cümle dostları; Türkiye Yazarlar Birliği 

Gaziantep Şube Başkanı Hanifi Akın’ı, Başkan Yardımcısı Reşit Güngör Kalkan’ı ve 

arkadaşlarını tebrik ederim.



AKPINAR28 Sayı: 33   Mayıs - Haziran 2011

GELECEĞE KALACAK İSİM İSA KAYACAN

Mehmet Nuri PARMAKSIZ

İLESAM Genel Başkanı

 Yazı yazmak zordur, hele de günlük yazı yazmak ve yazdıklarımızı yayınlatmak 

daha zordur. Yazı yazmak benim için zor olan işlerden biridir. Yazmaya başlamadan 

konu hakkında derin bir araştırma yapar, zihnimde yazının planını çizer ve ondan 

sonra yazmaya başlarım. Yazdıklarımı sonradan defalarca değiştirdiğim olur.

 İsa Kayacan’ın yaklaşık on yıldır birebir tanıyorum. Onun ismine önceden gazete 

ve dergilerden aşinaydım. İsa Kayacan, azmiyle, yazdıklarına ve yayınlattıklarına dair 

tuttuğu belgelerle, çalışma disipliniyle, medyayı iletişim maksatlı kullanışıyla takdire 

şayan bir isimdir. Anadolu basını denince ilk akla gelen isim olması, 129 kitap 

yayınlaması, yazılarını binlerce farklı gazete ve dergide yayınlatmış olması, ulusal ve 

uluslar arası alanda isminin tanınması, on binlerce yazısını gazetelerde yayınlatmış 

olması vb. özellikleriyle O, içimizden biridir ama bu özellikleriyle ve daha 

sayamadığım yönleri O’nu hepimizden farklı kılar. 

 Eskilerin bir sözü vardır. “Söz uçar, yazı kalır” derler. Kalıcı olmak için 

düşündüklerimizi veya söylediklerimizi yazıya geçirmemiz gerektiğini anlatan bu söz 

en çok İsa Kayacan için söylenmiş gibi gelir bana. On binlerce yazı ve binlerce 

gazetede yayın. Yazı yazan herkes yazılarıyla ve eserleriyle kalıcı olmak ister. Bizden 

sonraya kalacak olan yazdıklarımız ve eserlerimiz değil midir? İşte bu yüzden yazıma 

başlık olarak “Geleceğe Kalacak İsim: İsa Kayacan” adını verdim. İsa Kayacan’ın 

yazılarıyla, geleceğe kalacağına inancım tamdır.

 Guinness Rekorlar kitabını zaman zaman incelerim. Farklılıklarıyla, yaptıklarıyla 

dünyanın her yerinden insanlar bu kitaba girmiştir. İsa Kayacan, insani yönleriyle 

bizim gibi biridir; fakat yazdıklarıyla, yayınlarıyla, arşivci yapısıyla, yazdıklarını 

insanlara (masrafını ödeyecek) göndermesiyle yazılarının binlerce gazetede 

yayınlanmasıyla, toplumda ismi en çok bilinenlerden biri olmasıyla farklıdır. Onun 

yazılarının ve yayın sayısının zamanımızda kimse tarafından kırılamayacak bir rekor 

olması boşuna değildir. Bu arada, yazdıklarıyla Türk kültür ve basın hayatına katkısı 

da göz ardı edilemez.

 Tanıtma yazılarıyla binlerce kişiyi tanıtan, kendisine yüzlerce şiir yazılan,  

Burdur’u birçok yazısında ve eserinde işleyen Burdur Sevdası İsa Kayacan’ın 

Guinness Rekorlar kitabına girmesi gerekir. Kanaatimce, Kayacan bu yönde 

müracaat ederse bu kitaba alınacaktır.

 İsa Kayacan, bu kitaba girse de girmese de, sonuçta geleceğe kalacak bir 

isimdir. Onun daha nice eserlere imza atmasını dilerim.
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UNUTULMUŞ BİR ŞAİR :

MEHMET EMİN YURDAKUL’U ANIYORUZ

Abdülkadir GÜLER

 Türk edebiyatımızda her şair ünlü bir şiiriyle anılıyor. Örneğin “Gel Gör Beni Aşk 

Neyledi” Yunus Emre,  “Bu vatan kimin?“ şiiri denilince Orhan Şaik Gökyay, 

“Çanakkale Şehitleri “ Mehmet Akif Ersoy, “Kışlada Bahar”   Bekir Sıtkı Erdoğan, 

“Sessiz Gemi” Endülüs’te Raks”   derken Yahya Kemal,  “Kaldırımlar” Necip Fazıl, 

“Yaş Otuz Beş” Cahit Sıtkı Tarancı, İstanbul’u Dinliyorum Gözlerim Kapalı “  Orhan 

Veli,  “Önümde Zeytin Ağaçları Arkasında yar”   “Bedri Rahmi Eyüpoğlu, “ Gurbet Şiiri 

“ Ahmet Kutsi Tecer, Toprak “derken Âşık Veysel ve Salkım “Söğüt “, Kuvayı Milliye” 

denilince Nazım Hikmet, “Hikâye Şiiri” Cahit Külebi ilkin aklımıza geliyor. Bu örnek 

olarak verdiğim şiirler halkımızın köylü, kentli herkesin, her kesimin belleğinden uzun 

yıllar yer etmiş, uzun soluklu uzun ömürlü şiirlerdir. Bu şiirler yaklaşık yarım asırdan 

fazla aramızda ve belleklerimizde yaşıyor. Yunus Emre ise 770 yıldır aramızda bu 

şiirleriyle görünüyor. Bu konuda biraz düşünmek gerekmez mi?

Şair Mehmet Emin Yurdakul’u da şu ünlü dizeleriyle hatırlıyoruz:   

 Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et;

 Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,

 Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.

