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Sevgili Akpınar Okuyucuları,
TÜRKÇE NEREYE DOĞRU GİDİYOR?
İSMAİL ÖZMEL
“2017 Türk Dili Yılı” vesilesiyle
Aydınların kullandığı ağdalı Türkçe ile halkın konuştuğu
Türkçe arasındaki farkı giderme gayretleri dilcilerimizi, yazarlarımızı
ve şairlerimizi ilgilendirmiş bu iki farklı uygulamayı nasıl barıştırırız
diye bir takım çözümler teklif edilmiş ve “Genç Kalemler” dergisi
etrafında toplanan; bir avuç idealist kalem sahibinin gayretleriyle; 1911
yılında, sadeleşme çalışmaları uygulama alanı bulmaya başlamıştır..
Cumhuriyet döneminde Türk Dil Kurumu 1932’de kurularak
daha ciddi çalışmalarla uzun yüzyılların ihmali telafi edilmeye çalışılmıştır. Tabii ki aşırılıklar,
yanlışlıklar da olmuştur. Daha sonra konuşulan Türkçe bir çözüm olarak teklif edilmiş ve geldiğimiz bu
noktada konuşulan Türkçeyi esas almak isabetli bir çözüm olarak kabul görmüştür.
Muhafazakâr kesimden bazı kalemler Türkçe deyince seksen-doksan yıl önceki yanlışları
ortaya atmakta, artık geldiğimiz uzlaşma noktasını yok sayarak dil üzerine yapılan çalışmaların
lüzumsuzluğunu ve faydasızlığını iddia etmeye devam ediyorlar. Yani diyorlar ki dil kendi kendini
yeniler, bizim batıdan gelen kelimelere karşılıklar aramamız beyhudedir, gelenleri halk nasıl
kullanıyorsa biz de sözlüğümüze dâhil edelim demeye getiriyorlar.
TDK Sözlüğü üzerine yaptığımız incelemelerde, karşılıkları beğenilerek kullanıma giren
kelimelerin sayısının 15000’e yakın olduğu ve bu kadar yeni kelimeyi Türkçeye kazandırdığını,
görmezden gelmek mümkün değildir. Elbette teklif edilen kelimelerin tamamı bu kadar değildir. Bu
sayı tutulan ve kullanıma giren kelimelerin sayısıdır.
Gelinen bu noktadan kurtulmak için yabancı kelimelere karşılıklar bulmak, kelimeler
türetme gayretlerini yeniden ateşlemek gerekir diye düşünüyorum. İsteyen batıdan gelen kelimeyi
kullanmayı sürdürsün ama karşılıkları beğenen halk ve aydınlar bunları yazılarında ve konuşmalarında
kullanma imkânına kavuşsun isterim.
Türkçe nereye gidiyor, zenginliğe mi fakirliğe mi? Türkçenin fakirleştiğini iddia etmenin
gerçekle ne kadar ilişkisi olabilir sorusu üzerinde düşünmek ve mukayese etmek zamanıdır. Söz varlığı
açısından Türkçenin zenginleştiği sözlüklerdeki kelime artışından anlaşılabileceğini düşünüyorum.
TDK’nın 2011 yılında yayımladığı TÜRKÇE SÖZLÜK’ün Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın’ın
kaleme aldığı sunuş yazısında:
a) “1945 yılında yayımlanan Türkçe Sözlükte 32 104 söz,
b) 1955 yılında yapılan ikinci baskısında 35 738 sözcük,
c) 1959 yılında yapılan üçüncü baskıda 37 921 söz,
d) 1974 yılında yapılan altıncı baskıda 45 178 söz,
e) 1983 yılında yapılan yedinci baskıda 59 727 söz,
f) 1988 yılında yapılan sekizinci baskıda 63 321 söz,
g) 1998 yılında yapılan dokuzuncu baskıda 98 107 söz,
h) 2005 yılında yapılan onuncu baskıda 104 481 söz,
i) 2011 yılında yapılan on birinci baskıda 122 423 söz varlığına sahip olduğu”
belirtilmektedir.( Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın. TDK Türkçe Sözlük, 11. Baskı. Sunuş, s:xı-xx)
j) “Türk Dil Kurumunun hazırladığı ve Büyük Türkçe Sözlük adını verdiği bu sözlükte
yaklaşık beş yüz yetmiş iki bin(572.000) söz varlığı vardır.” (Türkçe Sözlük 11. Baskı, Ankara 2011,
s:2673) Burada Yaşar Çağbayır’ın Türkçe Sözlüğünde 354.000.- kelimeye yer verdiğini de
belirtmeliyim.
Sözcük sayısındaki artış gidişatın iyiye doğru olduğunu gösteriyor, bunun bir başka izahı
yoktur. Yalnız Türkçenin söz varlığının bundan ibaret olduğunu zannetmek Türkçenin hazinelerinden
ve tadından haberdar olmamakla ancak izah olunabilir.
Türkçenin zenginliğinin bir başka yüzünü pek gündeme getirmiyoruz. Hikmetli ve mecazlı
ifadeler dilimize güçlü bir ifade zenginliği ve derinliği kazandırmıştır. O halde Türkçe iyi bir yoldadır
ve çalışmaların sürdürülmesi elbette bir zarurettir, çünkü zaman ve gelişmeler çok süratli bir değişimi
ve yarışı bize haber veriyor.
Gelecek sayımızı Prof. Dr. Orhan Okay’a ayırıyor, arkadaşları, öğrencileri ve beraber yola
çıkanları yazmaya çağırıyoruz. .
Yeni sayılarda buluşmak dileği ile sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

AKPINAR

3

Sayı: 65 Eylül - Ekim 2016

DENEME:

BATI, NE ANLAMA GELİR?
İsmail ÖZMEL
Garp diye bir yer, bir şey var mı? Doğu yönün karşısındaki desek veya doğunun zıddı
desek bazılarımız tebessümle karşılayabilir.
Batı bir yön, biz onu bir birikime ad yapıyoruz, bir medeniyetin adı haline
getiriyoruz. Batı medeniyeti derken ilim ve araştırmanın, teknoloji ve konforun, insan
haklarının ön planda tutulduğu Avrupa’yı kastetmiyor muyuz? İnsanlığın huzur ve
refahı bazılarına bir ütopya gibi görünen ama bugün o yolda mesafeler kat ettiğimiz
demokrasi cephesi, insan hayatına, düşüncesine ve kutsallarına saygılı bir yönetim şekli,
mahsullerini toplamaya çalıştığımız düşünce ve ifade hürriyeti sadece o medeniyetin
değil, bugün insan aklının ve bilimin ortaya koyduğu bir birikim, ulaşılması gereken bir
gaye, bir ülkü haline gelmiştir.
İyi çiçekler yanında zakkumlara da hayat hakkı tanıyan yönetim biçimi. Bazılarının
bizden değil, bize karşı diye bildiği ve söylediği batıyı, biz bilim, sanat ve metot olarak
gördük. Ya değilse benzeyeceğimiz kusursuz bir örnek olarak görmedik ki.
Şimdi kılık kıyafetlerimiz; çağların ötesini özleyen beyinler için; bir taklit olarak
değerlendiriliyor, şapka yerine bereye sığınmak, hatta şalvarı bir dindarlık görüntüsü
haline getirmek isteyenler var.
Asıl mesele giydiğimiz elbiselerin batı icadı olduğu ve onlara has bir kıyafet olduğu
yanlış zannına dayanmasıdır. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidiniz, gelişmiş
ülke insanları, çağdaş insanlar bizim giydiğimiz kıyafetleri giyiyorlar. Bu kıyafetler
çağın kıyafetidir, ya değilse şu veya bu ülkenin kıyafeti değildir. İnsan aklı ve zekâsı ve
zevki bu kolaylıkları ve güzellikleri bulmuş ve süratli bir yayılmayla bedenlerimizi ve
kıtaları dolaşmaktadır.
Kültür seviyeleri belli düzeyin altında kalan, az gelişmiş toplumlarda – iklimin de
dayatması ile-farklı giysiler kullanılmaktadır. O ülkelerde eğitim ve kültür seviyesi
yüksek kesimler, dünyanın tercihi gibi giyinmektedir. Özellikle ülke dışına, eğitim,
ticaret ve benzeri sebeplerle giden fertler, ülkelerinin geleneksel giysilerini bırakıyor ve
çağın giysilerini giyiyorlar.
Az gelişmişlik ölçülerinden birisi de herkesin bizim gibi giymesi, bizim gibi
yaşaması halinde her şeyin sütliman olacağı varsayımıdır. Böyle düşünenlerin yeterli bir
eğitim almamış ve çağa damga vuran bilim ve insanlık verilerinden hiçbirisi ile
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yeterince yakınlık kuramamış olduğunu söyleyebiliriz.
Çölün sıcağında nasıl giyilebilirdi ise öyle giyilmiş, bugün de iklimin o şekilde
sürdüğü yerlerde benzer kıyafetler kullanılmaya devam ediyor. Kutuplarda yaşayan
insanlar da kalın yün- deri elbiseleri tercih etmiyorlar mı?
Kıyafetten bir sonuca ulaşmak isteyenlere şöyle diyebilirsiniz, yaz mevsiminde
efülüfül ince şeylerle üstümüzü örttüğümüz halde kışın giysilerimizi yün ve kalın
elbiselere bırakmıyor muyuz?
Böyle kıyafetle uğraşarak bir yerlere varmak mümkün değil, boşuna uğraşmayınız
zevkler, mevsim ve imkânlar insanların giysilerini etkiliyor. Bir kısmımız da inançları
gereği farklı giymeye çalışıyor. Hâlbuki inançla giysi arasında bir ilgi kurmak akla
uygun değildir. Kişisel tercihler giyim kuşamımızı etkiliyor bize düşen saygıyla
karşılamaktır.
Bütün iyi gidişlerin temelinde, kültürlü ve hoşgörülü insanların, çağı anlamış
insanların kalem izleri, emekleri ve gayretleri vardır.
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TARIK BUĞRA’YA DAİR
Yahya AKENGİN
1960’lı yıllara kadar Türk edebiyatında birbirine muhalif edebiyat kesimleri
arasındaki tartışmalar genelde edebiyat sanatı adına cereyan eder. Sonrasında bu
farklılıkların belirleyicisi ideolojiler olur. Tarık Buğra her iki dönemin hem şanslı hem
şansız yazarlarındandır. Şanslıdır, çünkü edebî kaygıların öne çıktığı bir dönemde
yetişmiş ve yazmıştır. Şansızdır, çünkü ideoloji ölçütlerinin edebî değerliliği arka plana
ittiği ortamı yaşamış, bu yüzden öfkeli bir üsluba bürünmüştür. Bununla beraber
ideolojik eğilimlerini eserlerinde ön plana çıkarmayıp bu vadideki tercihlerini gazete
yazılarında belirginleştirmiştir.
Tarık Buğra ile tanışıklığımızın iki cephesi olmuştu. Birisi dost ve ağabey Tarık
Buğra, diğeri ise bazı olayların sürüklemiş olduğu polemiklerimizdi. Edebiyatla ilgili
hâtıralarımın bir kısmının yer aldığı “Bir Semaverlik Muhabbet” isimli kitabımızda bu
hususlara yer verdiğimiz için burada onlara tekrar girmiyorum.
Bizim öğrencilik yıllarımızda edebiyattaki rol modellerimizden biri de Tarık Buğra
idi. O zamanlar daha çok hikâyeleri ile ön plandaydı. Sonraları romancılığı, özellikle
“Küçük Ağa” ile birlikte öne geçiyordu. Bilahare dizi film olarak televizyona da
uyarlanan “Küçük Ağa”, 1980’li yıllarda Türkiye’nin gündeminde baskın bir yer
tutmuştu. O yıllarda Ankara’da bir açık oturum düzenleyerek dizi film “Küçük Ağa”yı
değerlendirmeye çalışmıştık. Bu toplantıda ileri sürülen görüşlerden biri de “Küçük
Ağa” gibi edebî eserlerin sinemaya uyarlanmasının, o eserin aleyhine olduğu
yönündeydi. Ben de yaptığım konuşmada bu görüşteki haklılık payını kabul etmekle
beraber, sinemanın edebî eserleri tekrar gündeme getirmiş olmasının, eserin lehine bir
durum oluşturduğunu, en azından o esere yeni okurlar kazandırdığını ifade etmiştim.
Her zaman edebî kaygılardan ödün vermediğini bildiğim Tarık Buğra’nın, bu
yaklaşımımdan memnun olması ve teşekkür etmesi, unutamadıklarım arasında yer
alacaktı.
Tarık Buğra’nın “İbişin Rüyası” romanı, okuduğum yıllarda benim duygu damarımı
okşayan bir eserdi. İbişin Rüyası için çıkan tanıtma yazılarından biri de Hisar’da
yayınladığım satırlardı. Aradan bir süre geçtikten sonra Tarık Buğra’nın kendi eseri
İbişin Rüyası ile ilgili bir yazısı yine Hisar’da yer alıyordu. Bu yazısında Tarık Buğra,
“Bir yazarın kendi eseriyle ilgili açıklamada bulunmasının kendisi için hiç de hoş bir
durum olmadığı” girizgâhından sonra romanla ilgili önemli bir durumu bizlerin yani
eser hakkında yazanların fark etmemiş olduğunu söylüyordu. Romanın kahramanı olan
rakkasenin hırçınlıklarının ve yadırgatıcı davranışlarının altında yatan psikolojik
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durumun sebebi onun kısır oluşuydu. Tarık Buğra, romanındaki bu katman tabakasının
anlaşılmamış olmasından yakınıyordu. Onun bu yazısı benim açımdan not edilmesi
gereken bir husus olmuştur. Bir roman yazarının doğrudan söylediklerinden çok dolaylı
yoldan anlattıkları daha önemliydi. Bu da roman sanatının sırlarından biriydi.
Tarık Buğra’nın “Gençliğim Eyvah” romanı, Türkiye’nin 1980 öncesi yıllarında
yaşamış olduğu –Belki hâlen yaşamakta olduğu- toplumsal krizlerin perde gerisindeki
etmenlerini kurcalıyordu. Bu eseri okurken Tarık Buğra gibi usta bir kalemin, 200
sayfada tamamlaması mümkün olan konuyu 400 sayfaya çıkarmasını yadırgar gibi
olmuştum. “Gençliğim Eyvan” için Hisar’da kaleme aldığım tanıtma yazımda bu
görüşümü yansıtmayıp kendime saklamıştım. Doğrusunu söylemek gerekirse Tarık
Ağabey’in öfkesinden çekinmiştim.
Evet, Tarık Buğra öfkeli bir kalem ve söz ustasıydı. Fakat onun bu hali daha çok millî
tavrından kaynaklanırdı. Sözünü esirgememek, yeri geldiğinde muhatabına keskin
cevaplar vermek onun mizacının bir unsuruydu. “Öztürkçecilik” cereyanının
aşırılıklara vardığı zamanlarda bir televizyon açık oturumunda bu konu tartışılıyordu.
Konuşmacılardan biri Tarık Buğra’ya soruyordu: “Hakikat sözcüğünü terk edip onun
yerine “gerçek” dersek ne kaybederiz?” Tarık Buğra’nın cevabı, “Hakikati
öldürürsünüz hakikati…” olmuştu. Şimdi geldiğimiz noktada görüyoruz ki “gerçek”
kelimesi de kullanılmaya devam edilmekle beraber, “hakikat” tam karşılığı olamamış
durumdadır, “hakikat” da varlığını sürdürmektedir.
1980’li yılların başlarıydı. Tarık Buğra’ya Kültür Bakanlığı ödülü verilecekti. Bakan
da oradaydı. Tarık Buğra ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmanın bir yerinde
“Türkiye bugün kültür sömürgesi ülkesidir” diyordu. Kültür Bakanından bir cevap ya da
açıklama bekliyorduk ama herhalde yoktu ki bir şey diyememişti.
Tarık Buğra, güzel tiyatro eserleri de yazdı. Bunlardan “Akümülatörlü Radyo”
yazıldıktan 20 yıl sonra Devlet Tiyatrolarında sahnelenebilmişti. Bu oyunu askerdeyken
tahta bir bavulun üzerine abanarak yazdığını söylerdi. Akümülatörlü Radyo, edebî şölen
özelliğiyle seyirlik ögeleri ikinci planda tutuyordu. Devlet Tiyatrolarından ve edebi
kurulundan hep şikâyetçiydi. Gel zaman git zaman, günün birinde Tarık Ağabeyimiz
edebî kurulun başkanlığına getirilmişti. Bu sefer de ben kendisinden şikâyetçi olmaya
başlamıştım. İşte bu yazının başında sözünü ettiğim aramızdaki polemik de bu yüzden
cereyan etmişti.
Tarık Buğra, edebiyatta temsilcilerinden olduğu dünya görüşünün bir yüz akıydı.
Kendisine bu yüzden yakınlık gösterenlerin ifadeleri de onu pek hoşnut etmezdi. Galiba
onları “şablon sağcı” bulduğundan böyleydi. Zaman zaman “Ben sağdayım ama
sağdakiler benden değil” ifadesini sakınmadan kullanırdı. Ben onun bu tavrında
“özgün” olabilme hassasiyetinin olduğunu düşünmüşümdür.
Ardında, kendisinin rahmetle anılmasına yetecek eserler bırakmış olduğuna
inanıyorum.
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BAHAR SÜRGÜNÜ
Murat SOYAK
—İşte bahar, işte umudun çağlası!
“Kışı güzel olan memleketin, baharı da güzel olur” derler. Bir hazırlık dönemi şart
öyleyse. Toprağın beslenmesi gerek. Süzülüp gelen kar ve yağmur suları derinlerde
damar damar…
Birazdan gün doğar. Kurt kuş uykuda şimdi. Aşağıda bağlar bahçeler ve derede
suyun şırıltısı… Derenin iki yakasında yeni güne hazırlık var. Çiğ düşmüş çimenlere,
yapraklara…
Güneş şimdi daha bir yakın… Yeryüzü ışıl ışıl gülümsüyor. Uyanış vaktidir.
Toprak, bağrındaki tohumları yeni güne hazırlamanın telaşında. Birazdan bağ bahçe
sahipleri gelir. Gün, gayret günüdür.
İkindiye yakın inceden bir yağmur yağdı. Uzakta gökkuşağı belirdi. Açık
pencereden içeriye giren mis gibi toprak kokusu odayı doldurdu. Evde durulmaz artık.
Dört duvar sıkar, boğar. Dışarı çıkalım çocuklar, dışarı!
Bahçelere doğru yürüyoruz. Yolda su birikintileri. Ağaç dallarında kuşlar yeni
günü karşılar gibi. Bizi görünce uçuverdi kuşlar. Onları üzen kişi, bizden uzak olsun. Bir
daldan bir dala kuşkulu gariplerim.
Kırmızı toprak burada başlıyor. Tarlalar ta karşı yamaca kadar uzayıp gider. Tarla
içinde bir başına alıç ağacı. Güneş altında kalmışlar için sığınak gibidir bu ağaç. Tarlada
serinliğin adı alıç. Gövdesinde karınca hiç eksik olmaz. Alıç gölgesinde ayran içtiğimiz
günler, hey gidi günler!
Koşuyor Yakup Eren. Düşerim diye hiç korkmuyor. Aramızda sevinci çoğaltıyor.
Koşuyor koşuyor ve bir ağaca yaslanıyor. Biz de peşinden koşuyoruz. Ağaçların dalları,
yaprakları tozdan arınıvermiş bugün. Yağmur damlaları ağaç çevresinde ufak ufak
oyuklar oluşturmuş. Su ile başlayan bir hareket var tabiatta. Ayağımız toprağa basınca
hayat daha bir güzel, daha bir yaşanılır.
Dağlara esmer bulutlar çökmüş. Yokuşu aşan bir çocuk bize doğru ağır ağır
yaklaşıyor. Sırtında heybesi. Tanıdım, talebem Hüseyin. Beni görünce gülümsedi.
—Hayr ola Hüseyin, nereye gidiyorsun bu vakitte?
—Öğretmenim, babam şu tepenin ardında koyun güdüyor. Ona azık götürüyorum.
Yaklaşıp sırtını sıvazladım. Yine gülümsedi. Pek utangaç. Yanakları kıpkırmızı
oldu. Sırtındaki heybe ıslak. Paçaları çamur içinde kalmış. Yanımızdan hızlıca geçti.
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Soğuk sıcak, yağmur çamur demeden, her gün ders bitiminde, babasına azık taşıyan
Hüseyin gözümde birden büyüyüverdi. Bize dönüp bir kez daha baktı. Sonra başını eğip
yürümeye devam etti. Bekleyeni var. Babası şimdi ne durumda, kim bilir? Yolcu
yolunda gerek.
—Yürüyelim.
—Nereye kadar?
—Şu kayalığa kadar yürüyelim.
—Haydi o zaman, tabana kuvvet!
Yakup Eren yorulmuş artık. Ardımızda kaldı. Sallana sallana geliyor. Arada bir
konuşuyor. Az önce dedi ki:
—Kuşlara gidelim!
Bu sözü duyunca şaşırdım kaldım.
—Oğlum, az önce sen ne dedin?
—Kuşlara gidelim baba, bak oradalar, ağaçta!
Yüreğim kıpır kıpır... Bir şiir şimdi yağmurdan, kuştan, ağaçtan, topraktan,
çocuktan kaynağını alıp mısra mısra yazılıyor.
Kuşlara doğru gidiyoruz. Yaklaşınca kanat çırpıp uçuyorlar. Gökyüzünde
gözlerimiz. Hiç usanmadan izliyoruz kuşları. Üstümüzde dönüp duruyorlar. Güvenli bir
yer arıyorlar sanki. Bir kısmı topluluktan ayrılıp başka ağaçlara konuyor. Kuş sesleri
bahçelerden taşıp karşı yamaçta yankılanıyor.
Kayalık yere varıp durduk. Bir soluklandık. Yönümüzü tekrar köye döndük. İnce
uzun minare hemen göze çarpıyor. Ağaçların ardında çatılı-çatısız evler görülüyor.
Epey yürümüşüz. Dönüş vaktidir.
Aşağılarda, dereye yakın ağaç diplerinde şimdi salyangoz çok olur. Böyle
havalarda çocuklar ellerinde torbalar ile dereye doğru koşarlar. Salyangozları toplayıp
toplayıp satıyorlar. Balon için kalem için top için silgi için para lazım değil mi?
Ekmeklerini taştan, topraktan, yağmurdan çıkarıyor bu çocuklar.
Dönüş yolundayız. Hafiften yorulmuşuz ama hiç de umurumuzda değil.
Ruhumuzu sarıp sarmalamış bahar. Bu güzellik, iyilik yetiyor bize.
—Ağaç nasıl da yapraklanmış gür, gümrah!
Yeniden başlamak güzel. Yeşilin bütün tonları vadi boyunca dalgalanıyor.
Gözün gönlün bahar olsun kardeşim
Gözün gönlün bahar olsun
Gözün gönlün bahar
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İKİ KAPI ARASINDA
İsmail ÖZMEL
İki kapı arasında insan, insan iki kapı arasında
Bilen bilir gören bilir, iki uzun mesafe
Kimi birinciye yakın, yakın kimi ikinciye
Herkes gördüğünü anlatır, gördüğünü gerçek sanır
Görünmedik ne gerçekler var
Ne gerçekler var ellerinle tutarsın
Ellerinden tutunca tek hakikat sanırsın
Tek hakikat iki kapı arasında
İki kapı arasında bütün serüven
Hangisi yakınsa o havadasın
O havayı solur insan
Hayatı o kapıdan ibaret sanır
Ama hiç aklına gelmez öbür kapı
Öbür kapı başkadır, alır götürür bedeni
Toprak, çiçek olsun, böcekler doysun diye
İki kapı arasında hayat,
Hayat insan iki kapı arasında
Ortadan çek teraziyi, kefeler dengede kalsın
İlle de fazlası olsun deme,
Deme ki terazi dengede kalsın
Tarttığın şey de tatmin olsun
Alan da satan da
İki kapı iki gönül haksızlığa göz kırpmaz
Çünkü tartının mizanı var
Mizanı var bütün hesapların
Bütün hesapların bir son hesabı var
Tartılır bütün işler, tartılır bütün gidişler
Sen ille de benim tarafa ağsın kefe diye
Telaşlanma burada kazandım diyen
Kendini aldatır, mizanda doğru tartan kazanır.
2016
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HASAN İZZETTİN DİNAMO:
MUSA’NIN GECEKONDUSU
Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU

ne haydut bir akşamdı,
nâzım hapiste dinamo sürgün,
bir o şiir kalmıştı hani/gazali'den rubailerle
yalnızlıklar kesince önümüzü,
kara zindan ağızları gibi büsbütün”,
Kırk Karanlığı /Attila İlhan

