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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
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Candan özge cand›r bana,
Kitaplar dostluktan yana,
Yol gösterir tüm cihana,
Kütüphane dünyam benim.
Ana sevgisinden s›cak,
‹nsanl›¤a açar kucak,
Raflarda bin bir çiçek,
Kütüphane yuvam benim.
Dört taraf› inci, mercan,
Her sayfada bir heyecan,
Ruhumuza can verir can,
Kütüphane deryam benim.
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Kitaplara eyle nazar,
Cahil mezar›n› kazar,
Her sat›rda sevgi yazar,
Kütüphane aynam benim.
Hikâyede çat›k kaﬂlar,
Romanda dökülür yaﬂlar,
Hayat kitaplarla baﬂlar,
Kütüphane s›lam benim.
Yaﬂat›rs›n yücelerde,
Gurur kalmaz nicelerde,
Yol al›r›m hecelerde,
Kütüphane sevdam benim.
M. Nihat MALKOÇ
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Güneﬂ, ufuktan kula¤›n› daha yeni göstermiﬂti
ki Walt Disney (Volt Disney)’in mikileri uyand›,
kitaplar›n üstünde atlay›p z›plamaya baﬂlad›.
Mikilerin sesini duyan di¤er kitaplar da gözlerini
açt›.
“N’oluyor?” diye gür sesiyle ba¤›rd› Don Kiﬂot:
“Her sabah sizin gürültünüzle mi uyanaca¤›m Allah
aﬂk›na!”
Don Kiﬂot yine at›n›n üstündeydi. K›l›c›n› sa¤a
sola sall›yordu. Mikilerin ço¤u korkmuﬂtu.
Biri cesaretini toplay›p konuﬂtu:
“Sen herkesi korkutsan da beni korkutamazs›n ﬂövalye dostum. O c›l›z at›nla
tahta k›l›c›n›n forsu Orta Ça¤larda kald›. Yel
de¤irmenleriyle savaﬂ›r gibi davranma
bizlere. Biraz kibar olmas›n› ö¤ren
bakal›m.”
“Benim forsum hiçbir ça¤da
geçmez ufakl›k.” dedi Don Kiﬂot
ve küçümseyerek bakt› mikilere.
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“Bu gece do¤ru dürüst uyuyamad›m.” diye konuﬂmas›n› sürdürdü: “ﬁu kitapl›kta say›m›z
ço¤ald›kça sayg› kalmad› do¤ru dürüst. ‹çinizde en yaﬂl›lardan biri benim. Ayn› zamanda en
hacimli, en kal›n olan› da... Biraz sayg› gösterilmez mi adama? Ne yaz›k ki göstermiyorsunuz.
Daha de¤ersiz kitaplarla bir tutmaya kalk›ﬂ›yorsunuz beni. Yaﬂland›¤›m için mi nedir, ﬂu mikiler
bile posta koymaya baﬂlad›lar bana. Ayn› yerde yat›r›yor, ayn› yerde ayakta tutuyorsunuz.
Biliyorsunuz, ben soylu s›n›ftan geliyorum her ﬂeyden önce. S›radan bir kitapla aram›zda baz›
farklar›n olmas› gerekmez mi? Ben bütün dünya dillerine çevrildim. Ayn› zamanda dünyan›n en
çok okunan kitab›y›m. Zamanla yar›ﬂt›m âdeta. Zaman eskidi, ben eskimedim…”
Daha konuﬂacakt› ki orta s›ralardan Güliver’in Gezileri sözünü kesti:
“Bir kez senin çocuk roman› olup olmad›¤›n hâlâ belli de¤il, Don
Kiﬂot kardeﬂ.” dedi. “Ayr›ca özetlenip k›salt›lm›ﬂs›n. Çocuklar daha
kolay anlay›p sevsinler diye mi yap›yorlar bunu? Do¤rusu senin
durumuna düﬂmeyi hiç istemezdim, oldu¤um gibi ç›kard›m
okurlar›m›n karﬂ›s›na. Sen çocuklar için yaz›lmad›¤›ndan yap›yorlar
bunu. Senin yerinde olsam ç›k›p giderim ﬂu çocuk kitaplar›n›n
aras›ndan.”
“Kim diyor çocuk roman› olmad›¤›m›?” dedi Don Kiﬂot:
“Bütün dünya çocuklar› okumuyor mu beni? Okuyor. Bütün
dünya çocuklar› zevk duymuyor mu? Duyuyor.
Öyleyse ben bir ‹spanyol oldu¤um kadar
dünyal›y›m da. Büyüklerin oldu¤u kadar
çocuklar›n da dostuyum.”
“Senin de pek özelli¤in yok.” dedi Fransal›
Küçük Prens. “Kendi kafana göre iki düﬂ ülkesi
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yaratm›ﬂs›n. Birinde Güliver’i devlerle karﬂ›laﬂt›r›yorsun, birinde de cücelerle... Hiç normal insan
bulunmaz m› senin dünyanda kuzum?”
“Güleyim bari senin bu sözüne.” dedi Güliver’in Gezileri: “Her insan›n bir dev, bir cüce yan›
bulunur. Ben bunu temsil ediyorum. Herkes kendini bende buldu¤u için bunca sevildim. Filmlerim,
tiyatrolar›m yap›ld› ayr›ca. Hepsi çok çok be¤enildi. Ama seni… Kitapl›¤›m›z›n sahibi bile okumad›
daha! Öyle de¤il mi?”
“Derslerden, oyundan bana zaman ay›rmad›ysa, az›c›k da tembelse bunun suçu bende mi?”
dedi Küçük Prens: Baksana, neredeyse güneﬂ do¤acak. Kuﬂlar uyand›; çiçekler,
kitaplar uyand›, o hâlâ yat›p duruyor.”
“Asl›nda sen pek anlaﬂ›lacak kitap de¤ilsin.” dedi Güliver’in
Gezileri: “Fazla okunmuyorsan bunun sorumlusu biraz da
sensin kuzum. Bu giz, bu kapal›l›k sende oldukça hep yaln›z
kalacaks›n çocuklar›n yan›nda.”
La Fontaine (La Fonten), sabahleyin erkenden kalkm›ﬂ,
elini yüzünü y›kam›ﬂ, kahvalt›s›n› yapm›ﬂt›.
“Tembel dedi¤iniz o çocuk beni üç kez okudu.” diye
söze kar›ﬂt›: “Ayr›ca defalarca arkadaﬂlar›na anlat›p durdu.
ﬁu koca kitapl›kta daha hiç okunmayanlar varken benim üç
kez okunmuﬂ olmam biraz düﬂündürmeli sizleri, bu durum
dünyan›n her köﬂesi için geçerli. La Fontaine’in ad›n› bilmeyen,
duymayan çocuk yoktur yeryüzünde. Hepsi en az bir fabl›m›
bilir. Her fabl›m›n arkas›ndan güldükleri kadar düﬂünürler de.
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Bu yüzden ben, komik oldu¤um kadar filozofum da... ‹sterseniz bir fabl›m›
anlatay›m sizlere.”
“Anlat anlat!” diye ba¤r›ﬂt›lar raflarda uyuklayan kitaplar. Bir
iki öksürdü La Fontaine, bo¤az›n› temizledi. Yavaﬂ yavaﬂ
anlatmaya baﬂlad›:
Kaplumba¤an›n biri b›km›ﬂ, usanm›ﬂ yaﬂad›¤› yerden.
Uzak ülkelerin özlemini çekmeye baﬂlam›ﬂ. Derdini iki örde¤e
açm›ﬂ: “‹stersen seni dünyan›n öbür ucuna uçururuz.”
demiﬂ ördekler. “Hem gezer hem bilgini, görgünü
art›r›rs›n”. “Olur.” demiﬂ kaplumba¤a. ‹ki ördek bir
de¤nek alm›ﬂlar a¤›zlar›na: “Haydi, tutun bakal›m.”
demiﬂler. “Ama sak›n a¤z›m› açay›m deme.” Kaplumba¤a
söz vermiﬂ konuﬂmamaya. A¤z›yla tutunmuﬂ de¤ne¤e.
Uçmaya baﬂlam›ﬂlar. Aﬂa¤›dan görenler ﬂaﬂ›rm›ﬂ: “ﬁuna
bak›n, kaplumba¤a uçuyor.” demiﬂler. Kaplumba¤a geveze
mi geveze... Bir parça da övüngen. “Elbette uçuyorum.”
der demez, a¤z›ndan kaç›rm›ﬂ de¤ne¤i. Düﬂüp karpuz
gibi k›r›l›vermiﬂ.
“Anlatt›¤›n pek de komik de¤il.” dedi ev sahibi durumunda
olan Nasrettin Hoca F›kralar›: “Evet, La Fontaine herkesi
güldürebilir, düﬂündürebilir. Ama Nasrettin Hoca’n›n güldürüp
düﬂündürmesinin ayr› bir tad› vard›r. ‹nsanlar› güldürüp
düﬂündürenler biraz Nasrettin Hoca’d›r. Ünüm dünyaya
yay›lm›ﬂt›r. Size La Fontaine gibi f›kra anlatmayaca¤›m. Ad›m›
anman›z, komikli¤imi ça¤r›ﬂt›rmaya yeter de artar bile.”
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Nasrettin Hoca, ters bindi¤i eﬂe¤ini sürüp giderken herkes kahkahalarla
gülüyordu.
Geriye döndü, kendine gülenlere seslendi:
“Eﬂe¤ime ters bindi¤im için gülüyorsunuz de¤il mi?” dedi.
“Evet” diye ba¤›rd›lar. “Onun için gülüyoruz.” dediler.
Nasrettin Hoca: “Bunu otomobil mi sand›n›z? Üstüne bindi¤im
bir eﬂek. Otomobiller gibi dikiz aynas› olsa arkam› görürdüm.
Olmad›¤›na göre, elbette ki ters binece¤im.”
“Uzun zamand›r sizleri dinliyorum.” dedi Andersen:
“Bak›yorum da herkes kendini övmeye çal›ﬂ›yor. Hepiniz
övünürken Danimarkal› Andersen’in masallar›n› unutup
gidiyorsunuz.
Örne¤in ‘Kibritçi K›z’ s›ms›cak bir masald›r, de¤il mi?
Danimarka’n›n kar›na, buzuna, f›rt›nas›na karﬂ› koyan o küçük
k›z›n kibritlerinin alevi de¤il, yüre¤inin s›cakl›¤›d›r. Bütün
Danimarkal›lar›n o so¤uklara benim masallar›mla direnip
karﬂ› koyduklar›n› hiç düﬂündünüz mü? Bana inanmazsan›z bir so¤uk havada aç›p okuyun masallar›m›.
S›ms›cac›k olacakt›r içiniz.”
...
Belki öteki kitaplar da konuﬂacak, övgüyle kar›ﬂ›k
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Geçen y›l alm›ﬂt› bunu. Daha bunun gibi pek
çok kitab› okuyamad›¤›n› düﬂündü. Bu süre
içerisinde de ilk sayfay› okuyup çevirdi. Bak›ﬂlar›
yaz›lar üzerinde uçmaya baﬂlad›. Su sesi, müzik
sesi gibi bir ﬂey doldurmaya baﬂlad› içini. Çocuk,
çok uzaklardan gelen bu sesi dinledi. Ses gittikçe
ço¤al›yor, kendisini sar›p içine al›yordu. Çocuk,
bu sesin nereden geldi¤ini anlad›: Az önce
tart›ﬂan kitaplar›n gürültüsü de¤ildi bu. Okudu¤u
sözcüklerden, cümlelerden gelen gizli bir sesti.

üzüntülerini, sevinçlerini, umutlar›n› dile getireceklerdi ki kitaplar›n sahibi çocuk birden gözlerini açt›. Güneﬂ, kentin gö¤ünde epeyce yükselmiﬂti.
Yata¤›nda bir kez gerindi çocuk. Günlerden
pazar oldu¤unu an›msad›. Bugün bir kitap
okunurdu. Gülümseyerek bakt› raflara. Elini
raflardan birine do¤ru uzatt›. Kitaplar›n hepsi
birden heyecanland›. Birer ad›m öne ç›k›p “Beni
oku! Beni oku!” diye ba¤r›ﬂmaya baﬂlad›lar.
“Susun!” diye ba¤›rd› çocuk: “Bugün çok
yüksek ç›k›yor sesleriniz!”
Her zaman duymazd› bu sesi. Kitaplar m›
konuﬂmazd›, kendi kulaklar› m› sa¤›r olurdu,
anlayamazd›. O zaman tek kitap olsun
okuyamazd›. ‹çi karar›rd›. Çoktand›r böyleydi.
Ama hava güzel mi, morali yüksek mi, duyard›
onlar›n sesini. Bu sesi duydu mu tamamd›,
okumaya iﬂtah› var demekti. Gelsin o
zaman kitaplar... Üzerlerine kapan›rd›
onlar›n. Saatlerce kendinden geçer, her
ﬂeyi unutup giderdi…
Kitaplardan birini çekip ald›. Uzak
ülkelerden, ta Arjantin’den yeni bir dosttu.

Mehmet GÜLER
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Nedir insanlar›n kitaplara olan bu düﬂkünlü¤ü? Kitaplar, hele romanlar
ve ﬂiir kitaplar›, neden insanlar›n hayat›nda bu kadar büyük bir yer al›yor?
Bence bunu cevapland›rmak için “‹nsan niçin okur?” sorusunu ilkin
cevapland›rmak gerekir. ‹nsanlar toplu olarak yaﬂad›klar› hâlde yine de
yarat›klar›n en yaln›zlar›d›r. D›ﬂtan birbirlerine yak›nd›rlar ama içten aralar›nda
ne uzakl›klar vard›r. (...)
Dünyada hiçbir dost, insana kitaptan daha yak›n de¤ildir. S›k›nt›m›z›
unutmak, donuk hayat›m›za biraz renk katmak, biraz ›ﬂ›k vermek, darac›k
dünyam›zda bulamad›¤›m›z ﬂeyleri yaﬂamak için tek çaremiz kitaplara
sar›lmakt›r… Herhangi bir yolculu¤a ç›karken hangi okuryazar yan›na bir iki
roman, bir iki ﬂiir kitab› almay› düﬂünmez. Yolculukta, ço¤u zaman oldu¤u
gibi çevremize bak›p dalmaktan yan›m›za ald›¤›m›z kitaplar› okuyamazsak
bile onlar› yine de elimiz alt›nda bulundurmak isteriz. Çünkü onlar›n can
yoldaﬂ› oldu¤unu biliriz. Düﬂünüyorum da ﬂu dünyadan kitaplar yok oluverse
yaﬂamak ne kadar güçleﬂir, çekilmez bir a¤›rl›k olur. Romanc› veya ﬂair için
yazmak nas›l dayan›lmaz bir ihtiyaçsa okuyucu için de yaz›lanlar› okumak
öyledir. En kötümser zamanlar›m›zda yard›ma onlar koﬂar. Nurullah Ataç,
ölüm yata¤›nda, kendisini görmeye gelen Sabahattin Teoman’a “Hastal›kta
a¤r›lar› dindirici en iyi ilaç ﬂiirmiﬂ, boyuna ﬂiir okuyorum.” dememiﬂ miydi?
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Kitap, bizi avuttu¤u gibi yükseltir de. K›sa hayat›nda insan›n edindi¤i tecrübeler ne kadar azd›r!
Oysaki ﬂiirler ve romanlar, yarat›c›lar›n›n türlü
iç tecrübeleriyle kaynaﬂ›r. Onlarla zenginleﬂir,
onlarla eksiklerimizi gideririz. Bir ﬂeyler ö¤renmek
için roman veya ﬂiir okundu¤unu sanm›yorum.
Sanatç› bir ﬂeyler ö¤retmek, baz› do¤rular›
göstermek için yazmam›ﬂt›r ki okuyucu ö¤renmek
için okusun! Fikir eseri ile sanat eserinin ayr›ld›¤› nokta
burada!
Dünyam›z› nas›l insans›z düﬂünemezsek insan› da kitaps›z
düﬂünemeyiz diyece¤im. Beyninde düﬂünce k›v›lc›m›n›n parlad›¤› andan
beri insan, düﬂündü¤ünü ve duydu¤unu türlü ﬂekillerle eline ne
geçirdiyse ona aktarmaktan kendini alamam›ﬂt›r. O gün bugün,
insan yaz›yor, yazd›¤›n› okutuyor. Y›llar, yüzy›llar geçiyor, bu
arada kimi kitap unutuluyor, kimi kitap hat›rlan›yor. Do¤anlardan çok ölenler var. Ama yaﬂayanlar aras›nda her zevkten, her düﬂünceden okuyucuya arkadaﬂl›k edecek kadar
tükenmek nedir bilmeyenler de çok…
Suut Kemal YETK‹N
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Az okuyoruz, çok az okuyoruz; okumuyoruz
hatta. Bizde okumak denince bir meslek elde
edene, bir diploma alana kadar okumak
anlaﬂ›l›yor. “ Çok okuyor, kendini harap ediyor
zavall›…” diyorlar. Zavall› da arzu edilen kâ¤›t
parças›na kavuﬂtu¤u zaman okumaktan,
baﬂkalar›n›n gözünde zavall› olmaktan kurtar›yor
kendini.
Ayd›n sayd›klar›m›z›n okumaya, kitaba
düﬂkün olmay›ﬂlar›n›n sebepleri aileden baﬂlay›p
okulda bitmektedir. Ailesinde kitaba, okuyana;
okulunda kitapl›¤a; ö¤retmeninde okuma
yolunda örne¤e, rehbere rastlamayan elbette
okumayacakt›r. Elbette kitaplar› sevmeyecek,
onlar› katlan›lmas› gereken bir yük olarak kabul
edecektir.
Ço¤u zaman çocuklar›n ellerinden ders
kitaplar› d›ﬂ›ndaki kitaplar al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ;
çocu¤a, “Dersini çal›ﬂ, o sana göre de¤il…”
denilmiﬂtir. Çocuk, bellemek ve s›n›f geçmek
zoruyla okunacak kitaplarla baﬂ baﬂa
b›rak›lm›ﬂt›r. Böyle bir kimse ileride kitaplar›
sevmeyecek, korkacakt›r onlardan.
Kitaplar zararl› olabilir mi? Kötü kitaplar

var m›d›r? Kitaplarda bizim düﬂündüklerimizin,
inand›klar›m›z›n tamamen aksi olan ﬂeyler yaz›labilir. E¤er kendi düﬂüncelerimiz, okudu¤umuz
baﬂka yazarlara bask›n ç›k›yorsa onun da
düﬂüncesine sayg› göstermekle birlikte eski
düﬂüncelerimizi sürdürürüz. Ancak geniﬂ görüﬂlü
olmayan kimseler kitaplardan korkarlar, onlara
yenilirler.
Kitaplar› olup da okumayanlar vard›r bir de.
Sayfalar› okunmak için aç›lmam›ﬂ kitaplar›n›
camekânl› kitapl›klar›n karﬂ›s›nda seyredenler
vard›r. Kitaplar süstür onlar için. “Ne çok kitab›
var.” diyecektir eﬂ dost. Tozlar›n›n al›nmas›
okunmalar›ndan daha önemlidir.
“Futbol seyircisi kadar kitap okuyucusuna
kavuﬂtu¤umuz gün, uygarl›k savaﬂ›n› kazanaca¤›z.” diyor Oktay Akbal. Çok hakl›...
Muzaffer HACIHASANO⁄LU
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Art›k oray› bir oyuncakçı san›rd›n›z. Özel
haz›rlanm›ﬂ renkli uçurtmalar, fileler içerisinde
sarkan naylon toplar, uçan balonlar, kavrulmuﬂ
çekirdek, kabuklu f›st›k ve cam kavanozlar
içerisinde sar›l› k›rm›z›l› leblebi ﬂekerleri
sergilenirdi.
Güz so¤uklar› art›p mevsimin ilk kar›
ya¤maya baﬂlay›nca da bu küçük dükkân küçük
bir pastaneye dönüﬂürdü. Sar› sakall› yaﬂl› bir
adam, önüne ba¤lad›¤› beyaz bir önlükle salep
satard›. Pirinç madeninden yap›lm›ﬂ, üzeri kabartma desenlerle süslü bir salep kazan› vard›.
Alt›n suyuna bat›r›lm›ﬂ gibi sapsar›yd›.

Okul yolunun üzerinde küçük bir k›rtasiye
dükkân› vard›. Belki de buraya k›rtasiye dükkân›
yerine “dört mevsim sat›c›s›” desem daha uygun
düﬂecek. Çünkü orada sat›lan ﬂeylerin günü
gününü tutmazd›.
Okullar›n aç›l›ﬂ›yla birlikte bütün dükkân okul
malzemeleriyle dolard›. Kap›n›n önüne b›rak›lm›ﬂ
tahta kanepenin üzerine s›ra s›ra okul kitaplar›
dizilirdi. Sa¤l› sollu vitrinler, sanki bir renk
cümbüﬂüne bürünürdü. Boya kalemleri, kokulu
silgiler, ucu püsküllü kalem baﬂl›klar›, pergel
tak›mlar›, cetveller ve daha bir y›¤›n ﬂey…
‹lkbahar rüzgârlar› esmeye baﬂlay›nca
dükkân›n çehresi birden de¤iﬂiverirdi.
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Kazan, cam›n önünde durdu¤u için alt›nda k›s›k bir ateﬂin yand›¤›n› görürdük. Salep kazan›n›n
iki kulpu da gövdesi gibi süslüydü. Hatta kulplar›n›n iki yan›nda, yeni Türk harfleriyle yaz›lm›ﬂ
küçük birer “Besmele” levhas› as›l› dururdu.
Gerek okula gidip gelirken gerekse küçük kardeﬂimi gezdirmeye ç›kard›¤›mda, bu dükkân›n
önünde beﬂ on dakika oyalan›rd›k. Benim as›l dikkatimi çeken ﬂey, sol taraftaki tozlu vitrine
konulmuﬂ bir masal kitab›yd›. Kapa¤›ndaki renkli resimlere bay›l›yordum. Kim bilir, içinde daha
ne güzel ﬂeyler vard›. Dükkân sahibinin aylardan beri de¤iﬂtirmedi¤i tek yer, bu küçük vitrindi.
Buraya k›rtasiye dükkân› gözüyle bakman›n gerçek nedeni de bu olsa gerek.
Vitrindeki masal kitab›n›n büyülü görüntüsüne ra¤men sadece bir seyirci olarak kal›yordum.
Okul harçl›¤›m›n azl›¤› nedeniyle, fiyat›n› bile sormaya cesaret edemiyordum.
Bir cumartesi günüydü. Babam›n küçük kardeﬂime yirmi beﬂ kuruﬂ verdi¤ini gördüm. Allah
biliyor ya, onu ikna edip elinden almay› düﬂündüm. Kendi harçl›¤›mla birleﬂtirip vitrindeki masal
kitab›n› alabilece¤imi düﬂünüyordum ama kardeﬂim bu iﬂe hiç yanaﬂm›yordu. Onun niyeti horoz
ﬂeker almakt›. Hem de beﬂ tane… Ne kadar dil döktüysem fayda vermedi. Yine de bir
umut ›ﬂ›¤› belirir diye, onunla birlikte okul yolundaki bakkallara kadar ben de yürüdüm.
El ele tutuﬂmuﬂtuk. Belki niyetini de¤iﬂtirir diye onunla daha yumuﬂak
ve daha samimi konuﬂmaya çal›ﬂ›yordum. Bakkallar›n bulundu¤u yere
yirmi üç ayakl› bir taﬂ merdivenden iniyorduk. Basamaklar›n birinde
kocaman bir ekmek parças› gördük.
Tak›r tak›r kurumuﬂtu. Gelip geçenlerin ayaklar› alt›nda parça parça
ezilip da¤›lm›ﬂt›. Küçük kardeﬂim benden önce at›l›p:
— Aman ne kadar günah! Herkes ezip geçmiﬂ,
dedi.
Sonra yere çömelip o
minik elleriyle yerdeki k›r›nt›lar›
toplay›p yandaki bir duvar›n
üzerine koymaya baﬂlad›. Ben de
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ona yard›m ettim.
— Hiç olmazsa kuﬂlar yer, dedim. Aferin sana Selim.
— ‹kinize de aferin, dedi baﬂka bir ses.
Dönüp bakt›m, otuz-otuz beﬂ yaﬂlar›nda, iyi giyimli, temiz yüzlü bir adam, bize bak›p
gülümsüyordu. Elinde güzel bir çanta vard›. Selim’le ikimizin yanaklar›n› okﬂad›ktan sonra
merdivenlerden inip gitti.
Bakkal›n bulundu¤u okul yoluna gelince, her zaman oldu¤u gibi yine k›rtasiyecinin
önünde durduk. Aln›m›z› vitrinin cam›na dayay›p yeniden o masal kitab›n›
seyretmeye koyulduk. ‹lk konuﬂan kardeﬂim oldu:
— Bu kitab›n ad› ne abi?
— Binbir Gece Masallar›.
— Yani o kadar çok masal m› var içinde?
— Sadece masal m›? Ayn› zamanda birbirinden güzel renkli
resimlerle dolu.
— Kelo¤lan da var m›d›r?
— Olmaz olur mu? Alaaddin’in Lambas› bile var. Oku oku
bitmez. Keﬂke param yetse de alabilsem. Her
akﬂam sana okurdum.
Bu sözleri özlem dolu bir burukluk ile
söylemiﬂtim. Küçük kardeﬂimin merhamet
duygular› iyice kabarm›ﬂ olacak ki ani bir
hareketle elindeki yirmi beﬂ kuruﬂu bana uzatt›.
— Hadi öyleyse, dedi. Horoz ﬂekerlerinden
vazgeçtim. Girip alal›m.
O andaki sevincimi bir görmeliydiniz.
Küçük kardeﬂimi üç kere kucaklay›p
öptüm. Daha sonra onu da yan›ma
al›p içeri dald›m. Elimdeki paralar›
tezgâh›n üzerine b›rak›p:
— Vitrindeki masal kitab›n›
istiyorum, dedim.
Yüre¤im küt küt vuruyordu. Çok heyecanl›yd›m.
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Dükkândaki adamlar›n yüzlerine bile bakm›yordum. K›rtasiyenin sahibi, önüne b›rakt›¤›m bozuk
paralar› geri itekleyip:
— Sen ne diyorsun koçum, dedi. O kitap çok pahal›, bu parayla olmaz.
Sanki tepemden aﬂa¤› kaynar sular boﬂald›. Bütün umutlar›m yok olmuﬂtu. Nerdeyse dükkân›n
ortas›nda düﬂüp bay›lacakt›m. Küçük kardeﬂim aval aval surat›ma bak›yordu. ﬁaﬂk›n bir hâlde
d›ﬂar› ç›kmaya haz›rlan›yordum ki omzuma bir el dokundu. Hemen tan›d›m.
Merdivenlerden inerken yanaklar›m›z› okﬂay›p “aferin” diyen amcayd› bu… Her
nas›lsa onun orada oldu¤unu daha önce fark etmemiﬂtim. Adam omuzlar›m›
b›rakm›yordu. Dükkân sahibine dönüp:
— Veysel Day›, dedi. Ver o kitab› bu delikanl›ya…
Bu iki yumurcak, ekme¤in de¤erini de biliyor
paran›n nereye harcanaca¤›n› da… Bir de¤il, üç
tane masal kitab› helâl olsun onlara. Sonra
cebinden bir tomar para ç›kart›p dükkân sahibine uzatt›. Vitrindeki pahal› masal kitab›n›n
yan› s›ra iki küçük kitap da kardeﬂime
verdiler. Sevincim yeniden doruk
noktas›ndayd›. Kim oldu¤unu bile
bilmedi¤im o temiz yüzlü
amcaya teﬂekkür ettikten
sonra koﬂarak evin yolunu
tuttuk. Tabi, elimizde birer
tane de horoz ﬂekeri…
Üzeyir GÜNDÜZ
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2.
• MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
• ATATÜRK’ÜN F‹K‹R DÜNYASI
• ATATÜRK’TEN ANILAR
• 100. YIL ATATÜRK MARﬁI (Serbest Okuma Metni)
• ANADOLU’NUN SES‹ (Serbest Okuma Metni)
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Türklerle beraber pek çok farkl› milletin de
içinde yer ald›¤› Osmanl› Devleti bu ﬂekliyle çok
uluslu bir yap›ya sahipti. Bu yap› içinde yer alan
milletler Osmanl› Devleti çat›s› alt›nda 19. yüzy›la
kadar birlik ve beraberlik içinde huzur ve güven
ortam›nda yaﬂad›lar. Ancak Frans›z ‹htilali’nin
etkisiyle özellikle Balkanlarda ayr›l›kç› fikirler
ortaya ç›kmaya baﬂlad›. Frans›z ‹htilali ile ortaya
ç›kan “Milliyetçilik” ak›m›, Osmanl› Devleti
içindeki uluslar› etkiledi. Bu uluslar, Osmanl›
topraklar›na göz diken devletlerin de k›ﬂk›rtmas›yla isyan edip ba¤›ms›zl›k çabas› içine
girdiler. Bu sebeple Atatürk’ün de do¤du¤u
ﬂehri içine alan Balkanlar, XIX. yüzy›lda pek çok
siyasi çat›ﬂman›n oldu¤u bir bölge olarak tarihe
geçti.
Balkanlarda h›zla yay›lan bu ayr›l›kç› fikirler,
Osmanl› Devleti’ni zaman içinde çok ciddi
s›k›nt›lara düﬂürmüﬂtür. Ayd›nlar ve devlet