 Türk edebiyatı coğrafyasında belki ilk sade ve arı bir Türkçe ile şiirler yazan milli 

şairlerimizden Mehmet Emin Yurdakul 1869’da İstanbul’da doğmuş ve yine 14 Ocak 

1944 yılında İstanbul’da ölmüştür. Orta öğrenimini İstanbul‘da bitirdikten sonra 

Rüsumat Evrak Müdürlüğü’nde bulunmuş Hicaz, Sivas, Erzurum Valiliklerinde görev 

almış, Birinci Dünya Savaşı başlarında, Osmanlı Meclisi Mebus an’ın da Musul, 

Cumhuriyetin ilk yıllarında da Şarki Kara hisar, Urfa ve İstanbul Milletvekili olarak 

TBMM yer aldı. Servetifünun döneminde şiir yazmaya başlayan Mehmet Emin 

Yurdakul, İlk şiiri “Cenge Giderken “i yazdı, tarih 1879. Bu şiirin bir bölümünde şöyle 

diyordu:
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 Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur; 

 Sinem, özüm ateş ile doludur. 

 İnsan olan vatanının kuludur. 

 Türk evladı evde durmaz giderim.

 Muhammed'in kitabını kaldırtmam; 

 Osmancık'ın bayrağını aldırtmam; 

 Düşmanımı vatanıma saldırtmam. 

 Tanrı evi viran olmaz, giderim.

 Şair Mehmet Emin Yurdakul, ilk şiirlerini Türkçe ile yazmış, bu konu da 

tanınmıştır. Şiirlerini hece ölçülü yazdığı gibi daha çok serbest temayı yeğlemiştir. Şiir 

ve yazıları Milli Edebiyat akımının içinde Muktebes ve Çocuk Bahçesi Servetifünun ( 

1904)  dergilerinde yer aldı. Türkçe Şiirler adını taşıyan ilk şiir kitabı 1899 yılında 

yayımlandı. Bu eseriyle milli edebiyat akımının içinde yer aldı. Başladığı tanıştığı 

şairler ve yazarlardan Ziya Gökalp, Ahmet Haşim, Yusuf Akçura, Halide Edip Adıvar, 

Dr. Adnan Adıvar, Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Vasfi Mahir Kocatürk, 

Halit Ziya Uşaklıgil, Nihat Sami Banarlı, Hakkı Suha Gezgin, Hakkı Tarık Us, gibi 

edebiyatçılarla tanıştı ve onlardan övgü dolu yazılar aldı.  

 Şair Mehmet Emin Yurdakul şiirleriyle,  konuşmalarıyla Anadolu’yu  kent kent, 

ilçe ilçe ve köy köy gezerek Milli Mücadele sıralarında halkı galeyana getirip Mustafa 

Kemal’in saflarında toplamaya çaba göstermiştir. Her zaman Mustafa Kemal’in yanı 

başında görülmüştür. İşte  “CENGE GİDERKEN”  şiiri de olduğu gibi Anadolu halkının 

yanında olmuş ve onlara moral ve güç vermiştir: 

Bu topraklar ecdadımın ocağı; 

Evim, köyüm hep bu yerin bucağı; 

İşte vatan, işte Tanrı kucağı. 

Ata yurdun, evlat bozmaz, giderim.

 

Tanrım şahit, duracağım sözümde; 

Milletimin sevgileri özümde; 

Vatanımdan başka şey yok gözümde. 

Yâr yatağın düşman almaz, giderim. 
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 Şair Mehmet Emin Yurdakul,  Şiirlerinde sadece Türklük, bayrak ve vatan 

dememiştir. O bunları yazarken aynı zamanda doğaya da âşıktır. Ağacı ve ormanı da 

çok seviyor. Anadolu’nun yemyeşil kalmasından yanadır. İşte “SAKIN KESME “  

başlıklı şiirinden birkaç dize:  

Ey hemşehri, sakın kesme! Yaş ağaca balta vuran el onmaz;

Bu kütükler 'Nice yıldır, hiç birine kervan gelmez, kuş konmaz›

Bunları kes, o baltanla çürümüş ağaçları yere ser.

Bak, sizin köy şu yemyeşil koruluğun gölgesinde ne güzel!

Sakın kesme! Gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin.

Sakın kesme! Şu verimli köye kanat, kol gersin.

Sakın kesme! Aziz vatan günden güne şenlensin.

 

 Mehmet Emin Yurdakul’ un eserlerinden bazıları: Türkçe Şiirler ( 1899), Türk 

Sazı ( 1914 – 1969), Ey Türk Uyan ( 1914.1961.1966),Tan Sesleri( 1915 ), Ordunun 

Destanı ( 1915), Zafer Yolunda ( 1918), Dante’ye  ( 1920 ), Mustafa Kemal ( 1928), 

Ankara ( 1939 ) gibi Eserlerini Türk Edebiyatına kazandırmıştı…

 Sözün özü Mehmet Emin Yurdakul, değerli bir şair, bir vatanperver, inanmış bir 

yurtsever ve Anadolu halkına içten bağlı, sosyal ve toplumsal düşünceleriyle, 

şiirleriyle halkın yanında yer alan bir şairimizdir. Milli değerlerimizdendir. Onun için 

anlatmaya, yazmaya çalıştım. Vefatının 67. yılında rahmetle ve saygıyla anıyor 

mekânı cennet olsun diyorum.

Kaynaklar:

1- Şair ve Yazarlar Sözlüğü, Şükran Kurdakul ,

Cem Yayınevi, İstanbul 1985 

2-Resimli ve Örnekli Türk Edebiyatçılar Ansiklopedisi

İhsan Işık, Ankara 2006.
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TÜRKÇE ADLAR MI TÜRK ADLARI MI ?