Musa’nın Gecekondusu Hasan İzzettin Dinamo’nun otobiyografisiyle paralel
kaleme alınmış bir roman görünümündedir. Yazarın netameli hayatı bu eserde hem bir
roman hem de anı tadında harmanlanarak birleştirilmiştir.
Romanın başkarakteri Musa’dır. Küçük yaşta öksüz ve yetim kalmış kardeşleriyle
birlikte Darüleytam’da (Yetimlerevi) büyümüş, sol görüşlü ünlü bir yazardır. Sürgün ve
hapislerden sonra işsiz kalmıştır. Hiçbir kurum hayata egemen zihniyetle örtüşmeyen
fikirleri yüzünden kendisine iş vermemektedir. Babıali’de kim gazete ve dergilere
önemsiz tercümeler yaparak hayatını kazanmaya çalışmaktadır. Şehirde polisin gözaltı
baskısından kaçarak Bakırköy’de Hacı ve Mahi Nur adlı vaktiyle varlıklı fakat
sürdürdükleri mirasyedi hayat yüzünden gittikçe düşen ve fakirleşmiş ana oğula ait
gecekondunun bir odasını 400 liraya satın alır. Niyeti karısı Zarife ve çocuğu Işıl ile
birlikte hayatının kalan kısmını yazarak huzur içinde geçirmektir. Satın aldığı
gecekondu odasını bin bir güçlükle onarır. Karısı ile buraya taşınır. Burası yeni
gelişmeye başlayan bir gecekondu mahallesidir. Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu
devirdir. Hükumet popülist politikalarla gecekondu yapımını teşvik etmektedir. Fakat
bu gecekondu mahallesi bile dönemin politik ayrımcılığından nasibini almıştır.
Mahallede Ahmet Usta adlı eski bir felsefe öğretmeni vardır. O da politik nedenlerle
aranmaktadır. Kimliğini gizleyerek ve sahip olduğu kültürü yansıtmayarak gecekondu
tamiri yaparak geçinmektedir. Karısı Sevda ile yaşamaktadır. Musa’nın ailevi sorunları
vardır. Kaynanası Ferhunde Hanım’ın kocası Diyarbakır kalesinde hükümlüdür. Oğlu
Demir Ali (gerçekte Hasan İzzettin Dinamo’nun kayınbiraderi gazeteci ve sonraları
May yayınlarının kurucusu Mehmet Ali Yalçın’dır) Anadolu Ajans’ına çalışan ve
Menderes’e yakın bir gazetecidir. Annesi ile birlikte kalmaktadır. Musa’nın sürgün ve
hapislerde olduğu Çamanlarda Zarif annesi ve kardeşiyle bu evde kalmaktadır.
Ferhunde Hanım kızını Musa’ya layık görmemektedir. Bu yüzden aralarını açıp
boşanmasını, ondan ayrılmasını istemektedir. Bu çekişme hayat boyu sürer durur.
Kısa zamanda gecekondusunu geliştiren Musa, kalemi ve kafasıyla para
kazanamayacağını anlayınca geçim derdini bertaraf etmek için tavukçuluğa başlar.
Birkaç denemede de başarısız olur. Fakat yine yılmaz. Tekrar dener. Yine başarısız olur.
Almanca, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Başkalarının çocuklarına yabancı dil dersi
vererek geçimini sağlamaya çalışır. Karısı Zarife de bir kimya laboratuvarında
çalışmaktadır. Musa’nın ablası Adviye bir hastanede başhemşiredir. Hiç evlenmemiştir.
Hastanede yatıp kalkmakta, yemeklerini burada yemektedir. Adviye ağabeyine para
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yardımında bulunur. Onun yardımlarıyla gecekondu oturulacak hale gelir. Fakat
Musa’nın çilesi bitmez. Siyasi polis peşindedir. Devamlı olarak gözaltında
bulundurulur. 6-7 Eylül olayları diye bilinen ve Kıbrıs sorununun patlak verdiği
günlerde Kıbrıslı Rumlara yardım ettikleri anlaşılan İstanbullu Rumların işyerlerinin
yakılıp talan edilmesi hadisesinden gözaltına alınır. Dört ay hapiste kalır. Beş dakikalık
bir sorgulamadan sonra serbest bırakılır. Ardından Maccarthyism diye bilinen ve
Amerika’da komünist avı olarak ünlenen dalganın etkisiyle bir kez daha göz alına alınır.
Yine delil yetersizliğinden serbest bırakılır.
Musa içinde yaşadığı mahalleli tarafından dışlanır. Sadece Ahmet Usta ve karısıyla
görüşür. Bir odasını satın aldıkları Hacı’ların küçük oğlu Bekri ile takışır. Fakat ona
dersini verir. Ülkede seçimler yaklaşmaktadır. Ülke gibi mahallelide kamplara ayrışmış
durumdadır. Musa hiç istemediği halde ‘ehven-i şer’ diye CHP’ye oy verir. Mahallede
CHP kazanır. Fakat ülke genelinde DP oyların üçte ikisini almış ezici bir çoğunlukla
iktidara gelmiştir. Bir süre sonra DP de CHP’leşmeye faşizan uygulamalar yapmaya
başlar.
Musaların gecekondularının bulunduğu arazi Nevres ve mazhar adlı iki zengin
tarafından ele geçirilmeye çalışılır. Arazi esasında devlet hazinesine aittir. Bu iki adam
çeşitli hilelerle bu arazının bir kısmını satın almışlardır. Şimdi bütün mahalleliyi işgalci
olarak görmektedir. Bunun için mahkemeye başvurarak araziyi boşaltmalarını isterler.
Mahalleli bir araya gelip avukat tutmaya çalışır. Fakat aralarında görüş birliği
sağlayamazlar. İki guruba ayrılan mahalleli iki ayrı avukat tutar. Birkaç mahkemede bu
işin çözülemeyeceği anlaşılır. Mahallede DP ocağını kuran Kemal ve karısı Salise
Umar’ın önayak olmalarıyla Mazhar ve NevresBey’lerle bir anlaşma yoluna gidilir.
Sonuçta metrekaresi kırk liradan bu adamlar arsalarını mahalleliye satar. Böylece bu iş
de çözümlenir. Fakat mülkiyet hakkı resmileştikten sonra hem Musa’nın kız kardeşi
Adviye hem de kaynanası Ferhunde Hanım gecekondudan pay alma savaşına girerler.
Sonuçta Musa büyük mücadele verdiği gecekondusu için tekrar ve bu kez aile
bireyleriyle sorun yaşar. Fakat bu iş fazla abartılmaz. Musa ailesini gecekonduya
toplayarak, yani kızı ve karısıyla birlikte yaşamaya çalışır.
Ülkedeki değişim ve gelişimden Musa da etkilenir. Kızı babaannesinin yanında
büyümektedir. Karısı Zarife annesinin telkinleriyle sık sık onu terk edip evden
gitmektedir. Musa sabırla karısının dönüşünü bekler. Birkaç kez kaynanasıyla kavga
eder. Sonunda Zarife Musa’yı terk eder. Fakat bir süre sonra hastalanır. Musa durumu
öğrenir öğrenmez kayınbiraderinin yardımıyla karısını hastaneye yatırır ve tedavisini
yaptırır. Bu netameli hayat Musa’yı iyice yormuştur. DP iktidarının sonuna doğru
gelinmiştir. Havada ihtilal kokusu vardır. 27 Mayıs sabahında radyolar ordunun
yönetime el koyduğun açıklar. Biraz sonra da cunta savaşları başlar. Neticede Cemal
Gürsel kendi ağırlığını koyarak cuntaları tasfiye eder. Fakat o da bir başka cuntanın
elinde maşadan başka bir şey değildir. Musa bu kaotik ortamda ayakta kalmaya çalışır.
Kızı liseyi bitiremez. Bir süre sonra da babasından izinsiz babaannesinin yardımıyla bir
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matbaacıyla evlenir. Musa karısı ve kızı tarafından terk edilmiş vaziyette
gecekondusunda yaşamaya çalışır. Neden sonra Zarife ananesini terk ederek kocasının
yanına döner. Musa kurtuluş Savaşını anlatan sekiz ciltlik nehir romanın yazmakla
meşguldür.
Musa’nın Gecekondusu romanı otobiyografik izler taşımasına karşın anlattığı
dönemin insan ilişkilerini realist ve bu toprakların kaderiyle uyuşan bir dikkatten
geçerek yansıtmasıyla da önemli bir eserdir. Bu bağlamda birkaç katmanlı bir yapısı
vardır. Birincisi Musa adlı yazarın dönemin siyasal toplu durumu karşısında ayakta
kalmaya çalışmasının hazin öyküsüdür. İkincisi kent yağmacılığının, popülist
politikaların yol açtığı kamplaşma ve mal fetişizminin canavarlaştırdığı insanların
durumudur. Üçüncüsü ise ahlaki yozlaşmadır. Yazar bu üç insani durumu romanına
yedirmeyi başarmıştır. Esasında bu esere roman mı otobiyografi mi demek konusunda
kararsız olduğumu da belirtmek isterim. Zire yazarın hayatıyla birebir örtüşen ilginç
eserlerden biridir.
Musa’nın bir birey olarak hırpalandığı en kesif durum ülkedeki politik gerilimin
sonucu ortaya çıkan faşizmdir. Bu bağlamda yazar CHP faşizmini de DP faşizmini de
lanetler. Zira her ikisi de kendi iktidarlarını ayakta tutabilmek için benzer yolları
kullanmaktadırlar. Musa CHP’ye oyunu “Ehven-i şer (kötünün iyisi) diye verir. Fakat
aynı CHP zamanında birçok solcu ve Marksist yazarlar gibi hapse atılır, sürgüne
gönderilir, dışlanır, işsiz bırakılır. Bu bakımdan yazarın ideolojik tercihi her zaman arka
planda kalmıştır denebilir. O üzerinden geçen ve ağır bir tazyike karşı yaşadığı
travmadan şikâyetçidir. Bunu anlatmak için de romanında güzel bir örnek verir:
“Efendim, Avrupalı bir turist, Çin'in herhan¬gi bir kentinde pazar yerini
geziyormuş. Bu sırada yakıcı güneş altında işkenceyle ölüme bırakılmış bel¬den
yukarısı çıplak bir adamın bir direğe bağlanmış olduğunu görmüş. Adamcağızın kanlı
gövdesindeki yaralar üzerine bulut gibi karasinek yığınları üşüş¬müş kan
emmekteymiş. Turist bakmış ki Çinliler, bu hemşehrilerinin gövdesinden kan emen
binlerce sinekle hiç ilgilenmeden onun yanmasından kaygusuzca geçip gidiyorlar. Hem
onlara bir ders vermiş olmak, hem de zavallı mahkûmu işkenceden kurtar¬mak için
bütün sinekleri kışlayarak kovalamış. Karasinek bulutları, başının üstüne doğru
vızıldaşarak havalanırken kendisinden geçmiş gibi başı öne sark¬mış, gözleri
yumulmuş olan mahkûm Çinli, birden¬bire başını kaldırıp canlanarak turisti en ağır
biçim¬de sövüntü yağmuruna tutmuş. Turist, buna pek şaşmış:
«Yahu, demiş, sen gerçekten bu cezayı haketmiş bir adammışsın. Ben, sana iyilik
ettim, sense bana sövüp sayıyorsun.»
O zaman, mahkûm, turiste şöyle demiş:
«Arkadaşım, sen bana iyilik değil, kötülük et¬tin. Şundan ki benim gövdemin
üzerinde dinlenen sineklerin hepsi toktu. Şimdi, onların yerine aç si¬nekler gelirse ben
nasıl dayanacağım?»
«İşte, Ahmet usta kardeşimizin anlattığı gerçeği bütünleyen bir hikâye.»
Buna göre asıl ezilen halktır. Sineklerin DP’li ya da CHP’li olması birşeyi
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değiştirmiyor.
Öte yandan Musa hayata dayanaksız, desteksiz giren bahtsızlardandır. Geniş bir
ailesi yoktur. Kız kardeşleriyle birlikte yetimler evinde büyümüştür. Kız kardeşinin biri
hemşire olarak kendisini kurtarmıştır. Ötekisi trenlerde ateşçilik yapan biriyle
evlenmiştir. Bu adam da kırkına varmadan geride iki evlat ve bir kadın bırakarak göçüp
gitmiştir. Hemşire kız kardeş yazarın deyişiyle ağabeyisin korumak için kendisini feda
etmiş ve evlenmemiştir. Gerçek hayatta da Hasan İzzettin Dinamo’nun böyle bir kıs
kardeşi vardır. Yine karısının yakınları da bunalımlı bir ailedir. Ferhunde Hanım Kafkas
göçmeni bir Azeri kadındır. Türkiyeli kocası siyasal eylemlere girişmiş bir mahkûmdur.
Aile Ferhunde Hanım’ın dirayetiyle ayakta kalır. Fakat o da şeker hastasıdır ve ruh
sağlığı da git gide bozulmaktadır. Oğlunun yardımı ve desteğiyle hayata tutunur. Kızını
Musa gibi siyasal bakımdan sakıncalı biriyle evli olmasına katlanamaz. Gerçekten de
Musa ve karısı Zarife hiç de hak etmedikleri bir hayatı yaşamaktadır. Üstelik Musa ünlü
bir şair ve yazardır. Herkes tarafından tanınmaktadır. Şehirde tutunamayacağını
anlayınca halkın arasına karışmak istemiştir. Bu yüzden bir gecekonduya taşınır. Tek
isteği eserlerini yazıp yayımlatabilmektir. Fakat siyasal toplu durum buna izin vermez.
Musa’nın solcu, Marksist oluşu durumu iyice güçleştirir. Fakat bu toplu durum
sadece solcular için güç değildir. Milliyetçi yazarlar da solcular gibi gözaltında
tutulmaktadır. Hatta zaman zaman hapsedilmekte, hüküm giymekte ve sürgüne
gönderilmektedir. Tabutluklar, işkence seanslar da işin cabası… Kısaca ülkede zaten bir
faşizm vardır. Yazar bütün solcu yazarlar gibi olaylara sadece kendi penceresinden
bakarak büyük fotoğrafı görmezden gelmiştir. Bu bir sol hastalığıdır. Halbuki asıl oyun
ülkenin sağ ya da sol dinamizmini bertaraf etmek, ezmek ve susturmaktır. Sağcılar
solcular kadar yazmadıkları için sanki bütün zulümleri solcular görmüştür gibi yanlış bir
kanaat hasıl olmuştur. Yazar da bu bağlamda bu geleneğe uymuştur denebilir.
Musa’nın bütün çabası kendi dünyası içinde yaşayabilmektir. Onun için bir aile
kurma fikrine sıkı sıkıya sarılır. Yine bu yüzden birkaç kez yıkılan, bozulan aile
düzenini yeniden kurmaya çalışır. Zira yetim bir çocuğun bundan daha doğal bir isteği
olamaz. Ayrıca yaşamak ve aile için hemen her şey demek olan bir ‘ev’ tasavvuru da
Musa’nın rüyalarını süsler. Bu romanda ülkemizde en zor kurulan, elde edilen, korunan
gecekondusunun hikâyesini okuruz.
Musa hayatta gerekli desteği bulamamış talihsiz bir adamdır. Aynı dünya
görüşündeki arkadaşlarından yeterli yardımı gördüğü söylenemez. Hatta kimileri
(Enver, Orhan Murat Arıburnu gibi) onu sömürmekten geri durmamışlardır. Bu biraz da
ülkemizdeki aydınların kimsesiz ve çaresiz durumlarının romanıdır denebilir.
Romanda öne çıkan ikinci husus kent yağmacılığının ve popülist politikaların yol
açtığı kamplaşmadır. CHP ve onun bünyesinden çıkmış DP vadettikleri huzur ve barışı
inşa edemeden ülkeyi iki kampa bölmüşlerdir. Yoksullukla mücadele etmesi gereken
halk yığınları birbirleriyle çatışır duruma gelmiştir. Bunu da kaşıyan unsur arsa ve
hazine arazilerinin yağmasıdır. Devletten hemen daima bir adım önden giden halk kendi
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çözümünü üretmekte gecikmez. Gecekondu böyle bir oluşumun neticesidir. Gecekondu
yapan herkesin hemen daima birbirine benzer gerekçeleri vardır. Hepsi de bu ülkenin
varlığından pay sahibi olmak istemektedir. Gücü yetenler büyük arazileri
kapatmaktadır. Bu durum dönüp dolaşıp mülkiyet sorununa dayanır. Zira insan
iştihasının sınırı yoktur. Onu ancak devrim gibi kökten hareketler susturabilir. Buna bir
de mal fetişizminin canavarlaştırdığı insanlar eklendiğinde hayat gerçekten yaşanmaz
hale gelir. Bu romanda Hacı ve annesi Mahi Nur ve Bekri böyle ailelerdendir. Musa’ya
sattıkları odayı inkâr ederek kiralık olarak verdiklerini etrafa yayarlar. Bu bağlamda
Musa ve karısı Zarife roman boyunca hemen daima sömürülen insanlar olarak karşımıza
çıkar. Öte yandan DP’liler gecekondu mahallesindeki CHP’lileri, CHP’liler de DP’lileri
kovmak ister. Halbuki hepsinin ortak düşmanı birbirleri değil yoksulluktur. Yazar bunu
dramatik biçimde eserine yansıtır.
Romanın yazarın otobiyografisinden izler taşıması dolayısıyla edebiyat dünyamızın
birçok ismi de gerçek kişilikleriyle eserde temsil imkânı bulurlar. Bunlar arasında
Kemal Tahir, Orhan Murat Arıburnu, Aziz Nesin, İlhan Selçuk, Turhan Selçuk, Dr.
Hikmet Kıvılcımlı, Dr. MüeyyetBorotav, vali Fahrettin Kerim Gökay, noter ve hikâyeci
Umran Nazif Yiğiter, Rıfat Ilgaz, Eşref Şefik, Fuat Köprülü, Refik Koraltan, vd. eserde
yazarın ilişkide bulundu gerçek figürler olarak yer alır. Bu durum romanı biraz daha
hatırata yaklaştırır.
Musa’nın Gecekondusu romanı Türkiye’de siyasi polis tarafından mimlenmiş
sakıncalı bir yazarın ayakta kalma hikâyesini bütün gerçekliğiyle ortaya döker.
Gecekonduya sığınan bir yazarın burada da rahat edemeyişi dikkatlere sunulur. Hayata
tutunmak için beynini, kültürünü, bildiği üç dili değil de ellerini kullanmasını da
deneyen Musa bir türlü başarılı olamaz. Birkaç denediği tavukçuluk onu daha da
yoksullaştırmaktan başa işe yaramamıştır.
Musa’nın hayatının on yılını (1950-1960) anlatan roman bir gecekonduya sahip
olma sürecini de gözler önüne serer. Bu esasında ülkenin en netameli zaman
dilimlerinden biridir. Tek partili rejimden çok partili rejime geçiş hiç de kolay
olmamıştır. Demokrasinin bir rejim değil ahlak ve kültür işi olduğu neden sonra
anlaşılacaktır. Bu bağlamda Musa’nın Gecekondusu, zor yetişen bir entelektüelin zihin
ve beden göçünü en iyi anlatan tezat romanlarından biridir. Zihni ve entelektüel ivmesi
yükselirken fiziksel ve toplumsal kast bakımından ger doğru işleyen zalimce
kurgulanmış bir düzenektir bu. Namık Kemal’leri, Ziya Paşaları sürgüne gönderip
üçüncü sınıf ricalle devlet yönetmeye kalkan zamanın iktidar figürlerinin düştüğü
yanlıştır bu. Halbuki Türkiye Cumhuriyetini kuran irade her bakımdan entelektüel bir
iradeydi. Fakat bu gelenek sürdürülemedi. Ülkenin yetiştirdiği beyinlerin enerjisi boşa
harcandı. Nonperson uygulamalarla hayatın dışına atıldı.
Musa’nın Gecekondusu esasında her bakımdan “gecekondulaşan” bir zihniyetin de
romanıdır. Bu esere biraz da böyle bakmak doğur olacaktır.
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, El-mek: akolcu@gmail.com
Musa’nın Gecekondusu, May. yay. İst. 1976., s 112.
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SOLGUN BİR GÜL
DOKUNUNCA
Behçet NECATİGİL
Çoklarından düşüyor da bunca
Görmüyor gelip geçenler
Eğilip alıyorum
Solgun bir gül oluyor dokununca.
Ya büyük şehirlerin birinde
Geziniyor kalabalık duraklarda
Ya yurdun uzak bir yerinde
Kahve, otel köşesinde
Nereye gitse bu akşam vakti
Ellerini ceplerine sokuyor
Sigaralar, kâğıtlar
Arasından kayıyor usulca
Eğilip alıyorum, kimse olmuyor
Solgun bir gül oluyor dokununca.
Ya da yalnız bir kızın
Sildiği dudak boyasında
Eşiğinde yine yorgun gecenin
Başını yastıklara koyunca.
Kimi de gün ortası yanıma sokuluyor
En çok güz ayları ve yağmur yağınca
Alçalır ya bir bulut, o hüzün bulutunda.
Uzanıp alıyorum kimse olmuyor
Solgun bir gül oluyor dokununca.
Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda
Akşamlara gerili ağlara takılıyor
Yaralı hayvanlar gibi soluyor
Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor
Yollar, ya da anılar boyunca.
Alıp alıp geliyorum, uyumuyor bütün gece
Kımıldıyor karanlıkta ne zaman dokunsam
Solgun bir gül oluyor dokununca.
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YAR BULAMADIM
Mehmet BAŞ
Bir çarık bir asa gezdim cihanda
Dolaştım bağları nar bulamadım
Öz canımdan bile bezdim cihanda
Ciğerlerim yandı kar bulamadım
Döküldü bulutlar dağın üstüne
Ölüler ağladı sağın üstüne
Şeytanlar kapandı çağın üstüne
Boyalı yüzlerde ar bulamadım
Çöllerin alnında battı güneşim
Gençlik ocağında söndü ateşim
Tuş etti Azrail bitti güreşim
Yokluğu saracak var bulamadım
Kırıldı aynalar dağıldı yüzüm
Kendi hallerini görmedi gözüm
Suretler içinde kayboldu özüm
Derdimi asacak dar bulamadım
Kavuşmak kolaydı ayrılık güçtü
Zamansız doğanlar vakitsiz göçtü
Bizde bir sayılan ellerde üçtü
Ben bu ticaretten kâr bulamadım
Toprağın kadehi kanımı içti
Kazanın tırpanı bahtımı biçti
Kaderim iğneden ipliğe geçti
Ahımı diyecek zar bulamadım
Rüyalar köşküne kuruldum durdum
Sayyadlar elinde vuruldum durdum
Bulanık akardım duruldum durdum
Halimden bilecek yar bulamadım
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‘İNCİ ENGİNÜN’E SAYGI’
Beşir AYVAZOĞLU
“Biliyorsunuz, kütüphaneler ve müzeler benim en sevdiğim mekânlardır. Oralarda
şimdiye kadar kendimi hiç yabancı hissetmedim. Hiç bilmediğim kişiler, yerler ve
zamanlarla oralarda tanıştım. Kütüphanelerde o kadar uzun saatler geçirdim ki şimdi
geriye dönüp bakınca sanki kütüphaneler dışında hiçbir yerde bulunmamışım gibi
geliyor. Kütüphanelerle ilgili ne çok ayrıntı hatırımda.”
Tanıdığım en titiz ve çalışkan edebiyat tarihçilerinden biri olan İnci Enginün,
kendisiyle yaptığım uzun bir röportajda kütüphanelerle üniversite yıllarında başlayan ve
hâlâ devam eden ilişkisini böyle anlatmıştı.
Sevgili hocamızın merhum Mehmet Kaplan’dan devraldığı disiplinli ve
metodik çalışma alışkanlığı sayesinde kültürümüze kazandırdığı eserler hakikaten göz
kamaştırıcıdır. O olmasaydı, mesela Abdülhak Hâmid belki de eserlerini üç beş uzmanın
bildiği bir şair olarak kalacaktı. Hâlbuki bugün Abdülhak Hâmid bütün şiirleri, tiyatro
eserleri, hatıratı ve mektupları İnci hocamız sayesinde elimizin altındadır. Yakın
arkadaşı Prof. Dr. Zeynep Kerman’la birlikte Ahmet Hâşim’in bütün şiir ve nesirlerini
dört cilt halinde yayımlayarak ikinci bahar yaşamasını sağladığı da unutulmamalıdır.
Haşim’in özellikle kitaplarının dışında kalmış yazılarını toplayıp bir araya getirebilmek
için bu iki hanımefendinin yıllarca çeşitli kütüphanelerdeki tozlu gazete ve dergi
koleksiyonlarını sabırla taradıklarını hatırda tutmak gerekir.
***
İnci Enginün, ciddi metin neşirlerinin yanı sıra, önemli edebiyat araştırmalarına
da imza atmıştır. Doktora tezi olan Tanzimat Devrinde Shakespeare (1979) ve doçentlik
tezi olarak hazırladığı Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi (1978)
son derece önemli eserlerdir. Katkıda bulunduğu bazı eserler de bugün
kütüphanelerimizde büyük bir boşluğu dolduruyor: Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi
(1974-1989) bunlardan biridir. Ancak bu antoloji tamamlanamamıştı. İnci Enginün,
Zeynep Kerman hocamızla birlikte 1860-1923 tarihleri arasını içine alan ve Yeni Türk
Edebiyatı Metinleri (2011) ismini taşıyan beş ciltlik yeni bir antoloji hazırladı. Büyük
bir emek gerektiren bu eser, bana sorarsanız, “antoloji” kavramının hakkını veren bir
çalışmadır.
Bunların yanı sıra her biri ciddi bir araştırma ve emek ürünü olan yüzlerce
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makale hesaba katılırsa, İnci Enginün’ün bir edebiyat tarihçisi olarak ne kadar büyük
işler yaptığı daha iyi anlaşılır. Merak edenler, Dergâh Yayınları’nın büyük bir
kadirşinaslık örneği göstererek yayımladığı İnci Enginün Kitabı’ndaki göz kamaştırıcı
bibliyografyaya bakabilirler.
***
İnci Enginün, makalelerinin bir kısmını Dergâh Yayınları tarafından ilk baskısı
1983, genişletilmiş ikinci baskısı 1991 yılında yapılan Yeni Türk Edebiyatı
Araştırmaları adlı kitabında bir araya getirmişti. Birinci bölümünde kişiler ve eserler,
ikinci bölümünde kaynaklar ve temalar üzerine yazılmış makalelerin yer aldığı bu
kitabı, 1991 yılında aynı yayınevi tarafından yayımlanan Mukayeseli Edebiyat takip
etti. Türkiye’de henüz bağımsızlığını kazanamamış bir disiplin olan mukayeseli
edebiyat metodlarının yetkin bir şekilde uygulandığı makalelerden oluşan bu kitap, İnci
Enginün’ün bir edebiyat tarihçisi olarak başarısını ve geniş ufkunu gösterir.