adamlar› bu s›k›nt›lar› ortadan kald›rmaya yönelik
çeﬂitli aray›ﬂlara girmiﬂler, farkl› fikir ve görüﬂler
ortaya koymuﬂlard›r. Bu görüﬂ ve düﬂüncelerin
ortak amac›, Osmanl› Devleti’ni içinde bulundu¤u
zor durumdan kurtarmakt›.
Osmanl› ayd›nlar›, özellikle Selanik ﬂehrinde
örgütlenmiﬂler, düﬂüncelerini geniﬂ kitlelere
yaymak amac›yla burada çeﬂitli gazete ve
dergiler ç›karm›ﬂlard›. Selanik, çeﬂitli insanlar›n,
dillerin, dinlerin, düﬂüncelerin kaynaﬂt›¤› bir
ﬂehirdi. 1881 y›l›nda Selanik’te dünyaya gelen
Atatürk’ün çocukluk ve gençlik dönemi, yukar›da
anlatt›¤›m›z sosyal, siyasi ve kültürel ortam
içinde geçmiﬂtir. Onun ﬂahsiyetinin ﬂekillenmesinde ve fikir hayat›n›n oluﬂmas›nda Osmanl›
Devleti’nin içine düﬂtü¤ü s›k›nt›lar›n önemli pay›
oldu¤u muhakkakt›r.

26

Atatürk’ün babas› Ali R›za Efendi, annesi ise Zübeyde
Han›m’d›r. ‹yi bir e¤itim alm›ﬂ olan Ali R›za Efendi gümrük memurlu¤u yapm›ﬂt›r, Zübeyde Han›m ise okuma yazma bilen
kültürlü bir han›mefendidir. Ö¤renim hayat›na annesinin iste¤i
üzerine mahalle mektebinde baﬂlayan Mustafa, daha sonra
Selanik’teki ﬁemsi Efendi Mektebine kaydoldu ve ilkokulu
burada bitirdi. Mahalle mekteplerinden farkl› olarak bu
okulda yeni ö¤retim metotlar› uygulanmakta, okumay› ve
yaz› yazmay› kolaylaﬂt›racak araç ve gereçler kullan›lmaktayd›. Modern ö¤retim yapan bu okul, Mustafa’n›n fikrî
geliﬂimini olumlu etkiledi. Mustafa, bu okulda okurken
babas›n› kaybetti. Ali R›za Efendi’nin ölümü üzerine Zübeyde
Han›m çocuklar› ile birlikte, Selanik yak›nlar›nda yaﬂayan
kardeﬂi Hüseyin Efendi’nin çal›ﬂt›¤› çiftli¤e yerleﬂti. Çiftlik
hayat› sebebiyle Mustafa’n›n ö¤renim hayat› bir süre
aksad› ancak Mustafa’n›n en büyük iste¤i e¤itim hayat›na
devam etmek, ülkesi ve milletine hizmet edecek bir
genç olarak yetiﬂmekti. Bu düﬂünce ve istekle Mustafa
e¤itimine devam etmek için annesinin de onay›yla
Selanik’e döndü. Burada teyzesinin yan›nda
ö¤renimine devam etti.
Selanik sokaklar›nda gördü¤ü
üniformal› subaylar Mustafa’n›n ilgisini
çekiyordu. Bu ilgi onu askerî okulda
okumaya yöneltti. Mustafa, asker
olmak için Selanik Askerî Rüﬂtiyesi
(ortaokul) s›navlar›na girdi ve s›nav›
kazand›. Böylece üstün baﬂar›larla
dolu askerlik hayat› baﬂlam›ﬂ oldu.
‹yi bir ö¤renci olan Mustafa, k›sa
sürede bütün ö¤retmenlerinin
dikkatini çekti. Özellikle matematik
ö¤retmeni Yüzbaﬂ› Mustafa Bey
onunla yak›ndan ilgilendi. Mustafa’n›n
derste gösterdi¤i baﬂar›lardan
etkilenen ö¤retmeni ona “Senin ad›n
da Mustafa benim ad›m da. Bu böyle
olmayacak, aram›zda bir fark
bulunmal›. Bundan sonra senin ad›n
Mustafa Kemal olsun.” dedi.
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Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüﬂtiyesini
bitirdikten sonra Manast›r Askerî ‹dadisine (lise) girdi.
Mustafa Kemal lisede de çok baﬂar›l› bir ö¤renci
olarak hem ö¤retmenlerinin hem de arkadaﬂlar›n›n
takdirini kazand›. Askerî lisede Mustafa Kemal’in
sevdi¤i derslerden biri de tarihtir. Tarih ö¤retmeni
Kola¤as› Mehmet Tevfik Bey’in derin tarih bilgisi
onda tarih bilinci uyanmas›n› sa¤lad›. Mustafa
Kemal’in lisede baﬂlayan bu tarih sevgisi ve bilinci,
hayat›n›n sonuna kadar artarak devam etmiﬂtir.
Atatürk, askerî lisenin ard›ndan ‹stanbul’da Harp
Okulunu ve Harp Akademisini bitirerek 1905 y›l›nda
askerlik görevine baﬂlad›. ‹lk olarak ﬁam’a tayin edildi.
Osmanl› Devleti’ni parçalayarak toprak elde etmek
isteyen ‹talyanlar›n Libya’ya sald›rmas› üzerine orada
vatan› kahramanca savundu.
Birinci Dünya Savaﬂ›’nda bir lider olarak tan›nmas›n› sa¤layacak Çanakkale Savaﬂlar›’na kat›ld›
ve bu savaﬂta büyük baﬂar›lar gösterdi.
Mustafa Kemal Paﬂa, Çanakkale Savaﬂlar›’nda,
emrindeki askerlerine ﬂöyle söylemiﬂtir: “Ben size
taarruzu de¤il, ölmeyi emrediyorum.” Çanakkale
Savaﬂlar›’ndaki baﬂar›ya ra¤men Osmanl› Devleti
Birinci Dünya Savaﬂ›’ndan ma¤lup ayr›ld›. Savaﬂ›
kazanan ülkeler ile Osmanl› Devleti aras›nda yap›lan
antlaﬂman›n sonucunda ülkemiz iﬂgal edilmeye
baﬂland›. Antlaﬂmadan sonra cephedeki görevi son
bulan Mustafa Kemal, 13 Kas›m 1918 tarihinde
‹stanbul’a geldi. Burada ‹tilaf Devletlerinin donanmas›yla karﬂ›laﬂ›nca yan›ndaki yaverine dönerek
“Geldikleri gibi giderler.” dedi. Bu söz, onun düﬂman›
yurttan atma kararl›l›¤›nda oldu¤unu gösteriyordu.
Düﬂüncelerini gerçekleﬂtirmek için çeﬂitli seçenekler
belirledi. ‹stanbul’da bulundu¤u müddetçe devletin
ileri gelenleriyle görüﬂtü, onlarla fikirlerini paylaﬂt›
ancak bu görüﬂmelerden pek olumlu bir netice
alamad›. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paﬂa, devletin
ve milletin ‹stanbul’da oturularak kurtulamayaca¤›n›
anlad›.
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Tüm çal›ﬂmalar›nda planl› hareket eden Mustafa Kemal
Paﬂa’ya göre art›k Anadolu’ya geçip Millî Mücadeleyi
baﬂlatmaktan baﬂka çare yoktu. ‹zmir’in düﬂmanlar
taraf›ndan iﬂgalinden bir gün sonra Mustafa Kemal Paﬂa
müfettiﬂlik göreviyle Samsun’a hareket ederek burada
Kurtuluﬂ Hareketini baﬂlatt›. Millî Mücadele ruhu
etraf›nda Türk milletini düﬂmana karﬂ› birleﬂtirdi.
Samsun’da baﬂlayan Millî Mücadele hareketi k›sa
bir zaman içinde tüm ülkeye yay›ld›. Mustafa Kemal
Paﬂa, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na önderlik ederek Türk
milletini bu savaﬂta zafere ulaﬂt›rd›.
Kurtuluﬂ Savaﬂ› baﬂar›yla sonuçlanm›ﬂt›.
Ancak uzun y›llar devam eden savaﬂlar, ülkenin
her yönden geri kalmas›na sebep olmuﬂtu. Siyasi,
sosyal ve ekonomik alanlarda yeniden yap›lanmaya
ihtiyaç vard›. Mustafa Kemal, yönetimin millete ait
oldu¤una inan›yordu. Bunun için henüz Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’n›n baﬂlang›c›nda 23 Nisan 1920’de Türkiye
Büyük Millet Meclisini açt›. TBMM’nin aç›lmas›,
cumhuriyet idaresine giden yolun ilk ad›mlar›yd›. Bununla
birlikte saltanat devam ediyor ve bu durum ulusal egemenli¤in
önünde önemli bir engel olarak duruyordu. 1 Kas›m 1922’de,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde al›nan kararla saltanat kald›r›ld›.
Mustafa Kemal, Mecliste yapt›¤› konuﬂmada bundan sonra ülke yönetiminin Türkiye Büyük Millet
Meclisi eliyle olaca¤›n› ilan etti. 13 Ekim 1923’te Ankara, TBMM karar› ile baﬂkent seçilirken 29
Ekim 1923’te de Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal ilk cumhurbaﬂkan›m›z seçildi.
Sosyal ve siyasi alanlarda gerçekleﬂtirilen ink›laplar ve ekonomide at›lan ad›mlar ile ça¤daﬂ
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri at›ld›. Sanayi hamlesi ile yurdun birçok yerinde fabrikalar aç›ld›.
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Kad›n-erkek eﬂitli¤ini sa¤lamaya yönelik
kanunlar düzenlendi. Kad›nlara seçme ve seçilme hakk› tan›nd›. Harf ink›lab› gerçekleﬂtirilerek
günümüzde kulland›¤›m›z “Yeni Türk Harfleri”
kabul edildi (1 Kas›m1928).
1934 y›l›nda Soyad› Kanunu ç›kar›ld›.
Bunun üzerine Mustafa Kemal Paﬂa’ya Türk
milleti ad›na TBMM taraf›ndan “Atatürk” soyad›
verildi.
Vatan›n› ve milletini çok seven Atatürk, bu
u¤urda can›n› feda etmekten kaç›nmazd›. Ülkesi
ve milleti için girdi¤i savaﬂlarda hep ön safta
olmas› bunun en güzel örne¤idir. Çanakkale
Savaﬂlar›’nda Anafartalar Grubu Komutan› olan
Mustafa Kemal Atatürk’ün vücuduna bir ﬂarapnel
parças› isabet etmiﬂ, sa¤ cebinde taﬂ›d›¤› saat
kendisini ölümden kurtarm›ﬂt›. Sakarya Meydan
Savaﬂ› devam ederken talihsiz bir ﬂekilde at›ndan
düﬂmüﬂ, bunun üzerine kaburga kemi¤i k›r›lm›ﬂt›.
Milleti için her türlü zorlu¤a katlanan Mustafa
Kemal Atatürk, bu olay sonras›nda cepheden
ayr›lmam›ﬂ, sedye üzerinde bile olsa savaﬂ›
yerinde yönetmeye devam etmiﬂtir.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk
cumhurbaﬂkan› olan Mustafa Kemal Atatürk,
baﬂar›l› bir lider olarak bütün dünyaca tan›nm›ﬂ,
onun bar›ﬂç› kiﬂili¤i ve lider karakteri di¤er
milletlere örnek teﬂkil etmiﬂtir. Hayat› boyunca
birçok savaﬂ›n içinde bizzat yer alan Atatürk,
savaﬂ›n ülke halklar›na getirdi¤i zorluk ve
s›k›nt›lar› çok iyi bildi¤inden “Yurtta bar›ﬂ,
dünyada bar›ﬂ!” ilkesini benimsemiﬂ bir devlet
adam›yd›.
Mustafa Kemal Atatürk’ü baﬂar›l› k›lan en
önemli özelliklerinden biri de milletine olan
sonsuz güvenidir. Ona göre Türk milletinin
karakteri; ba¤›ms›zl›k, kahramanl›k, cesaret,
çal›ﬂkanl›k ve vatan sevgisi ile örülüdür. Tarihin
her döneminde yüksek medeniyetler kurmuﬂ
olan Türk milleti, güzel sanatlar ve bilim alan›nda
da insanl›k tarihine ölmez eserler b›rakm›ﬂt›r.
Türk milletini ça¤daﬂ medeniyetler seviyesine
yükseltmeyi hedefleyen Atatürk, att›¤› her
ad›mda milletinden ald›¤› destekle, milleti ile
beraber hareket etmiﬂtir. O, milletine olan
inanc›n› ve güvencini Onuncu Y›l Nutku’nda ﬂu
sözlerle ifade eder: “Türk milletinin karakteri

yüksektir, Türk milleti çal›ﬂkand›r, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle
güçlükleri yenmesini bilmiﬂtir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte oldu¤u terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafas›nda tuttu¤u meﬂale müspet
ilimdir.”
Atatürk, baﬂar›l› bir asker ve devlet adam›
olman›n yan›nda bir düﬂünce adam› olarak da özel
hayat›nda çok farkl› ilgileri olan örnek bir kiﬂili¤e
sahipti. Zengin bir kütüphanesi olan Atatürk, kitap
okumay› çok sever ve okudu¤u bir kitab› bitirmeden
b›rakmazd›. Frans›zca ve Almancay› bilirdi. Müzik
dinlemek, ata binmek ve yüzmek onun özel hobileri
aras›nda yer al›rd›. Yöresel oyunlar›m›zdan Zeybek
oyununu, ata sporumuz güreﬂi çok sever, Rumeli
türkülerini ilgi ve be¤eni ile dinlerdi.
Ülkesine ve milletine mal olmuﬂ bu büyük
devlet adam› 1937 y›l›nda mal varl›¤›n› devletin
çeﬂitli kurumlar›na ba¤›ﬂlad›. 1938 y›l›n›n sonlar›na
do¤ru hastal›¤› iyice artan Mustafa Kemal Atatürk,
o y›l›n 10 Kas›m’›nda ‹stanbul Dolmabahçe
Saray›’nda hayata gözlerini yumdu. Önce Ankara
Etnografya Müzesinde geçici kabre konan naaﬂ›,
15 y›l sonra 1953 y›l›nda An›tkabir’e taﬂ›nd›. Her y›l
10-16 Kas›m Atatürk Haftas›’nda onun hayat›n›,
baﬂar›lar›n›, ülkemize yapt›¤› hizmetleri hay›r ve
iyilikle anar, ona olan ﬂükranlar›m›z› içtenlikle dile
getiririz.
KOM‹SYON
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Düﬂünmek, insanlara has özel bir yetenektir.
‹nsano¤lu; büyük da¤lar› aﬂmas›n›, denizleri
geçmesini, Ay’a ayak basmas›n› düﬂünebilir
olmas›na borçludur. ‹nsanda düﬂünebilme
yetene¤i olmasayd› bugünkü medeniyetten söz
edilebilir miydi?
Dünyan›n bugünkü medeniyet seviyesine
ulaﬂmas› için birçok fikir adam›n›n kafa yordu¤u
muhakkakt›r. Atatürk de pek çok konuda fikir
üretmiﬂtir. Ancak o, ayn› zamanda büyük bir
devlet adam› oldu¤undan, fikirlerini uygulama
imkân› bulabilmiﬂtir. O, bu özelli¤iyle di¤er
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düﬂünürlerden ayr›l›r.
Atatürk, düﬂünmeye önem veren bir liderdi.
“Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri
harekete geçirmek birinci iﬂimiz olmal›d›r.”
cümleleri, onun bu konudaki görüﬂlerini özlü bir
ﬂekilde yans›tmaktad›r. Fikir üretebilmek için
ak›l yürütmek gerekir. Bu sebeple o, fikir üretebilmenin temeli olarak ak›l ve bilimi görmüﬂtür:
“Dünyada her ﬂey için, maddiyat için, maneviyat
için, baﬂar› için en hakiki yol gösterici ilimdir,
fendir.” özdeyiﬂi onun bu yönünü aç›kça ortaya
koymaktad›r.

Atatürk’ün fikir dünyas›n›n oluﬂmas›nda ve
ﬂekillenmesinde içinde bulundu¤u sosyal ve
siyasi ortam›n etkileri yan›nda çocuklu¤undan
itibaren kitap okumaya olan ilgi ve sevgisinin
çok önemli bir yeri vard›r. O, cephede savaﬂ
s›ras›nda bile kitap okumaya özellikle zaman
ay›rm›ﬂ bir komutand›. Devlet adam› olarak
ülkeyi idare ederken okumaya ay›rd›¤› zaman
daha fazla olmuﬂtur. Atatürk, “Kitap okumasayd›m bu yapt›klar›m›n hiçbirini yapamazd›m.”
sözü ile kitap okuman›n ne denli önemli oldu¤unu ifade etmiﬂtir.
Fikir ile kültür aras›nda s›k› bir iliﬂki vard›r.
Çünkü kültür, yüksek fikirlerin ürünüdür.
Atatürk’ün ifadesiyle “Kültür; okumak, anlamak,
görebilmek, görebildi¤inden anlam ç›karmak,
ders ç›karmak, ders almak, zekây› terbiye
etmektir.” Bu cümleden anlaﬂ›l›yor ki okuyarak, dinleyerek, görerek, araﬂt›rarak, gördüklerinden ve araﬂt›rd›klar›ndan anlam ç›kararak
k›saca zekây› terbiye ederek kültürlü olunabilir.
Bu sebeple onun fikir dünyas›nda kültürün apayr›
bir yeri vard›r: “Kültür iﬂlerimiz üzerine milletçe
gönüllerimizin titredi¤ini bilirsiniz. Bu iﬂlerin
baﬂ›nda da Türk tarihini do¤ru temeller üzerine

kurmak, öz Türk diline de¤eri olan geniﬂli¤i
vermek için candan çal›ﬂmakta oldu¤umu
söylemeliyim.” Bu cümleler, onun ak›l ve bilim
›ﬂ›¤› alt›nda kültürümüzün bir parças› olan tarihimize bilinçli bir ﬂekilde bakt›¤›n› göstermektedir. Büyük bir tarih sevgisine ve bilgisine
sahip oldu¤unu, yapt›¤› çal›ﬂmalarla da ortaya
koymuﬂtur. Türk Tarihi Tetkik Cemiyetini kurdurmuﬂ, kurucu ve koruyucu baﬂkan› olmuﬂtur.
Yo¤un iﬂlerine ra¤men cemiyetin toplant›lar›na
bizzat kat›lmas›, onun tarihe olan sevgisini
göstermektedir. Bu sebeple tarih sevgisi ve
bilgisi, onun fikir hayat›n› oluﬂturan etkenlerden
biridir.
Diyebiliriz ki Atatürk, büyük bir asker ve
devlet adam› oldu¤u kadar büyük bir fikir
adam›d›r. ‹nk›laplar›ndaki baﬂar›s›n› kültürümüzü
iyi bilmesine, tarihimizi sevmesine ve fikrî üretkenli¤ine ba¤lamak yanl›ﬂ olmaz. Bir lider olarak
ortaya koydu¤u ilkeler, onun fikir dünyas›n›n
eseridir. Bu sebeple ortaya koydu¤u ilkeler,
düﬂüncelerinin pek ço¤unu kapsar.

As›m ONAT
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— Vatandaﬂ›n en büyük hakk› ve en

Atatürk, Ankara K›z Lisesini ziyarete gi-

büyük ödevi nedir?

diyordu. S›n›flara girilip ç›k›lacakt›. Kap›lardan birinin önünde durdu. ‹çeride ne dersi

S›ra ile birçok ö¤renci, bu soruya ce-

oldu¤unu sordu. Müdür, “Yurt Bilgisi” dersi

vaplar arad›. Düﬂüncelerini söylediler.

oldu¤unu söyledi.

Atatürk, kimisini be¤eniyor, kimisini uygun

Atatürk:

bulmuyordu. Fakat kimsenin hat›r›n›

— Girebilir miyiz, diye sordu.

k›rmamaya gayret etti¤i belli oluyordu.

Müdürün verdi¤i olumlu cevap üzerine

Atatürk’ü tan›yanlar, yine bir büyük ink›lap

kap›y› vurdu. S›n›fa girdi. Biraz ders dinledi.

öncesinde oldu¤umuzu sezmekte gecikmiyorlard›.

Sonra ö¤retmene:
— ‹zin verir misiniz, ben de bir soru
soray›m, dedi.
Atatürk’ün sordu¤u soru ﬂu idi:
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Sonunda verilen çeﬂitli cevaplar›

leyi yapm›ﬂlard›r. Siz de onlar›n hakk› olan

Atatürk, toplad› ve bir cümle içinde anlatt›:

seçmek ve seçilmek hakk›na ereceksiniz.

— Vatandaﬂ›n en büyük hakk› seçim

Fakat demin söylediklerimi hat›rlaman›z
gerekir. Milletvekili seçer ve milletvekili

ve en büyük ödevi de askerliktir.

olursunuz fakat ayn› zamanda asker de

Bu sözler tebeﬂirle tahtaya yaz›ld›.

olacaks›n›z.