Önder SAATÇİ

 Yıllar var ki kendi kendimizle kavgalıyız. Kimliğimizi oluşturma kavgasının hem 

zalimi hem mağduruyuz. Hiç yoktan kendi başımıza açtığımız dertlerden öyle 

muzdaripiz ki kendi ürettiğimiz dertlerimizin şaşkınıyız. Bu satırlarla kendi kendimize 

bir ayna tutup ezelden beri çözemediğimiz şu isimler meselesine birkaç satır da ben 

ekleyeyim, dedim. Artık, ya ucunu bulamadığımız yün çilesini iyice sarpa sardırır, ya 

da çileyi yumağa çevirebiliriz.  

 İsterseniz meseleye şu bildiğimiz hadis-i şerifle başlayalım. Ne diyor rahmet 

peygamberi hatırlayalım: Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın 

isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın. İşte, çözemediğimiz 

mesele bu... Hangi isimler daha güzeldir: Köküne kadar Türkçe olanlar mı, atadan 

dededen miras alınanlar mı?!.. Yoksa, çocuklara isim verirken daha başka ölçütler mi 

vardır. Meselâ, bir zamanlar değerli araştırmacı, Divanu Lugâti’t –Türk tercümanı 

Besim Atalay’ın arayıp bulduğu Türkçe köklerden türetilmiş veya İslâm öncesi 

tarihimizden derlenen Abka, Abakay, Otamış, vb.  isimler güzel isim verme niyetiyle 

mi çocuklara verilmiştir, yoksa bunlara milli devlet oluşturma sürecinin insan 

isimlerine yansıyan dalgası gözüyle mi bakılmalıdır. Atalay’ın bu çabalarının sürdüğü 

yıllardan epeyice sonra Oğuz, Kürşat, Bilge, Aybige, vb. isimler  güzel isim verme 

kaygısıyla mı çocuklara kondu, yoksa bu isimler, Türkiye topraklarında estirilen 

soğuk savaş rüzgârlarının yıkıntıları arasındaki sığınaklarımız mıydı...Ya Uğur, 

Deniz, Devrim, vb. isimler, kökü Türkçe olduğu halde Türk ismi olsun diye mi kondu, 

yoksa bir zamanların aykırı kampına mensup olmanın gururu mu seslendirildi 

bunlarla… Anlayacağınız mesele karışık; çünkü birkaç asırdır kafalarımız da karışık. 

Sebebi de basit tarihte yolumuzu kaybetmişiz, mazur görünüz.

 Peki, kaybolduğumuz bu yolculukta, daldığımız çıkmaz sokaklardan nasıl edip de 

kurtulmalı, bu dehlizlerden düze çıkmak mümkün mü, diye sorarsanız; ben derim ki 

pekâlâ mümkün… 

 Öncelikle, şunu çok iyi bilmeliyiz ki isimlerimiz kimliğimizdir. Bu pencereden 

bakılırsa isimlerimiz hem şahsiyetimizin bir parçası hem de millet varlığı içindeki 

üyeliğimizdir. Buna göre, asırlarca atalarımızın evlatlarına koyduğu İbrahim, İsmail, 

İshak, Yakup, Yusuf, İlyas, vb. peygamber adlarını kavmiyetçilik kaygılarına kurban 
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etmeyip rahatlıkla Türk adı kabul edebiliriz. Bunları Altan Deliorman’a uyup Yahudi 

kral adları olarak göstermek  meseleyi iyice çözümsüzlüğe itmektir. Bunun yanında, 

eğer bir takım manevi değerlerimiz(sabır, şükür, hayırseverlik, samimiyet, 

mukaddesat, kader, ırz, namus,…) hâlâ hayatımızı kuşatmaya devam ediyorsa, 

asırlarca dedelerimizin, ninelerimizin ana babalarımıza lâyık gördüğü Sabri/Sabriye, 

Şükrü/Şükriye, Hayri/Hayriye, Şakir/Şakire, Mukadder, Mukaddes, Nimet, Şeref, 

İffet, vb. isimleri çocuklarımıza bugün de rahatlıkla verebiliriz. Bunlardan utanmaya 

veya bunları dışlamaya gerek yoktur. Hepsi de halis muhlis Türk adlarıdır. Yoksa siz 

atalarınızın Türklüğünden şüphe mi ediyorsunuz?!.. Ne bu saydıklarımız Arap 

adlarıdır, ne de İslâm tarihindeki önemli şahsiyetlerin (Ömer, Bekir, Osman, Ali, 

Hasan, Hüseyin, Fatma, Ayşe, Zehra, Rukiye, Zeynep,…) adını almakla Arap olunur. 

Bu adları taşımak olsa olsa Müslümanlığın şanını gösterir! Hem unutmayalım ki 

bizim atalarımız Türk olduğu kadar da Müslümandı. Bana inanmıyorsanız, Yahya 

Kemal’e kulak verin. Bakın büyük şair, ne diyor:

             …

 Bu günkü Türk babaları havası ve toprağı Müslümanlık rü’yası ile dolu semtlerde 

doğdular, doğarken kulaklarına ezan okundu, evlerinin odalarında namaza durmuş 

nineler gördüler, mübarek günlerin akşamları bir minderin köşesinden okunan 

Kur’anın sesini işittiler; bir raf üzerinde duran Kitabullah’ı indirdiler, küçücük elleriyle 

açtılar, gül yağı gibi bir ruh olan sarı sahifelerini kokladılar. İlk ders olarak besmeleyi 

öğrendiler; kandil günlerinin kandilleri yanarken, ramazanların, bayramların topları 

atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babalarının yanında gittiler, camiler içinde 

şafak sökerken tekbirleri dinlediler, dinin böyle bir merhalesinden geçtiler, hayata 

girdiler. Türk oldular .

                                                                      (Yahya Kemal BEYATLI-Aziz İstanbul)

                 …

 Bununla birlikte, son bir asırda kız çocuklarımıza vermeye başladığımız İnci, 

Çiçek, Gönül; erkek çocuklarımıza verdiğimiz Orhan, Alp, Alper, Alperen, Oğuzhan, 

vb. isimler de halkımızın beğenisini kazanmış, geleneğinde yerini bulmuş, sağ 

duyusunun eseri, katmerli Türk adlarıdır ki öncekilerle tatmin olmayanlar bunları 

tercih edebilirler.      