İnci Enginün
Araştırmalar ve Belgeler (2000) isimli muhalled eser de, modern edebiyatımızın
geçmişten bugününe önemli meseleleri, kişileri ve temalarının ele alındığı
makalelerden oluşuyor. Bu eserin belgeler kısmı, olağanüstü gayretler ve yıllar süren
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yazışmalar sonucunda elde edilmiş, edebiyat tarihimizin birçok karanlık bölgesine
ışıklar düşüren, bin bir emekle yeni harflere aktarılmış mektuplardan oluşuyor;
Abdülhak Hâmid, Halide Edip, Süleyman Nazif, Yakup Kadri, Ali Ekrem Bolayır,
Mehmet Kaplan, Cahit Külebi gibi şair ve yazarların mektupları yahut kendilerine
yazılmış mektuplar...
***
Dergâh Yayınları arasında 2001 yılında çıkan Cumhuriyet Dönemi Türk
Edebiyatı’yla 2006 yılında yayımlanan Yeni Türk Edebiyatı: Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e (1839-1923) isimli kitapları, İnci Enginün’ün zengin birikimini yansıtan
ve Tanzimat’tan günümüze Türk Edebiyatı tarihi niteliği taşıyan büyük çalışmalardır.
Bu kitaplar, sadece Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde
okuyan öğrencilerin değil, edebiyatla ilgilenen herkesin elinin altında bulunmalıdır.
Özellikle ikincisinin, edebiyata adanmış bir ömrün hâsılası olduğunu rahatlıkla
söyleyebilirim.
Ve tabii Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa (2007)... Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın el yazısının ne kadar okunaksız olduğunu bilenlerin bu günlükleri
hazırlamanın nasıl büyük bir emek gerektirdiğini tahmin edemezler. Okumak da
yetmez; bu günlüklerin altından kalkabilmek için derin bir kültüre ve bilgi birikimine
ihtiyaç vardı. İnci Enginün ve Zeynep Kerman hocalarımız bu ağır işin altından
kalkmayı başarmışlardır.
Hocamızın Bir Sığınak Olarak Kitap ve Edebiyat (2001) isimli kitabını az
kalsın unutuyordum. Bu kitabın ismi, bence, İnci Enginün’ün hayat tarzını ve felsefesini
çok iyi yansıtmaktadır.
***
Dergâh Yayınları, bu seçkin yazarı 1997 yılında bir armağan kitap
yayımlamıştı. Bu armağan kitap, 2011 yılında genişletilip yeni yazılar eklenerek ve
“İnci Enginün Bibliyografyası” güncellenerek yeniden yayımlandı. Dün gece de Ali
Emiri Kültür Merkezi’nde Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği
ESKADER’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte düzenlediği bir saygı gecesi
vardı. Asım Erverdi’nin yönettiği panelde Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Emel
Kefeli ve Erol Gökşen hocamızı çeşitli yönleriyle anlattılar. Ben de bu yazıda
anlattıklarım çerçevesinde duygularımı ifade etmeye çalıştım.
Değerli hocamıza bize yeni eserler kazandırması için uzun bir ömür diliyorum.
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NEVZAT TÜRKTEN’İN
ARDINDAN
R. Mithat YILMAZ
Nevzat TÜRKTEN