Ondan sonra Atatürk ﬂu soruyu sordu:

S›n›f› dolduran genç k›zlar, hep bir

— Milletvekili olmak ister misiniz?

a¤›zdan:

Bu beklenmeyen sorunun ard›ndan bir
heyecan havas› do¤du. Herkes, ateﬂli ateﬂli

— Oluruz, diye ba¤r›ﬂt›lar.

konuﬂmaya baﬂlad›. Genç k›zlar, Atatürk’ü

Herkes yeni bir ink›lab›n tarihî gününü
yaﬂad›¤›n› anlam›ﬂt›.

âdeta bir an önce bu karar› vermeye

Pek az zaman içinde, kad›nlara seçme

sürüklemek istiyorlard›. O da gördü¤ü ilgiden

ve seçilme hakk›n› veren yasa kabul edildi.

memnun kal›yordu.

K›z okullar›na da askerlik dersi kondu.

Sonunda Atatürk:
— Dünyada kad›nlar, seçmek ve seçilmek hakk›n› kazanmak için çok müca-

Ahmet Bekir PALAZO⁄LU

dele etmiﬂlerdir. Biz, size hiç mücadele
etmeden bu hakk› veremezdik. Fakat büyük
Türk tarihi boyunca analar›n›z bu mücade35

insan oldu¤u, kelimenin tam anlam›yla bir
insan oldu¤u için emsalsizdir.” dedi. Sonra
da ﬂu yarg›s›n› aç›klad›:
“Mimar Sinan, Türk kültürünün do¤urdu¤u ve Türk kültürüne hizmet etmekten
baﬂka bir ﬂey düﬂünmeyen bir deha idi.”
O günün tarihi 2 A¤ustos 1935 idi. Tam
bir saat, on dakika sonra “vakit tam gece
yar›s›” olacakt›. Kalemini ald›, önündeki
kâ¤›da bir ﬂeyler yazd›. Herkes, onun s›k
s›k yapt›¤› gibi yine bir konuda not almakta
oldu¤unu sand›. Fakat bu kez Mustafa
Kemal Atatürk, kendi unutmamas› için
önemli bir konuyu not ediyor de¤il milletin
çok de¤erli bir ustay› hep an›msamas› için
kâ¤›da bir “emir” yaz›yordu:
“Sinan’›n heykelini yap›n›z. 2/08/1935.
Saat 22:50.”
Atatürk, ne bir mimar ne de sanat›n
herhangi bir dal›nda uzmanl›k sahibi bir
kiﬂiydi. Fakat o, sanatç›n›n ve sanatkâr›n
bir ülkenin geliﬂmesindeki itici gücünü çok
iyi bilen, sanata ve sanatç›ya sayg›l› bir
“ayd›n”d›. Onun, Mimar Sinan’›n heykelinin
yap›lmas› için emir vermesi ise bir devlet
adaml›¤› sorumlulu¤u yan› s›ra bir ayd›n
sayg›s›n›n da sonucuydu.

Atatürk, akademik konular›n görüﬂüldü¤ü, tart›ﬂ›ld›¤› ünlü “sofra sohbetleri”nden birinde bir akﬂam, sofras›ndaki
konuklar›na hiç de beklemedikleri bir soru
sordu:
“Mimar Sinan neden büyüktür?” dedi.
Konuklar›n, konuﬂma s›ras› kendilerine
geldi¤inde görüﬂlerini bildirmelerinden sonra
sözü kendi ald›:
“Sizlerin de belirtti¤iniz gibi Mimar
Sinan, elbette yap›tlar›n›n çoklu¤u, çeﬂitli
oluﬂu, eﬂsizli¤i nedeniyle de büyüktür ama...”
dedi ve kiﬂisel görüﬂünü belirtti:
“Mimar Sinan, her ﬂeyden önce bir

Songül SAYDAM
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Atatürk’ün bünyesi güçlü ve sa¤l›kl›yd›.
Günlerce çal›ﬂmaya dayan›r, at üstünde
yorulmadan uzak yerlere gidebilirdi. So¤u¤a,
s›ca¤a, uykusuzlu¤a karﬂ› direnci büyüktü.
Hafif rahats›zl›klar› ayakta geçirirdi.
1937 y›l›nda direnci azalmaya baﬂlad›.
Bünyesinde bir rahats›zl›k duydu¤unu
söylerdi. Bu durum, ölümüne neden olan
hastal›¤›n belirtisiydi. Atatürk, günden güne
gücünü yitiriyordu.
May›s ay›nda Savarona gemisinde,
dinlenmeye çekilmek zorunda kald›. Orada
zaman›n›n ço¤unu yatakta geçiriyor ve
tedavisine devam ediliyordu. Bu durumda
iken de yurt iﬂleri ile u¤raﬂmaktan geri
kalm›yor, kendi baﬂkanl›¤›nda Bakanlar
Kurulu toplant›s› yapt›r›yor, çal›ﬂmalar›

yönetiyor ve düﬂüncelerini söylüyordu. O
zaman ben Millî Savunma Bakan› idim. Bir
toplant›dan sonra bana kalmam› iﬂaret etti.
Okul hayat›ndan beri arkadaﬂt›k.
Hastal›¤›n›n a¤›r oldu¤unu üzüntü ile anlatt›.
Teselli edecek söz bulamad›m. Birdenbire
kendini toplayarak Hatay’› mutlaka kurtarmam›z› söyledi. Bunlar› söyledikten sonra
rahatlam›ﬂ göründü. Bu örnekle onun yatakta hastayken bile vatan iﬂleriyle u¤raﬂt›¤›n› belirtmek istedim.

Kâz›m ÖZALP
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Gecelerden d›ﬂar› yürüyünce, en erken,
Gelece¤i yaratt› ayd›nl›¤› severken.
Savaﬂ yalazlar›yla ak etti kara günü,
Bar›ﬂlarla süsledi yurdunu, yeryüzünü.
Yüzüncü y›l›ndad›r, sonsuzluktur bize o,
Bayrak özgürlü¤ünü katar içimize o...
Ova elleri çiçek, yayla omuzlar› kar,
Devrimleri önünde yok oldu karanl›klar.
Devcesine dineldi ça¤› yenileyerek,
Görüntüsü ulaﬂt› tutsak uluslara dek.
Yüzüncü y›l›ndad›r, sonsuzluktur bize o,
Bayrak özgürlü¤ünü katar içimize o...
Umutlar yeﬂerince ilkyaz› k›ﬂla açan,
Kördü¤ümü k›l›çla de¤il bak›ﬂla açan.
Toplum gizini çözdü: Ço¤ulda hep, tekte hep,
Usu, yüre¤i demir çift sürdü gerçekte hep.
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Yüzüncü y›l›ndad›r, sonsuzluktur bize o,
Bayrak özgürlü¤ünü katar içimize o...
Yapt› bin bir eylemin yerdeki toplam›n›,
Bin bir y›ld›zla örttü ülkesini dam›n›.
Kurtuluﬂun dört yönde ulaﬂt› dört ucuna,
Mavili¤i s›¤d›rd› evrensel avucuna.
Yüzüncü y›l›ndad›r, sonsuzluktur bize o,
Bayrak özgürlü¤ünü katar içimize o...
O, nereye uzansak bütün yollarda izdir,
Toprakt›r, sudur, taﬂt›r, gökyüzüdür, denizdir.
Onu düﬂünür anlar, onunla dik baﬂ›m›z,
Büyür onun solu¤u ço¤al›rken yaﬂ›m›z.
Yüzüncü y›l›ndad›r, sonsuzluktur bize o,
Bayrak özgürlü¤ünü katar içimize o...
Faz›l Hüsnü DA⁄LARCA
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F›rt›nal›, so¤uk, berbat bir k›ﬂ gecesi... Buzlu
yollardan geçerek “Birinci Dünya Savaﬂ› Sonu
Hükûmetinin önemli kiﬂileri”nin toplant› hâlinde
olduklar› binaya gelelim. ‹ﬂte, büyücek bir oda...
Ortada bir mermer masa ve çevresinde, Türk
milletinin gelece¤i üstünde hayati kararlar almak
için toplanm›ﬂ insanlar var... Bu konuda yetkili
olduklar›na inanan insanlar...

kenar›ndan sar› saçlar› görünüyor... Gözleri birer
mavi ›ﬂ›k parças›.. Biraz irice bir burun... Keskin
bir kiﬂili¤in ifadesi olan incecik dudaklar... Güçlü
bir çene... Bu sar›ﬂ›n genç adam›n insan› çeken,
sürükleyen, etkisi alt›na al›veren garip bir havas›
var.
Tart›ﬂmakta olan “önemli kiﬂiler”den pek
ço¤u kap›n›n aç›ld›¤›n›, birinin içeri girdi¤ini
sezinlemediler... Ama kimi a¤›zlardan bir f›s›lt›
yükseliverdi, sayg›yla korku kar›ﬂ›m› f›s›lt›lar:

Tart›ﬂmal› konuﬂma baﬂlayal› hayli oldu.
Karara varmak elbette zor... Hele böyle her
kafadan bir ses ç›karken. Kafadan bile say›lmaz,
a¤›zdan ç›kan sesler demek daha uygun san›r›m.

— Mustafa Kemal... Mustafa Kemal geldi.
— Ça¤r›lm›ﬂ m›yd›?
— Bilmiyorum... Sanm›yorum da.

Bir ara kap› sessizce aç›l›yor... Yeni gelen,
s›rt›nda siyah bir redingot, baﬂ›nda astragan
kalpak bulunan genç bir adamd›r. Kalpa¤›n

Tart›ﬂanlar›n ço¤u bu f›s›lt›lar› da duymad›.
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Birkaç kiﬂi birden kesiyor gencin konuﬂmas›n›. ‹çlerinden biri, biraz da tersliyor genç
adam›:

Onu görenlerin içine korkuya benzer bir duygu düﬂtü. Bu ola¤anüstü insan karﬂ›s›nda kendilerini suçlu hissetmenin korkuya varan tedirginli¤i... Ve fark›nda bile olmadan kendilerine
çekidüzen verme telaﬂ›...

— Edebiyat› b›rak! Gördün iﬂte, tüm olas›l›klar, olanaklar gözden geçirildi. Günlerden beri
ayn› konu üzerinde çal›ﬂ›yoruz. “Manda”dan
baﬂka çare olsayd› elbette biz de görürdük. Yok
iﬂte, yok!

ﬁimdi biraz da tart›ﬂmakta olanlara kulak
verelim. Bak›n, yaﬂl› ve ﬂiﬂmanca bir adam ne
diyor:

— Neyse, laf› uzatmayal›m. Devletlerden

— Anlaﬂ›l›yor ki arkadaﬂlar, ‹ngiliz veya

birini seçip hemen temasa geçmek lâz›m.

Amerikan himayesinden birini kabul etmekten
baﬂka bir çaremiz yok...

— Evet, hiç zaman kaybetmeden..

Yaﬂl›ca adam›n sözlerinin yan›t›, bu durumu
çoktan kabullenmiﬂ ço¤unlu¤un onaylama
sesleri oldu. Sadece bir kiﬂi; genç, heyecanl›
bir adam karﬂ› ç›kt›:

Konuﬂmas›na izin verilmemiﬂ genç adam
için tek çare, “manda” de¤il, Mustafa Kemal
Paﬂa’d›r.

— Bir de Mustafa Kemal Paﬂa’n›n fikrini

— Rica ederim, siz neler söylüyorsunuz?..

alsak?..

Türk mileti, bir baﬂka devletin s›¤›nt›s›, uﬂa¤›
hâline nas›l getirilir? ﬁanl› geçmiﬂi zaferlerle
dolu...
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herkesin heyecan›, karar› vard›.

Mustafa Kemal ad› bomba gibi düﬂüyor
salona...

Salonda ç›t ç›km›yordu.

— Mustafa Kemal burada m›yd›?
Oradaki önemli bir kiﬂi tedirgin bir sesle:

Oradaki “önemli kiﬂiler” belki ﬂaﬂk›nl›ktan,
kim bilir, belki de utançlar›ndan, sade konuﬂmay›
de¤il herhangi bir tepkiyi de unutmuﬂ gibiydiler.

— Burada oldu¤unuzu bilmiyorduk, Paﬂam...
— Bu konuda siz ne buyurursunuz?
— Her biriniz konuﬂtunuz, fikirlerinizi söy-

Mustafa Kemal sözlerini bitirince, kimsenin
yüzüne bakmadan, kimseyi selamlamadan ç›k›p
gitti.

lediniz... Hepinizi dinledik.. Efendiler, siz, kimin
mal›n› kime peﬂkeﬂ çekiyorsunuz? Bu memleketi
korumak için bu milletin özgür yaﬂamas› için
yüzy›llardan beri kan›n› ak›tm›ﬂ, can›n› vermiﬂ,
memleketin gerçek sahiplerine, kahramanlar
kahraman› Anadolu’ya bir ﬂey sordunuz mu?
Anadolu halk›n› dinlediniz mi? Bir de onlara
sorun, efendiler, bir de onlar› dinleyin!

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’nun sesini
duyan, sesini dinleyen, Anadolu’nun sesini tüm
dünyaya duyurup dinleten adamd›r.
Ve baﬂar›lar›n›n gizlerinden biri de budur!..

Mustafa Kemal’in sesinde tek yüre¤in
heyecan›, karar› de¤il; “Ne mutlu Türk’üm” diyen

‹smet KÜR
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3.
• SOYLU B‹LG‹ A⁄ACI
• ESK‹C‹
• ANADOLU
• BAYRAK (Serbest Okuma Metni)
• FORSA (Serbest Okuma Metni)
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Yüre¤imde sevgi harc›,
Doku sensin ö¤retmenim.
Her çiçekte burcu burcu,
Koku sensin ö¤retmenim.

Kalpte ›ﬂ›k, gözlerde fer,
Önde oldun sen her sefer.
Milletimin ﬂan ve zafer
Tak› sensin ö¤retmenim.

Gönlümüzde sevgi ba¤›n,
Y›ld›z›s›n al bayra¤›n.
Güneﬂ tu¤lu gül ﬂafa¤›n,
ﬁavk› sensin ö¤retmenim.
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Ruha huzur, kalbe ilaç
Arayanlar sana muhtaç.
Bilgidir en soylu a¤aç,
Kökü sensin ö¤retmenim.

Att›¤›n her tohum gökçek,
ﬁefkatinle açar çiçek.
Dillerden hiç düﬂmeyecek,
Türkü sensin ö¤retmenim.

Do¤uverse güneﬂ yüzün,
Ufkumuzda kalmaz hüzün.
Gece ile ﬂu gündüzün,
Fark› sensin ö¤retmenim.
Bestami YAZGAN
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Fakat vapur ﬂuraya buraya u¤ray›p bir sürü
yolcu b›rakt›ktan sonra s›cak memleketlere
yaklaﬂ›nca kendisini bir durgunluk ald›. Kalanlar
bilmedi¤i bir dilden konuﬂuyorlard› ve ona
‹stanbul’daki gibi “Hasan gel!”, “Hasan git!”
demiyorlard›; ismi de¤iﬂir gibi olmuﬂtu. Hassen
ﬂekline girmiﬂti:
— Taal hun ya Hassen, diyorlard›, yanlar›na
gidiyordu.
— Ruh ya Hassen, derlerse uzaklaﬂ›yordu.

Vapur r›ht›mdan kalk›p da Marmara’ya
do¤ru uzaklaﬂmaya baﬂlay›nca yolcuyu
geçirmeye gelenler, üzerlerinden a¤›r bir yük
kalkm›ﬂ gibi ferahlad›lar. “Çocukca¤›z Arabistan’da rahat eder.” dediler. Hay›rl› bir iﬂ yapt›klar›na herkesi inand›rm›ﬂ olanlar›n uydurma
neﬂesiyle fakat gönülleri isli, evlerine döndüler.
Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan,
anas› da ölünce uzak akrabalar› ve konu komﬂunun yard›m›yla halas›n›n yan›na, Filistin’in ücra
bir kasabas›na gönderiliyordu.
Hasan vapurda e¤lendi; g›r›l g›r›l iﬂleyen
vinçlere, üstleri yaz›l› cankurtaran simitlerine,
kurutulacak çamaﬂ›rlar gibi iplere as›l› sandallara,
vardiya de¤iﬂtirilirken çal›nan kampanaya
bakarak çok e¤lendi. Beﬂ yaﬂ›ndayd›; peltek,
ﬂirin konuﬂmalar›yla da güverte yolcular›n›
epeyce e¤lendirmiﬂti.
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Hayfa’ya ç›kt›lar ve onu bir trene koydular.
Art›k ana dili büsbütün iﬂitilmez olmuﬂtu.
Hasan köﬂeye büzüldü, bir ﬂeyler soran olsa
da susuyordu, yanaklar› pençe pençe, al al
olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalm›ﬂ,
gö¤sünde bir kat›l›k, g›rtla¤›nda lokmas›n› yutamam›ﬂ gibi bir sert dü¤üm, daima susuyordu.
Fakat hem baﬂtan baﬂa çiçek açm›ﬂ hem
yemiﬂlerle donanm›ﬂ güzel, ›slak bahçeler de
tükendi; zeytinlikler de seyrekleﬂti.
Yamaçlar›nda keçiler otlayan kuru, yalç›n,
çatlak da¤lar aras›ndan geçiyorlard›. Bu keçiler
kapkara, beneksiz karayd›; tüyleri yeni otomobil
boyas› gibi aynams› bir cilayla k›zg›n güneﬂ

alt›nda, par›l par›l yan›yordu.
Bunlar da bitti; göz alabildi¤ine uzanan bir
düzlü¤e ç›km›ﬂlard›, ne a¤aç vard› ne dere ne
ev! Yaln›z ara s›ra kocaman kocaman hayvanlara
rast geliyorlard›; çok uzun bacakl›, çok uzun
boylu, s›rtlar› kabar›k, kambur hayvanlar trene
bakm›yorlard› bile... A¤›zlar›nda beyaz›ms› bir
köpük çi¤neyerek dalg›n ve küskün arka arkaya,
a¤›r a¤›r, yumuﬂak yumuﬂak, iz b›rakmadan ve
toz ç›karmadan gidiyorlard›.
Çok sabretti, dayanamad›, yan›ndaki askere
parma¤›yla göstererek sordu; o güldü:
— Gemel, gemel, dedi.
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Hasan’› bir istasyonda indirdiler. Gerdan›ndan, aln›ndan, kollar›ndan ve kulaklar›ndan
biçim biçim, sürü sürü alt›nlar sallanan bir kad›n
gö¤süne bast›rd›. Anas›n›nkine benzemeyen,
tuhaf kokulu, fazla yumuﬂak, içine gömülüverilen
cans›z bir gö¤üs...
Halas›n›n yan›ndaki kad›nlar da sar›ld›lar,
öptüler, söyleﬂtiler, gülüﬂtüler. Birçok çocuk da
gelmiﬂti; entarilerinin üstüne h›rka yerine elbise
ceket giymiﬂ, saçlar› perçemli, baﬂlar› takkeli
çocuklar…
Hasan durgun, t›kan›kt›; susuyor, susuyordu.
Öyle, haftalarca sustu...
Anlamaya baﬂlad›¤› Arapçay›, küçücük
kafas›nda beliren bir inatla konuﬂmayarak sustu.
Daha büyük bir tehlikeden korkarak deniz alt›nda
nefes almamaya çal›ﬂan bir adam gibi t›kand›¤›n›
duyuyordu, yine susuyordu.

Hep sustu...
ﬁimdi onun da kuﬂakl› entarisi, ceketi,
takkesi, k›rm›z› ayakkab›lar› vard›. Saçlar›n›n
ortas›, el ayas› kadar s›f›r makineyle kesilmiﬂ,
aln›na perçemler uzat›lm›ﬂt›. Deri gibi sert, yayvan
tand›r ekme¤ine al›ﬂm›ﬂt›; yer sofras›nda bunu
hem kaﬂ›k hem çatal yerine dürümleyerek
kullanmay› beceriyordu.
Bir gün halas› sokaktan ba¤›rarak geçen bir
sat›c›y› ça¤›rd›.
Evin avlusuna s›rt›nda çuval kapl› bir yayvan
torba, elinde bir ufac›k iskemle ve uzun bir demir
parças›, da¤›n›k k›yafetli bir adam girdi.
Torbas›nda da mukavva gibi bükülmüﬂ bir tomar
duruyordu.
Konuﬂtular, sonra önüne bir sürü patlak,
sökük, parça parça ayakkab› dizdiler.
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Sat›c›, iskemlesine oturdu. Hasan da merakla
karﬂ›s›na geçti. Bu dört yan› duvarl›, tek kat,
bas›k ve toprak evde öyle can› s›k›l›yordu ki...
ﬁaﬂarak, e¤lenerek seyrediyordu: Mukavvaya
benzetti¤i kal›n deriyi iki taraf› keskin incecik,
saps›z b›ça¤›yla kesiﬂine, a¤z›na bir avuç çivi
dolduruﬂuna, sonra bunlar› birer birer,
‹stanbul’da gördü¤ü maymun gibi avurdundan
ç›kar›p ayakkab›lar›n alt›na çabuk çabuk
m›hlay›ﬂ›na, deri parçalar›n› pis bir suya koyup
›slat›ﬂ›na, pis çanaktaki macuna parma¤›n› dal-

d›r›p tabanlara sürüﬂüne, hepsine bak›yordu.
Susuyor ve bak›yordu.
Bir aral›k nerede ve kimlerle oldu¤unu keyfinden unuttu, dalg›nl›¤›ndan ana diliyle sordu:
— Çiviler a¤z›na batmaz m› senin?
Eskici baﬂ›n› hayretle iﬂinden kald›rd›. Uzun
uzun Hasan’›n yüzüne bakt›..
— Türk çocu¤u musun be?
— ‹stanbul’dan geldim.
— Ben de o taraflardan... ‹zmit’ten!
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Eskicide saç sakal da¤›n›k, gö¤üs ba¤›r aç›k,
pantolonu dizlerinden yamal›, diﬂleri eksik ve
surat› sar›, sapsar›yd›; gözlerinin ak›na kadar
sar›yd›. Türkçe bildi¤i ve ‹stanbul taraflar›ndan
geldi¤i için Hasan, ﬂimdi onun sade iﬂine de¤il
yüzüne de dikkatli bakm›ﬂt›. Gö¤sünün ortas›nda,
t›pk› çenesindeki sakal› and›ran k›rç›l, seyrek bir
tutam k›l vard›.
Diﬂsizlikten peltek ç›kan bir sesle tekrar sordu:
— Ne diye düﬂtün bu cehennemin buca¤›na
sen?
Hasan anlad›¤› kadar anlatt›.
Sonra Kanl›ca’daki evlerini tarif etti; komﬂunun o¤lu Mahmut’la bal›k tuttuklar›n›, anas›
doktora giderken tünele bindiklerini, bir kere de
kap›ya beyaz boyal› hasta otomobili geldi¤ini,
içinde yataklar serili oldu¤unu söyledi. Bir aral›k
da kendisi sordu:
— Sen niye buradas›n?