           

 Öyle anlaşılıyor ki isim verme geleneğimizin insani tarafı unutuldukça isimlere 

kaldıramayacakları yükler bindirilmiş. Güzel ismin ölçütü gelip geçici ideolojilerde 

aranmış. Oysa bir hatıranın yaşatılması için de güzel isimler konurdu eskiden. 

Meselâ yolculukta doğan çocuklara Sefer, yağmurlu günde doğanlara Tufan, rüzgârlı 

günde doğanlara Tayfun. Mübarek gün ve aylarda doğanlara ise Recep, Şaban, 

Ramazan, Mevlüt, Bayram,vb. adlar verilirdi. Burada biraz durup sormak gerekir, bu 
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isimlerin kökü başka dillerden de olsa bu hatıralar kimin yaşantılarıdır, bize kimleri 

hatırlatmaktadır!.. Sizi bilmem ama bütün bunlar bana Bingöl Çobanları’nı 

hatırlatıyor:

…

Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.

Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum.

Bekçileri gibiyiz, ebanced buraların,

Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların

Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,

Her gün aynı pınardan doldurup testimizi

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla.

Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni,

Kuzular bize söyler yılların geçtiğini,

Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek;

Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek,

Dolaştırıp dururuz aynı daüssılayı,

Her adım uyandırır acı bir hatırayı. 

Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda,

Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam;

Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda,

"Suna"mın başka köye gelin gittiği akşam.

…

                                              Kemalettin KAMU

 Peki, çocuklarımıza isim verirken daracık bir yelpazeye sıkışıp kaldık mı, diye 

soranlar vardır belki. Hiç merak etmeyin, o kadar da isim fakiri değiliz. Meselâ bir 

zamanlar uzun kış gecelerinde veya ramazan akşamlarında anlatılan hikâyelerin 

kahramanları (Leylâ, Şirin, Ferhat, Aslı, Kerem)nın adları neden yeni doğan 

çocuklara verilmesin; sonra kulağınızı müziğimize verin ve bazı makam adlarının 

pekalâ insan adı olarak da kullanılageldiğini hatırlayın: Şehnaz, Dilâra, Sultan,… 

Birazcık şiir kitaplarını karıştırın oradan ince ruhumuzun ve zevkimizin eserleri olan 

isimleri yeniden keşfedin: Nazlı, Gül, Fidan, Lâle, Elif,… Yalnız ne olur, bu isimleri ve 

deminden beri sayıp döktüklerimizi Arap-Acem hayranlığı diye bir tarafa atıp da 

Melis, Melisa, Tuvana gibi köksüz ve ruhsuz adları Türk kızlarına lâyık görmeyin.  

 Unutmayın, çocuklarımızın adı Mehmet(Muhammed), Mustafa, Abdullah, Nuri de 

olsa; Atilla, Turan, Tülay, Tülin de olsa hepsi bizim evlatlarımızdır. Hiç şüpheniz 

olmasın bu adlar Müslüman bir milletin çocuklarına verilmiş Türk adlarıdır.
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2011 ŞİİR ÖDÜLÜ ŞARTNAMESİ

ORHAN ŞAİK GÖKYAY

Amaç:

2 Aralık 1994 tarihinde aramızdan ayrılan ve 2002 yılında doğumunun 100. yılında 

saygıyla andığımız ünlü şair, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, devlet sanatçısı Orhan 

Şaik GÖKYAY’ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla 2001 yılından itibaren eşi 

Ferhunde GÖKYAY ve öğrencisi Kudret ÜNAL tarafından “Orhan Şaik GÖKYAY Şiir 

Ödülü” ihdas edilmiştir. Ödül, iki halk şairine verilecektir..

Başvurma Yöntemi:

2011 yılı ödülü için, T.C. vatandaşı, yaşayan âşık sanatı geleneğine bağlı Türk halk 

şairleri, 1994-2011 yılları arasında yayımlanmış şiir kitaplarından biriyle başvuruda 

bulunabilirler. Kitap, şair ve sanatı hakkında bir inceleme kitabı veya üniversite 

bitirme, yüksek lisans tezi olabilir. Bu takdirde, ödül incelemeciye değil şaire 

verilecektir. Âşık tarzı şiir yazan, mahlası bulunan iyi öğrenim görmüş şairler (Ahmet 

Kutsi Tecer, Behçet Kemal Çağlar, Orhan Şaik Gökyay takipçileri), Türk yenilik şiiri 

şairleri kapsamında değerlendirilecektir.  

Şiir kitaplarının konularında, halk şairleri serbest bırakılmıştır.

Her halk şairi, başvuruda bulunduğu şiir kitabı veya tezden beş adetini en geç 15 Eylül 

2011 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderecek veya elden teslim edecektir.

Sanat kuruluşları, edebiyatı dernek, vakıfları, bilim adamları ve seçici kurul üyeleri de 

ödül için aday gösterebilirler.

Ödül:

2011 yılı ödülü her halk şairi için 500 TL ve ödül belgesinden oluşmaktadır.

Seçici Kurul:

Başkan  : Prof. Dr. İsmail PARLATIR

Üye  : Prof. Dr. Naciye YILDIZ

Üye  : Nail TAN

Üye  : Hayrettin İVGİN

Üye  : Kudret ÜNAL

Değerlendirme:

Değerlendirme sonuçları 1 Kasım 2011 tarihinde açıklanacak, ödül töreni yeri ve tarihi 

ise daha sonra belirlenecektir.