Kayseri semalarından bir yıldız kaydı. Nevzat Türkten’di o yıldızın adı.
Nevzat Türkten, çok yönlü, çok vasıflı bilge kişisiydi Kayseri’nin. Dergi yayıncısı,
avukat, folklorcu, yazar, dernek-vakıf mensubu, halk önderi, kitap kurdu…
Çıkardığı dergiyi hepiniz bilirsiniz; Erciyes.
Önümüzdeki 2017-Ocak ayında 469. sayısı çıkacak olan Türkiye’nin sayılı
hakemli dergilerinden Erciyes’in tevellüdü 1910’dur.
Kayseri’de ilk Erciyes, dergi olarak değil de gazete olarak 1910 yılında Yunus
Bekir Bey tarafından çıkarılır. Yaşar Elden’in bir yazısından öğrendiğimize göre,
Erciyes gazetesi 12 Aralık 1911’de dergiye dönüştürülür. 33 sayı sonra kapanır.
İkinci defa Erciyes dergisi 1930’larda Kayseri Halkevi tarafından çıkarılır.
Kâzım Yedekçioğlu’nun çıkardığı üçüncü kuşak Erciyes, 1950’li yıllara tekabül
eder.
Maddî sebepler yüzünden kapanan dergiyi yine Yedekçioğlu bu kez “Yeni Erciyes”
ismiyle hayata döndürür. Yeni Erciyes 83 sayı çıkabilir.
Beşinci kere okurlarına merhaba diyen Erciyes, hâlâ hayatta olan, yayınını
sürdüren Erciyes’tir. 1978 yılında Âlim Gerçel sahipliği ve yazı işleri müdürlüğünde
okuyucusuyla buluşan Erciyes’in 1980 ihtilali yıllarında bu sorumluluklarını Avukat
Nevzat Türkten üstlenir.
Nevzat Türkten’in dergiciliği, rahatlıkla söyleyebiliriz ki bir tekâmül dergiciliğidir.
Önce mahallî, sonra mahalliden milliye ve oradan da bir sıçrayışla bütün Türk
dünyasına, Türklük âlemine…
Bekir Oğuzbaşaran’ın bir röportaj sorusuna verdiği cevapta Türkten, “dergiciliğin
bir ekip işi olduğunu” söyler. Haklıdır.
Erciyes’le ismi özdeşleşen Nevzat Türkten denince, hatırıma ister istemez Hisar
dergisiyle yine ismi özdeşleşen Mehmet Çınarlı, Türk Edebiyatı ile ismi özdeşleşen
hemşehrimiz, medar-ı iftiharımız Ahmet Kabaklı; keza ilimizden Yeni Fırat’la ismi
özdeşleşen Fikret Memişoğlu gelirler.
Özellikle Memişoğlu ve Türkten.
İkisi de dergi yayıncısı, ikisi de folklorcu, ikisi de avukat, ikisi de dernekçi, yazar,
şair. İkisi de memleket sevdalısı vakıf insan.
“Şair” Fikret Memişoğlu’nu bütün Elazığlılar tanır, bilir.
“Şair” Nevzat Türkten’i ise biz Erciyes’in Ocak-2014 sayısında Alpaslan Gerçel’in
seçkisinden okuyup tanıdık. Şiirlerine yeterli vakit ayıramadığı belli olan Nevzat
Ağabeyin zaten bir şairlik iddiası da hiç olmadı. İçinden geldiği gibi hep bir amatörce
karaladığı şiirlerini sanırım kitaplaştırmayı da düşünmüyordu. Şu iki dörtlük, Gerçel’in
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seçkisinde yer alan “Erciyes Gibi” şiirinden:
Bütün haşmetiyle sevdik ismini,
Kapağına daim koyduk resmini.
İttifakla dedik: Olsun Erciyes,
Gururla dergiye verdik ismini
İlm ü irfan için çıktık bu yol
Koyduk varımızı, girdik kol kola.
Maksadımız Türk’ün harsına hizmet
Sayimize Tevfik Allah’tan ola.
Şair Türkten’den bahsederken, onun iki şiirinin de ilimiz neyzen ve bestekârlarından
Doğan Sever tarafından notaya alındığını unutmadan kaydedelim.
Nevzat Türkten’in edebî yönü söz konusu edildiğinde, onun bilhassa okuma
düşkünü biri olduğu belirtilmelidir. Bu kitap kurdu bibliyomanın evinde on beş-yirmi
binin üzerinde kitap bulunduğunu, bir TV kanalının “Kütüphaneli Evlerimiz”
programından öğreniyoruz.
Yaşar Elden’e verdiği bir mülakatında, onun; “avukatlık yaptığım sıralarda,
mahkemede sıra beklerken, ya derginin yazılarını gözden geçirmişimdir ya da bir şey
okumuşumdur” dediğini çok iyi hatırlıyoruz.
Edebiyat dünyamızda Nevzat Türkten ve Erciyes dergisi, birbirini tedai ettiren iki
isimdir. Hakem heyetli bir dergi olması hasebiyle referans bir dergidir Erciyes aynı
zamanda. Bugüne kadar -40 yıl, 468 sayıda- 1760 farklı insanın yazısı, şiiri çıkmıştır bu
dergide.
Şimdi çok iyi anlıyoruz ki 2014 yılı sonlarında Günışığı’ndaki köşemizde
yayınladığımız Türkten ve Erciyes konulu yazımızda boş yere, “Nevzat Türkten: Vakıf
İnsan; Erciyes: Mektep Dergi” dememişiz.
Nevzat Türkten, okumaya, yazmaya doymayan biri olduğu kadar ödül almaya da
doymayan biri aynı zamanda. Onun, gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından 80’in
üzerinde ödül aldığını biliyoruz. İftiharla belirtelim ki bu ödüllerin üçü Elazığ’dandır:
1. Fırat Üniversitesi Fırat Havzası Folklor Sempozyumuna İştirak Ödülü (1987)
2. Elazığ Uluslararası Hazar Şiir Akşamlarına Katkı ve Katılım Ödülü (2002)
3. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Basın Hizmet Ödülü (2002)
Erciyes’i çıkarmasında desteğini bildiğimiz Dr. Seyfi Şahin, Türkten için, sabrı, güler
yüzü, nezaketi ile bir İstanbul efendisi tanımlamasını yapardı.
Prof. Dr. Halûk Yavuz ise Nevzat Türkten, çok okusundu ama keşke çok da
yazsaydı diye az yazmasından şekva eder.
Bizim, Türkten Ağabeyden şekvaya; hele şimdi, Hak’ka yürüyüp gittikten sonra
buna hiç hakkımız yok. Evet, bizim de keşke daha çok yazsaydı, demekten başka bir
diyeceğimiz olamaz. Ancak şunu huzuru kalple diyebiliriz; o, ömrühayatında
“yazmak”tan da ileri “yapma”yı öncelemiş bir eylem adamı olmuştur hep.
Dualarımız ve rahmet dileklerimiz, derviş sabırlı, alperen siretli eylem adamı Nevzat
Türkten için.
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ADANALI ŞAİR BAKİ YILDIRIM’IN
ARDINDAN
Abdülkadir GÜLER
Bana en zor gelen yazı, aramızdan ayrılan bir arkadaşın arkasından yazı yazmaktır.
Ne yazacağımı bilemiyorum. Yüreğim yanıyor, ellerim titriyor. Gözlerimin yaşını
tutamıyorum. Üzülüyor, üzülüyorum. Ama yazmadan, anmadan da edemiyorum. Aşağı
yukarı bir yıldan bu yana Şair Baki Yıldırım Adana / Ceyhan’da evinin bulunduğu
bahçede çalışırken üzerine duvar düşmüştü. Beli, eli, kolu, omuzları fazla incinmiş
olacak ki felç olmuştu. Konuşamaz duruma düşmüştü. Birkaç kez aradımsa da onunla
konuşmak mümkün olmadı. Evinde yatalak bir halde tedavi görüyordu. 16 Şubat 2017
günü Aydın’da idim. Yanım gelen Fuat Gürsoy’la bir kahvede çay içip sohbet ederken,
şiirimiz üzerine konuşurken. Elimdeki ajandayı açtım. Ajandamın içide bir kaç şiir
vardı. Bunlardan biri Baki Yıldırım’a aitti. “ŞİİRLERİM “ adını taşıyan bu şiiri pat diye
önüme düştü. Okuduğum şiiri aynen sunuyorum:
Bırakın yaşayım şiirlerimle
Şiir hem ekmeğim hem aşım benim
Bırakın taşayım şiirlerimle
Şiir hicranımda gözyaşım benim
Şiirle anlattım derdi, tasamı,
Şiirle yazdırdım anayasamı
Şiirle doldurdum gönül kasamı
Şiir dert ortağım, sırdaşım benim
Şiirdir gönlümün ulusal marşı
Şiirle aşarım yedi kat arşı
Şiirle gelirim zulüme karşı
Şiire fedadır bu başım benim
Şair Baki Yıldırım şiire âşıktır, şiire sevdalıdır. Şiir onun aşı ve ekmeğidir. Başının
taşı ve gözlerinin yaşı şiirdir. Derdini ve kederini şiirle anlatıyor, Onun en güzel marşı
şiirle yazılmıştır ve Şiirle haksızlığa bayrak açmıştır. Şiirle yedi arşa göklere yükselmiş
ve gerekirse başını şiir için feda etmekten çekinmeyen kişiliğe sahiptir. Yanılmıyorsam
Baki Yıldırım 15.06. 2012 tarihinde Söke’ye kadar gelmiş ve bizzat evimizin
balkonunda bir sabah kahvaltısında bir araya gelmiştik. Bu şiiri o günlerin anısına bana
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armağan etmişlerdi. Adı geçen bu şiiri okuyunca Fuat Gürsoy hemen bana dönerek:
Kadir Ağbi Baki Yıldırım’ın öldüğünü duydum” dedi. Dondum adeta. Hemen
Adana’daki arkadaşı olan Mansur Ekmekçi’yi aradım. O da “ evet maalesef Baki Bey
vefa etmiş, doğrudur” dedi. Eve dönünce bilgisayarımı açtım. Olayın doğru olduğunu
öğrendim. Bilgisayar’da aynen şu haber vardı:” Ceyhan Köprü Gazetesi, Adana Dergisi
ve Adana Gazetesinin İmtiyaz sahibi Selçuk Yıldırımın Babası Şair Baki Yıldırım
hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 15 Ocak Pazar günü Ceyhan Asri
mezarlığında defin edileceği kaydedildi” diye yazıyordu. Aldığım haber gerçekten
doğru idi. Nedenli üzüldüğümü burada ifada edemem. Sevenlerinin başı sağ olsun
mekânı cennet olsun demekten başka ne diyebilirim.
Şair Baki Yıldırım Adana’dan geliyor, şairlerin, yazarların harman olduğu
Çukurova’dan geliyor. Bu topraklarda Karacaoğlan, Dadaloğlu, AşıkA.Vahap
Kocaman, Ahmet Ada, Âşık Halil Karabulut, Âşık Feymani, Kul Mustafa, Yaşar
Kemal, Orhan Kemal, Muzaffer İzgü gibi şair ve yazarların yer aldığı yerden geliyor.
Baki Yıldırım 2007’lerde Adana / Ceyhan’da Şairler, Ozanlar ve Şairler Derneğini
kurmuştu. O ‘da bu derneğin başkanı idi. Ceyhan Belediyesi ile birlikte Şiir ve Kitap
Günleri adı altında Ceyhan’ın adını Anadolu’ya taşıyorlardı. 2010 yılında hazırlamış
olduğu “1.Yılan kale Şahmeran” şiir yarışmasına ben de “ Bekler Gelini Duvaklar”
adlı bir şiirimle (Rumuzlu olarak) bu yarışmaya katılmıştım. Yapılan değerlendirme
sonucunda bana Yazar ORHAN KEMAL birincilik ödülünü vermişlerdi. Bu ödülü
onun anısına hayatım boyunca saklı tutacağım.
Şair Baki Yıldırım bir aşk şairi idi. Halk şiirine uygun şiirler yazıyordu. Uyakları,
heceleri halk şiirimizin geleneğine uygun olarak şiirler yazıyordu. Örnek olarak
“Hasret” başlıklı şiirinde şöyle yazıyordu:
Kulağım çınladı durup dururken
Acaba sevgilim beni mi andı?
Ayrılık çanları cana vururken
Sevda ateşiyle yüreğim yandı
Gözlerim yoruldu yol gözlemekten
Pişmanlık duymadım seni sevmekten
Yataklara düştüm inan hasretten
Seven gönül seni unuttu sandı.( 1 )
Şiirde görüldüğü gibi şiirde bir aşk lirizmi vardı. Sözcükler, heceler ve uyaklar yerli
yerinde ustaca kullanılmıştır. Şiirde (6+5=11) ölçüsüne göre sağlam olarak yer almıştır.
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Şair Baki Yıldırım ile başta Adana olmak
üzere, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa,
Kütahya Simav, Tunç bilek, Aydın, Nazilli,
Söke, Kuşadası, Didim, Muğla, Bodrum,
Isparta, Karaağaç, Eğirdir, Göller Yöresi gibi
il ve ilçelerde yapılan şiir etkinliklerinde hep
birlikte olduk. Cana yakın barışsever sevgi
dolu bir insandı. 72 yaşında iken aramızdan
ayrıldı.
1945 Adana / Ceyhan doğumlu idi.
Kırkiki yıllık fotoğrafçılık mesleğinin yanı
sıra edebiyatla, sanatla ve şiirle uğraşıyordu.
Ceyhan İleri gazetesinde “ Baki’nin
Penceresinden” Kültür sanat sayfasını
hazırlıyordu. Şiirleri birçok dergi ve
seçkilerde yer aldı, bir kısmı bestelendi.
“Sevgi Çiçekleri Solmasın ” şiirler kitabının
önsüzünü bu satırların yazarı tarafından
yazıldı. İkinci şiirler kitabı “ Sevginin
Yüceliği “adlı kitabıyla Türk edebiyatına
önemli eserler kazandırdı. Basılmaya hazır
üç kitabı daha vardır. Şair Baki Yıldırım’ın
vefatından dolayı sanat, kültür dünyasına,
sevgili ailesine, dost ve yakınlarına başsağlığı
diliyor, mekanı cennet olsun diyorum.
Sözlerimi Baki Yıldırım’ın bir şiiriyle
bağlamak istiyorum:
Fırtınayla gelen yağmur gibisin
Girdin gönlüme de ıslattın neden?
Beni tanıman da tesadüf müydü?
Yıldırım aşkıyla tutuldun neden?
Yalnızca yaşamam ne güzel idi
Hayatımı altüst ettiğin neden?
Sevmek de ıstırap çektirmek midir?
Kor ateşler gibi yaktığın neden?