Eskici baﬂ›n› ve elini ﬂöyle sallad›, uzun iﬂ
anlam›na... Ve m›r›ldand›:
— Bir kabahat iﬂledik de kaçt›k!
As›l konuﬂan Hasan’d›, alt› aydan beri susan
Hasan... Durmadan, dinlenmeden nefes almadan,
yanaklar› sevincinden pembe pembe, dudaklar›
taze, gevrek, billur sesiyle biteviye konuﬂuyordu.
Akl›na ne gelirse söylüyordu. Eskici hem çal›ﬂ›yor
hem de ara s›ra “Ha! ya? Öyle mi?” gibi dinledi¤ini
bildiren sözlerle onu söyletiyordu; art›k eriﬂemeyece¤i yurdunun bir deresini, bir rüzgâr›n›,
bir türküsünü dinliyormuﬂ gibi hem zevkli hem
yasl› dinliyordu; geçmiﬂ günleri, kaybetti¤i yerleri
düﬂünerek benli¤i sars›la sars›la dinliyordu.
Daha çok dinlemek için de elini a¤›r tutuyordu.
Fakat nihayet bütün ayakkab›lar tamir edilmiﬂ,
iﬂ bitmiﬂti. Demirini topraktan çekti, köselesini
dürdü, çivi kutusunu kapad›, çiriﬂ çana¤›n› sarmalad›. Bunlar› hep aheste aheste yapt›.
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Hasan yüre¤i burkularak sordu:
— Gidiyor musun?
— Gidiyorum ya, iﬂimi tükettim.
O zaman gördü ki küçük çocuk, memleketlisi
minimini yavru a¤l›yor... Sessizce, titreye titreye
a¤l›yor. Yanaklar›ndan gözyaﬂlar› birbiri arkas›na,
temiz vagon pencerelerindeki ya¤mur damlalar›
d›ﬂar›n›n rengini, geçilen manzaralar› içine alarak
nas›l acele acele, sars›la çarp›ﬂa dökülürse öyle,
ba¤r›n›n sars›nt›lar›yla yerlerinden oynayarak,
vuruﬂarak içlerinde güneﬂli mavi gök, p›r›l p›r›l
ak›yor.
— A¤lama be! A¤lama be!
Eskici baﬂka söz bulamam›ﬂt›. Bunu iﬂiten

çocuk h›çk›ra h›çk›ra, kat›la kat›la a¤lamaktad›r;
bir daha Türkçe konuﬂacak adam bulamayaca¤›na a¤lamaktad›r.
— A¤lama diyorum sana! A¤lama.
Bunlar› derken onun da kat›, nas›rlanm›ﬂ
yüre¤i yumuﬂam›ﬂ, ﬂiﬂmiﬂti. Önüne geçmeye
çal›ﬂt› amma yapamad›, kendisini tutamad›;
gözlerinin doldu¤unu ve sakallar›ndan kayan
yaﬂlar›n, Arabistan s›ca¤›yla yanan k›zg›n
gö¤süne bir p›nar s›z›nt›s› kadar serin, ürpertici
döküldü¤ünü duydu.
Refik Halit KARAY
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Bu topraklar bizim olal› güneﬂ
bir baﬂka güzel do¤up bat›yor.
Dereler türküler söyleyerek ak›yor
göllere. Anadolu çi¤demi bahar›n müjdecisi olmuﬂ bize. Da¤larda çobanlar kaval
çal›yor kuﬂlara, çiçeklere ve kuzulara.
Bir bayrak dalgalan›r göklerimizde:
Bu bayrak dündür, bugündür, yar›nd›r... Ay’dan
alm›ﬂ nazl› hilalini. Y›ld›zlardan en nazl› y›ld›z konmuﬂ
hilalin kunda¤›na. Hürriyeti temsil eder al rengi.
Biz bu topraklara sevgi çiçeklerini açt›rmaya gelmiﬂiz. Anadolu’nun kutlu kap›s›n› kutlu sözle aralad›k,
kutlu sözle açt›k. Heybelerde Horasan ekme¤i, tulumlarda
Süphan Da¤›’n›n kar suyu. Beyaz yeleli atlar›n s›rt›nda yi¤it
ak›nc›lar. Bin yetmiﬂ bir y›l›ndan beri Anadolu’da bayram var,
dü¤ün var her gün.
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Yunus Emre, bu topra¤›n dili, bu topra¤›n yan›k yürekli
âﬂ›¤› olmuﬂ. Porsuk Çay›’n›n kenar›na gitti¤inde bir yeﬂil
saz›n dibinde oturuver. Sana Yunus’u anlats›n sevgi
kelimeleriyle. Sar›köy’e yolun düﬂerse yaz k›ﬂ mezar›n›n
üzerinde açan gönül çiçeklerini kokla. Tanr› âﬂ›¤›
bizim Yunus’un elleridir onlar, öpüver o güzelim sar›
çiçekleri.
Saymakla biter mi bu topra¤›n gülleri, Sö¤üt
Yaylas›’nda Osman Gazi’nin ak sevdas›.
Konya’da Mevlâna inanm›ﬂa sevgi olur, dostluk
olur. Bir masal ﬂehridir ‹stanbul. Fatih Sultan
Mehmet Han’›n kutlu rüyas› ile bizim olur bin
dört yüz elli üç y›l›ndan beri.
Uzan›r Anadolu Güneﬂi’nin ›ﬂ›k dal› Erzurum’a. Bir çiçek solar açmadan. Nene Hatun,
daha on sekizinde taze gül gibi. Bebeci¤ine
sütünü emziremeden koﬂar cepheye. Eﬂi
yaral›, kendi al kanlar içinde. Aziziye Tabyas›’nda emziremedi¤i yavrusunun hasretini çekiyor ﬂimdi.
Sütçü ‹mam derler bir Maraﬂl› yi¤it,
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’m›z›n ilk kurﬂununu
att›¤›nda, Akﬂehir’de yatan Nasrettin
Hoca dedemi düﬂün! Kimbilir neler
söylemek istemiﬂtir cepheye koﬂanlara.
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Sular›n ﬂark› söyledi¤i en güzel
ﬂehrimiz Bursa’d›r. Hazreti Süleyman
derman üstüne ferman buyurunca su
perileri sulara dalm›ﬂ, hemen gölcükleri
boﬂalt›p “Can ﬁehri”ni ortaya ç›karm›ﬂlar.
Da¤ perileri de mermer taﬂ, mermer direk
getirmiﬂler da¤lardan. Bir saray kurmuﬂlar ﬂehrin
orta yerinde. Bahçenin içinde köﬂk, köﬂkün içinde
bahçe. Hiç solmayan çiçekler açarm›ﬂ bu
bahçelerde. Bülbüller gece gündüz ötermiﬂ...
Süleyman Peygamber’in iki veziri de bu ﬂehri çok
sevmiﬂ. Büyük vezir, “Do¤rusu cennet buras›.” demiﬂ.
Küçük vezirin kula¤› az iﬂitirmiﬂ “Cennet buras›.” sözünü
“Cennet Bursa” diye anlamas›n m›! O gün bu gündür, bu
ﬂehrin ad› Bursa kalm›ﬂ.
Dört mevsim renklerin ﬂark›s› yank›lan›r yurdumuzda;
Rize’de yeﬂil bir duva¤a benzer çay bahçeleri. Çukurova’da ak
güvercin kanad›d›r ovalar. Gemlik’te yeﬂil gözyaﬂ› döker zeytin a¤açlar›.
‹zmir’de türkü söyler portakal bahçeleri. Dallarda gülümser elmalar
Amasya’da.
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Akdeniz köpük köpük bir harita
çizerken Ege, Karadeniz’in girintisiz
k›y›lar›n› k›skan›r. Marmara bir bebek gibi gülerken Bo¤aziçi ﬂark›lar f›s›ldar ‹stanbul’a.
Bu güzel vatan›m›z›n göklerinde durmadan ay y›ld›zl› bir bayrak dalgalanmal›.
Vatan ve Bayrak: Ayn› anda do¤muﬂlar, her
zaman birlikte yaﬂamal›lar. Bayraklar dalgalan›rken minarelerden, Mehmet Âkif Ersoy’un
“‹stiklâl Marﬂ›”m›zda dedi¤i gibi ezan sesleri hiç
susmamal›.
Bayra¤›m›z sizin ellerinizde daha da güzelleﬂecek.
Güzellikleri kalplerinde yaﬂayanlar güzel günler görecek.
Güzel günlerin bizim olmas› için sizi en önde olanlar aras›nda görmek isterim.

Mustafa Ruhi ﬁ‹R‹N
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Ey mavi göklerin beyaz ve k›z›l süsü…
K›z kardeﬂimin gelinli¤i, ﬂehidimin son örtüsü,
Iﬂ›k ›ﬂ›k, dalga dalga bayra¤›m.
Senin destan›n› okudum, senin destan›n› yazaca¤›m.
Sana benim gözümle bakmayan›n
Mezar›n› kazaca¤›m.
Seni selamlamadan uçan kuﬂun
Yuvas›n› bozaca¤›m.
Dalgaland›¤›n yerde ne korku ne keder...
Gölgende bana da, bana da yer ver!
Sabah olmas›n, günler do¤mas›n ne ç›kar;
Yurda ay y›ld›z›n›n ›ﬂ›¤› yeter.
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Savaﬂ bizi karl› da¤lara götürdü¤ü gün
K›z›ll›¤›nda ›s›nd›k;
Da¤lardan çöllere düﬂürdü¤ü gün
Gölgene s›¤›nd›k.
Ey ﬂimdi süzgün, rüzgârlarda dalgal›;
Bar›ﬂ›n güvercini, savaﬂ›n kartal›...
Yüksek yerlerde açan çiçe¤im;
Senin alt›nda do¤dum,
Senin dibinde ölece¤im.
Tarihim, ﬂerefim, ﬂiirim, her ﬂeyim;
Yer yüzünde yer be¤en
Nereye dikilmek istersen
Söyle, seni oraya dikeyim!
Ârif Nihat ASYA
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Akdeniz’in mitoloji yuvası nihayetsiz
ufuklarına bakan küçük tepe mini mini bir çiçek
ormanı gibi idi. ‹nce uzun dallı badem a¤açlarının
alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düﬂüyor,
ilkbaharın tatlı rüzgârlarıyla martılar çılgın
naralarla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin
yanı geniﬂ bir ba¤dı. Beyaz taﬂlardan yapılmıﬂ
kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye
kadar iniyordu. Ba¤ın ortasındaki viran kulübenin
kapısız giriﬂ yerinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı
bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuﬂ
gibi gerindi. Elleri ayakları titriyordu. Gök kadar
boﬂ, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı.
“Hayırdır inﬂallah!” dedi. Duvarın dibindeki taﬂ
yı¤ınlarına çöktü. Baﬂını iki ellerinin arasına aldı.
Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları
topraktan yo¤rulmuﬂ sanılacaktı. Zayıf kolları
kirli tunç rengindeydi. Tekrar baﬂını kaldırdı.

Gökle denizin birleﬂti¤i dumandan çizgiye
dikkatle baktı. Fakat görünürde bir ﬂey yoktu.
Bu, her gece uykusunda kendini kurtarmak
için birçok geminin pupa yelken geldi¤ini gören
zavallı eski bir Türk forsasıydı. Esir olalı kırk
seneden fazla olmuﬂtu. Otuz yaﬂında dinç,
levent, kuvvetli bir kahramanken Malta
korsanlarının eline düﬂmüﬂtü. Yirmi sene onların
kadırgalarında kürek çekti. Yirmi sene iki zincirle
iki aya¤ından rutubetli bir geminin dibine
ba¤lanmıﬂ yaﬂadı. Yirmi senenin yazları, kıﬂları,
rüzgârları, fırtınaları, güneﬂleri onun granit
vücudunu eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü,
kırıldı. Yirmi sene içinde birkaç defa halkalar›nı,
çivilerini de¤iﬂtirdiler. Fakat onun çelikten daha
sert adaleli bacaklarına bir ﬂey olmadı. Yalnız
abdest alamadı¤ı için üzülürdü. Daima güneﬂin
do¤du¤u tarafı soluna alır, gözlerini kıbleye
çevirir, beﬂ vaktini gizli gizli, iﬂaretle eda ederdi.
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altın, gümüﬂ, inci, elmas, esir dolu vatana
dönerken kenarsız denizin ortasında evlenmiﬂ,
o¤lu Turgut, Çanakkale’yi geçerken do¤muﬂtu.
ﬁimdi kırk beﬂ yaﬂında olmalıydı. Acaba yaﬂıyor
muydu? Hayalini unuttu¤u kar›s› acaba hâlâ
sa¤ m›yd›? Kırk senedir ‹stanbul’un minareli
ufku hayalinden hiç silinmemiﬂti. “Bir gemim
olsa gözümü kapar, Kabataﬂ’ın önüne demir
atarım.” diye düﬂünürdü. Altmıﬂ yaﬂını geçtikten
sonra efendisi onu sözde serbest b›rakt›. Bu
serbest b›rakmak de¤il, soka¤a, açlı¤a,
periﬂanlı¤a atmaktı. ‹htiyar esir, bu viran ba¤ın
içindeki harap kulübeyi buldu, içeri girdi. Kimse
bir ﬂey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor,
ihtiyarlı¤ına acıyanların verdi¤i ekmek parçalarını
toplayıp dönüyordu. On sene daha geçti. Artık
hiç kuvveti kalmamıﬂtı. Hem ba¤ sahibi de artık
onu istemiyordu. Nereye gidecekti?

Elli yaﬂına gelince korsanlar onu “Artık iyi
kürek çekemez!” diye çıkarıp bir adada
satmıﬂlardı. Efendisi bir çiftçiydi. On sene kuru
ekmekle onun yanında çalıﬂtı. Allah’a çok
ﬂükrediyordu. Çünkü artık bacaklarından mıhlı
de¤ildi. Abdest alıyor, tam kıblenin karﬂısına
geçiyor. Unutmadı¤ı ayetlerle namaz kılıyor,
dua edebiliyordu. Bütün ümidi memleketine,
Edremit’e kavuﬂmaktı. Otuz sene içinde hiçbir
an ümidini kesmedi. “Öldükten sonra
dirilece¤ime nasıl inanıyorsam elli yıl esirlikten
sonra da memleketime kavuﬂaca¤ıma öyle
inanırım!” derdi. En ﬂanlı, en meﬂhur Türk
gemicilerindendi. Daha yirmi yaﬂında iken Tarık
Bo¤azı’nı geçmiﬂ, poyraza do¤ru haftalarca,
aylarca, kenar kıyı görmeden gitmiﬂ, rast geldi¤i
ücra adalardan cizyeler almıﬂ, irili ufaklı
donanmaları tek baﬂına hafif gemisiyle berbat
etmiﬂti. O vakitler Türk ilinde namı dillerde
destandı.
Öyle denizlere girmiﬂti ki üzerinde
da¤lardan, adalardan büyük buz
parçaları yüzüyordu. Oraları
tamamıyla baﬂka bir cihandı. Altı
ay gündüz, alt› ay gece olurdu.
Karısın› iﬂte bu, senesi bir
büyük günle bir büyük
geceden ibaret olan baﬂka
dünyadan almıﬂtı. Gemisi
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Fakat iﬂte eskiden beri gördü¤ü rüyaları
yeniden görmeye baﬂlamıﬂtı. Kırk senelik bir
rüya... Türklerin, Türk gemilerinin geliﬂi...
Gözlerini kurumuﬂ elleriyle iyice ovdu.
Denizin gökle birleﬂti¤i yere baktı. Evet, mutlaka
geleceklerdi. Buna o kadar emindi ki...
“Kırk sene görülen bir rüya yalan olmaz.”
diyordu. Kulübe duvarlarının dibine uzandı.
Yavaﬂ yavaﬂ gözlerini kapadı. ‹lkbahar bir ümit
tufanı gibi her tarafı parlatıyordu. Martıların
“Geliyorlar, geliyorlar, seni kurtarmaya
geliyorlar!” gibi iﬂitti¤i tatlı seslerini dinleye
dinleye daldı. Duvar taﬂlarının arasından çıkan
kertenkeleler üzerinde geziniyorlar, çuvaldan
esvabının içine kaçıyorlar, gür beyaz sakalının
üstünde oynaﬂıyorlardı. ‹htiyar esir, rüyasında
a¤ır bir Türk donanmasının limana girdi¤ini
görüyordu, kasabaya giden yola birkaç bölük
asker çıkarmıﬂlardı. Al bayra¤ı uzaktan
tanıdı. Yata¤anlar, kalkanlar güneﬂin aksiyle
parıldıyordu. “Bizimkiler! Bizimkiler!” diye
ba¤ırarak uyandı. Do¤ruldu. Üstündeki

kertenkeleler kaçıﬂtı. Limana baktı. Hakikaten
kalenin karﬂısına bir donanma gelmiﬂti.
Kadırgaların, yelkenlilerin, küreklerin biçimine
dikkat etti. Sarardı, gözlerini açtı. Kalbi hızla
çarpmaya baﬂladı. Ellerini gö¤süne koydu.
Bunlar Türk gemileriydi, kenara yanaﬂıyorlardı.
Gözlerine inanamadı. “Acaba rüyam devam mı
ediyor?” ﬂüphesine düﬂtü. Fakat uyanıkken rüya
görülür müydü? Kanaat getirmek için ellerini
ısırdı. Yerden sivri bir taﬂ parçası aldı. Alnına
vurdu. Evet iﬂte hissediyordu, uyanıktı. Gördü¤ü
rüya de¤ildi. O uyurken donanma burnun
arkasından birdenbire ortaya ç›km›ﬂ olacaktı.
Sevinçten, hayretten dizlerinin ba¤ı çözüldü.
Hemen çöktü. Kenara çıkan bölükler ellerinde
al bayrak, kalenin etrafına do¤ru ilerliyorlardı.
Kırk senelik bir beklemenin son azmiyle davrandı.
Birden kemikleri çatırdadı. Badem a¤açlarının
çiçekli gölgeleriyle örtülen yoldan yürüdü. Kenara
koﬂtu, koﬂtu. Karaya çıkan askerler ak sakallı
bir ihtiyarın kendilerine do¤ru koﬂtu¤unu
görünce:
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ﬂöhretini duymayan yoktu. Bir an güvertede
durdu. Sevincinden k›rk senedir hasret kald›¤›
millettaﬂlar›n› görmekten ﬂaﬂ›rm›ﬂ, aptallaﬂm›ﬂt›.
Aya¤›na bir çakﬂ›r getirdiler. S›rt›na bir kaftan
att›lar. Baﬂ›na bir kavuk koydular.
— Haydi, Beyin yan›na, dediler. Kendini
kad›rgaya getiren askerlerle beraber büyük
geminin k›ç›na do¤ru yürüdü. Kara, pala b›y›kl›,
s›rmal› esvab›n›n üzerine demir çelik z›rhlar
giymiﬂ, iri bir adam›n karﬂ›s›nda durdu:

— Dur, diye ba¤ırdılar. ‹htiyar durmadı,
ba¤ırdı:
— Ben Türk’üm, o¤ullar, ben Türk’üm!
— ...
Askerler onun yaklaﬂmasını beklediler. ‹htiyar,
Türklerin yanına yaklaﬂınca önüne ilk geleni
tutup öpmeye baﬂladı, gözlerinden yaﬂlar
akıyordu, hâline bakanların hepsi duygulanm›ﬂt›.
Biraz heyecanı sükûn bulunca ona sordular:
— Kaç yıldır esirsin?
— Kırk!
— Nerelisin?
— Edremitli.
— Adın ne?
— Kara Memiﬂ.
— Kaptan mıydın?
— Evet...
‹htiyarın etrafındaki
askerler birbirine karıﬂtı.
Bir çı¤lıktır koptu. “Beye
haber verin! ‹htiyar›n
kollar›na girdiler. Kuﬂ
gibi deniz kenar›na
uçurdular. Bir sandala
koydular. Büyük bir
kad›rgaya ç›kard›lar.
Askerin içinde onun
menk›belerini bilmeyen,
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— Sen Kaptan Kara Memiﬂ misin?
— Evet.
— Do¤ru mu söylüyorsun?
— Ne yalan söyleyece¤im?
— Aç bakalım sa¤ kolunu!
‹htiyar, kaftanın altından kolunu çıkardı, sıvadı.
Beye uzattı. Pazısında haç ﬂeklinde derin bir
yara izi vardı. Bu yarayı gecesi altı ay süren
bir adadan karısını kaçırırken almıﬂtı. Bey ellerine
sarıldı, öpmeye baﬂladı.
— Ben senin o¤lunum!

— Turgut musun?
— Evet...
‹htiyar sevincinden bayılmıﬂtı. Kendine gelince
o¤lu ona:
— Ben karaya cenk için çıkıyorum. Sen
gemide rahat kal, dedi.
Eski kahraman kabul etmedi:
— Hayır, ben de beraber cenge çıkaca¤ım.
— Çok ihtiyarsın baba.
— Fakat kalbim kuvvetlidir.
— Rahat et! Bizi seyret!
— Kırk senedir dövüﬂe hasretim.
O¤lu:
— Vurulursun! Vatana hasret gidersin, diye
onu gemide bırakmak istedi. Kara Memiﬂ o vakit
birdenbire gençleﬂmiﬂ bir kaplan gibi do¤ruldu.
Duramıyordu. Kalkan kılıç istedi. Sonra geminin
k›ç›nda sallanan sanca¤ı göstererek:
— ﬁehit olursam bunu üzerime örtün. Vatan,
bayra¤ın dalgalandı¤ı yer de¤il midir, dedi.

Ömer SEYFETT‹N
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4.
• MEﬁE ‹LE SAZ
• D‹JON’DAN TRABZON’A
• NASRETT‹N HOCA
• YAﬁAMIMIZDAK‹ RENKLER (Serbest Okuma Metni)
• SAH‹B‹N‹ UNUTMAYAN KÖPEK (Serbest Okuma Metni)
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Meﬂe, bir gün, saza demiﬂ:
— Do¤rusu Tanr› size haks›zl›k etmiﬂ.
Minnac›k serçe konsa üstünüze
Beliniz bükülüverir.
Sular› ürperten seher yeli
Baﬂ e¤dirir size
Bir de benim ﬂu da¤ gibi gövdeme bak!
Güneﬂ bile zor giriyor içime,
F›rt›na dallar›ma oyuncak.
Her esen yel sana bora,
Bana kas›rgalar meltem.
Bari gelip gölgemde yaﬂasan da
Üzerine kanat gersem.
Ama sizin soy nedense gider
Sulu, rüzgârl› yerlerde biter.
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Ac›yorum sizlere,
Tanrı haks›zl›k etmiﬂ sazlara.
— ‹yi yüreklisin, demiﬂ saz meﬂeye;
Eksik olma, ama bizim için üzülme.
Benden çok sen kork rüzgârdan:
Ben e¤ilirim, k›r›lmam.
Do¤ru, bu güne kadar dayanm›ﬂs›n,
Dimdik durmuﬂ, boyun e¤memiﬂsin.
Ama sertin serti var,
Bir gün, bakars›n sana da çatar.
Demeye kalmam›ﬂ rüzgâr ç›km›ﬂ,
Bir karayel, bir karayel ki…
O güne dek kimseler rastlamam›ﬂ
Böyle belal›s›na.
Rüzgârlar anas› Kuzey,
En azg›n o¤lunu salm›ﬂ dünyaya.
Saz e¤ilmiﬂ, meﬂe dayanm›ﬂ,
Derken karayel artt›kça artm›ﬂ.
Sonunda birdenbire gelmiﬂ meﬂenin hakk›ndan:
Göklere de¤en baﬂ›n› sermiﬂ yere,
Köklerini ç›karm›ﬂ yedi kat yerden.
La Fontaine (La Fonten)
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Anne, Anneciğim,
Babam yazıyor ki annen bize yazdığın mektuplarla yetinmiyor. Ayrı
mektup istiyor. Peki, anneciğim işte yazıyorum. Kolayca okumanız için iri
iri yazmaya çalışıyorum. Fakat bilmem okuyabilecek misin anne?
Fakat bana darılmadın değil mi? Ben babama yazarken annemi de
karşımda görüyordum. Nasılsın anne? Sarı oğlun seni o kadar arıyor ki!
Azıcık soğuk alsam, nezle olsam hemen anneciğim sevecen çehresiyle karşıma
geliyor. Anne, insan annesine “başım ağrıyor” dediği zaman başının ağrısı
biraz geçer. Bazen elbiselerimin düğmeleri düşüyor. O zaman onları kendi
elimle dikerken anne, öyle bir azap hissediyorum ki. Bunları sana diktiremediğim
için değil anne, senin yokluğunu hissediyorum da onun için.
Bedir vasıtasıyla bana demişsin ki, “Teyzelerine, hısım akrabaya mektup
yaz.” Anneciğim, emin ol yazamıyorum. Süreyya teyzeme ancak bir defa
yazabildim. Babama yazdığım mektupları okuyor musun anneciğim? Ne
kadar meşgulüm. Hepsinin ellerinden hürmet ve hasretle öper, aflarını dilerim.
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Anneciğim sana bir şey soracağım. Her zaman bilhassa gece uyumadan
önce bunu düşünüyorum. Yine çok üzülüyor, yoruluyor musun? Anneciğim,
inşallah inşallah hayır. Kardeşlerim de benim gibi senden biraz ayrılsalar,
seni daha hiç üzmezler.
Karaoğlun dediklerini yapıyor mu? Demek hâlâ doğru bir hizmetçiniz
yok. Teyzem, “Tüter Bacı geliyor.” diyor ama ben rahat edemiyorum.
Anneciğime daha iyi hizmetçi lazım. Anneciğim sen bana sıhhatime iyi
bakmamı söylüyorsun değil mi? Müsaadenle ben de sana rica edeceğim ki
sen de hiç üzülme. Oğulların kim için çalışacak anne? Ben kendime çok iyi
bakıyorum anne. Resmimi göndereceğim, görürsün.
Zannediyorum ki biraz şişmanladım bile. Büyükannemin ellerinden
öperim. Hafız teyzemin abisinin, Belkıs ablalarımın, Müzeyyen, Hafız
teyzelerimin, artık hepsinin ellerinden öperim. Hiçbirini unutmadım. Fakat
hiçbirine mektup yazamadım. Anneciğim sana çok uzun yazmak isterdim.
Fakat bu mektubum kısa oldu. Kardeşlerim seni öpünce sen de onları benim
için öp anneciğim.
Beni büyüten sevecen ellerinden, yüzünden bütün kalbimle hasretle
öperim canım anneciğim.
Bedri’min gözlerinden, Nezahat’in, Muallâ’nın, Mustafa’nın yüzlerinden
öper öper öperim. Mektuplarını bekliyorum.
Oğlun
Sabahattin Rahmi EYUBOĞLU
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(Basit döﬂeli, fakir bir ev odas›. Karﬂ›da bir divan, divanda bir ut görünmektedir. Ortada
y›rt›k bir kilim, yanda basit bir masa, üzerinde birkaç kitap durmaktad›r. Hoca’n›n kar›s›
divanda oturmuﬂ çorap örmekte ve Ayﬂe’ye seslenmektedir.)
HOCA’NIN KARISI— Ayﬂe… K›z Ayﬂe, bir yol git de bak bakal›m, bu adam nerede kald›?
Ahmet A¤a’n›n köﬂeye kadar var›ver.
AYﬁE — …
HOCA’NIN KARISI— K›z sana söylüyorum, iﬂitmiyor musun? (D›ﬂar›dan bir gürültü kopar.)
HOCA’NIN KARISI — Elin k›r›ls›n inﬂallah. Yine kim bilir neleri devirdin k›z?
(Hoca elinde takkesiyle girer.)
HOCA — K›z›n günah›n› alma han›m. ‹ﬂi bir anlay›ver de ondan sonra konuﬂ.
HOCA’NIN KARISI — ‹lahi Hoca, takke o gürültüyü ç›kar›r m›?
HOCA — Eeee alt›nda ben vard›m iﬂte.
HOCA’NIN KARISI — (Gülerek) Ha ﬂöyle imana gel. Neredeydin ﬂimdiye kadar, arkandan
Ayﬂe’yi koﬂturacakt›m, az daha!
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HOCA — Ben mi, han›m bilirsin
ki tilki ya ormandad›r ya da
kürkçü dükkân›nda.
(Ayﬂe girer.)
AYﬁE — Hoca Efendi, sen evde
yokken gelen biri, yine geldi,
eﬂe¤i istiyor. Vereyim mi?
HOCA — Yok de.
AYﬁE — Ama nas›l olur Hoca
Efendi?
HOCA — Sen yok de.
AYﬁE — Pekâlâ. (Ç›kar sonra yerine girer.) Hoca Efendi, eﬂek çok laz›m, diyor.
(Ahmet A¤a girer.)
AHMET A⁄A — Etme Hoca Efendi, ﬂu eﬂe¤i ver de bir yol de¤irmene gidip geleyim.
HOCA — Ahmet A¤a, eﬂe¤i bizim o¤lanla yollad›m, eﬂek evde yok.
(Bu s›rada eﬂe¤in ah›rdan an›rmas› duyulur.)
AHMET A⁄A — ﬁimdi de eﬂek evde yok, demezsin ya!
HOCA — Tövbe esta¤furullah, be adam, ﬂu sakal› a¤artm›ﬂ adam›n sözüne inanmad›n
da gittin ah›rdaki
eﬂe¤in tek laf›na
inand›n, yaz›klar olsun
sana be.
AHMET A⁄A —Kusuruma bakma Hoca,
biz cahil insanlar›z,
kusura bakma, hadi
eyvallah. (Ç›kar.)