Adres: Nail TAN Konur Sok. Nu: 66/7 ANKARA
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PROF. DR. AMİL ÇELEBİOĞLU'NU 

SAYGIYLA ANIYORUZ

Hikmet ELİTAŞ

 Sair.70@hotmail.com

 Bu yazımda Türk edebiyatımızda önemli yeri olan İlmi araştırmalarının yanında 

edebiyat sahasında da pek çok eserin sahibi olan halk şiiri ve aruz vezni ile de 

eserleri bulunan daha da önemlisi Karaman’lı olup soy bakımından Celaleddin-i 

Rumi’ye, oradan da Harzet-i Ebu Bekir’e dayanan ilim adamı Prof.Dr. Amil 

Çelebioğlu’ndan bahsetmek istedim.

  Pek çoğumuzun ismini duymadığımız Amil Çelebioğlu kimdir o zaman…

  20.04.1934 tarihinde Karaman'da doğmuş, babası Ali Rıza Efendi, annesi 

Feyziye hanımdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat  fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümünü bitirmiş ve Sanat Tarihi bölümünden sertifika verilmiştir. Öğretmenliğine 

Konya lisesinde başlamış 1966-1971 yıllarında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı bölümü Eski Türk Edebiyatı kürsüsünde asistanlık yapmıştır.  Daha sonra 

Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi İslâm Milletleri Dilleri ve 

Edebiyatları Bölümüne asistan olarak atanmıştır.

 

 Sultan ikinci Murat devri Mesnevileri adlı tezini bitirerek 1976 yılında doçent 

olmuş, 1977-82 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmış, burada 

iken profesörlüğe yükselmiştir.1982-83 yıllarında Marmara Üniversitesi Eğitim 

fakültesi dekanlığını yapmış, sayısız öğrenci yetiştirmiştir.

 1990 yılında hacca gitmiş ve tünel hadisesinde vefat etmiştir.

 Prof.Dr. Çelebioğlu  S.Nahifi Efendinin manzum Mesnevi Tercümesini farsça aslı 

Osmanlı Türkçesi ile Nahifi tercümesinin eski ve yeni harfli şeklini vermiş ve bu metni 

günümüz diline nesir halinde aktarmıştır. 
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 Edebiyat çalışmalarına başladığım yıllarda değerli büyüklerimden ismini zaman 

zaman duyduğum hocamı Doç.Dr.Bekir Sami Özsoy’un hazırladığı kitapta daha 

ayrıntılı tanıma fırsatı buldum. Karaman’lı olduğunu bu kitaptan öğrendim. 

Öğrendim de niye şimdiye kadar tanımadım, niye bize tanıtmadılar diye de üzüldüm.  

 Taşeli bölgesi şairlerinden Merhum A.Tufan Şentürk’e, Mehmet Çınarlı’ya sahip 

çıkmadığımız gibi Prof.Dr.Amil Çelebioğlu’na da sahip çıkamadık. Çıkmadık. 

Muammer Baran’a gösterdiğimiz ilgiyi neden bunlara göstermedik. Göstermiyoruz. 

 Genç Üniversitemize, bu üniversitemizin Edebiyat fakültesine ve hocalarımıza, 

belediyemize bu konu ve konularda önemli görevler düşüyor. Milli manevi 

değerlerimize sahip çıkmak yol-kaldırım yapmaktan önemli, üniversitemiz yaz 

şenlikleri düzenliyorsa Prof.Dr.Çelebioğlu konusunda toplantı ve seminerler 

yapması da gerekiyor.

 Yazımın sonunda hocamız Amil Çelebioğlu’nu  rahmetle anarken onun bir şiirine 

yer vermek isterim.

Şu dünyaya aciz çıplak gelenler

Tüysüz tavukları yolduk sanırlar.

Kendine gülmeyip ele gülenler

Aslında ham iken olduk sanırlar. 

Sözünü sakınmaz Çelebi bir dem

Namerdin lütfunu sayarlar kerem

Kuyruksuz hayvanlar geçinir adem,

İnsanlığa ölçü kıldık sanırlar.
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MANKURTLAŞAN İNSANLAR

Ömer AYDOĞAN

 Batılılar, bir atasözünde “İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır.” 

der. Bu, yerinde ve doğru bir tespittir. Kıyafetlerimiz çok güzel olabilir; fakat 

kıyafetlerimiz kadar fikirlerimiz de güzel değilse neye yarar?

 Bir toplumda düşünen insana saygı duyulur, şartlanmış insan ise saygıya değer 

bulunmaz. Düşünen insan araştıran, her zaman hakikati arayan ve ona özlem 

duyan kimsedir. Şartlanmış insan ise belli etkiler karşısında önceden 

programlanmış tepkileri ve davranışları mekanik olarak yerine getiren bir robottur.

 Düşünme kelimesi, insanlık tarihi boyunca her milletin sözlüğünde bulunan çok 

eski bir kavramdır. Düşünmeyi emretmeyen dine, düşünmeyi gerçekleştirmek 

istemeyen bir eğitim anlayışına tarihte rastlamak mümkün değildir. Nitekim kutsal 

kitabımız Kuran-ı Kerim’de bu emir birçok kez tekrarlanmıştır. Âl-i İmrân suresinin 

191. ayetinde Cenabı Allah şöyle buyuruyor: “Onlar ayakta iken, otururken ve 

yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: 

‘Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tespih ederiz. Bizi cehennem 

azabından koru!”  derler.

 Dinimiz ister ayakta olalım, ister oturalım, ister yatalım her durumda düşünmemizi 

ve gerçeği aramamızı emrediyor. Bunun için düşünmek ve düşünenlere de saygı 

göstermek zorundayız.

 Durum böyle olunca insanların düşünüp gerçeği bulmasını engellemek için 

insanlar “mankurt” hâline getirilmeye çalışılmıştır. “Mankurt” ve “mankurtlaşma” 

beyinlerin dumura uğratıldığı, kişilerin milletine, yakınlarına ve kendisine 

yabancılaştırıldığı, insanların âdeta robotlaştırıldığı bir yöntemdir.

 Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel’ de mankurt efsanesini şöyle dile getirir: 

 “…Juan – Juanlar tutsaklara korkunç işkenceler yaparlarmış. Bazen de onları 
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komşu ülkelere satarlarmış… Ama asıl işkenceyi, genç ve güçlü oldukları için 

satmadıkları esirlere yaparlarmış. İnsanın hafızasını yitirmesine, deli olmasına yol 

açan bir işkence usulleri varmış. Önce esirin başını kazır, saçları tek tek kökünden 

çıkarırlarmış. Bunu yaparken usta bir kasap oracıkta bir deveyi yatırıp keser, derisini 

yüzermiş. Derinin en kalın yeri boyun kısmı imiş ve oradan başlarmış yüzmeye. 

Sonra bu deriyi parçalara ayırır, taze taze, esirin kan içinde olan kazınmış başına 

sımsıkı sararlarmış. Böylece sarılan deri, bugün yüzücülerin kullandığı kauçuk 

başlığa benzermiş. Buna “Deri geçirme işkencesi” derlermiş. Böyle bir işkenceye 

maruz kalan tutsak ya acılar içinde kıvranarak ölür ya da hafızasını tamamen yitiren, 

ölünceye kadar geçmişini hatırlamayan bir mankurt, yani geçmişini bilmeyen bir 

köle olurmuş. Bir devenin boynundan beş altı kişinin başını saracak deri çıkıyormuş. 

Bundan sonra, deri geçirilen tutsağın boynuna, başını yere sürtmesin diye, bir kütük 

ya da tahta kalıp bağlar, yürek parçalayan çığlıkları duyulmasın diye uzak, ıssız bir 

yere götürürler, elleri ayakları bağlı, aç, susuz, yakan güneşin altında öylece birkaç 

gün bırakırlarmış…

 … kızgın güneşe “mankurt” olmaları için bırakılan tutsakların çoğu ölür, beş altı 

kişiden ancak bir ya da ikisi sağ kalırmış. Onları öldüren açlık ya da susuzluk değil, 

başlarına geçirilen soğumamış deve derisinin güneşte kuruyup büzülmesi, başlarını 

mengene gibi sıkıp dayanılmaz acılar vermesiymiş. Bir yandan deve derisi 

büzülüyor, bir yandan da kazınan saçlar büyüyüp başına batıyormuş. Asyalıların 

saçları fırça gibi sert olur zaten. Kıllar üste doğru çıkamayınca içeri doğru uzar ve 

diken gibi batarmış. Bu dayanılmaz acılar sonunda tutsak, ya ölür ya da aklını, 

hafızasını yitirirmiş. Juan – Juanlar işkencenin beşinci günü, “sağ kalan var mı?” 

diye gelip bakarlarmış. Bir teki bile sağ kalmışsa, amaçlarına ulaşmış sayarlarmış 

kendilerini. Hafızasını yitirmiş tutsağı alır, boynundaki kalıbı çıkarır, ona yiyecek 

içecek verirlermiş. Köle zamanla kendine gelir, yiyip içerek gücünü toplarmış. Ama o 

bir mankurt imiş artık ve böyle bir köle, pazarlarda, güçlü kuvvetli on tutsak 

değerinde sayılırmış.

 Bir mankurt kim olduğunu, hangi soydan, hangi kabileden geldiğini, anasını, 

babasını, çocukluğunu bilmezmiş. İnsan olduğunun bile farkında değilmiş. Bilinci, 

benliği olmadığı için, efendisine büyük avantaj sağlarmış. Ağzı var, dili yok, itaatli bir 

hayvandan farksız, kaçmayı düşünmeyen, bu yüzden de hiç tehlike arz etmeyen bir 

köle imiş. Köle sahibi için en büyük tehlike, kölenin başkaldırması, kaçmasıdır. Ama 

mankurt isyanı, itaatsizliği düşünemeyen tek varlıkmış. Efendisine köpek gibi sadık, 
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onun sözünden asla çıkmayan, başkalarını dinlemeyen, karnını doyurmaktan 

başka bir şey düşünemeyen bir yaratık… En pis, en güç işleri, büyük sabır isteyen 

çekilmez işleri gık demeden yaparlarmış… Onun için önemli olan tek şey efendisinin 

emirlerini yerine getirmekmiş. Açlıktan ölmemesi için yiyecek, donmaması için eski 

püskü giyecek verdiniz mi, başka bir şey istemezmiş…” ( Aytmatov 2007: 138-140 ).

 İşte, bu efsanede görüldüğü gibi günümüzde de dünya sömürge düzeninin baş 

aktörleri, çeşitli yöntemlerle insanları kendi güdümleri altına alarak 

hükümranlıklarını sürdürmektedirler. Topla, tüfekle alamadıkları ülkeleri ele 

geçirmek için öncelikle halkın inanç ve kültürel değerleri zayıflatılmakta ve ardından 

damarlarına “mankurt aşısı” yapılmak suretiyle hedefteki ülke ele geçirilmektedir. 

Böylece mankurtlaşan insanlar “mankurt” misali farkına varmadan efendilerine 

hizmet etmeye mecbur kalmaktadırlar.

 Üzülerek belirtmeliyim ki ülkemiz insanları da kitle iletişim araçları(Basın, radyo, 

televizyon, dergi, sinema, tiyatro, internet ve telefon) aracılığıyla 

mankurtlaştırılmaktadır. Öncelikle necip Türk milletinin inancı zayıflatılıp, örf ve 

âdetlerinden uzaklaştırılmakta ve böylece toplumumuz kültürel bir yozlaşmayla 

karşı karşıya bırakılmaktadır. Sabahtan akşama kadar televizyon başından 

ayrılmayan insanlarımız hangi ünlülerin kimle flört ettiğini, hangi şovmenin kimin 

eşofmanını aşağı indirerek mahrem(!) yerinin görünmesini sağladığını, filmlerdeki 

ahlâk dışı sahneleri hiçbir şey yokmuş gibi yüzleri bile kızarmadan çoluk çocuk hep 

birlikte seyretmektedirler. 