BAHAR
Murat SOYAK
badem dalında açan yaşama sevinci
yatağına sığmayan dere
daha mavi gök daha diri güneş
toprak bire bin vermeye hazır
allı yeşilli giyinmiş yeryüzü
kanda karıncadır bahar
derinden derine bir ses
bağlara bahçelere çağırır
ışıklı günlere yürümek gerek
gün gün yaşanan diriliş
şükür ya Mevlâ, bahara erdik
diller çözüldü, çözüldü Hayy

BUDAPEŞTE’DE
GÜLLÜ BABA
Mehmet BAHSİ
Bir yol çıkar Budapeşte tepesine /
Dik ve uzun/
Ellerim ayaklarım yorulur /
Gelip doğudan/
Anadolu’dan /
Takılırım bir dervişin sesine /
Yürüyorum Budapeşte tepesine...
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ÖYKÜ :

BİR ÇİÇEĞİ HECELERKEN
Ali Rıza KAŞIKÇI
Bir çiçeği hecelerken oldu her şey…
Fil-bah-ri mi, Ka-sım-pa-tı mı, yoksa Ge-lin-çi-çe-ği mi?
Hangisiydi bilmiyorum!
Hangi çiçekle başladı ilkbahar. Hangi çiçekle süslenmeye başladı bu dağlar.
Ayrılık sarısında bir Ka-ran-fil düştü gönlüme. Sonra umut mavisinde bir Me-nek-şe
çıktı karşıma. Bir ilkbahar günü olmalıydı vakit.
Bir çiçeği hecelerken gözlerim doldu. Doğduğum yerlere yıllar sonra yeniden
gelmiştim. Çobanlıkla geçen çocukluğum dağları ezber ettirmişti bana. Kır çiçeklerini
nenemden öğrenmiştim. Tav-şan-to-pu-ğu, Pa-pat-ya, Sa-ğır-ku-lak, Des-ten-bel ve
adını sayamadığım kır çiçekleriyle tanıdım dağları.
Kınalı kuzumu Ge-lin-cik-ler içinde kaybettim bir gece.
Sadece dağlardaki kır çiçeklerinden öğrenmedim isimlerini. Kadınlar birbiriyle
yarışırdı bizim köyde çiçek yetiştirmek için. Zam-bak, Kış Gü-lü, Ley-lak, Sar-dun-ya!
Hepsi ayrı bir dünya.
Daha hal hatır etmeden “Sende Pey-gam-per çiçeği var mı?” diye sorardı ablalarımız
düğünlerde birbirlerine.
Kırmızı bir gül bulan delikanlılar ne de şanslıydı o günlerde. Yanakları allıkla değil
utanmaktan kızarırdı o zaman kızların. Kırmızı gül söylerdi “Gönlüm düş’tü sana!”
diye. Mendillerin kenarında işlenirdi Kı-naÇi-çek-le-ri.
Gözlerimin önünden geçiyordu hayatım. Bir çiçekle başlayan hayallerim vardı benim.
Radyomda çalan çiçekli türkülere vurgundum ben. Kırmızı Gül Demet Demet, Karanfil
Deste Gider, Değirmen Üstü Çiçek, Menekşe Koymuşlar Gülün Adını… Hangi birini
sayayım daha.
Elem topuğumda, umudum boynumda dolaştım ben bu elleri. Çiçekli dağları, mor
Sümbüllü bağları terk eyledim okumak için. Şehre gittim okumaya. Çiçeksiz, beton
yığını şehirler dolaştım. Kadınlar Günü, Sevgli(siz)ler Günü, Anneler Günü’nde
kıymetlenen sonra unutulan çiçekler gördüm ellerde gezinen.
Kâğıtlara çizdim çiçeklerimi. Ben bir çiçek hastasıydım. Suçiçeği çıkardığımda bile
sevinmiştim, ben çiçek bahçesi oldum diye!
Okudum. Büyüdüm. Okudukça büyüdüm. Öğretmen oldum. Köyüme döndüm bir gün.
Kırkpınar Yaylası, Kardeş Gediği Geçidi, Han Deresi demeden koştum dağlara.
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Ve başladım bağırmaya.
“Artık ben bir öğretmenim!”
“Duyun, dağlar taşlar!
Duyun! Ey yalçın kayalıklar!
Yaban Gülü!
Sarı Papatya, Gelin Çiçeği, Ezan Çiçeği….
Duyun Begonyalar, Sarı Papatyalar, Dağ
Laleleri….!”
“Ben öğretmen oldum!”
“Sizin dağlarda açtığınız gibi benim de
yüreğimde çocuklar açacak.”
“Sizin dağları süslediğiniz gibi benim de
öğrencilerim bu kirli dünyayı
güzelleştirecek.”
Bir çiçekle dalmıştım hayallere. Elimde bir
çiçek vardı sadece. Hangisi bilmiyorum.
Öğrencilerime çiçek olmayı öğretiyordum.
İsmini hecelerken gözlerim daldı.
Sahi neydi adı?
Yasemen mi, Menekşe mi, Sümbül mü?
Bir çiçeği hecelerken oldu her şey.
Gül tek heceydi.
Gül/düm.
Gül/dü.
GÜL-DÜK.

AHMET YESEVİ
Bedrettin KELEŞTİMUR
Yesi,
Türkistan Şehri!
Resulün izinden yürüyen
Bir büyük Veli,
Ahmet Yesevi
Ahmet Yesevi
Fethi Anadolu’dur,
Yesevi ’deki, ocak!
Hacı Bektaş Veli kadar,
Yunus kadar sıcak!
O’ dur,
İsmi ile Ahiyani Rum,
O’ dur, Baciyani Rum! ..
O’ dur, her açan gülün
Tomurcağı!
Rüzgârın taşıdığı,
Rahmet bulutları!
Yesi,
Türkistan Şehri!
Resulün izinden yürüyen
Bir büyük Veli,

28

Sayı: 69 Mayıs - Haziran 2017

ERCİYESLE SÖYLEŞİ
Yüksel Satoğlu GEMALMAZ
Karlarına kan bulaştı
Bu ne kahpece savaştı
Hain usulca yanaştı
dondun kaldın Erciyes’im..
Kayserim kara bağladı
Yine analar ağladı
Acı yürekler dağladı
şaştın kaldın Erciyes’im..
on dört tane körpe yiğit
Dizildiler şehit şehit
Yakıldı yüzlerce ağıt
sen karardın Erciyes’im..
Kimi evli kimi bekar
Kimi kaç nufusa bakar
Terhisine onbeş gün var
sen kavruldun Erciyes’im..
Canım yurdumda ateş var
Kimi Suriye’ye bakar
Yarınlar bugünden beter
sen de ses ver Erciyes’im..
Kanı yerde kalmaz denir
Bu söz her zaman söylenir
Bilmem daha ne beklenir
ne söylenir Erciyes’im..
Bırakın başka her şeyi
Bırakın nutuk çekmeyi
bu vatanımın gerçeği
yine dik dur Erciyes’im..

AKPINAR

AKPINAR

Sayı: 69 Mayıs - Haziran 2017

29

RESİMLER KONUŞUYOR
İLESAM YÖNETİM KURULU

İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Tuncer
Gülensoy, Prof. Dr. Nurullah Çetin, ve diğer yönetim kurulu üyeleri… Başarı
dileklerimizle…

ANILAR RESİMLERLE TAPTAZE

(Soldan sağa)
Şair-yazar Bahaettin Karakoç, şair-yazar Bizimece dergisi sahibi- Ahmet Otman, şair-yazar
İsmailÖzmel, şair Rıdvan Çongur(merhum) ve şair-yazar Yahya Akengin
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YAŞADIKLARIMIZ
Cemal KARSAVRAN
Örstendi yüreğim demirci çırağının ellerinde
her çekiçle
zaman yıllara yenilmiş ömürdü
aşklarıyla yenilenen
tükenen biz miydik biz mi
hazırladık sonlarımızı
bilmeden
engizisyon mahkemelerinde
karşılıksız sevmelerin cezalısı
nerde hani
boncuk boncuk dizeler sevgi sözcükleri
mahkemeleşen
bardaktan boşalırcasına yağıyorduk
kah damla damla kah sulusepken
apansız geliveren
kırk ikindi yağmurları güneşle
nerdeler
şakıyıp bülbül olurdun gülde
kanarken kanatlarım
şafakla
masal kahramanları kurtarıcı olur ya
ummadığın anda
akarken şarap kırmızısı dudaklarından
pembemsi mutluluklar
kalan hep biz miydik
tükenmez anlara inatla direnen
asılırdı kelimeler
asırlık çınarın kuru dallarına
her baharda
kaçışlarımızın buluşma noktalarıydı
ıssız gecelerde yalnızlık
bildik tanıdık sözlerdi
sevgi ağacında filizlenen
sözcükler
asmalarda meyvelerin tadıydı
doyulmaz doyumsuzluklarımızda
yokluğuyla varlığı ızdırap
mutluluk olsa da
yaşadıklarımız
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DÖRDÜNCÜ KARGA
Yusuf BAL
Keşke bankların da sesi olsa. Banklar da konuşsa insanlarla. Yağmurlu bir sabahın
ertesinde parkta oturmuştum. Ertesi diyorum, çünkü yağmur durmuş, güneş çoktan
açmıştı. Gökyüzü sanki photoshopta "2f9cfa"renk kodu ile boyanmış gibi tek renkti
desem yeridir. Nasıl olsa ufak tefek renk farklarını ihmal ediyoruz bu hayatta. Ama
nedense bu gün elektrik direğinin tellerine konmuş 3 karganın siyah-beyaz renklerini
ihmal etmiyordu gözlerim. Bankta yalnızdım ve elektrik direğinde duran 3 karga yalnız
değildi.
Ne konuşuyorlar acaba. Gausblurefekti vererek bankta oturan beni daha bulanık hale
getirmeyi mi? Ya da zaten boş olan parkta, boş boş havaya bakan beni yanlarına
çağırmayı mı?
Kargaların ne konuştuğu bilinmez ama şimdi Ayşe burada olsa şiir yazardım ona.
Ayşe neden göremiyorum seni? Neden sesini duymuyorum. 20hz 'nin altında infrasonik
bir sesle mi konuşuyorsun yoksa? Varsan, ama uzaktaysan neden gelmiyorsun. 26-45
derece Doğu Paralelleri, 36-42 derece Kuzey Paralelleri arasındayım işte. % 47,6'ım
platolarla, % 46,2'im dağlarla kaplı Ayşe.
Sahi senin gözlerin siyahtı değil mi Ayşe? Yoksa gözlerinin etrafına sürdüğün sürme
mi siyah? Sen uzaksın, doğuda, antik bir kenttin oksijeniyle dolduruyorsun akciğerini.
yeni şiir yazalım, içinde antik kentleri saklayan şiir
siyah gözlerine kömürü sürerken mevsim
kışın ortasında güneşe saldıran çocuk gibi
siyah; kirpiklerinde en güzel beste
sesin... hangi şehrin yanık türküsü
ve gülüşün, hangi bahçede büyüyen gül

Yağmurdan sonra açan güneşin altında, 900 rakımlı led ampullü 1235 metrekarelik
alanda yüzde 30 eğimli hayali bir parkta oturuyorken, 3 karga orada, bilmem kaç
kilovatlık gerilime sahip elektrik kabloların üzerindeyken, sen neredesin Ayşe. Sana
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şarkı söylüyorum, bir hicaz makamı, bir rast, bir nihavent. Sonra hiç bir makama
uymayan şarkıyı besteledim söylüyorum. Duymuyorsun Ayşe.
sen tamamla şimdi, tüm şiirleri
sen tamamla yarım kalan cümleleri
benim söyleyeceklerim yarım dağın hikayesi
çınar ağaçlarının kaldırama düşen gölgesi
yurdum, boynuma sarılan yastığın sesi
varlığım üstüme örttüğüm yorgan
bilsen sen gözümde nesin / yüzünü dönsen gül olur sesin
yaprağım sen, dalım sen / yağmurum sen, toprağım sen
kış geliyor, üşümedim ağaç gibi
sen tamamla şimdi, tüm şiirleri
benim söyleyeceklerim yarım dağın hikayesi

Keşke banklar da konuşsa insanlarla. Anlatsam uzun uzun seni. Ciğerimden her
kopuşunda, lizozomların dağılışını, ATP den her fosfatın ayrılışında 7300 kalorilik
enerjinin açığa çıktığını söylesem onlara. Telefonumun şarjı bitiyor, sus pus oluyor
yanımdaki bodur ağaçlar. Saat ne kadar hızlı geçiyor. Kargalar... belki uçarlar biraz
sonra.
Fakat söylemeliyim. Sadece seni anlatmalıyım onlara. Ne kadar güzel ses tonunun
olduğunu, konuşurken insanı yormayan, ılık rüzgâra kapılan tüy gibi hafif olan o sesini
anlatmalıyım. Gözlerinden, burnundan, ince-uzun parmaklarından söz açmalıyım.
Onlar uçacak birazdan. Biri uçsa diğerleri de peşinden uçacak.
hadi uçalım ayşe
kış çoktan geldi, titreyen yapraklara katarak sessizliği
hiç var olmamış gibi ateş saçarak
yapraklara katarak sessizliği
soğuktan yarılan gövdesine ağaçların
katarak buz mavisini
uçalım ayşe
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BABAMA VEDA
Değerli babam Özer Öner’in aziz hatırasına saygıyla

Alper Öner GÖNCÜ
Ana hasreti yüreğinde yara

Rapor, fezleke itinayla yazdı,

Atayı dedeyi kimlerden sora

Satır altını kırmızıyla çizdi,

Mülkiye Mektebinde en ön sıra

Makbuzu, evrağı dosyaya dizdi,

Aydınlık nesilden kalan gidiyor

Usulü nizamı bilen gidiyor

Görev yeri Çerkeş, Tortum, Gerede,

Eser Bad-ı sabah, Kaz dağı sisli

Hâkim, hekim eski dostlar nerede,

Gün batımında Ferah Feza faslı

Şeref haysiyet hepsi bir arada

Gülün boynu bükük, dolunay yaslı

Hizmet aşkıyla nam salan gidiyor

Huzuru Artur’da bulan gidiyor

Belde fişeklik, çiftesi elinde,

Derbent suskun Sarıköprü’de hüzün

Sivas yaylasında Kangal yolunda

Garip bülbül konmuyor duta güzün

Baba ocağı Niğde’nin dilinde

Torun torbayı gördü iki gözün

Azmiyle dağları delen gidiyor

Hazan yaprağı solan gidiyor

Kucak açtı kapısına gelene,

Dert oldu memleketin bedbaht hali

Kardeş oldu kadir kıymet bilene,

Yetiştirdi nice kaymakam, vali

Geçit vermedi yalana dolana

Kulak verdi sesine tüm ahali

Gamı kasaveti silen gidiyor

Hanımdan evlattan gülen gidiyor

Makam uğruna el etek öpmedi

Ne baston tuttu ne ayak sürüdü

Devlet düsturundan zerre sapmadı

Sıhhatini seksen sene korudu

Haksız yere masa koltuk kapmadı

Ansızın uykuda hakka yürüdü

Şu fani dünyaya gelen gidiyor.