69

HOCA’NIN KARISI — Adam› iyi
atlatt›n ama senin eﬂe¤e de bir
ﬂeyler oldu son günde.
HOCA — Ald›rma han›m, sen
ba¤›rmayandan kork. O sahibini çok
iyi bilir.
HOCA’NIN KARISI — Hoca Efendi,
yeni esvab›m› diktim. Gör bak.
(Duvardan al›r, omuzlar›na atar.)
Nas›l, ne dersin efendi, bunu giyip
kime görüneyim?
HOCA — Bana görünme de kime
görünürsen görün. (Ayﬂe girer.)
AYﬁE — Hoca Efendi biri geldi, galiba
arkadaki komﬂu kad›n. ‹p istiyor.
HOCA — Ne ipi? Gelsin bakal›m.
AYﬁE — Gir komﬂu, gir.
KOMﬁU KADIN — Selam Hoca Efendi. ‹p laz›m oldu da.
HOCA — Hayrola komﬂu, ne ipi?
KOMﬁU KADIN — Çamaﬂ›r ipi can›m.
HOCA — Ah, biraz evvel gelseydin ya. ﬁimdi imkân› yok.
KOMﬁU KADIN — Niçin Hoca Efendi?
HOCA — ‹pe un serdim, un!
KOMﬁU KADIN — (Gülerek) ‹pe un
serilir mi? Bir yaﬂ›ma daha girdim!
HOCA — ‹nsan›n vermeye gönlü
olmay›nca pekâlâ serilir komﬂu,
pekâlâ serilir.
KOMﬁU KADIN — Aman komﬂu,
Hoca Efendi de kimseye bir ﬂey
kapt›rmaz oldu.
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HOCA’NIN KARISI — ‹ftira atma komﬂu.
Geçen gün kazan›n›z› alm›ﬂt›k. Geri verirken
size güzelim tencereyi, “Kazan do¤urdu!”
diye vermiﬂti, unuttun mu?
HOCA’NIN KARISI — Nas›l unuturum! Ama
sonra ne yapt›? Sen yoktun. Kazan› tekrar
istedi. Bir gün sonra kazan› almaya gitti¤imizde
de bize, “Kazana Allah rahmet eylesin, öldü!”
demez mi?
HOCA’NIN KARISI — Tabii ne zannettin ya!
Kazan do¤urmaya gelince do¤uruyor da
ölmeye gelince niçin ölmesin?
KOMﬁU KADIN — Hiç de böylesini
görmemiﬂtim. Ne ise hoﬂça kal›n. Sizinle çene
yar›ﬂt›rmak m›? Hele Hoca ile Allah
göstermesin. (Ç›kar.)
(Kar›s› yeni esvab›n› giymiﬂ olarak girer.)
HOCA — Ha ﬂöyle, insan›n gözleri ara s›ra
böyle güzelliklerle y›kanmal›. Ver udu han›m,
ver ﬂuradan udu da biraz çalay›m.
(Parma¤›n› bir yere basarak çalmaya baﬂlar.)
HOCA’NIN KARISI — Eee, Hoca bu ne? Herkes elini ﬂöyle kar›ncalanm›ﬂ gibi oynat›r da
çalar. Hâlbuki sen tutmuﬂ bir yerden d›mb›rdat›yorsun.
HOCA — Marifet de orada ya! Herkes as›l notay› arar, arar, bir türlü bulamaz. Bak, ben nas›l buldum.
HOCA’NIN KARISI — Peki, ne ﬂark›s›
bu?
HOCA — Koca cahil! Kâtibin ﬂark›s›,
kâtibin.
HOCA’NIN KARISI — Sen çaladur.
Ben biraz karﬂ› komﬂuya geçiyorum.
Gece belki orada kal›r›m, merak
etme. Bir ﬂey olursa Ayﬂe ile haber
salars›n. Sen yat›nca o da gelir komﬂuya, ﬂöyle pencereden bakars›n
olmaz m›? (Ç›kar.)
(Hoca udu asar, Ayﬂe girer.)
AYﬁE — Hoca Efendi, Yasef Efendi
geldi.
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HOCA — Ne dedin? Esef
Efendi mi geldi? Ne esefi k›z?
AYﬁE — Yasef.
HOCA — Ha Yasef Efendi, sal
içeri bakal›m o ne yumurtlayacak.
(Yasef girer, cimrili¤i gözünden okunur. Ayﬂe ç›kar.)
YASEF — Akﬂam ﬂerifiniz hay›r
içinde yats›n Hoca Efendi!
HOCA — Daha yatmad› Yasef Efendi, söyle bakal›m
derdini.
YASEF — ‹ki yozunu seveyim
Hoca Efendi, bende vard› bir
alt›n para. ﬁu s›rada dükkân
da iflas etti. Ben, çocuklar kald›
aç. ﬁimdilik bu alt›n› bozduray›m Hoca Efendi’ye, nas›l
olsa seviﬂiriz Hoca Efendi’yle,
dedim.
HOCA — Bakay›m Yasef
Efendi ﬂu alt›n dedi¤in
nesneye. (Al›r, diﬂler geri verir.)
Olmaz Yasef Efendi.
YASEF — Olmaz dedin? Niçin Hoca Efendi? Bu alt›n en iyi alt›n. Biraz eksi¤inde olsa
bozuver. Evde çocuklar bekleﬂiyorlar, kediler gibi sarmaﬂ dolaﬂ olmuﬂlar, inanmazs›n.
HOCA — Olmaz bozamam.
YASEF — Peki, öyleyse 150 lira ver de al, helal olsun.
HOCA — Ayar› çok ama çok düﬂük.
YASEF — Can›m anlad›k, sen ne verirsin? Hem alt›n› da ne kadar düﬂük imiﬂ?
HOCA — Yasef Efendi, bu paran›n alt›n› o kadar düﬂük ki asl›n› istersen, bunu verdikten
sonra da üstüne para vermelisin…
YASEF — Ne dedin Hoca Efendi üstüne para? Hadi, yule yule Hoca Efendi, ben gider…
(Ç›kar.)
…
(Perde iner.)
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(Birkaç selvi a¤ac›n›n süsledi¤i karﬂ› s›rt. Bir mezarl›k yak›n› düzlük. Sahnenin bir kena-r›nda
iri bir taﬂ›n yan›nda kuru bir a¤aç. Alçak fakat irice. Hoca eﬂe¤i ile görünür.)
HOCA — Gel o¤lum, gel… Sen de yoruldun ben de. ﬁöyle dinleniverelim. (Taﬂ›n dibine
oturur.) Kim bilir bizim hatun ne yapt›? Çoktan Akﬂehir’den d›ﬂar› ç›kmam›ﬂt›k. Öyle de¤il
mi o¤lum. Ha ﬂöyle, biraz dinlenir, sonra Akﬂehir Gölü’ne do¤ru bir uzan›r›z, olmaz m›?
Eyvah biri geliyor, ta karﬂ›ki s›rtta. Beni böyle miskin miskin otururken görürse ay›plar, hadi
o¤lum biz de yola revan olal›m.
(Hoca, eﬂe¤e biner, di¤er taraftan yere yuvarlan›r.)
HOCA — Hey gidi gençlik hey! Eﬂe¤e iki metre mesafeden atlamak iﬂten bile de¤ildi.
(Etraf›na bak›n›r, kalkar.) Can›m, gençli¤ini de bilirim ben senin… Yolcu geldi, biraz odun
toplar gibi yapay›m. Hatuna da odun toplayaca¤›m demiﬂtim. Dur ﬂu a¤ac›n dallar›n›
keseyim.
(Hoca küçük a¤aca biner ve bindi¤i dal› keser.)
(Yolcu gelir.)
YOLCU — Kolay gelsin Hoca, ne yap›yorsun?
HOCA — Ne yapal›m, odun topluyorum.
YOLCU — Ama Hoca, sen bindi¤in dal› kesiyorsun, sonra düﬂersin.
HOCA — Allah’›n bilece¤i iﬂ o, sen ne anlars›n?
YOLCU — Benim sözüme gelirsin, neyse, benden söylemesi. Vakit geç oldu. Kalamayaca¤›m, hadi Allah’a ›smarlad›k. Ama yine dikkat et Hoca düﬂeceksin.(Yolcu gider, biraz
sonra Hoca’n›n bindi¤i dal kesilir ve Hoca yere y›k›l›r.)
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HOCA — Bana bak hemﬂehri… Hey!
Beri gel biraz hemﬂehri…
(Kalkar, koﬂarak geri getirir.) Söyle
sen ermiﬂ misin?
YOLCU — Ne münasebet Hoca,
ben neden ermiﬂ olay›m. Senin hâlini
gören herkes sana ayn› ﬂeyi söylerdi.
HOCA — Yok sen ermiﬂsin. Benim
a¤açtan düﬂece¤imi bildin, ne
zaman ölece¤imi de bilirsin söyle.
YOLCU — Aman Hoca, buna imkân yok, ben sana nas›l söylerim.
HOCA — Sen bilirsin söyle. Beni bu
dertten kurtar.
YOLCU — Allah, Allah. Ver bakay›m
elini öyleyse.
HOCA — Al. Ne zamanm›ﬂ?
YOLCU — Dur Hoca felaket! Sen yar›m saate kadar öleceksin!
HOCA — Yar›m saate kadar m›? Aman fenal›klar gelmeye baﬂlad›.
(Yolcu, Hoca’y› y›¤›l› hâlde b›rak›r, gülümseyerek ayr›l›r.)
YOLCU — Belki yar›m saate de kalmaz Hoca, eyvallah. Aksili¤e bak ki ben ﬂehre gitmiyorum. Kar›na haber verirdim ama olmayacak. Kusura bakma, hakk›m› helal ettim.
(Hoca boylu boyunca uzan›r; eﬂek, sa¤a sola koﬂmaya baﬂlar.)
HOCA — Öldüm, öldüm ama bizim hatuna
kim haber verecek. Bari ben gideyim de
usulca bildireyim.
(Ç›kar, perde kapan›r. Hoca perdenin
önüne ç›kar, öteki kenara gelince yukar›
seslenir.)
HOCA — Han›m, han›m, Ayﬂe, Ayﬂe gelin,
çabuk gelin, ben öldüm.
(Hoca’n›n kar›s› ile Ayﬂe gelirler, ellerinde
lamba vard›r.)
HOCA’NIN KARISI — Hayrola efendi ne
var?
HOCA — Sorma kar›c›¤›m, ben öldüm…
Mezar›n üstünde kimse yoktu ki haber
göndereyim. Ne yapay›m, meraktan
kurtulas›n diye ben kendim geldim.
(Geri döner, eﬂe¤iyle gider.)
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HOCA’NIN KARISI — Aman Allah’›m, bizim efendi öldü. (Bay›l›r.)
AYﬁE — ‹mdat, imdat, yetiﬂin komﬂular, yetiﬂin! (Ahmet A¤a, Mehmet, komﬂu ç›kagelirler.)
AHMET A⁄A — Deme Ayﬂe, vah vah. Nerede ﬂimdi kendisi?
AYﬁE — Mezar›n üstündeki düzlükteymiﬂ.
AHMET A⁄A — Kald›r›n bu kad›n› evine. Biz de gidelim, ölüyü getirelim. (Ç›karlar, kad›n›
da sürükleyerek götürürler.)
(Perde aç›l›r, biraz sonra halk tabutla gelir ve orta yerde dururlar.)
AHMET A⁄A — Peki, ﬂimdi hangi yoldan gidece¤iz?
B‹R‹S‹ — Aﬂa¤›dan.
D‹⁄ER‹ — Yukar›dan, yukar›dan ineriz.
AHMET A⁄A— Günaht›r, ölüyü tutmayal›m, karar verin çabuk. Kar›s›na sorun, arkadan
geliyor.
(Hoca tabutun içinden do¤rulur.)
HOCA — Aman kar›ma sormay›n, erenler, merhum sa¤l›¤›nda bu yoldan giderdi. Siz
de bu yoldan götürüverin.
AHMET A⁄A — Ölün bile H›z›r gibi yetiﬂti be Hoca! Sen ölür müsün hiç? Sen büyük
adam! Sen hiç ölür müsün? Yürüyün hemﬂehriler, yürüyün!
(Ç›karlar.)
(Perde kapan›r.)
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Aydın SU

Yeni bir eve yerleﬂmek, yeni bir semte yerleﬂmek, yeni bir
düzen kurmak; yeni bir yaﬂama baﬂlamak gibidir. Y›llarca
oturdu¤unuz semtten bir baﬂkas›na taﬂ›nm›ﬂs›n›zd›r. Eski
eviniz art›k, iyi kötü an›larda, geçmiﬂte ve bir baﬂka yerde
kalm›ﬂt›r...
Y›llarca oturdu¤unuz, her köﬂesinde an›lar›n›z›n bulundu¤u
bir evden ç›kmak, oldukça hüzünlüdür. ﬁayet orada güzel,
anlaml› an›lar›n›z varsa. Bu, bir renktir ve yaﬂam›m›zdaki
bir rengi yitirivermiﬂizdir. Belki bir yenisi eklenecek, belki o rengi yine
bulacaks›n›zd›r ama ton fark› her zaman olacak, oturdu¤unuz ev ve an›lar bir
kez daha yinelenmeyecektir. Yinelenmeyecektir çünkü bu do¤aya ve insana
ayk›r›d›r.
Bazen iste¤inizle bazen zorunluluk baﬂka bir semte, bir baﬂka eve gitmenize
neden olmuﬂtur.
Ayr›l›kt›r, sizinle ev aras›nda yaﬂanan... An›lar ve renkler, son eﬂya taﬂ›nd›ktan
sonra boﬂ odalara bakarken gözlerinizin önündedirler. Taﬂ›nmalar, bazen mutlu
bazen de mutsuz “ayr›l›klar”d›r.
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Her zaman hüzün kokar kap›y› üzerine çekip art›k boﬂ
evi kilitlemenin bir anlam› kalmad›¤› anda. Gözleriniz dolu dolu
olur ama a¤layamazs›n›z; gözyaﬂlar›n›z, bir tek siz bilirsiniz,
içinize dökülüverir.
Evet, yaﬂam sürer. Bir yenisine, renklerin belki bir yenisine
kavuﬂacak, belki de çok mutlu olacaks›n›zd›r. Ne var ki o köﬂelerde mutlu an›lar kalm›ﬂsa ve bir daha geri gelmeyecekse
sokak kap›s›ndan son kez ç›karken buruk bir sesle “iﬂte hayat”
demekten kendinizi alamazs›n›z.
Burada bir terk ediﬂ ve bir terk ediliﬂ vard›r. Siz evi
b›rak›p bir baﬂka eve yol al›rken terk etmiﬂsinizdir ama asl›nda
an›lar da sizi terk etmiﬂ ve yaln›z kalm›ﬂs›n›zd›r...
Belki o s›rada yap›lacak tek iﬂ, mor ampullü lambay› yak›p bakmakt›r.
Olan olmuﬂ, an›lar, eviniz bir kez daha gelmemek üzere geride ve geçmiﬂte
kalm›ﬂt›r.
Acaba önemli ve anlaml› olan, yeni renkler mi bulmakt›r yoksa var olan›
yitirmemek midir? Belki her ikisinin de verdi¤i haz ve mutluluk baﬂka baﬂkad›r
ama, yitirilen bir ﬂeyin ard›nda hep hüzün vard›r.
Hüzün ise belki mordur, belki de mavi…
Atillâ B‹RK‹YE
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Küçük bir Anadolu kasabas›nda oturuyorduk.
Bahar gelmiﬂti. Evimizin bahçesindeki çelimsiz
kay›s› a¤ac› çiçekler içindeydi. Bahçeyi
belletmiﬂtik. Kendi elimle so¤an, marul falan
ekecektim. Gerekli ﬂeyleri ald›m, bahçeye indim.
Hafif, iniltiye benzeyen bir ses duydum. Nereden
geliyordu? ﬁöyle bir bak›nd›m, bir ﬂey göremedim. Küçük bir hayvan yavrusunun sesine
benziyordu. Dikkat ettim, çal›lar›n aras›ndan
geliyordu ses. Bak›n›rken çal›lar›n k›p›rdand›¤›n›
gördüm. Ortaya bir köpek yavrusu ç›kt›. O kadar
küçüktü ki daha gözleri bile aç›lmam›ﬂt›. Rengi
siyaht›. Baﬂ›n›n üzerinde, sa¤r›s›n›n iki yan›nda
iri, beyaz benekler vard›. S›zlan›yor, k›p›rdan›yor,
çok ince bir sesle a¤l›yordu...
Eﬂim bahçeye inince yavruca¤› ona da
gösterdim. Toprak üstünde yürümeye çal›ﬂ›yor,
düﬂüyor, inliyor, s›zlan›yordu. Çok ac›kt›¤›
belliydi.

Eﬂim dedi ki:
“Bunun hâli ne olacak? Nereye gidebilir?
Kime s›¤›nabilir? Besleyip büyütelim bari. Hem
bize can yoldaﬂ› olur.”
Bahçe k›y›s›na bir yer yapt›k. ‹çine yerleﬂtirdik. Sütle besledik. Birkaç gün sonra gözleri
aç›ld›. Ayaklar›n›n üzerine daha sa¤lam basmas›n› ö¤rendi.
Her birimiz ayr› bir isimle ça¤›r›yorduk. Kimimiz “Minnoﬂ” kimimiz “Tombul” kimimiz de
“Mercan” diyorduk. Gel zaman git zaman, öteki
adlar unutuldu. Mercan ismi kald› yaln›z. Gün
geçtikçe büyüdü, geliﬂti. Orta boyda alacal›
bulacal› bir köpek oldu. D›ﬂar› ç›karken daha
biz kap›y› açmadan nerede olursa olsun f›rl›yor,
coﬂkunlukla üzerimize atl›yordu.
Eﬂimle birlikte sabahleyin evden ayr›l›r,
iﬂimize giderdik. Bizi kap›ya kadar izler, biz
“Haydi Mercan yuvana git!” dedi¤imizde gider,
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kulübesinin önüne çömelirdi.
‹ﬂten döndü¤ümüzde bizi karﬂ›lay›ﬂ› bir
âlemdi. Havlar, koﬂar, yatar, s›çrar, üzerimize
at›l›rd›. Gün boyunca bizi çok özledi¤i belliydi.
Biz de eli boﬂ gelmez, ona yiyecek bir ﬂeyler
getirirdik. Hemen her ﬂeyi severdi. Çikolatay›,
çay ﬂekerini, bonbonu, kestaneyi, yaﬂ üzümü
yerdi. Ço¤u zaman kâ¤›t ﬂekerleri soyduktan
sonra havaya atar, f›rlayarak yakalay›ﬂ›n› gülerek
seyrederdik. ﬁekeri kapar, s›çrar, yere b›rak›r,
tekrar kapar, yan›m›za gelirdi. Yapmad›¤›
maskaral›k kalmazd›.
“Ah seni yaramaz seni!” derdik. O at›l›r
bacaklar›m›za sürtünürdü.
Aradan bir y›l geçti. Mercan baya¤› büyümüﬂtü. Öteki köpekler gibi kal›n kal›n havl›yor,
bahçe duvar›ndan atlayan kedileri kovalayarak
korkutuyordu. Fakat eski sevimlili¤i, maskaral›¤›
devam ediyordu.
Bu s›rada bizim tayinimiz ç›kt›. Yol haz›rl›¤›na

baﬂlad›k. Mercan’› götürecek miydik? Hay›r.
Gidece¤imiz kent hem büyük hem de uzakt›.
Onu ortada b›rakmaya da gönlümüz raz› de¤ildi.
“Ne yapsak, ne etsek?” diye düﬂünürken akl›m›za Emin Efendi geldi. Ona gittik:
“Köpe¤i sana b›rakaca¤›z ama ona iyi
bakacaks›n.” dedik.
“Hay hay!” dedi. “Benim de zaten o köpekte gözüm vard›. Hiç merak etmeyin. ‹yi bakar›m
ona.”
Biz kasabadan ayr›l›nca gelip köpe¤i götürecekti. Eﬂyalar›m›z› toplarken, kamyona yükletirken Mercan’da bir baﬂkal›k belirdi. Sanki
olup bitenleri, kendisini terk edece¤imizi
anlay›vermiﬂti. Neﬂesinden eser kalmam›ﬂt›.
Bir kenara çekilmiﬂ, yükletilen eﬂyalara, eve
girip ç›kanlara sessizce bak›yordu. ‹ltifatlara,
tak›lmalara karﬂ›l›k verdi¤i yoktu.
Yükleme iﬂi tamamlan›nca konu komﬂuyla,
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bizi geçirmeye gelenlerle vedalaﬂt›k. Kamyona
geçip oturduk. Mercan ilk defa çömeldi¤i yerden
kalkt›, kamyona t›rmanmaya çal›ﬂt› fakat
beceremedi. Hareket ettik. O da bir müddet
arkam›zdan koﬂturdu. Bir yandan da ac› ac›
havlad›. Uzaklaﬂt›k. ‹ki y›l›m›z› geçirdi¤imiz bu
küçük kasabay› ve sevgili köpe¤imizi da¤lar›n
arkas›nda b›rakt›k.
Aradan iki mi yoksa üç y›l m› geçmiﬂti.
Anadolu’da bir geziye ç›km›ﬂt›k. Yolumuz eski
kasabam›za da düﬂmüﬂtü. Birkaç saat kald›k
orada. Eski ahbaplar bizi lokantaya davet ettiler.
Yemek yerken bir garsonun alacal› bulacal› bir
köpe¤i sopayla kovalad›¤›n› gördüm. Köpek
gözüme hiç de yabanc› gözükmedi. Yerimden
kalkt›m, lokantan›n kap›s›ndan:
“Mercan!.. Mercan!..” diye seslendim.
Köpek geri döndü. Bir süre gelsin
mi, gelmesin mi, bocalad›. Sonra birden
koﬂarak yan›ma kadar geldi.