 Türk kültürü yozlaştırılmak istenmektedir. Böylece önce insanlar özünden 

koparılacak daha sonra da ülkeleri ele geçirilecektir. Ülkemiz de bunlardan sadece 

biridir. Bundan dolayı uyanık olmalı, bunlara fırsat vermemeliyiz.

 Yetmiş dört milyonluk ülkede yetmiş dört milyon düşünceye ihtiyacımız olduğu 

unutulmamalı. Unutmayalım ki, mankurtlaştırmanın panzehiri tefekkür etmektir yani 

düşünmektir. Yetmiş dört milyonluk ülkede yetmiş dört milyon düşünce ümidiyle… 

Kaynakça 

 Aytmatov, Cengiz ( 2007 ), Gün Olur Asra Bedel, Ankara: Elips Kitap. 
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TÜCCARLA  KARISI

Adam tüccardı 

Cebinde eksik olmazdı arpa buğday kırıntısı

Atardı bacak bacak üstüne 

Dökerdi kırıntıları kasketinin üzerine

Peşin alır veresiye satardı

Arada bir batardı

Eşi de tüccara inat savruk mu savruktu

Tüccarın aldıklarından

Fark ettirmeden bir kenara atardı

Sonra da bu kırıntılarla incik boncuk 

yapardı

Derken ne tüccara ne de eşine yar olmadı 

bu aksata

Günden güne başladı evde şamata

Kadın kirmen eğirirdi kopardı nihayet 

ipleri

Adam da para kalmadı dert keder deldi 

kileri

Şimdi ikisinin de sırtları dönük

Yanmıyor artık ocakları sönük

Osman AYTEKİN
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HİKÂYE:

SUSUZ GÜNLERDEN SONRA        

Hüseyin  AKTE

Hüseyin Akte, unutamadığı acı dolu günleri yazdı…                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Aladağların kuzeyinde, Ecemiş çayını besleyen dağların arsında, dar bir 

vadiye kurulmuş olan Üskül köyünde hayatını sürdürün Ahmet amca, derenin 

kenarına beyaz taşlardan üç odalı, balkonlu, çatısı çinkolu bir ev yaptırmıştı.  

Sarışın, yeşil gözlü, uzun boylu, nur yüzlü eşi Zeliha ile birlikte bu köyde mutlu bir 

yaşam sürmekte iken üst üste gelen acı haberlerle yıkıldılar. Genç yaşta trafik 

kazasında bir oğlunu ve damadını kara toprağa vermişlerdi. Hayatta kalan üç kızı ve 

bir oğlu da evlendikten sonra çalışmak için büyük şehirlere göçmüşlerdi. 

    Ahmet amca çok çalışkandı ama yaşlanmıştı.  Sabahın ışıklarıyla uyanır.  

Besmele ile yatağından kalkar. Sobasını yakar. Yılların eskitemediği emaye 

çaydanlığına bir miktar su koyduktan sonra sobanın üzerine koyar sonra sobanın 

kenarındaki rengi solmuş halı minderin üzerine oturur. Cebinden çıkardığı doksan 

dokuzluk tespihini çekmeye başlardı: “Sübhan Allah Sübhan Allah…” Su ısınınca 

hanımı ile birlikte abdestlerini alırlar; namazlarını eda ederlerdi.

    Bahar gelmiş, havalar ısınmış, bağ bahçe işleri başlamıştı. Ahmet amca hanımına 

seslendi: “Ben bugün bahçeye gideceğim. Bahçenin çevresindeki tarlaları 

gezeceğim. O tarlaların birinden su bulacağımı ümit ediyorum” dedi. Hanımı: “Bey, 

artık su arama işini bırak; her yıl uğraşıyorsun ama emeklerin boşa gidiyor. 

Bulacağın su bir iki yıl içinde kurur” dedi.

     “Göz göre göre nasıl kuruturum” dedi. “O canım ağaçları… Onlar kurursa ben ne 

ederim nasıl yaşarım, neyle geçinirim? Bu bahçeyi kurutmamak için mutlaka 

bahçenin yakınlarından su bulmam lazım. Sofrayı hazırla da biran önce gideyim” 

dedi. Hanımı kalktı, akşamdan mayaladığı hamurdan ekmekler yaptı. Onları 

kuzineli sobanın üzerinde pişirdi ve çayı demledi. Ahmet amca da siniyi, bardakları, 

peyniri ve şekeri getirdi. Birlikte güzel bir kahvaltı yaptılar. Kahvaltıdan sonra Ahmet 

amca hanımına “Azığımı hazırla” dedi ve evden çıktı.
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    Akşamdan evinin önüne bağladığı eşeğinin yularını çözdü. Evinin bir köşesinde 

duran keçi kılından dokunmuş heybesini aldı. Eşeğin semeri üzerine yerleştirdi. 

Heybenin bir gözüne küreğini, diğer gözüne kazmasını koyduktan sonra hanımına 

seslendi: “Hanım azığımı getir, nerde kaldın yahu!” 

    Hanımı azığı getirdi. Ahmet amcayı eşeğe bindirdi. “Güle güle bey yolun açık, işin 

kolay olsun” diye seslendi. Ahmet amca da “Allah’a ısmarladık” dedikten sonra “deh 

deh” diyerek köyden ayrıldı.

“Yeşil ördek gibi daldım göllere 

Sen düşürdün beni dilden dillere

Başım alıp gidem gurbet ellere 

Ne sen beni unut ne de ben seni”

 Türküsünü söyleye söyleye yola koyuldu. Derelerden geçti. Dere kenarındaki 

kurbağaların eşeğin ayak sesinden korkarak birden suya vırag vırag diyerek 

atlamalarını izledi. Yol kenarındaki söğüt, kavak, iğde ve elma ağaçlarını seyretti. 