Vadesi nefesi dolan gidiyor
22.03.2017 NİĞDE
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HAZAN BAHÇESİ
Günvar KORKMAZ
Bakan gözler görmez olmuş

Sen üzülme güzel annem

O gül yüzün neden solmuş

Gözüm nurum can bir tanem

Yüreğine acı dolmuş

Seninle ısınıyor hanem

Canım annem de ne olmuş

Canım annem de ne olmuş

Susarsın hiç konuşmazsın

Şair günvar ciğer paren

Sen yüreğini açmazsın

Seni düşünüyor her an

Asla sevenden kaçmazsın

Emanetin sade bir can

Canım annem de ne olmuş

Canım annem de ne olmuş.

AKİS
Önder ÇOLAKOĞLU
Senden bana yanaşır sırrına uzandığımız
Kıvırcık mahalleli şehirler
Sedef yüzlü kadınlar kansız derileriyle
solur havayı
Kitapsız kalmış gecelerde
Deniz kabuklarına sığar ömür…
Kederler dökülür acil nöbeti şırıngalardan
Ürkek branda renkli bir sabah serzenişi
uyandırır kimsesizleri
Ayrık dağ otları sancıları duyulur uzaklardan
Tüm iç yangıların bileşkesi olur ayrılık
Dünya başkentleri ağlar
Usul usul aynalar kırılır
Gölgesi sana kalır.
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ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNDE
“İSTİKLAL MARŞI VE BİR ROMAN”
KONFERANSI

Üniversitemizde, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma
günü dolayısıyla “İstiklal Marşı ve Bir Roman” konulu konferans düzenlendi.
Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi Salon 1923’te düzenlenen ve Fen
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramis Karabulut’un konuşmacı olarak
katıldığı etkinliğe; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Bayrak, fakülte dekanları ve
müdürler, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından başlayan konferansta
konuşan Yrd. Doç. Dr. Ramis Karabulut “Akif, edebiyatımızda eseri ve şahsiyetiyle çok
yönlü bir kişiliktir. Değerlendirmesi en güç isimlerden biridir. Onun, XX. yüzyılın
başlarında memleketin problemleriyle samimiyetle ilgilenmesi, samimi bir Müslüman
ve yaşaması örnek bir insan oluşu, İstiklal Marşı’mızı kaleme alması ve Türkçenin
imkânlarını zenginleştirmesi önemlidir. Bunların bütünü ve başka yönleri onu
değerlendirirken dikkate almamız gereken konulardır” dedi.
Mehmet Akif Ersoy’un, Türk cemiyetinin problemlerini gören ve çözüm önerileri
sunan bir idealist olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ramis Karabulut “Milli felaketler
karşısında, bu idealizm ile kaleme aldığı, şiiriyetin ve lirizmin doruğuna ulaştığı
şiirlerine rastlarız. Nice göklere çıkarılan şair, milli felaketler karşısında tek satır
yazmazken O, yazı, şiir ve vaazlarıyla gecesini gündüzüne katar, çalışır. Safahat’ın
‘Asım’ bölümündeki Çanakkale şehitleri için yazdığı bölüm, Bülbül ve İstiklal Marşı
bunun en güzel örnekleridir. Bu parçalar Türkçenin zaferleridir. Biz, Mehmet Akif
Ersoy’u sosyal görevini yerine getirmek zevkini kendisine ifade tarzı olarak seçmiş bir
insan olarak tanımlıyoruz” diye konuştu.
İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marşımız olarak
kabul edilişinin 96. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen program, Prof. Dr. Mustafa
Bayrak’ın, Yrd. Doç. Dr. Ramis Karabulut’a teşekkür belgesi takdiminin ardından sona
erdi.

Yrd. Doç. Dr. Ramis KARABULUT
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ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNDE
1992

“NEVRUZUN KÜLTÜREL KÖKENLERİ”
Konulu Konferans Düzenlendi

Ömer Halisdemir Üniversitesinde “Nevruzun Kültürel Kökenleri” konulu konferans
düzenlendi.
Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi Salon 1923’te düzenlenen ve Fen
Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Çolak’ın konuşmacı olarak katıldığı
programa, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Alp, fakülte dekanları, akademik ve idari
personel ile öğrenciler katıldı.
Konuşmasında nevruzun Anadolu ve Türk dünyasında kullanılan karşılıkları ile
nevruz törenleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Faruk Çolak “Nevruz, Türk dünyası ile
komşu milletlerin ortak kültürel değeri olması yönüyle önemli bir yere sahiptir. Özellikle
Türk dünyası ve Anadolu’da ortak inanmalar ve heyecanlarla yüzyıllardır Türk kültürüne
has özelliklerle zenginleşerek kutlanmaktadır” dedi.
Nevruzun mitolojik, dini, ideolojik ve tarihsel kökenlerine değinerek, Türk
edebiyatındaki nevruz örneklerini seyircilerle paylaşan Prof. Çolak “Nevruzun kökeni
tarihin en eski ve en medeni milleti olan Sümerlere kadar gitmektedir. Nevruz’un
mitolojik evrilme süreci, Firdevsi’nin Şehnâmesi ile farklı bir boyut kazanır. Bazı
toplumlarda mitolojik kaynağa, bazı toplumlarda ise dini kaynağa oturtulmaya çalışılan
nevruz, çeşitli toplumlarda kendi kültürünün derinliklerindeki bir olayı kaynak göstererek
kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirerek bayram niteliğinde kutlanılan gündür”
şeklinde konuştu.
Şeyhoğlu, Kadı Burhaneddin, Kaygusuz Abdal ve Pir Sultan Abdal gibi Türk edebiyatı
şairlerinin ‘Nevruz’ için yazdıkları şiirlerin de okunduğu etkinlik, Prof. Dr. Murat Alp
tarafından, Prof. Dr. Faruk Çolak’a teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.

Prof. Dr. Faruk ÇOLAK

Prof. Dr. Murat ALP
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Özer Öner (13.04.1935/ 17.03.2017)

KIYMETLİ ARKADAŞIM MÜLKİYE
BAŞMÜFETTİŞİ ÖZER ÖNER’İ SON
YOLCULUĞUNA UĞURLADIK
Niğde Kapıcıoğullarından Öğretmen Faik Öner ile Naciye Hanım’ın oğulları olarak
13.04.1935’te Niğde’de dünyaya gelen, uzun yıllar Mülkiye Başmüfettişi olarak
hizmetlerde bulunan Özer Öner 17.03.2017 Tarihinde Ankara’da vefat etti. Niğde
Derbent Mezarlığında toprağa verildi.
Özer Öner, İlk ve ortaöğrenimini Niğde’de tamamladıktan sonra 1960 Yılında
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Yurdun birçok yöresinde
kaymakam ve mülkiye müfettişi olarak görev yaptı. Başarılı ve saygın bir idareci idi,
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ÖYKÜ:

MÜLAZIM
Hüseyin AKTE
Hamdi Ağa, orta boylu, kıvırcık saçlı, çakır gözlü, çalışkan, şık giyimli, az da olsa
mürekkep yalamış, hazır cevap bir adamdı. Sürüyle koyunları vardı. Cömertliği ile
dillere destandı. Yanında çok sayıda çalışanı vardı. Yanında çalışanlar kendisini çok
sever ve sayardı. Çok sevilmesinin nedenlerinden biri de kendisi ne yerse çalışanlarına
onu yedirmesi idi. Yaz aylarını yaylalarda, kış aylarını köyde geçirirdi. Hamdi Ağa’nın
her yıl koyunları çoğaldı, çoğaldı. Büyük sürüleri oldu. Sürüleri için çoban aramaya
başladı. Birkaç gün sonra Üskül köyünün meşhur çobanlarından Mülazım’ın boşta
olduğu haberini aldı. Bunun üzerine doğruca Mülazım'ın evine gitti. Mülazım ile
görüşüp anlaşmak istedi.
Uzun uzadıya havadan sudan konuştuktan sonra Hamdi Ağa:
-Mülazım, benim sebeb-i ziyaretim seni çoban tutmak.
— Ağa benim işim çobanlıktır. Şu an için de boşum. Tamam, yalnız şartlarım var.
— Neymiş şartların?
— Her ay sürünün en iyi koyunlarından birini vereceksin. Yemem içmem de size ait
olacak.
— Başka…
— Bir de ben kabaktan yapılmış hiçbir yemeği yemem. Bu nedenle bana kabak
yemeği yaptırmayacaksın. Bu şartları kabul edersen yarından itibaren koyunları
gütmeye başlarım.
Hamdi Ağa bir süre düşündükten sonra:
-Tamam, kabul ediyorum.
Uzunca boylu, koca burunlu, kalın kaşlı, yanık sesli Mülazım ertesi gün eşeğine
çadırını ve ev eşyalarını yükledi. Hanımını da yanına alarak yola çıktı. İki saatlik bir
yürüyüşten sonra Üskül köyünün Yedigöze Yaylasına vardı. Hamdi Ağa’nın obasına
çadırını kurdu. Koyunlar sağılıp kuzular emiştirilince; Mülazım kepeneğini, azığını,
dişbudaktan yapılmış değneğini ve köpeğini yanına alarak sürünün yanına gitti.
Sürünün eke koyunlarından bir kaç tanesinin boğazına çanları taktı. Sürüyü yatağından
kaldırdı. Koyunları saydı.

Yaylanın otlu kesimlerinde sürüyü yaymaya başladı.

Koyunların karnı doyunca bir tepenin başında yatırdı. Kendisi de büyükçe bir taşın
dibine kepeneğini serdi ve bir süre uyudu. Sabahın ilk ışıkları ile uyandı. Sürüyü
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kaldırdı. Kuşluk vaktine kadar koyunları tekrar otlattı. Koyunların memeleri sütle
doldu. Mülazım buna çok sevindi. Islık çalarak, türküler söyleyerek, neşe içinde sürüyü
obaya getirdi. Mülazım’ın sürüyü otlatmasıyla birlikte koyunların sütünün artmasına
Hamdi Ağa da çok sevindi. Kendisi kabak yemeğini çok sevdiği halde Mülazım kabak
yemeğini yemiyor diye hiç kabak yemeği yaptırmadı.
Mülazım, çobanlık mesleğinde pek mahirdi. Islığı ile sürüyü idare eder, sürüyü
kaybetse bile çanlarının ve köpeğinin sesinden sürünün nerde otladığını bilirdi.
Rüzgârın yönüne göre sürünün yayılacağı yerleri tayin ederdi. Bir yaz boyu Mülazım,
Hamdi Ağa’nın sürülerini otlattı. Koyunlar semirip etlendi. Güz gelince Hamdi Ağa
koyunları sattı. Mülazım’a hak ettiği koyunları verdi.
***
Aradan birkaç yıl geçti. Hamdi Ağa yine koyun aldı. Mülazım’ı da tekrar sürüye
çoban tutmak istedi. Bir öğle vakti Mülazım’ın evine gitti. Kapısını çaldı. Kapıyı
Mülazım’ın eşi Ayşe açtı.
—Hoş geldiniz!
—Hoş bulduk.
—Mülazım ev de mi?
-Evde.
—Ne yapıyor?
—Yemek yiyor. Buyurun içeri geçin.
Hamdi Ağa ayakkabılarını çıkarıp içeri geçti.
—Selamünaleyküm Mülazım.
—Aleykümselâm ağam, hoş geldin! Buyur buyur Hamdi Ağa, kaynanan severmiş,
sofra başına…
Hamdi Ağa sofraya oturdu. Besmeleyi çekti. Kaşığı eline aldı. Sahanda bulunan
yemeğe kaşığı daldırdı. Bir de ne görsün: Kabak yemeği!
Hamdi ağanın sinirleri gerildi. Yüzünün rengi değişti ve Mülazıma yüksek bir
sesle:
Ulan Mülazım, hani sen kabak yemezdin? Peki, şu yediğin ne?
—Ağam ağam, bak beni çoban tutacaksan senin evde yine kabak yemeği yemem.
Hamdi Ağa bu söz karşısında daha fazla dayanamayarak:
-Ulan Mülazım, gevursun amma lazımsın!..
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NİĞDELİ BİR KAHRAMAN:

HATIROĞLU ŞEREFEDDİN MESUD
Mehmet BAŞ
Burhan Mahallesi’nde bulunan Kesikbaş Türbesi’nin Şemsi Tebrizi’ye ait olduğuyla
ilgili çok şeyler söylendi yazıldı çizildi. Fakat Niğde tarihi ile ilgili kaynaklar bu
türbenin Selçukluların Anadolu Beylerbeyi ve Niğde Emiri Hatıroğlu Şerefeddin
Mesud’a ait olduğunu göstermektedir. Peki, Hatıroğlu Şerafeddin Mesut kimdir ve ne
yapmıştır kısaca anlatalım.
1243 yılında Selçuklular ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ savaşını kazanan
Moğollar hızla Anadolu şehirlerini işgal etmeye ve gittikleri her yerde acımasızca
katliamlar yapmaya başladılar. Başkent Konya’ya kukla yöneticiler atayarak devleti
işlevsizleştirdiler. Anadolu halkı Moğol zulmünden sığınacak bir yer arıyor fakat
bulamıyordu. Bu durum yüreği vatan aşkıyla yakan birçok insanı kahrı perişan
ediyordu.
İyi bir komutan ve yönetici olan Hatıroğlu Şerefeddin Bey o yıllarda Selçukluların
Niğde emiriydi. Şerefeddin b. Hatîreddin, Şerefeddin Mesud, İbni Hatır künyesiyle
meşhurdu. Hatîreddin veya Hatîr-i Zencânî adlı birinin oğluydu. Ayn-ı Calut savaşında
Moğolları yenen Memluk sultanı Baybars’a kardeşi Ziyâeddin’i göndererek ülkenin
Moğollardan kurtulması için yardım isteyen Hatıroğlu Şerefeddin Bey Moğollara karşı
bir direniş hareketini tertip ederek bir kurtuluş yolu açmaya çalışıyordu. Ayrıca O
dönemde Türk devletlerinin kuruluşunda önemli rol oynayan Ahilik teşkilatı, Denizli uç
beyi ve de Karamanoğulları bu işgale karşı direnmekteydi.
Aslında Baybars daha önceleri Muinettin Pervane tarafından çağrılmıştı ve bunun
üzerine Anadolu’ya gelmiş Selçuklu beylerinin gelip kendisine biat etmesine beklemişti
fakat Moğol korkusundan dolayı hiçbir bey gelip biat etmeyince canı sıkılarak Şam
bölgesine geri dönmüştü. Bunun sebebi Muineddin Pervane’nin ikili ve kararsız
tutumuydu.
Tarihler 1276 yılını gösterdiğinde Selçukluların Anadolu Beylerbeyi ve Niğde Emiri
Hatıroğlu Şerefeddin Mesud Moğollara karşı ilk büyük başkaldırı hareketine başladı.
Kayseri Pınarbaşı’nda başlayan isyan hızla büyüdü. Hatıroğlu Şerefettin Mesut
kardeşi Mısır’daki güçlü Memlüklü Devleti’nin Türk asıllı hükümdarı Rükneddin
Baybars’ı da ordusuyla Moğollara karşı Anadolu’ya gelmeye çağırmıştı fakat bu çağrısı
Baybars’ın Muinettin Pervane’ye bir yıl sonra gelirim diye söz vermesinden ve
ordusunun ekserisinin Mısır’da olmasından dolayı karşılık bulamadı. Fakat kendisine
gelen yalan haberlere inanarak desteğin geldiğini zannetti. Fakat ne kardeşi Ziyaeddin
ne de Baybars’dan bir haber gelmedi.
Bu durumda desteksiz ve yalnız kalan Hatıroğlu Şerefeddin, üzerine gönderilen ve
Pervane Muineddin tarafından da desteklenen Moğol kuvvetleri tarafından 1276
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Temmuz’unda Niğde’de sığındığı o zamanki ismi Luluve olan Ulukışla kalesinde
yakalanarak idam edildi. İdam edilmeden önce kırbaçlanıp çok ağır işkencelere tutuldu.
Abaka Han’dan gelen emirle öldürülerek cesedi parça parça edilip muhtelif yerlere
gönderildi. Daha önce öldürülen ve başı kesilen Moğol askerlerinin intikamını almak
için kesik başı ile çevgan meydanı denilen şimdi ki türbenin olduğu yerde top gibi
oynandı.
Hatıroğlu Şerefeddin Bey’in bu başkaldırısı sırasında Karamanoğlu I. Mehmed Bey
de kendisine yardım etmişti. Karamanoğlu I. Mehmed Bey ayrıca Selçuklulara ödediği
yıllık vergisini de kesmişti. Hatıroğlu Şerefeddin isyanının Moğollar tarafından kanlı bir
şekilde bastırılmasından sonra Karamanoğlu I. Mehmed Bey mücadelesine devam etti.
Niğde'de Hatıroğlu Şerefeddin Bey'in 1276 yılında yaptırdığı çeşme, Anadolu
Selçuklu Devleti'nin sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın 1233 yılında inşa ettirmiş olduğu
Alaeddin Camii'in hemen giriş kapısının karşısında bulunmaktadır.
Bu isyan Anadolu’nun milli tarihi açısından önemli bir isyandır. O dönemde
Moğolların karşına çıkmak halkı bu beladan kurtarmak çok büyük cesaret ve gözü
peklik isteyen bir durumdu. Bundan dolayı Hatıroğlu’nun yaktığı ateş önemlidir. Bu
isyandan ve Hatıroğlu’nun ve diğer beylerin öldürülmesinden bir yıl sonra Baybars
Elbistan’da Moğolları büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Daha sonra bunun intikamını
almak için gelen Abaka Han Aladağ’da Pervane’yi öldürtürmüş ve sonrasında devlet
artık yıkılma aşamasına geçmiştir. Fakat uçlarda yeni bir devletin sancıları çoktan
başlamıştır.
Hz Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’in Hatıroğlu Şerefeddin Bey’e yazdığı methiye
ile yazımızı tamamlıyoruz.
“Ey zamanın emiri! Senin âdetin, mezhebin ve ayinin, gizli ve açık hep cömertlik
etmek, iyilikte bulunmaktır.
Saygın ve bayağı bütün halkın razıdır senden. Dünya (halkı), senin iyiliğine yüz
binlerce dille şükretmektedir.
Fesat yok oldu tamamen; çünkü onun kaynağı senin hançerin ve görüşün sayesinde
buradan uzaklaştı.
Bu korkunç dünya güvenlik ve emniyet buldu; çünkü senin gibi bir büyüğün himayesi altına girdi;
Senin atından tekme yediği zaman, yüzü perişan oldu; sana sırt çevirdi; hayatı bize
bıraktı.
Bundan sonra barışın hâkim olduğu bu dünyada, savaşmadan istediğin gibi hüküm
sür artık.
Senin sağ eline Anadolu (halkı) gibi yüzlerce Yemen (halkı) muti; senin sol elinin
zenginliği deniz ve maden ocağı gibi.
Senin güzel huyunu ben nasıl anlatırım? Çünkü insanların üzerinde güneş gibi
aşikârdır.
Yeryüzünde (hiçbir) gözün, asırlar boyu dönemi gibi bir dönem görmediği ey güzel
yüzlü emir!
Allah’ın pak zatına ve Peygamberin temiz ruhuna yemin olsun ki (bu)
kulsamimiyetle ve candan seni arzulamaktadır.
Bunu şiir arz etmek ve üstünlük göstermek için söylemedim; aksi halde bu Basra’ya
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hurma veya Kirman’a kimyon götürmek olur.
Tek ve bir Tanrı seni seçti. İnsan olan herkesin seni övmesi ve sana teşekkür etmesi
gerekir.
Senin lütfundan umutluyum; çünkü sen bu canlarda hayalinin cennetler gibi
resimlenmiş olduğunu bilirsin.
Cömertlikte ve sanatta büyükler arasında teksin sen. Herkes yıldızlar gibi, sense ışık
saçan ay gibisin.
Hakk’ın lütfundan ve rahmetinden başka arkadaşın yoktur senin. Hayat suyundan
başka (bir) benzerin yoktur senin.
Gerçi kutlu yıldızların senden dolayı dereceleri vardır; ama senin derecen
Zühal’deki güneş gibidir.
Senin güzel yüzünü gören kimse, ‚bu dünyada, bu dönemde senin gibisi yoktur diye
hak verdi.
Senin kutlu devletin son bulmasın, hep kalıcı olsun ki dünya hükümdarları seninle
iftihar etsinler.
Cömertlikte ve letafette her zaman inci saçan denizsin. Sen Rüstem gibisin; yiğitlikte
meydanda teksin.
Yemin olsun; (bu) devirde yaratılış ve ahlâk bakımından senin gibi başka bir büyük
görmedi kimse.
Senin cömertliğinden utanır Hâtem-i Tay’ın ruhu. Senin adaletine hayran olur
Enûşirvan’ın ruhu.
Zamanın emiri ve Rüstem’i, ordunun başkomutanısın; padişah ordusunun önünde
mızraklardaki uç gibisin.
Savaş zamanında belinden kılıcını çektin mi, Rüstemler (korkudan) titreyerek
kaçmaya başlarlar.
At üzerinde mızrağı alıp hamle yaptın mı, çocuk, genç ve yaşlı herkesten feryadı
figan yükselir.
(Düşman) ordusuna kast ettiğin zaman, yenilir, mağlup olur; kaleye azmettiğin
zaman, yıkılır, viran olur.
Anadolu’da ve Şam’da yiğitlikte Hamza gibi ünlüsün. Bu (ünün) Irak’a ulaştı,
Hemedan’da (ağızlarda) dolaşmakta.
Senin öfken savaş günü kılıç vurur düşmana. Senin lütfundan meclis günü bağış gelir
dosta.
Eğer bir kimse bu beyitlerin, nazım ve akıcı şiir olarak, kimin için tertip edildiğini
bilmek isterse,
Her beytin ilk mısrasının harflerini sayarsa,ondan falan oğlu falanın lakabını öğrenir.
O güzel bilge emirin lakabından biri, emirin o lakabının devamındaki (kişi
Hatîreddin) cennete gitmiştir.
Ey Deyyan (Tanrı)! Bağış göğünden daima bu iki değerli şahsiyete lütfundan rahmet
ve şefkat yağdır;
(Yağdır) da bu cömert emirin Tûba ağacının gölgesinden kederlilerin gö nül derdine
derman ulaşsın.
Yeryüzü yaygı gibi yayıldığı sürece, bu felek senin devletinin isteğine göre dönsün.
Hayatından mutlu ve bahtından hoşnut kal ey genç; çünkü senin huyun, senin âdetin
yaşlıların huyu ve âdeti gibidir.”
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HİKMET FERİDUN ES'TEN
BİR ANI
Yıllar önce İzmir Kadınlar Hapis-hanesindeki mahkum kadınlara akşam

dersleri

verilmesi kararlaştırılmıştı
Bir gün milli eğitim müdürünün odasına zayıf, ufak-tefek bir genç kız girdi.
- Ben bu dersleri memnuniyetle kabul ederim, efendim, dedi.
Müdür şaşırmıştı. Karşısındaki genç kız, okuldan yeni çıkmış, üstelik son derece de
hassas bir insana benziyordu.
Müdür bir kez daha hapishanedeki tipleri gözünün önüne getirdi.
Olacak şey değildi... Lakin düşüncesini belli etmedi.
- Peki, hoca hanım, dedi. Bu işle meşgul olacağım.
İki hafta geçmeden, genç kız, soğuk ışıklar altında hapishane koğuşundaki akşam
derslerine başlamıştı. İşi bittikten sonra, ince pardösüsünün yakasını kaldırıyor, süngülü
nöbetçilerin, zincirli kapıların arasından geçerek sokağa çıkıyor ve hızlı
adımlarla evine koşuyordu.
Hapishane müdürü de, milli eğitim müdürü gibi, hayretler içinde idi.
O, kavgacı, o geçimsiz mahkumlar, genç öğretmeni hem sevmeye, hem saymaya
başlamışlardı.
Kadınlar hapishanesinde ilk defa böyle bir hava esiyordu.
Fakat işinde inanılmaz bir başarı gösteren kızın, bir süre sonra acayip bir suçla
adliyeye götürüldüğünü görüyoruz.
Hakkındaki suçlama: Misyonerlik...
Gittikçe kabaran dosyalar, hep misyoner öğretmenden bahsediyordu.
Neler de neler yapmamıştı ki:
Kadınlar hapishanesi derken, Kinder Garten Teşkilatında çalışmalar, çocuklara iyi
insan olmak etrafında birtakım telkinler.
Bütün bunlar misyonerlik denilen şeyden başka ne idi....?
İş o kadar dallanıp budaklandı ki, Ankara'ya kadar intikal etmiş ve onca mühim işi
arasında Atatürk meseleyi merak etmişti.
- Bana misyoner öğretmenin dosyasını getiriniz, dedi.
Bütün bir gece o dosyayı inceledikten sonra, ertesi günü öğretmen Sıdıka Avar'ı
yanına çağırttı. Genç öğretmen Atatürk'ün karşısına çıktığı vakit bir yaprak gibi
titriyordu.
Atatürk, bu ufak-tefek kıza hayretle baktı.
- Misyoner öğretmen sensin, öyle mi?" diye sordu.
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Avar şaşırmıştı. Yavaşça,
- Efendim, ben öğretmen Avar, diye fısıldadı.
Atatürk, o zaman genç öğretmene doğru parmağını uzatarak yüksek sesle şunları
söyledi:
- Hayır. Sen misyoner Avar'sın. Bana, senin gibi misyonerler lazım.
Ondan sonra da Atatürk fikirlerini açıkladı:
"Bir toplum, daha ziyade aile yoluyla, bilhassa kadın yoluyla kazanılabilirdi. Genç
öğretmen Doğu'ya gidecekti.
Oradaki genç kızları, hatta bunların arasında hiç Türkçe bilmeyenleri bile
toplayacaktı....Onları, bu toplumun potasında yetiştirecekti; sonra bu çocuklar
birer ışık huzmesi altında köylere gönderecekti."
Sözlerinin sonunda:
- Git, memleketin içine gir, dağ köylerine uzan; orada bizden ışık bekleyen yarının
annelerini göreceksin, dedi.
Genç öğretmen, içi içine sığmaz bir halde Atatürk'ün yanından çıktı.
İşte yıllar ve yıllardır Avar, doğu illerinden birinde Kız Enstitüsü Müdürlüğünde bu
inanılmaz işle meşguldür. Şimdi; Elazığ, Tunceli, Bingöl çevrelerindeki halk, bu ufacıktefecik kadından bir azize gibi bahseder.
Onun hakkında iki yüze yakın mani, masal ve çocukların dilinde sayısız Avar
şarkıları vardır.
O, yol vermez, geçit tanımaz dağlara at sırtında tırmanır, dağ köylerinden, çoğu
esmer köy kızlarını toplar, onları kendi ceketine sarıp okuluna götürür.
Avar, Doğu'da gerçekten inanılmaz bir isimdir. Dağ tepesindeki köylere bu masal
kadının, öğrenci toplamak için gittiği zaman köylüler:
- Kızımı da götür, Avar...! diye atın üzengisine yapışıyorlar.
Şehre, Avar'ın okuluna gelen kızı, bir kere de üç-dört yıl sonra görünüz.
Ben, bir insan yaratma mucizesini orada gözlerimle gördüm
Hikmet Feridun ES
Hayat Dergisi 1957
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