Bacaklar›ma sürtünmeye baﬂlad›. Evet
Mercan’d›. Zavall› Mercan! Kir pas içindeydi.
Bir deri bir kemik kalm›ﬂ, pis bir sokak köpe¤i
olup ç›km›ﬂt›.
Anlatt›lar. Biz kasabadan ayr›l›nca Emin
Efendi gelmiﬂ, kendi evine götürmüﬂ ama o
durmam›ﬂ. Kaçm›ﬂ, eski eve dönmüﬂ. Bunu
birkaç kere tekrar edince Emin Efendi de arkas›n›
b›rakm›ﬂ. Bizim ç›kt›¤›m›z eve taﬂ›nan kirac› hiç
köpek sevmezmiﬂ. Mercan geldikçe basm›ﬂ
sopay›... O da sonunda sokak köpe¤i olup
ç›km›ﬂ.
Bu olaylardan sonra y›llar geçti. Mercan’›n,
bir sokak köpe¤inin eski sahibini görünce
bacaklar›na sürtünüﬂünü, a¤lay›p s›zlan›ﬂ›n› hiç
unutamad›m. Ah, biz insanlar da köpekler kadar
vefal› olabilsek. Vefa, erdemlerin en güzelidir
çünkü.
Hasan Lâtif SARIYÜCE
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5.
• ANADOLU’DA BAHAR
• BAYRAM YER‹
• HOﬁGÖRÜLER D‹YARI MARD‹N
• ‹NSANI SELÇUKLU DEVR‹NE GÖTÜREN
ﬁEH‹R: KAYSER‹ (Serbest Okuma Metni)
• ATASÖZÜ VE DEY‹MLERDE KALAN MAHALLELER
(Serbest Okuma Metni)
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‹lkbahar› geldi Anadolu’nun,
Silifke’de çiçek açt› nar ﬂimdi.
Her taraf› yeﬂillendi Bolu’nun,
Sultanda¤› benek benek kar ﬂimdi.
E¤ri yollar yaylalar›n kuﬂa¤›,
Çay›r, çimen sevgililer döﬂe¤i,
Horon teper Sürmene’nin uﬂa¤›,
Dadaﬂlar›n oynad›¤› bar ﬂimdi.
Durgun çay› köpüklendi Daday’›n,
Palmiyeler zümrüt tac› Hatay’›n,
Çukurova cennetidir bu ay›n,
Ayd›n ili efelere dar ﬂimdi.
Gönül dile gelir kaval sesinde,
Boz mart›lar dü¤ün yapar Mersin’de,
Isparta’n›n renk renk gül bahçesinde,
Bülbüllerin neﬂesini gör ﬂimdi.
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C›v›l c›v›l, sessiz duran yuvalar,
Kelebekler birbirini kovalar,
Hal› gibi nak›ﬂland› ovalar;
Bölük bölük, sar›, yeﬂil, mor ﬂimdi.
Âﬂ›klar diyar› Elbistan ili
Olur bu mevsimin Ba¤› ‹rem’i,
Her çeﬂmenin üç beﬂ tane güzeli,
Her çiçe¤in bir ar›s› var ﬂimdi.
Ç›k›p baksan Çaml›ca’n›n baﬂ›na,
‹ki k›ta bir bo¤azda aﬂina,
Karakoç’um gel yorulma boﬂuna,
‹stanbul’u tarif etmek zor ﬂimdi.
Abdurrahim KARAKOÇ
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Ninem bayram›n birinci gününden

o¤lumla atıﬂıyor, “Orada ben oturaca¤ım.”

tutturdu: “Beni bayram yerine götür.” diye.

diyordu. ﬁayet iste¤i yerine getirilmezse

“Aslan nineci¤im, pamuk nineci¤im,

çocuk gibi bir köﬂeye çekiliyor, yüzünü
asıyor, küsüyordu.

sen büyüksün, bayramın birinci günü evde

Onun için bayramın ikinci sabahı,

oturmalısın, konu komﬂu elini öpmeye ge-

bindirdim ninemi bir otobüse, bayram yerine

lecekler.” dedim.
“Olur.” dedi ama gönülsüz.

götürdüm. Yolda bana ne dualar etti ne

Çocuk gibi olmuﬂtu son zamanlarda

dualar:
“Ah yavrum, inﬂallah seni de yavruların

nineci¤im. Örne¤in küçücük bir kumaﬂ
parçası için benim kızla atıﬂıyor, “O benim.”

bayram yerlerine götürür.” dedi,

diyor, vermiyordu. Bazı günler sofrada

“Tastamam yirmi beﬂ yılı geçti ben bayram
yerini görmeyeli.”
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Bizim kentin bayram yeri, bildim bileli

A¤açları ne ninem görebildi ne de ben.

aynı yerde kurulur. Vardık bayram yerine.

Apartmanların arkasına geçtik, yine yı¤ınla

Ninem:

apartmanlar... Bayram yeri yok. Ninem:

“Hani o¤lum bayram yeri?” dedi.

“Yaa, ben sana demedim mi yanlıﬂ

“ﬁu apartmanları geçelim nineci¤im,

geldik diye?” dedi.

onun arkasında.”

“Nine, bundan sekiz yıl önce bayram

Ninem, ﬂöyle bir sa¤ına baktı, bir

yeri buradaydı.”

soluna baktı:

“A o¤lum, bayram yeri dedi¤in

“Yavrum yanlıﬂ yere geldik.” dedi.

kalabalık olur, hani insan minsan yok.”

“Yok nine.” dedim, “Bak gör, geçelim

Oradan geçen birine sordum:

apartmanları, hemen arkasında bayram

“Kardeﬂim, bayram yeri nerede?”

yeri.”

dedim.

Yıllardır ben de bayram yerine gelmem.

Adam, apartmanların ardını iﬂaret etti:

Çocukları anneleri götürür bayram yerine.

“ﬁuradan gidin, ilerideki blok apart-

Onları atlıkarıncaya, dönme dolaba bindirir.

manların arkasında.” dedi.

Ninem bakındı, bakındı:
“Hani o alan?” dedi.
“ Ne alanı nine?”
“Koskocaman alan o¤lum, ulu ulu
a¤açlar, a¤açların altında kıyma kebap
satanlar?”
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olacak, ﬂu apartmanın altında ama bura-

Ninemle yola düﬂtük. Bir a¤acı tanıdı

larda yayla sakızcısı filan yok.” dedi.

ninem.
“Bu a¤acın altında sakızcılar olurdu.”

“Tüh, tüh, tüh!” dedi ninem. Bastonuna

dedi, “Yayla sakızlarını ipe dizerlerdi. Sor

dayanarak yanım sıra yürümeye baﬂladı.

bakalım, sakızcı nereye gitmiﬂ?”

Az sonra bayram yeri göründü. Küçücük
bir arsa, arsaya uygun küçücük bir dönme-

“Nine” dedim, “ﬁimdi yayla sakızı ne

dolap, küçücük bir atlıkarınca, tozun içinde

arar, ciklet çıktı.”

dolaﬂan otuz kırk kadar çocuk ve büyük.

Benden önce davrandı, geçen adamın

Ninem:

birine sordu:

“Anaaaa yavruuum, bayram yeri bu

“Evladım baksana, buradaki sakızcı

mu?” dedi.

nereye gitti?”

“Ne bileyim nine? Ufala ufala bu kadar

Adam bir benim yüzüme, bir ninemin

kalmıﬂ.” dedim.

yüzüne baktıktan sonra:

“Nereye gitmiﬂ o koca

”Ne sakızcısı hanımefendi?” diye

alan?”

sordu.

“Görmedin mi, apart-

“Yayla sakızcısı, o¤lum.” dedi.

man dikmiﬂler.” dedim.

Adam:

“O çayır nerede?”

“Vallahi ileride bir Yayla Gıda Pazarı
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yüzüme, sonra:

“Bilmem ki nine?”

“Demirhindi mi nine?” dedi.

“Hani o keten helvacılar, hani o kırık

“Hı, dedi ninem.”

leblebiler?”

“Vallahi nine, ﬂuradan geçerken hindi

Keten helva yoktu ama tost, sosis

gördüm ama demirden de¤ildi.” dedi.

vardı. Çöktü nineci¤im hemen kalabalı¤ın

“Tüh, tüh, tüh!” dedi ninem. Demek

kıyısına:

ﬂu çocuklar demirhindi içmiyorlar ha?”

“Yüre¤im yandı, bana bir kızılcık

“Ne bilsinler nine demirhindiyi, ben

ﬂerbeti al gel.” dedi.

bile bilmiyorum.” dedim.

“Nine” dedim, “Ne arar kızılcık ﬂerbeti,

“A o¤lum, demirhindi ﬂerbeti kırk derde

kola var, gazoz var.”
“Ay, demirhindi de mi yok?”

devadır. Demek o da yok ha? Madem

“Bilmem ki nine.” dedim.

demirhindi yok, bari Bayram Paﬂa
Çeﬂmesi’nden buz gibi bir su içelim.”

Adamın birine seslendi:
“A o¤lum, demirhindici nerede?” diye
sordu.
Sakızcıyı sordu¤u adam gibi bu adam
da bir ninemin yüzüne baktı, bir benim
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Ninemle o küçücük bayram yeri alanını dört döndük, ne Bayram
Paﬂa Çeﬂmesi vardı ne de Ramazan Paﬂa.
“Nine, yok.” dedim.
“A o¤lum nasıl olmaz, sebildi o çeﬂme. Hadi hadi bulalım, baﬂında
marulcular olur, ﬂöyle iri göbeklisinden alır yeriz.”
Bir kez daha alana döndük, çeﬂme yoktu. Ninem, yine
birisine sordu:
“Yavrum evladım, Bayram Paﬂa Çeﬂmesi kurudu mu?”
diye.
Adam bakındı, bakındı, sonunda ilerdeki apartmanı
gösterdi, üzerinde “Paﬂa Apartmanı” yazıyordu.
Ninem:
“O¤lum ben apartmanı ne yapayım, çeﬂme nerde
çeﬂme?” dedi.
Adam:
“Üühüü nine, Bayram Paﬂa’nın torunları
oraya apartman dikeli on beﬂ yıl oluyor.”
“Tüh, tüh, tüh!” dedi ninem yine. “O¤lum
çeﬂmeler de kurumuﬂ desene.”
Ötekiler bitmiﬂ, nineme kola
almak zorunda kaldım. Ninem, bir
içti, bir buruﬂturdu yüzünü, bir içti,
bir buruﬂturdu yüzünü:
“Bu ne ki?” dedi.
“Kola.” dedim.
“Tüh, tüh, tüh!” dedi ninem.
“Çocuklar bunu mu içiyorlar ﬂimdi?”
“Hı, nine...”
Ninem kıyma kebap aradı, ﬂöyle
ekme¤in arasına bol biberli...
Aradım, öyle kebap satan falan
yoktu. ‹ki tane tost yaptırıp
getirdim. Ninem kâ¤ıt gibi ﬂeyi
görünce:
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“Bu ne?” diye sordu.

gördük?’ derdim. Bundan sonra ‘Vah,

“Tost, nine.” dedim. A¤zına aldı:

vah çocuklar! Siz de bir ﬂey mi gördünüz?’

“‹çine makine ya¤ı mı konmuﬂ?” dedi.

diyece¤im.”

“Bilmem ki nine?” dedim.
Muzaffer ‹ZGÜ

“‹çindeki at eti mi, it eti mi?” dedi.
“Onu da bilmem nine.” dedim.
“Vah, vah, vah, ﬂimdikiler bunu mu
yiyorlar?”
“Öyle nine.” dedim. Ninem elindeki
tostu bir ısırdıktan sonra bana uzattı:
“Hadi” dedi, “Madem buraya
kadar geldik, bir Karagöz’e girelim.”
“Ne Karagöz’ü nine?” dedim.
“Karagöz çadırına o¤lum.”
“Ne arar Karagöz çad›rı nine?”
“A o¤lum, Karagöz perdesini
kurmad›ysa biz de çad›rdaki tiyatro
sahnesine gideriz.”
“Yavrum, bir sor hele, at koﬂusu ne
zaman baﬂlayacak?”
“Ne at koﬂusu nine?”
“Ay at koﬂusu da mı yok? Mademki
o yok, bu yok, o zaman ﬂuradan bir fayton
tut da sa¤ı solu seyrede seyrede eve
gidelim.”
“‹lahi nine, ne arar fayton, taksi var.”
“Ay çocuklar e¤lenmek için ﬂimdi
faytona binip ﬂarkı söylemiyorlar mı?”
“Nerede nine.”
“Vah, vah, vah! Ben de durup durup
sizlere ‘Ah çocuklar, biz bir ﬂey mi
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Milattan önce 8000’lere de¤in uzanan geçmiﬂinde birçok uygarlı¤ın yeﬂerip soldu¤u, farklı
kültürleri ve dinleri içinde harmanlamıﬂ, yo¤urmuﬂ ﬂiir gibi bir kent Mardin...
Romalılar döneminde Maride, Persler döneminde Marde, Bizanslılar döneminde Mardia,
Süryanilerin Merdo ya da Merdi, Arapların da Maridin adını yakıﬂtırdıkları gizemler kenti Mardin...
Nice isimler takılıp tanımlamalar yapılabilir Mardin üzerine. Türküler yakılabilir, ﬂiirler ve
efsaneler söylenebilir. Yazılanların, söylenenlerin hepsi de az gelir bu kente.
Bu duyguyu tatmak için günler hatta haftalar boyu Mardin’de yaﬂamak,
Mardin’in ılık havasını solumak, labirenti andıran sokaklarını arﬂınlamak
bazen de kaybolmak gerekir. Eﬂi benzeri olmayan kesme taﬂ iﬂçili¤ini
sergileyen yapılarıyla tamam› sit alanı ilan edilen dünyadaki ikinci
kenttir.
Kent yapılarını incelerken Süryani ustaların bir kilim veya
dantel dokurcasına iﬂledikleri kesme taﬂlar karﬂısında ﬂaﬂar
kalırsınız. Mardin’de Süryani kiliseleriyle camilerin,
medreselerin iç içe geçti¤i kent dokusu içinde de¤iﬂik
zamanlarda kilise çanının sesiyle ezan sesi birbirine
karıﬂır. Süryani papazla cami imamın›n bir sokak
baﬂında güneydo¤u lehçesiyle derin sohbete dald›¤›n›
görürsünüz. Gümüﬂ ve altın iﬂlemecili¤inde ülke
çapında ün yapmıﬂ ve hâlâ varlı¤ını sürdüren Süryani
ustalarla Müslüman bakırcı ustaların yan yanalı¤ına,
iç içeli¤ine ne demeli? Tüm yapılarının sit alanı içinde
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korumaya alındı¤ı Mardin’de bu kültürler de korunmalıdır.
Mardin’in içinden geçen tek karayolu, kenti “u” biçiminde dolaﬂır.
Bu karayolu aynı zamanda kentin ana caddesidir. Bu ana caddeden
yan sokaklara araçlarla çıkılmaz. Labirenti andıran bu ara sokaklarda
her ﬂey insan gücü veya eﬂek, katır türü hayvanlarla yapılır. Çarﬂıda,
pazarda yapılan alıﬂveriﬂten eve sipariﬂ edilen likit gaz tüpüne kadar
yükler eﬂek ve katırlarla ya da insan gücüyle taﬂınır. Mardin Belediyesi
ﬂehrin sokaklar›n›n do¤al yap›s› gere¤i çöpleri hayvanlarla taﬂ›t›r.
Mardin âdeta bir açık hava müzesi görünümündedir. Kapıların
üzerindeki taﬂlara çizilmiﬂ resimler (E¤er sahibi hacca gitmiﬂse Kâbe
resmi vardır.), iﬂlemeler, kuﬂ gagasını andıran kapı tokmakları, bir
evin altından geçen soka¤ın devamı kemerli tüneller... Yapılardaki
taﬂlara iﬂlenmiﬂ çeﬂitli hayvan ve meyve kabartmaları, sizi günümüzden geçmiﬂ yıllara düﬂ yolculu¤una çıkarır. Kalenin eteklerinden
1385 yılında yaptırılmıﬂ Zinciriye Medresesi’nin kubbesiyle ﬁehidiye
Camisi minaresi ve Ulu Cami’nin ovayla iç içe görünümü eﬂsiz bir
panoramadır. Bu panoramaya sahip olan renk genelde sarıdır.
Mardin’e damgasını vurmuﬂtur sarı ve tonları...
Zinciriye Medresesi ve caminin giriﬂ kapısındaki detaylardan
sıyrılıp ﬁehidiye Camisi’ne nazır çay bahçesindeki küçük bir moladan
sonra 12. yüzy›lda, Artuklular döneminde yapıldı¤ı sanılan, Akkoyunlu
ve Osmanlılar döneminde onarım görmüﬂ Ulu Cami’de soluklanmak
ayrı bir keyiftir... Veya baﬂka bir Mardin panoraması içinde Mor
Petrus ve Pavlus Kilisesi’nin avlusunda papazın ikram etti¤i kahveyi
yudumlamak, ardından Akkoyunlular dönemi eseri Kasımiye
Medresesi’nin avlusuna uzanmak, çeﬂmesinden akan suyu doya
doya yudumlamak...
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Kenti “u” biçiminde bölen ana caddenin alt basama¤ında ise
tüm kentin eﬂsiz güzellikte yapılarıyla en uç noktada kalesiyle
bütünleﬂen baﬂka bir panorama ile karﬂılaﬂırsınız ki bu Mardin’in
tipik, klasik foto¤raflardaki görünümüdür. Gezi sırasında zamanın
durmasını istersiniz Mardin’de... Zaman su gibi kayar ayaklarınızın
altından. "Geleli kaç gün oldu ki? Daha ne kadar çok görece¤im
yer, kuraca¤ım dostluklar var kim bilir?" dedirtir size Mardin. Kentin
çok yakınlarında bulunan manastır ve antik kent gezileri günlerce
sürebilir.
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1600 yıla yakın geçmiﬂi olan ve kent merkezine 8 kilometre
uzaklıkta Eskikale köyü yakınlarında, Süryani baﬂpiskoposluk
merkezine ba¤lı Deyrulzafaran Manastırı gezinize ayrı bir tat
katacaktır. Süryanilerin en önemli ziyaret yerlerinden biri olan
ve içinde 52 Süryani patri¤inin mezarı olan bu manastır, 4. yüzy›l
sonlarında kurulmuﬂtur. Mor Yakup Manastırı ise Deyrulzafaran’ın
1 kilometre kuzeyinde bulunuyor.
Farklı kültürlerden ve dinlerden insanların yan yana dostluk
ve barıﬂ içinde yaﬂadı¤ı bu gizemli güneydo¤u kenti her mevsim
gezilebilir. Hele bir de 40 yılda bir ya¤an kara denk geldiyseniz
de¤meyin keyfinize...
Adnan AVUKA
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Kümbetleri, kervansaraylar›, camileri, mescitleriyle Kayseri eski bir ﬂehirdir. Sokaklar›, caddeleri de öyle... Kayseri’ye girince yedi yüz y›l öteye gidiyorsun. Bizans o kadar de¤il de Selçuklu
Devleti’nin havas› öylesine sinmiﬂ ki Kayseri’ye,
daha as›rlar geçse de ç›kmayaca¤a benziyor. ﬁu
dört y›l içinde Kayseri bambaﬂka bir Kayseri oldu;
evler, apartmanlar, hanlar, oteller yap›ld›. Caddeler
aç›ld›. ﬁöyle uzaktan bak›nca eski Kayseri’yi tan›yamaz
gibisin... Bütün bunlara ra¤men, derinine inince, Kayseri
gene eski, Selçuklu Kayseri... Bana öyle gelir ki
Kayseri’yi tüm y›ksalar da yeniden kursalar, bu hava,
bu Selçuklu havas› Kayseri’den gitmeyecek.
Bu dünyadaki da¤lar›n en güzeli, en nazl›s› Erciyes.
Öyle ne heybeti ne haﬂmeti var. Gökyüzüne çak›lm›ﬂ
gibi, sütbeyaz, ›ﬂ›lt›l›, bazen duman batm›ﬂ bazen mor
bazen ﬂafakta bir yan› k›zarm›ﬂ. Her zaman da baﬂ›nda
duman›... Pare pare bir bulut... Erciyes’in bat›s›na
do¤ru, tam dibinde bir göl, daha do¤rusu bir sazl›k
vard›r. Vangvang Gölü diyorlar ad›na. Ad› da ne güzel
yak›ﬂm›ﬂ. Gerçekten ›p›ss›z bir göl... Boﬂ su kaba¤›
gibi rüzgârda ötüyor.
Erciyes, elle yap›lm›ﬂ da oraya, Kayseri’nin tepesine
öyle yerleﬂtirilmiﬂ gibi. Belki bu Selçuk havas› Erciyes’ten
geliyor. Belki de Erciyes’i Selçuklular yap›p oraya
Kayseri abidesi diye dikmiﬂlerdir. Bir Selçuklu ustas›
oturmuﬂ Erciyes’in baﬂ›na; y›llar y›l› çekiciyle, keskileriyle
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onu bir kayadan yontmuﬂ, oraya götürüp ﬂan olsun
diye dikmiﬂtir. Erciyes’in resmini Halit Doral yapar,
türküsünü Talasl›lar, Hac›larl›lar ça¤›r›r. Halit Doral,
Kayseri Müzesinin müdürüdür. Akademiden ç›km›ﬂ bir
ressamd›r. Y›llardan beri Kayseri‘dedir. Y›llardan beri
de hep Erciyes resmi yapar. Türlü türlü... Erciyes’in tad›,
tuzu Halit Doral’›n resimlerindedir. Halit Doral, y›llar y›l›
o kadar çok Erciyes resmi yapm›ﬂt›r ki kendisi de say›s›n›
unutmuﬂtur. De¤erli bir ressam arkadaﬂ›m der ki: “ﬁu
Halit Doral, bir Erciyes sergisi açsa da cümle âlem
görse hünerini.”
Selçuklu Kayseri’nin sanat abideleri daha öyle güzelce
duruyor. Oya gibi iﬂlenmiﬂ. Döner Kümbet duruyor,
Honat Hatun Türbesi, camisi öyle, hele türbe daha
dünkü gibi duruyor. Kayserili, ﬂehri ile övünüyor.
Kayseri’ye her gidiﬂimde Döner Kümbet’i görmeye
giderim. ﬁöyle dur bak Döner Kümbet’e, parma¤›n
a¤z›nda kals›n. Yapan ne usta yapm›ﬂ! Döner Kümbet’in
de her güzel ﬂey gibi, eser, yer, toprak gibi güzel
hikâyeleri, efsaneleri var. Ne kadar efsane üretirlerse
üretsinler yak›ﬂ›r Döner Kümbet’e.
Döner Kümbet, haftan›n yedinci günü, gece sabaha
kadar dönermiﬂ. Kayseri’de hemen hemen herkes
görmüﬂ bu dönmeyi. Döner, ala ﬂafakta oldu¤u gibi
dururmuﬂ. Sonra, söylediklerine bak›l›rsa, istediklerinde
Döner Kümbet’i yerinden al›p baﬂka yerlere götürürlermiﬂ. Sonra yerine korlarm›ﬂ.
Kerem ile Asl› hikâyesi, rivayete göre Kayseri’de son
bulur. Bu hikâyeyi hemen hemen bilmeyen yok gibi.
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Asl› bir keﬂiﬂ k›z›, Kerem bir Türk beyinin o¤lu... Birbirlerine âﬂ›klar. Keﬂiﬂ, k›z› vermemek için bir
gece evini bark›n› yükler, düﬂer yollara. Kerem de arkas›ndan... Sora sora... Da¤lara, a¤açlara,
kuﬂlara, yolculara sora sora düﬂer yollara. Arada k›za rastlar, kaç›r›r... En son duyar ki keﬂiﬂ
gelmiﬂ Kayseri’de mekân tutmuﬂ. Kar›s› diﬂçilik yap›yor, hayatlar›n› böylece kazan›yorlar.
Kerem nas›l girecek evlerine? En iyi usul, diﬂ a¤r›s› bahanesi. Bunun üstüne Kerem baﬂ›n›
gözünü sarar, oturduklar› evi sorar, bulur. Var›r eve. Diﬂ çektirece¤ini söyler. Onlar Kerem’i
tan›mazlar. Anas› Kerem’in diﬂini çekmek için kerpeteni a¤z›na sokar. Diﬂ sa¤lam,
diﬂ ç›kmaz. Yard›m için k›z›n› ça¤›r›r. K›z Kerem’in baﬂ›n› tutar, dizlerine kor. Böylelikle
ana ilk diﬂi çeker. Fakat Kerem’in baﬂ› sevgilisinin dizinde, ayr›lamaz. Bir diﬂini
daha çektirir, o da biter... Çekip gitmesi gerektir. Ama baﬂ› sevgilisinin
dizinde... Vallah-ü hayran yüzüne bakar. Üçüncü diﬂini de çektirir. Böylece
otuz iki diﬂini çektirir. A¤z› kan içinde, diﬂsiz, zorla sevgilisinin yan›ndan
ayr›l›r. Bu ev daha ayakta, ﬂimdi içinde oturuluyor. Arkadaﬂlar
götürdüler, gördüm. Hey gidi günler, hey gidi koca dünya!
dedim. Aﬂk›n da ne yaman› olurmuﬂ... Ama
dahas› var...

96

Talas’›n öte yan›nda bir tepe var. Küçücük... ‹ﬂte Kerem otuz iki diﬂini çektirdikten sonra,
ne yap›p yapm›ﬂ, sevgilisini keﬂiﬂ babas›n›n elinden al›p kaçm›ﬂ. Bu tepenin oraya gelmiﬂler. O
s›rada Kerem bir aaaaah çekiyor. Bunun üstüne a¤z›ndan alevler ç›k›yor. Ateﬂ alev ortas›nda
yanmaya baﬂl›yorlar. ‹kisi bir arada yan›p kül oluyorlar...
‹ﬂte bu küçük tepe Kerem’in tutuﬂup yand›¤› yer... Her y›l Kerem’in yand›¤›n›n gecesi, bu tepe
ateﬂ aleve kesermiﬂ. Bütün tepe kor hâline gelirmiﬂ. Bu da Yunan’a, Bizans’a, Selçuklu’ya has...
Ateﬂtepe Selçuktan bu yana sürüp gelebilir.
Kayseri’nin bedesteni bütün Anadolu’da ünlüydü. Bu bedesten türkülerde, masallarda geçer.
Kayseri’nin havas› böyle, Selçuklu idi. Üstünden yüzy›llar da geçse Kayseri bu havay›, bu Selçuklu
havas›n› yitirmeyece¤e benzer.
Yaﬂar KEMAL
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Eskiden bir “mahalle komﬂulu¤u” vard›. Yeri

iliﬂkiler o kadar sayg›de¤er idi ki yabanc›lar

geldi¤inde akrabal›ktan öte bir yak›nl›k, birlik

“komﬂuyu komﬂudan sorarlard›.” Çünkü o

ve beraberlik demekti bu. Zaten onlar›n

mahalledeki “komﬂuluk kardeﬂlikten ileri”ydi.

oluﬂturdu¤u bu bütünlü¤e “mahalleli” denirdi.