Ağaçlara yuva yapmış bülbüllerin, saksağanların ve serçelerin seslerini dinleyerek 

yoluna devam etti. Yolun iki tarafındaki iğde ağaçlarından çevreye yayılan mis gibi 

kokuları hissetti. “Bahar ne güzel, yaşamak ne güzel!”dedi. İğde ağacından bir dal 

koparıp çiçeklerini kokladı. “Bayılıyorum bu kokuya” 

     Bir süre sonra bahçesine ulaştı. Bahçesindeki elma ağaçlarına baktı. “Bu yıl da 

güzel meyve tutmuş ağaçlar kurutmamak gerekir” dedi. Eşeğinden indi. Eşeğini 

bahçenin otlu bir yerine bağladı. Heybesini indirdi. Kazma ve küreğini heybeden 

çıkardı. Azığını bahçesindeki kiraz ağaçlarının dalları arasına koydu. Kazma ve 

küreğini yanına alarak bahçesinin çevresindeki tarlalara doğru ilerledi. Baharda 

açan kır çiçeklerinden bal toplayan arıların vızıltıları arasında komşusu Ali’nin 

tarlasına vardı. Tarlanın üst kısmında siyah dev bir kaya gördü. Yavaş yavaş 

kayanın önüne geldi. Derin derin nefeslendi.  Kaya üzerine yuva yapan kırlangıçları 

bir süre izledikten sonra kayanın gölgesine oturdu. Çevreyi incelemeye başladı. Bir 

kuş sürüsünün kayanın alt ucuna konduğunu ve oradan su içtiklerini gördü. 

Heyecanla yerinden kalktı. Kuşların su içtiği yere vardı.  “İşte aradığımı buldum!” 

dedi. Çok sevindi.  Ama tarla sahibi suyunu ona verecek miydi? “Ne olursa olsun bu 

suyu almalıyım” diye düşünürken komşusu Ali’nin de tarlaya doğru gelmekte 

olduğunu gördü. O kadar sevinmişti ki uçacak gibiydi.  Komşusu ile daha önce 

ortaklık yapmıştı. Bundan dolayı komşusuna hep “Ortak” diye hitap ederdi. Ali amca 
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komşusuna doğru yaklaştı. “Selamünaleyküm ortak” dedi.  Komşusu: 

“Aleykümselam… Hayırdır ortak buralara gelmezdin!” diye seslendi. “Ortak su 

arıyorum; bulamazsam bahçe susuzluktan kuruyacak” dedi. Komşusu “Benim 

tarlanın üst kısmında bir pınar var; bu pınarın olduğu yeri kaz, çıkan suyu birlikte 

kullanırız” dedi. Ahmet amca da az önce o suyu keşfetmişti. Çok sevindi “Tamam 

ortak” dedi. Hemen suyun olduğu yere gitti. Başladı suyun bulunduğu yeri kazmaya. 

Kazdıkça su bir miktar artıyordu. Suyu gören Ahmet amca sevincinden bir türkü 

tutturdu:

“Suya gider allı gelin has gelin 

Topukların nokta nokta bas gelin

Bu güzellik sade sana has gelin

Bilmiyon mu benim sana yandığım

Ellerin köyünde garip kaldığım”

   O gün akşama kadar durmadan kazdı. Ertesi gün yine kazmaya devam etti. 

Aradan on beş gün geçti hâlâ toprağı kazıyordu. Tarla sahibi Ali de Ahmet amcanın 

ne kadar yer kazdığını merak etti ve eşeğine binerek tarlasına geldi. Suyun olduğu 

yere vardı. Bir de ne görsün! Ahmet amca kazdığı kanalda eli yüzü çamur; 

vücudunun yarısı su içinde tir tir titriyordu. Komşusu “Ne oldu geçmiş olsun ortak!” 

dedi. Ahmet amca da “Sağ ol, üzerime taş düştü, benim durumum iyi değil. Acele 

köye git, bir araba bul gel” dedi. Komşusu hızla oradan ayrıldı. Eşeğe binip köyün 

yolunu tuttu. Kısa zamanda köye ulaştı. Ahmet amcanın yakınlarını buldu. Olanı 

biteni onlara anlattı. Kocasının yaralandığını duyan Zeliha teyze ellerini dizlerine 

vurarak “Ben sana gitme demedim mi ! Şimdi ben neylerim of anam of!”diyerek 

ağlamaya başladı. Zeliha teyzenin hıçkırıkları köy içinde yankılandı. Köyde olayı 

duymayan kalmamıştı. Ahmet amcanın yakınları da arabalarına binerek olay yerine 

geldiler. Ahmet amcayı kanaldan çıkarıp arabaya aldılar. Ahmet amca “Üşüyorum, 

üşüyorum! Başka bir şeyim yok” diyordu. Ahmet amcanın üzerine arabada bulunan 

battaniyeyi örttüler. En yakın sağlık merkezine ulaşmak için hızla oradan ayrıldılar. 

Yol bitmek bilmiyordu. Yol boyunca Ahmet amcaya “Ne oldu, nasıl oldu?” gibi sorular 

sordular. Ahmet amca sadece “Sırtıma taş düştü. Sırtım, sırtım” diye inledi. Bir süre 

sonra Ahmet amcanın rengi soldu. Gözleri yana kaydı. Araçta bulunanları derin bir 

hüzün sardı. Şoför aracın gaz pedalına sonuna kadar yüklendi. Bir süre sonra 

hastaneye ulaştılar. Hemen doktoru çağırdılar. Doktor hastaya baktı; eliyle nabzını 

yokladı; göz kapaklarını kaldırdı.  Üzgün bir sesle “Başınız sağ olsun” dedi. Ortalık 

sanki birden karardı. Susuz günlerden sonra gelen ölüm… 