Mesela “komﬂu kap›s›na çevirmek” deyimi;

Ayn› mahallede oturuyor olman›n bu insanlara

komﬂusunun evini kendi evi gibi bilmenin ve

yükledi¤i maddi ve manevi sorumluluklar

zamanl› zamans›z, olur olmaz vakitlerde “çat

çevresinde o kadar geniﬂ bir halk kültürü

kap›” komﬂuya u¤raman›n di¤er ad›yd› asl›nda.

oluﬂmuﬂ idi ki bunu bir baﬂka milletin kültü-

Bunun ad› sadece “samimiyet” ve “yak›nl›k” idi.

ründe görmek san›r›m kolay kolay mümkün ol-

“Komﬂu ekme¤i komﬂuya borçtu.” o zamanlar.

maz. “Ev komﬂusu”, “kap› komﬂusu”, “bahçe

“Komﬂu hakk›n›n Tanr› hakk› oldu¤u”na inan›l›rd›

komﬂusu” bütün bu yak›nl›klar›n farkl› adlar›

her zaman. Bu yüzden “komﬂuda piﬂenin

olmuﬂtur hep. Bu toplumda “komﬂu komﬂunun

komﬂuya düﬂmedi¤i” pek nadirdi. Zira o

külüne muhtaç” idi bir zamanlar. Ev almadan

komﬂuluklarda herkes, Peygamber’in “Komﬂusu

önce komﬂu al›n›rd› ayn› ﬂekilde. Hatta öyle ki

aç iken tok yatan bizden de¤ildir!” uyar›s›yla

“Komﬂunun iti bile komﬂuya ürümez.” idi. Bu

diken üstünde yatar kalkard›.
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ﬁimdi farkl› bir komﬂuluktan, “ateﬂ komﬂulu¤u”ndan söz etmek istiyorum sizlere, tabii özellikle
gençlere. Eskiden kibrit, çakmak gibi ateﬂ yakacak aletlerin bulunmad›¤› zamanlarda o gün yanm›ﬂ
olan ateﬂin bir k›sm›, ertesi gün için ocaklarda küllenip saklan›rd›. Ertesi sabah odunlar akﬂamdan
kalma bu ateﬂle tutuﬂturulurdu. E¤er akﬂamdan bu ateﬂ saklanamam›ﬂsa ya da saklanan bu ateﬂ
sönmüﬂ olursa hemen en yak›n komﬂudan ateﬂ istenirdi. ‹ﬂte ateﬂ istenen bu komﬂuya denirdi
“ateﬂ komﬂusu”.
Sonra “mahalle odalar›” vard› bir zamanlar. Hâli vakti yerinde olanlar›n özellikle
yaﬂl› erkekler için evlerinin selaml›k bölümünde yapt›rd›klar› “yazl›k” ve “k›ﬂl›k”
odalar, zaman olur yaln›zl›klar›n paylaﬂ›ld›¤› c›v›l c›v›l mekânlar olur, zaman
gelir “hat›r›n›n k›rk y›l unutulmad›¤›” bir fincan kahvenin keyifle yudumland›¤›
yerler olurdu. Uzun k›ﬂ gecelerinde bazen helva sohbetlerine tan›k
oldu¤unuz bu odalarda, bir akﬂam ans›z›n leziz bir kuzu çevirmesi
ile karﬂ›lanabilirdiniz mesela. Mahalle odalar›nda mahalle için
önemli kararlar al›n›r, mahalle için gerekli sosyal dayan›ﬂma
ve yard›mlaﬂma, en kutlu projeler burada görüﬂülüp karara
ba¤lan›rd›. ‹htiyaç sahibi olanlar›n, maddi manevi zor
durumda kalanlar›n imdad›na önce o mahallenin hâli
vakti yerinde eﬂraf› yetiﬂir, gizlice toplanan yard›mlar
yine gizlice ihtiyaç sahiplerinin kap›s›na b›rak›l›rd›.
‹htiyaç sahipleri bu yard›mlar›n kimden geldi¤ini
bile bilmezdi. Zamanla bu odalar›n yerini
“mahalle kahvehaneleri” ald› belki ama onlar
bu yard›mlaﬂma fonksiyonunu ne kadar
icra edebildiler, oras› tart›ﬂ›l›r herhâlde.
Yaﬂanan mekânlar›n, buradaki sohbet
toplant›lar›n›n gürültü frekans› biraz
yükselirse bunun ad› da ortam› “mahalle
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kahvesine döndürmek” idi. Ufac›k bir meselede

Mahalle ile birlikte onlar da güzel Türkçemizi

ortal›¤› velveleye vermenin bu mahalledeki ad›

sessizce terk edip gitti. Bir daha geri dönerler

“mahalleyi aya¤a kald›rmak” idi. Bu gibi

mi, bilinmez. Bütün bu güzellikleri, geçmiﬂ

durumlar da “dünya yansa has›r› tütmeyecek”

hayatlar›n bu unutulmaz renklerini, bu günün

olan yeni apartman hayat›n›n gams›z sakinlerine

nesillerinin birer “nostalji” olarak düﬂünmesi

ithaf olunur!

ne kadar do¤rudur, bilinmez.

Hayat›m›zdan bir y›ld›z gibi kaybolup giden

Kurdu¤umuz, kuraca¤›m›z yeni hayatlar›n,

sadece “mahalle” de¤ildi kuﬂkusuz. Onunla

en az, insanî iliﬂkilerin hasbice yaﬂand›¤› o eski

birlikte çok ﬂey kaybettik... ‹ﬂte yukar›da belki

“mahalle” hayat› kadar huzurlu ve bereketli

sadece bir k›sm›n› sayabildi¤imiz terimler,

olmas›n› kim istemez ki!

kavramlar, deyimler ve atasözleri…

R›dvan CANIM
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Nesi komik canım?
İtalyanca bir ar işte...

Galileo Galilei mi?
Ne komik bir ad bu böyle,
tekerleme gibi

Annesi, çevresinde olan biten hemen her şeye sınırsız merak
duyan oğlunu yatağına yatırır.

Bu gözlemler için
koca bir ömür seni bekliyor. Ama
şimdilik uyumalısın Galileo.
Yarın okulun var.

Haklısın. İyi geceler
anneciğim.

İyi geceler oğlum.

Senin adın Peynireo Peynirei
olsaydı, komik olmayacak
mıydı yani?

Dalga geçme de
öyküyü anlatabilelim Simit

6.
• BOﬁ ARSA
• KINALI KEKL‹K
• ORMAN KÜSTÜ B‹ZE
• HAYVAN OL‹MP‹YATLARI (Serbest Okuma Metni)
• YILDIZLAR, EVREN VE GAL‹LEO (GAL‹LE) (Serbest
Okuma Metni)
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Henry Ford (Henri Ford), ﬂu otomobil üreticisi
“Kent sorununu kenti terk ederek halledece¤iz.”
demiﬂ. Bu sözü sarf etti¤inde dünyadaki
otomobil say›s› kaçt› acaba? Ben bir tablo
çizeyim, siz sonucu belirleyin. Bundan yaklaﬂ›k
25-30 y›l önce Bak›rköy taraf›nda bulunan
evimize gitmek için iki ﬂeritli bir yolu kullan›yorduk. Trafik çok yo¤undu, on beﬂ dakikal›k
yolu bir, bir buçuk saatte gidebiliyorduk.
Aradan geçen zaman içinde trafi¤e ak›ﬂkanl›k
sa¤lamak üzere yol geniﬂletildi, alt ve üst geçitler
yap›ld›, ayr›ca metro da devreye girdi.
ﬁimdi otomobillerin emrinde 25 ﬂeritlik bir
yol var ama trafik s›k›ﬂ›kl›¤›nda de¤iﬂen bir ﬂey
yok.
“Kenti terk edin.” diyen Ford, herhâlde
banliyölere, ﬂehrin merkezinden uzak semtlere

taﬂ›n›n diyordu. ‹nsanlar› bilemem ama kent
kendini uzaklara taﬂ›d›. ‹zmit’ten Tekirda¤’a
ulaﬂt› denebilir.
Kentten kaçan ﬂehirli epeyce uzakta, tarlalar
içinde bir çiftlik evi kurdu, oraya yerleﬂti. Oh,
temiz hava, kuﬂ sesleri falan demeye kalmad›
yan›na yöresine kooperatif ormanlar› inﬂa edildi,
marketler aç›ld›, oteller, rezidanslar yap›ld› ve
fukara “Kent kaçk›n›” yine bina ve otolar›n
aras›na s›k›ﬂ›p kald›. Üstelik ﬂimdi arabas› ile
iﬂine gitmek daha fazla zaman al›yordu.
Ne yaps›n adam, iﬂi gücü b›rak›p da¤ baﬂ›na
ç›karak çad›r m› kursun?
Kentler, pençesinden kimsenin kurtulamayaca¤› bir zindana dönüﬂmüﬂtür. Buna sebep
olan Ford’un kendisidir.
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Otomobil ideolojisi kenti kendine göre dizayn
etmiﬂtir. Kaç›ﬂ yok. ‹stanbul’da her gün 300400 arac›n trafi¤e ç›kt›¤› söyleniyor. Buna ne
yol ne tünel ne köprü ne de baﬂka bir ﬂey çözüm
getirebilir. ‹nsano¤lu, icat etti¤i canavar›n eline
düﬂmüﬂtür ve iﬂin tuhaf› bu gönüllü bir esarettir.
Oturdu¤umuz evin bitiﬂi¤inde tek katl› bir
fabrika vard›. Geniﬂ mi geniﬂ bir bahçesi vard›.
Bahçesinde her tür a¤aç, çiçek, çimen vard›.
Az rastlan›r pembe-k›rm›z› salk›m çiçek açan
at kestaneleri hatta manolyalar vard›.
Bu sebepten olacak sabah›n seherinde o
a¤açl›¤› mekân tutan ötücü kuﬂlar›n korosunu
dinlerdik. Bülbül dahi dinledim. ‹nan›lmaz bir
ﬂey.
Bu fabrika önceleri kent d›ﬂ›na kurulmuﬂ.
Kent geniﬂleyince onu da kuﬂat›p midesine
indirmiﬂ. Fabrikalar›n kent d›ﬂ›na ç›kar›lmas›
karar› al›n›nca bunu y›kt›lar. Yerinde geniﬂ mi
geniﬂ bir boﬂluk do¤du. A¤açlar›n büyük k›sm›
hâlâ yaﬂ›yor, pek tabi kuﬂlar da.

Fabrika enkaz› taﬂ›n›nca yerine ya¤mur sular›n›n doldurdu¤u bir gölcük yerleﬂti. Maﬂallah
iki y›ld›r iyi ya¤mur ya¤d›, baﬂta mart›lar olmak
üzere, kargalar, güvencinler, kumrular, saksa¤anlar, serçeler o gölcü¤ü y›kanmak, e¤lenmek
ve yüzmek için kullanmaya baﬂlad›lar.
Balkona ç›k›p bu cümbüﬂü saatlerce seyrediyorum. Kentin ortas›nda bir kuﬂ cenneti.
Boﬂ arsa etraf›ndaki bina ve beton orman›n›n
a¤›rl›¤›n› al›yor. Ayr›ca a¤açlar, çiçekler ve kuﬂlar
ile orada kendili¤inden bir k›r manzaras›
oluﬂturuyor. Ferahlad›k, nefes almaya baﬂlad›k.
Etraf› duvarlarla çevrili ve kap›s›nda bekçi ile
köpekleri olan arsaya çocuklar›n girme ihtimalleri
yok. Çocuklar›n gölcü¤e girip bo¤ulma ihtimalleri
yok, zaten gölcükte o kadar su da yok.
ﬁimdi diyorum ki kentin ortas›nda bir adac›k
olan bu boﬂ arsa bize daha ne kadar arkadaﬂl›k
edecek?
Çok geçmeden cevap geldi.
Arsaya bir al›ﬂveriﬂ merkezi, yan›na da lüks
bir konut sitesi yap›lacakm›ﬂ. Yap›l›r elbet.
Öylesine k›ymetli bir arsay› boﬂ b›rakacak
de¤iller ya.
‹nﬂaat baﬂlay›nca kompresörlerin, dozerlerin
gürültüsünden önce kuﬂlar nasibini alacak.
Buras› da elden ç›kt›, göçelim diyecekler. Bir
sabah kalkt›¤›m›zda arsadan hiç kuﬂ sesi
gelmeyecek. Kuﬂsuz kalan a¤açlar belki üzüntüden kuruyacak. Ortada gölcük falan kalmayacak. Biz yine pencereleri s›k› s›k› kapat›p
perdeleri çekece¤iz. Bütün kent insanlar› gibi
beyaz cama dönüp okyanus adalar›nda devam
eden “vahﬂi tabiat” tan ayr›nt›lar› seyretmeye
devam edece¤iz.
O boﬂ arsa hayat›m›zdan bir serinlik gibi
gelip geçecek.
“Kenti terk edelim.” demiﬂ Ford. Bu herhâlde “Daha fazla otomobile binelim, orada
kahvemizi içelim, orada müzik dinleyelim, televizyon seyredelim, sohbet edelim.” demeye
geliyor. Otomobilin getirdi¤i özgürlü¤ün dayan›lmaz hafifli¤i.
ﬁark›daki gibi: “Otomobil uçar gider”.
Mustafa KUTLU
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Bizim apartmanda pek çok ailenin evde
besledi¤i bir hayvan› vard›. Yak›n arkadaﬂ›m
Deniz’in çok güzel, k›p›r k›p›r, oyuncu bir köpe¤i,
üst katta oturan Emine teyzenin deniz dibini
ça¤r›ﬂt›ran büyük bir akvaryumu, alt kattaki
Salih dedenin iki kedisi... Di¤er dairelerde
tavﬂan, papa¤an, muhabbet kuﬂu, kaplumba¤a... Bu durumu görenler: “Buras› hayvanat
bahçesi gibi olmuﬂ.” derler ve gülerlerdi.
Havan›n güzel ve güneﬂli oldu¤u günler,
balkonu güneﬂ gören insanlar, hayvanlar›n›
güneﬂlendirmek için balkona ç›kart›rlard›, güneﬂi
iyi alamayan dairedekiler ise bahçeye indirirlerdi.
Böyle günlerde ben de mutlaka inerdim
aﬂa¤›ya...
Deniz’in köpe¤inin ad›
Jumbo’ydu. Jumbo iri,
azman anlam›na hiç uymayan ufak tefek bir
köpekti oysa. Tavﬂanlar›n aksine bizimle
oynamak için ç›rp›n›r, üzerimize atlar;
kolumuzu, baca¤›m›z› çekiﬂtirirdi.

Sevimli köpek, tavﬂanlarla da oynamak isterdi
ama bu ürkek hayvanlar onu gördükleri an,
kaç›p bodrum kat›n›n penceresinden içeriye
dalarlard›. Tavﬂanlar›n sahibi kap›c› Hüseyin
amca, Deniz’e k›zard›:
“Bana bak Deniz, tavﬂanlar bahçedeyken
köpe¤ini ba¤la demiyor muyum ben sana?”
“Hüseyin amca, onun bir ad› var. Niçin köpek
diyorsun? Herkes gibi sen de ‘Jumbo’ desene.”
“Köpek de¤il mi o¤lum?”
“Köpek ama...Ben de insan›m, sen bana
seslenirken ‘insan’ diye mi sesleniyorsun, Deniz
diye mi?”
“‹yi bundan sonra sana da ‘insan’ diye
sesleneyim...”
Hüseyin amca, Deniz’le tart›ﬂ›rken baﬂ›n›
sa¤a sola çevirir, bir çocukla çekiﬂti¤i için
kendine k›zard›. Biz çevrelerinde bir halka olur,
Hacivat’la Karagöz’ü izler gibi e¤lenirdik.
Birçok komﬂumuz evinde kendine göre bir
hayvan beslerdi ama annemin temizlik
konusundaki titizli¤i yüzünden ben bu zevki
tadam›yordum...
Babam bu tart›ﬂmalar›m›za hiç kar›ﬂmazd›.
Orman mühendisi oldu¤u için bazen araziye ç›kar, bir iki hafta gelmedi¤i olurdu.
...
Araziden döndü¤ü bir akﬂam yemekte hep
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birlikteydik. Masada birlikte oturup yemek
yemek, az yaﬂanan ve benim için çok sevindirici
bir durumdu.
O akﬂam bir yandan yeme¤imizi yerken bir
yandan da kara kutuyu izliyorduk. Yemek yerken
televizyon izlemenin sak›ncalar›n› biliyorduk
ama arada s›rada böyle kaçamaklar yapmak
hoﬂtu. Haberlerden sonra hayvanlarla ilgili bir
belgesel baﬂlad›. Annem m›zm›zland›: “Bunun
yerine güzel bir film bulal›m da onu izleyelim.”
Tam cümlesi bitmiﬂti ki gözü televizyondaki
bir görüntüye tak›ld› kald›:
“Aaa! K›nal› keklik! Ne hoﬂ! Bizim de böyle
bir kekli¤imiz vard› eskiden.”
Belgesel filmin sunucusu, keklik hakk›nda
bilgiler veriyordu:
“Bat› Trakya’dan Orta Asya’ya kadar uzanan
bölgede yaﬂayan k›nal› keklik, 33 cm uzunlu¤undad›r. Vücudunun yan taraflar› ve gerdan›
beyaz, öbür bölümleri bozdur. Yanlar›ndaki
beyaz bölgelerde siyah ve kahverengi bantlar vard›r. Bitkisel besinlerle beslenen k›nal›
keklik, Türkiye’nin bütün bölgelerinde ‘yerli kuﬂ’
olarak yaﬂar. Ne yaz›k ki son y›llarda aﬂ›r› avlanma nedeniyle say›lar› çok azalm›ﬂt›r.”

Babam:
“Yaz›k yaz›k! Bu güzel varl›klar› ço¤altaca¤›m›za yok ediyoruz.” Ben de üzülmüﬂtüm
kekliklerin gittikçe azal›yor oluﬂuna: “Anne,
anlatsana sizin kekli¤iniz nas›ld›? Ben do¤madan önce mi vard›?”
Annemin gözleri uzaklara dalm›ﬂ, yüzü
çocuklaﬂm›ﬂt›: “Ben küçük bir çocuktum o zamanlar Hasan. Deden, gezgin sat›c›lardand›.
‘Bici bici’ dedi¤imiz bir tatl› satard›. Sokaklarda
çocuklar hep onun yolunu gözlerdi. Kekli¤imizi
de kafese koyar, tatl› arabas›nda onu da
dolaﬂt›r›rd›. Ad›n› ‘K›nal›’ koymuﬂtuk. Çok güzel
öterdi.
O anda kafamda bir ﬂimﬂek çakt›:
“Anne, kimse keklik alm›yorsa evine, biz
alal›m! Baba sen de sevdin de¤il mi kekli¤i?”
Anneme bakt›m, sanki hiç duymam›ﬂt›
söylediklerimizi. Geçmiﬂ günleri, çocuklu¤unu
düﬂünüyor gibiydi.
“Anne, çok mu severdin o kekli¤i?”
“Evet, çok severdim. Hastaland›¤›nda öyle
üzülmüﬂtüm ki... K›nal›’n›n ötüﬂü kesilmiﬂ, a¤z›ndan salyalar ak›yordu. Deden onu kasabam›z›n veterinerine götürdü. Bir hafta orada kald›
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K›nal›. K›nal› iyileﬂip eve döndü¤ünde bayram
sevinci yaﬂam›ﬂt›k.”
Annem konuﬂmas›n› birden kesti. Oysa çok
güzel anlat›yordu. Babam da ben de hayranl›kla
dinliyorduk.
“Sonra ne oldu anne?”
“Sonra... Deden onu birine arma¤an etmek
zorunda kald›. Daha do¤rusu beni iyileﬂtiren
doktora. Çok hastalanm›ﬂt›m, hastal›¤›m
süresince K›nal› yan›mdan hiç ayr›lmas›n
istiyordum. Doktora giderken bile o da yan›mda
olsun istedim. Doktor, kuﬂlara çok merakl› bir
adamm›ﬂ, hayran kald› onun güzelli¤ine. Ben
iyileﬂir iyileﬂmez, babam K›nal›’y› götürüp
doktora arma¤an etti. Çok üzülmüﬂtüm, babam
yeni bir keklik bulaca¤›na söz verdiyse de sözünü
tutamad›.”
Annem, bu ayr›l›¤›n üzüntüsünü hâlâ yaﬂ›yor
gibiydi. Babam:
“Baban›n verdi¤i sözü ben yerine getirebilir
miyim? E¤er istersen, arar tarar sana bir keklik
bulurum.” Annemin cevab›n› beklemeden
yerimde hoplamaya baﬂlad›m:
“Yaﬂa baba! Babalar›n babas›!”
Annem:
“Sahiden bulabilir misin? Art›k pek rastlanmad›¤›n› duyuyorum. Satanlar varm›ﬂ ama az
bulunan bir kuﬂ oldu¤u için çok para istiyorlarm›ﬂ.”
Babam:
“Bulurum merak etme.
Yak›nda bir arazi

çal›ﬂmam›z var yine. Oradaki köylülere söylersem benim için bir tane bulurlar.”
Bir hafta sonra babam, bir yavru keklikle
ç›kageldi. Kuﬂun görünümü beni biraz düﬂ k›r›kl›¤›na u¤ratt› çünkü henüz kekli¤e özgü renkleri
belirginleﬂmemiﬂ, bomboz hatta çirkin denilebilecek bir kuﬂtu bu. Bense televizyondaki belgeselde izledi¤im gibi canl› renkleri olan bir keklik bekliyordum. Bu düﬂ k›r›kl›¤›m› anneme de
anlatt›m. O, sevecenlikle kafesin kap›s›n› aç›p
yavru kekli¤i avuçlar› içine ald›, yavaﬂ yavaﬂ
okﬂad› tüylerini.
“Sab›rl› ol Hasan. Ona iyi bakarsak k›sa
sürede senin umdu¤un gibi bir keklik olup ç›kar.
ﬁimdi buna birlikte bir ad bulal›m. Senin akl›na
gelen bir ad var m›?”
En sevdi¤im ﬂeydi bu, bir hayvana ad bulmak... ﬁimdi bu kekli¤e uygun bir ad bulmak
için düﬂünüyor, düﬂünüyordum. San›r›m en
uygunu, ona yine annemin eski kekli¤inin ad›n›
vermek olacakt›. Böylece di¤er kekli¤in de an›s›n›
yaﬂatm›ﬂ olacakt›k:
“K›nal› olsun anne. Senin çocuklu¤undaki
gibi...”
“Ben de öyle düﬂünüyordum Hasan. Bir süre
sonra k›na renginin ortaya ç›kt›¤›n› göreceksin
zaten.”
O günden sonra evin içi daha bir canland›,
sevinçle doldu. Evdeki sebze art›klar›n› ya da
çeﬂitli tohumlar› ço¤u zaman ben veriyordum
ona. Elimden yemesi de çok hoﬂuna gidiyordu.
‹ki ay sonra o güzelim çizgileri, k›nalar› oluﬂtu.
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Sesi de çok güzel ç›kmaya baﬂlad›. Ben de
bazen keklik ötüﬂünü taklit ederek onun sesini
güçlendirmeye çal›ﬂt›m.
Sabahlar› çalar saat gibi beni tam alt›da o
güzel ötüﬂüyle uyand›r›r, hemen arkamdan
mutfa¤a koﬂard›. Önce o kahvalt›s›n› eder, sonra
ben.
Babam›n erken geldi¤i bir akﬂam yine hep
birlikte yemek yiyorduk. Babam anneme sordu:
“K›nal› hasta m›?”
“Yoo, nereden ç›kard›n?”
"Yemekte hep ayakalt›nda dolaﬂ›rd› da..."
Onu bulmak için hemen mutfa¤a koﬂtum,
yoktu. Balkonlara bakt›m, yok! Sonunda
banyoda buldum onu. Bir köﬂeye çekilmiﬂ,
miskin miskin duruyordu. Onu hiç böyle
görmemiﬂtim. Kuca¤›ma al›p yemek masas›na
getirdim. Gözleri yar› kapal›yd›. Annem kuca¤›na
ald›:
“Belki de üﬂüttü. Yar›n bir veterinere götürelim en iyisi.”
Her sabah öterek beni uyand›ran K›nal›, o
sabah ötmedi. Çalar saatin
sesiyle uyand›m. Hemen
K›nal›’y› arad›m.

Mutfak balkonundayd›, bir durgunluk vard›
üzerinde. Ayaklar› titriyordu. Hemen anneme
haber verdim:
"Anne, lütfen ben okuldayken sen onu veterinere götür. Bir an önce iyileﬂsin."
"Tamam yavrum, götürece¤im zaten. Bir
ﬂeyi yoktur merak etme. Haydi, ﬂimdi haz›rlan
yoksa okula geç kalacaks›n."
O gün okuldaki derslerimden hiçbir ﬂey
anlamad›m. Ö¤retmenim de fark etmiﬂ dalg›nl›¤›m›, sordu:
"Hasan, ne oldu, hasta m›s›n o¤lum?"
"Hay›r ö¤retmenim, ben hasta de¤ilim;
kekli¤imiz hasta, onu düﬂünüyorum."
Bu sözüm üzerine arkadaﬂlar›m gülüﬂtü.
Onlara ters ters bakt›m. Büyüttü¤ümüz bir canl›
için üzüntü duymam gülünecek bir ﬂey mi?
Ö¤retmenimiz de uyard› arkadaﬂlar›m›. Sonra
keklikler hakk›nda konuﬂtu. Çok eski y›llardan
beri sevilen bir kuﬂ oldu¤unu, bilinçsiz ve aﬂ›r›
avlanman›n, do¤aya verilen zararlar›n etkisiyle
say›lar›n›n çok azald›¤›n› söyledi. Ç›k›ﬂ zili çalar
çalmaz eve koﬂtum.
H›zl› h›zl› çald›m kap›y›. Annem k›zarak açt›:
“Böyle kap› m› çal›n›r o¤lum?”

107

“K›nal›’y› merak ettim anne. Ne dedi veteriner? Hadi, söyle ne dedi?”
Annem güldü:
“Sana merak etme demiﬂtim. Veteriner iyice
muayene etti ve hiçbir hastal›¤›n›n olmad›¤›n›
söyledi.”
“Peki, K›nal› niçin öyle durgun? Ötmüyor
bile.”
“Ben de veterinere senin bana sordu¤un
gibi sordum. Onun tek sorunu varm›ﬂ, o da
yaln›zl›k...”
ﬁaﬂ›rd›m kald›m... Demek yaln›zl›k böyle
sorunlara yol açabiliyormuﬂ! Düﬂündükçe hak
verdim K›nal›’ya. Biz evde üç kiﬂiydik, birbirimizle konuﬂur, birlikte e¤lenir, her ﬂeyi paylaﬂ›rd›k. Üstelik apartmanda ve okulda birçok
arkadaﬂ›m vard›. Annemin ve babam›n da öyle... Ya K›nal›? Kendine benzer bir canl› yoktu
çevresinde. Benim onu taklit ederek ç›kard›¤›m
sesler onun yaln›zl›¤›n› gidermezdi ki?..

“Ne yapaca¤›z anne? Onu geldi¤i yere mi
yollayaca¤›z?”
Annem düﬂünceliydi:
“Bilmiyorum, o bize çok al›ﬂt›. Do¤aya yeniden alıﬂması güç olabilir. Tüm insanlar› dost
zannetti¤i için avc›lardan kaçmayacakt›r, bu da
çok tehlikeli. En iyisi babanla konuﬂtuktan sonra
karar vermek.”
Babam›n gelme saatine kadar kara kara
düﬂündüm. Babam gelince ona:
“Veteriner, K›nal›’n›n yaln›zl›ktan böyle
oldu¤unu söylemiﬂ. ﬁimdi ne yapaca¤›z? Onu
tekrar da¤lara b›rakmak da tehlikeli olurmuﬂ,
b›rakmay›z de¤il mi baba?” dedim.
Bu sorunu çözmeden kendisini rahat b›rakmayaca¤›m› anlayan babam, bir köﬂede
mahzun mahzun duran K›nal›’ya bakt›:
“Hakl›s›n, kendimize al›ﬂt›rd›¤›m›z bir canl›y›
tek baﬂ›na do¤aya terk etmek insafs›zl›k. Geriye
bir tek çözüm kal›yor, K›nal›’ya arkadaﬂ bulup
getirmek.”
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Babam sözünü bitirir bitirmez boynuna sar›l›p öptüm. Çok sevinmiﬂtim. Annem de sevindi
bu karara. K›nal›’y› okﬂay›p:
“Haydi gözün ayd›n, yak›nda yine ﬂen ﬂakrak
ötmeye baﬂlars›n.” dedi.

Babam bir hafta sonra K›nal› için bir eﬂ
buldu. Bu yetiﬂkin bir keklik oldu¤u için bize
al›ﬂmas› biraz zaman ald›. ‹lk günler elimi,
aya¤›m› ›s›r›yor, verdi¤im yiyecekleri yemiyordu.
Sonralar› bizim K›nal› ile dostlu¤umuzu gördükçe
ona zarar vermeyece¤imize inand› ve yak›nlaﬂmaya baﬂlad›.
‹ki kekli¤in sesinden evimiz öyle ﬂenlendi
ki... Art›k bizim kap›n›n önünden geçenler,
içerden gelen sesleri dinlemek için mutlaka
durakl›yorlar.
ﬁimdi sab›rs›zl›kla yeni yavru kekliklerin
aram›za kat›lmas›n› bekliyoruz, çünkü bu sabah
balkondaki yuvalar›nda küçük bir yumurta
bulduk. Yavrular›n sahipleri daha onlar dünyaya
gelmeden belirlendi bile. Biri Salih dede, di¤eri
Hüseyin amca...
Miyase SERTBARUT

109

Bir hayli zaman geçti; ormandan, a¤açtan
söz açmad›k. Ama san›yorum yeﬂile hasret
kald›¤›m›z ﬂu k›ﬂ ortas›nda gözünüzde, gönlünüzde
tütüyordur ormanlar. Yaz gelse de ﬂöyle kendimizi
çamlar›n alt›na atabilsek, orman›n saf havas›n›,
reçine kokusunu içimize doldurabilsek ne hoﬂ olurdu
de¤il mi? Gerçekten orman deyince ça¤›l ça¤›l akan
dereler, c›v›l c›v›l ötüﬂen kuﬂlar, ›ﬂ›l ›ﬂ›l kaynayan
p›narlar, nihayet saçlar›n› yele vermiﬂ çam a¤açlar›,
meﬂeler, gürgenler düﬂer hayal aynam›za... Burcu burcu
derelerde yank›lanan bir müzik, derinden derine sarar
benli¤imizi. Gözlerimiz, yeﬂilin cennetinde, nak›ﬂ nak›ﬂ
renklerden demetler yapar. Vücudumuz da ruhumuz da bütün
yorgunlu¤unu bir çam dibinde ya da bir p›nar baﬂ›nda bir anda
b›rak›verir.
Ama nerede çam, nerede orman? Belki de ﬂu anda pek çok
yaﬂl› dinleyicim, senelerin ötesine, yar›m as›r ötesine inecekler
arad›klar› orman› bulmak için. Genç nesil ise, bugün gördü¤ünü
biliyor; onun da y›ldan y›la elden gitti¤ini görüyor.
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Evet... Orman küstü bize... Uzaklaﬂ›yor bizden...
Daha do¤rusu biz küstürdük onu; yakt›k, kestik,
kemirttik... Hâlâ da baltam›z gövdesine dayal›, ateﬂimiz
ba¤r›n› kavuruyor, keçimiz ci¤erini kemiriyor. Böylesine
can›na k›yd›¤›m›z orman, nas›l dizimizin dibinde,
gözümüzün önünde durur art›k? Al›r baﬂ›n› uzaklaﬂ›r, da¤lara tepelere s›¤›n›r, insano¤lunun ﬂerrinden.
Ama o zaman Sungurlu’nun Kebir köyünden, Mehmet
Akpara ad›ndaki dinleyicim, ﬂöyle yak›nmaya baﬂlar
mektubunda: “30 senedir köyümüze hayat veren suyumuz,
son senelerde bize yetmez derecelerde azald›. Döﬂedi¤imiz
pöhrenkleri, su borular›n› her sene seller götürüyor. Do¤rusunu
sorarsan›z eskiden bu suyumuzun çevresi tamamen ormand›.
ﬁimdi ise orman bizden uzaklaﬂt›, su da ondan ayr›lmad›, suyu
da ald› götürdü. Y›ldan y›la, orman da su da uzaklaﬂmakta,
biz de cezas›n› çekmekteyiz.” ﬁu ac› itirafa bak›n, sevgili
dinleyenlerim. Art›k köylümüz, kentlimiz biliyor, ormans›zl›¤›n
yurdu ne hâle getirdi¤ini.
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Orman gidince sadece su mudur beraberinde giden? Sudan daha
de¤erli olan toprak ne olacak?
O bahsedilen seller berrak m› akar, yoksa en de¤erli varl›¤›m›z olan
topra¤› da beraber mi sürükler götürür? Nereye götürür? Nehirlere,
denizlere... Biz suyu her sene gökten bekleyebiliriz. Onu bir derece olsun
tedarik edebiliriz. Peki, kaybetti¤imiz topra¤› nas›l getirip yerine koyaca¤›z?
Düﬂünün 400 milyon ton vatan topra¤›n› her y›l denizlere peﬂkeﬂ çekiyoruz;
bunun sebebi nedir? “Ya¤mur” diyeceksiniz. Hay›r, ya¤mur de¤il topra¤›n
örtüsüz, ba¤s›z b›rak›l›ﬂ›d›r. Orman olan bir yere isterse tonlarca ya¤mur
ya¤s›n, toprak diye ne sürükleyip götürebilir oradan? Bir sünger gibi, emer
suyu orman topra¤›.
ﬁu hâlde orman, sadece zevkimizin, sa¤l›¤›m›z›n kayna¤› de¤il; sadece
suyumuzun kayna¤› de¤il, topra¤›m›z›n da koruyucusudur; bo¤az›m›z›n,
s›rt›m›z›n da sigortas›d›r. Bu sebepledir ki geçenlerde Büyük Millet Meclisinde
bilgi veren Orman Genel Müdür Yard›mc›s›: “Ya orman ya keçi.” dedi.
“Orman olan yerde keçi, keçi olan yerde orman olamaz.” Ormana zarar
veren her ﬂeye karﬂ› koymakla; onu korumakla, ço¤altmakla, vatana ziynet
ve bereket kazand›rabiliriz.
Orman, hayat damar›m›z, can damar›m›z gibidir. Orta Anadolu’nun
büyük bir alan›nda köy yoktur çünkü su yoktur çünkü orman yoktur. Hâlbuki
500 y›l önce Ankara çevrelerinin orman oldu¤unu tarih kitaplar› yaz›yor.
Evet, biliyorum; “geçim, yaﬂama hakk›” diyecek birçok dinleyicim.
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“Keçi ucuza bak›l›yor; sütü, eti, k›l›.” diyecekler. Size hakl›s›n›z desem
de ac› gerçe¤i örtebilir miyim? Çare, bir haz›r yiyici gibi ormanlar›
tüketmek, yedirmektir diyebilir miyim? Çünkü sonu belli, böylesine
mirasyedi davran›ﬂ›n.
ﬁöyle düﬂünemez miyiz? Farz edelim ki hiç orman kalmad› ya da
hiç orman yoktu yurdumuzda. Ne ile besleyecektik keçimizi? Ne
yakacakt›k o zaman? Belki daha çabuk yem bitkilerine, yoncaya,
korungaya sar›l›rd›k; belki de zengin linyit, taﬂ kömürü ocaklar›m›z ﬂimdi
har›l har›l çal›ﬂ›yor olacakt›. Biz iﬂin kolay›na gidiyoruz. Yar›n›, çocuklar›m›z›
düﬂünmüyoruz ormanlar› tüketmekle. Evet, bir baﬂka vatan›m›z yok
art›k, var›m›z› yo¤umuzu bu vatan› cennetleﬂtirmek için kullanmal›y›z.
Vazifemiz, gelecek nesillere daha mamur bir yurt b›rakmak olmal›d›r.
Cemalettin ﬁENOCAK
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H›z, güç ve dayan›kl›l›k… Geçti¤imiz
ay olimpiyat yar›ﬂlar›nda çeﬂitli alanlar›n
birincilerinin kimler olaca¤›n› merakla
izledik. Asl›nda hayvanlarla ilgili
belgesellerde de ço¤unlukla böyle
yar›ﬂlara tan›k oluyoruz. Bu yar›ﬂlar
olimpiyat oyunlar›n› pek aratm›yorlar.
Ancak onlar›n dünyas›nda yar›ﬂlar
alt›n madalya için de¤il, yaﬂam›n
sürmesi için. Hayvanlar kar›nlar›n›
doyurabilmek, çiftleﬂmek, avc›
hayvanlardan kaçmak ve
d›ﬂ etkenlere karﬂ›
durabilmek için
her gün ina-
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n›lmaz rekorlar k›r›yorlar. En h›zl› koﬂan
hayvan hangisi? En iyi yüzen? Ya halter
kald›rmada alt›n madalyay› hangi hayvan
al›rd›? Gelin hayvanlar âlemindeki
olimpiyatlar›n kahramanlar›na bir göz
atal›m…

H›z Koﬂucular›
Çitalar, saatte 112 km h›zla koﬂabiliyorlar. Bu h›zla memeli hayvanlar aras›nda
en h›zl› koﬂucu olarak biliniyorlar. Peki, bu
kadar h›zl› koﬂmalar›n›n nedeni ne olabilir?
Olimpiyatlarda alt›n madalya almak m›?
Elbette hay›r.

Kar›nlar›n› doyurabilmek için bu kadar h›zl›
koﬂuyorlar. Çitalar›n en sevdikleri yemek ceylan
ve antilop. Ancak Afrika’daki do¤al yaﬂam
alanlar›nda bu hayvanlar› yakalamak bir çita
için bile çok kolay de¤il. Çünkü özellikle baz›
ceylan türleri çok çevik. Çitalar da t›pk› h›z
koﬂucular› gibi en yüksek h›zlar›nda çok uzun
süre koﬂam›yorlar. Bu nedenle çitan›n, ceylan›n
h›z› da düﬂünülürse ceylan› yaklaﬂ›k 270 m’lik
bir mesafe içinde yakalamas› gerekiyor. Çitalar›n
kar›nlar›n› doyurmas› ceylan›n da bir sonraki
gün yaﬂayabilmesi için.
Ayaklar› üstünde en h›zl› koﬂan kuﬂ
devekuﬂu. Devekuﬂu saatte yaklaﬂ›k 64 km
h›zla koﬂabiliyor. Devekuﬂunu saatte 40 km’lik
h›z›yla Kuzey Amerika’da yaﬂayan yolkoﬂar›
adl› kuﬂ türü izliyor.
H›z yar›ﬂlar› yaln›zca yerde de¤il,
havada da sürüyor. Kuﬂlar aras›nda en h›zl›
uçan, gökdo¤an. Bu y›rt›c› kuﬂ, özellikle av›n›

yakalamak için dal›ﬂa geçti¤inde inan›lmaz
h›zlara ulaﬂ›yor. Bu kaynaklara göre dal›ﬂ h›z›
saatte 322 km, baz› kaynaklara göre 193 km.
Her iki durumda da di¤er kuﬂlar için bu h›za
ulaﬂmak oldukça güç.

Maratoncular
Maraton yaklaﬂ›k 42 km’lik uzun bir koﬂu.
Ancak insanlar›n maratonu hayvanlar
âlemindeki maratonun yan›nda önemsiz
kal›yor. Örne¤in kuzey sumrusu, her y›l Kuzey
ve Güney kutuplar› aras›ndaki 48 bin km’lik
mesafeyi kat ediyor. Bunun yan›nda baz›
kuﬂlarsa yaﬂamlar›n›n büyük bir k›sm›n› uçarak
geçiriyorlar. Bunlardan biri k›rlang›ç. Bu kuﬂlar
bacak yap›lar› çok geliﬂmemiﬂ oldu¤u için
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ço¤unlukla kanatlar›n› kullan›yorlar. Baz› deniz
kuﬂlar› da y›llarca hiç karaya inmeden uçuyorlar.
Örne¤in gezgin albatros, ad›n› beslenmek için
ç›kt›¤› binlerce km’lik yolculuklar›ndan al›yor.

Dal›ﬂç›lar
Kaﬂalot. Bu balina türü genellikle en derine
dalan memeli hayvan olarak bilinir. Kaﬂalot,
1609 m derine dalabiliyor ve orada 2 saat
kalabiliyor. Ancak ona çok yak›n rekorlar
k›rabilen baﬂka balinalar da var.
Örne¤in ﬂiﬂeburunlu balina en az 1524
m’ye dalabiliyor. E¤er bu iki hayvan olimpiyatlara
kat›lsayd› bu yar›ﬂ çok çekiﬂmeli olurdu. Kuﬂlar
aras›nda dalmada birincinin kim oldu¤u çok iyi
biliniyor. ‹mparator penguen, 539 m derine
dalabiliyor. Bu nedenle de en derine dalan kuﬂ
olarak kabul ediliyor.

S›çray›c›lar
Baz› kangurular, 9 m uza¤a s›çrayabilirler.
Buna yak›n s›çramalar yapabilen baz› geyikler
de var. Ancak uzun atlama dal›nda ﬂampiyon
yaln›zca 2,5 cm uzunlu¤undaki bir tür kara
kurba¤as›. Bu kurba¤a kendi vücut uzunlu¤unun
yaklaﬂ›k 60 kat› kadar ileri s›çrayabiliyor.
Yüksek atlamada birinciyse 3 m yükseklikteki bir çiti aﬂabilen kanguru. Kuzey
Amerika’da yaﬂayan bir geyik türü, 2,5 m
yükse¤e s›çrayabiliyor. Ancak bu hayvanlar›n
tükürük böce¤i ad› verilen böcek türünün
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yan›nda pek ﬂanslar› yok. Bu böcek türü kendi
boyunun yaklaﬂ›k 115 kat› daha yükse¤e
s›çrayabiliyor. Kanguru ya da geyiklerin ona
yetiﬂebilmeleri için kendi boylar› düﬂünülecek
olursa yaklaﬂ›k 183 m yükse¤e s›çramalar›
gerekiyor.

A¤›rl›k Kald›ranlar
A¤›rl›k kald›rmada ﬂampiyonumuz kim
olabilir? Akla ilk gelen, fil. Dünya üzerinde hiçbir
hayvan, Afrika filinin hortumuyla kald›rd›¤› 1 ton
a¤›rl›¤› kald›ramaz. Ancak ne yaz›k ki fil, alt›n
madalyaya aday olarak bile görülmüyor. Çünkü
filin kald›rd›¤› bu a¤›rl›k kendi vücut a¤›rl›¤›na
göre pek hafif kal›yor. Yaln›zca
kendi a¤›rl›¤›n›n dörtte biri.
Peki, hangi hayvan en güçlü

dersiniz? ﬁaﬂ›racaks›n›z ama gergedan böce¤i.
Bu tuhaf adl› küçük böcek, kendi vücut a¤›rl›¤›n›n
tam 850 kat› a¤›rl›¤› taﬂ›yabiliyor.
‹nsanlar›n olimpiyat oyunlar›nda, en h›zl›
koﬂan, en yükse¤e s›çrayan ve en derin dalan
madalyay› kap›yor. Hayvanlar dünyas›ndaysa
bu inan›lmaz rekorlara ödül yok. Ancak onlar›n
ödülleri alt›n madalyadan daha de¤erli. Kendi
rekorlar›n› k›rd›klar›nda tehlikelerden kaçabiliyor,
sevdikleri yiyecekleri yiyebiliyor ve kendilerine
eﬂ bulabiliyorlar. Elbette en önemlisi ertesi gün
de yaﬂama ﬂans›n› kazan›yorlar.
Banu B‹NBAﬁARAN
TÜYSÜZO⁄LU
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1574. İtalya’nın Piza kenti. Annesi, bir gece yarısı küçük Galileo Galilei (Galileo Galile)’nin
hâlâ uyanık olduğunu fark eder.

Ay’ın hareketlerini gözlüyordum da
anneciğim. Merak etme, birazdan
yatacaktım zaten...

Uyku mu tutmadı Galileocuğum?
Aa! Bunlar da ne?

Nesi komik canım?
İtalyanca bir ad işte...

Galileo Galilei mi?
Ne komik bir ad bu böyle,
tekerleme gibi.

Annesi, çevresinde olan biten hemen her şeye sınırsız merak
duyan oğlunu yatağına yatırır.

Bu gözlemler için
koca bir ömür seni bekliyor. Ama
şimdilik uyumalısın Galileo.
Yarın okulun var.

Haklısın. İyi geceler
anneciğim.

İyi geceler oğlum.

Senin adın Peynireo Peynirei
olsaydı, komik olmayacak
mıydı yani?
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Dalga geçme de
öyküyü anlatabilelim Simit.

Galileo, müzisyen babasının etkisiyle önce güzel sanatlar, ardından
tıp okullarına gider. Ancak bir aile dostu olan Ostilio Ricci (Ostilya
Riççi)’den matematik dersleri almaya başlayana kadar aradığını bulamaz.

Çok iyi Bay Galileo, çok iyi!
Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi.
Saygı duyulası bir çözüm bu!

Sayenizde öğretmenim.

Matematik mi? Ne var ki bunda?
İki kere iki dört işte!

Matematik, yalnızca çarpım
tablosunu ezberlemek demek
değil Simitçiğim!..

Piza Üniversitesinde fizik ve matematik öğrenimini sürdürürken zamanın katı
düşüncelerini de sorgulamaya başlar. Bu, o dönem için çok aykırı bir davranıştır.

Açıkçası ben
Aristo’nun bu konuyu yanlış
açıkladığını düşünüyorum ve
bunu kanıtlayacağım.

Olur mu öyle şey Galileo?
Koskoca Aristo hata yapar mı hiç?

Çok ünlü bir eski Yunan
düşünürü Simitçiğim.

Aristo da kim?

Dönemin öğretim kurumları tutucu bir eğitim veriyordu. Neyse ki kendi kendine de
olsa Galileo, henüz küçükken edindiği gözlem yapma alışkanlığını, deneylerle desteklemeyi
öğrenmişti.
Bu konuda da düşüncesinin doğruluğunu ortaya koymak için bir deneyden yararlandı
ve herkesin doğruluğuna inandığı “Aristo fiziği” olarak bilinen bilimsel öneriler dizisinde
bazı yanlışlar olduğunu kanıtladı. Bunun ne sakıncası olabilirdi ki! Sonuçta Aristo da bir
insandı ve elbette o da hata yapabilirdi.
Ancak bu başarısı başına dert açacaktı. Kısa süre içinde Galileo, dönemin bazı önemli
kişilerinin hedefi hâline geldi.
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Aristo’ya göre taş gibi ağır nesneler hızlı, tüy gibi
hafif nesnelerse yavaş düşerdi. Galileo’ysa bu konuda
havanın yavaşlatıcı etkisini fark etmişti. Bu etki, her
nesne için eşit olduğunda, ona göre aynı yükseklikten
bırakılan her cisim aynı anda yere çarpmalıydı. Piza
Kulesi’ne çıkıp elindeki topları aşağı bıraktığında dediği
aynen oldu.
Aristo haklıysa bu iki top
nasıl aynı anda düşüyor ey Pizalılar?
Bakın, bir daha atayım isterseniz!
Bu adamdan bir an
önce kurtulmalıyız!

Aa, Piza Kulesi!
Ta o zaman bile eğik
miymiş böyle?

Sorma, daha yapılırken
eğilmeye başlamış o!

Yıllar geçer. Galileo Galilei zaman zaman yaşadığı kenti
terk etmek zorunda kalma pahasına da olsa düşüncelerinden ödün vermeden çalışmayı sürdürür ve birçok yararlı
buluş gerçekleştirir. 1609 yılında bir gün pazarda
gezinirken daha önce hiç görmediği bir aletle tanışır.
Hmm!
Hollanda’dan yeni getirdik
Bu da ne böyle? efendim. Nesneleri büyütür.

Ne olacak,
bildiğimiz
teleskop işte!

Galileo kısa sürede bu yeni aleti geliştirir ve
gökyüzü gözlemlerine girişir. Gördükleri çok
çarpıcıdır. Jüpiter gezegeninin yakınında bulunan ve
yıldız oldukları sanılan gökcisimlerinin, aslında onun
çevresinde dönen uydular olduğunu anlar.
Kopernik haklı olmalı!

Kopernik de kim?

Mikolaj Kopernik,
Galileo’dan de önce, Dünya’nın
Güneş’in çevresinde döndüğünü
söyleyen ilk bilim insanı.
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Galileo onu, senin yaptığın gibi bir
oyuncak olarak kullanmayacak elbet!

Galileo Galilei, Jüpiter’in uydularını bularak başladığı
gökyüzü gözlemlerini yıllarca sürdürür ve öğrendiklerini
kitaplaştırarak dünyayla paylaşır. Formüllerle kanıtladığı çalışmalarında açıkça Kopernik’in düşüncelerini
savunmaktadır. Güneş, Dünya’nın değil Dünya, Güneş’in
çevresinde dönmektedir.

Bu bilgiler ışığında hâlâ
Dünya’nın evrenin merkezinde
olduğunu söylemek büyük bir
saçmalık!

Kim söylüyormuş ki bunu?

O zamanki sabit fikirli
insanlar!
Galileo’nun bilimsel saptamaları, çağın dinî inanışıyla
örtüşmemektedir. Bu yüzden, o dönemde Batı dünyasında
egemen olan Engizisyon Mahkemesinde yargılanır ve
düşüncelerinden vazgeçmeye zorlanır. Son yazdığı kitabı
yasaklanan Galileo, bir de ev
Ama efendiler,
hapsine mahkûm edilir. ben bu Dünya’nın dönmediğini söylesem
bile, o dönmeye devam edecek!

Güzel söylemiş!

Öykümüz bittiğine göre
artık yemeğe gidebiliriz
Peynireo Peynirei!..

Eh, gidelim bari
Simiteo Simitei!
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Doğru söze ne denir!..
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