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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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K¡TAPLARLA KURULAN DOSTLUK
OKUMA SERÜVENİM NASIL BAŞLADI?
SARI TRAKTÖR

Serbest Okuma Metinleri
OKUMAK
SÖZLÜKLE MUHABBET
9

KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK
Ömür boyu dost bildiğim kitap,
Seni cüz adıyla tanıdım önce.
İlk çocukluğumda, masum çağımda,
Bir bez çantayla omzumda, elimde...
Küçükten yitirdiğim
Sevdiklerim için yüreğim,
Bir köz gibi yanarken,
Kavrulurken.
Sonra yavaş yavaş,
Yaşar oldum derinden derine.
Düşüncemde, duygumda,
Masal oldun dilimde.
Gün gün serpildin,
Gür bir ağaç gibi.
Bilgi oldun başımda, aklımda
Derken, derken...

Bir düz ovada koşarcasına
Yayıldım, dağıldım sayfalarında.
Ben “Tek Adam”
Çoğaldım böyle böyle.
Dost oldum “Keloğlan”la, “Kerem”le;
Dolaştım “Karacaoğlan”la dağ tepe.
Aradım
“Erkilet güzelini bağ arasında”
“Çalı Kuşu”yla söyleştim,
Bir bahçede dallar üstünde.
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“Dar Kapı”dan geçtim,
“Don Kişot”tan “Faust”a ulaştım seninle.
Güç kattın umutlarıma, hayallerime.
Sen olmasaydın eğer kar yağacaktı,
Yaz ortasında,
Dağlarıma, ovalarıma, yoluma.

Kitap, kitap,
Sen dostların başına gelen dost!
Yeryüzünün güneşten önce güneşi,
Işığın aydınlattı içimi.
Sevgilerin ölümsüzlüğü ile dolup taştı
Yüreğim...
Sen olmasaydın hâlim kim bilir
Nice olurdu nice...

Çocuklar, çocuklar, altın kalpli çocuklar,
Güvenin kitaba.
Herkesten, her şeyden çok...
Eviniz, yuvanız kadar sıcak olsun,
Gözünüzde kitaplıklar...
Hayatta belki,
Her türlü dostluk yıkılır da
Yıkılmaz kitaplarla kurulan dostluklar...

Coşkun ERTEPINAR
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OKUMA SERÜVENİM NASIL BAŞLADI?
Okumanın bir şeye “anlam yükleme” olduğunu öğrenebilmem için fırınlar dolusu ekmek yemem gerektiğini o yaşta nereden bilecektim?
Beş veya altı yaşındaydım. Daha okula başlamamıza bir yıl vardı. Komşumuz olan ve bizim ninemizin yaşında olduğunu sandığımız bir Cici Teyze’mize, mühendis olan oğlu tarafından
okuma (hayır okuma değil, alfabe) öğretildiğini annemizden işittiğimizde bu haberden pek hoşlanmıştık. Annem, rahmetli ikiz kardeşim Alâeddin’le bana: “Cici Teyze o yaşta öğrenebildikten
sonra siz de öğrenebilirsiniz.” dediğinde sevinçli bir telaşa kapıldık. Annem, Cici Teyze’den izin
alarak biz ikizlerin kendilerine rahatsızlık vermeden onları seyretmesine müsaade almış. Böylece
ikinci kez alfabeyle karşılaşmış olduk. İlki, bu olaydan bir yıl öncesiydi... Bizden bir buçuk iki yaş
kadar büyük olan ablamız ilkokula başladığında alfabeyi onun elinde görmüştük. Annem, ilkokul
üçüncü sınıftayken bir vesileyle okuldan ayrılmak zorunda bırakılmıştı. Belki öğreniminin bu yarım
kalmışlığının da etkisiyle ateşli bir okuma tutkusu vardı. Bizlerin illa da okumasını isterdi. Ablamıza alfabeyi öğretirken biz ikizler de onları izler, onların heceleyerek okuduğu cümleleri, biz de
onları taklit ederek tekrarlardık. Dolayısıyla Cici Teyze’nin alfabesini izlerken ona pek de yabancı
sayılmazdık. Alfabenin resimlerine, resimlerinin altındaki, kenarındaki yazılara aşinalığımız vardı.
Böylece okula başladığımızda okumayı ve yazmayı çabucak sökmüştük.
İkinci sınıfa başladığımızda, babam, gazetesini bize okuttururdu. Gene aynı yıl, akrabalarımızdan, kendisine dayı dediğimiz bir yakınımız, bize bir hikâye kitabı armağan etti. Okul kitabı
dışında gördüğüm ve okuduğum, okurken zevk aldığım ilk kitap odur. O kitaptaki hikâyeler, ninemizin ve o komşu Cici Teyze’mizin bize anlattığı masallardan farklıydı. Şimdiki bakışımla söyler-
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sem daha bir gerçekçiydi çünkü denizin suyunun niçin tuzlu olduğu sorusunun cevabı, kitaptaki
hikâyede şöyle açıklanıyordu: Değirmeninde tuz öğüten kahramanımız, şu anda hatırlayamadığım bir serüvenin sonunda denizin dibine iner ve o gündür bu gündür işini orada, denizin dibinde
sürdürür: işte deniz suyu bunun için tuzludur! Oysa ninemin biz üç kardeşe anlattığı ve bizim bayıldığımız hikâye (ki o hikâye veya masal demez, heyket derdi) “Eciiik bir gözüm açıldı.” biçiminde
repliği olan bir anlatıydı. Cici Teyze’mizin anlattığı masalın adı “Ali Gottik” adını taşıyordu. Başka
masallar da dinliyorduk. Mesela ikinci sınıfa geçtiğimiz yılın yaz mevsimi ki hayatımın en uzun
yazıdır, bağ komşumuz ve uzaktan akrabamız olan Abdurrahman Ağa amcamız, şıra yapma mevsimi geldiğinde (Ağustos ayının son bir iki haftasıyla eylül başları, bu mevsime bazı yerlerde bağ
bozumu diyorlar.), geceler boyu süren Binbir Gece Masalları ile Köroğlu Destanı’nı (onun Maraş
versiyonunu) anlatırdı. Ayrıca Şahmeran masalı...
Bu dönem Maraş’ta geçiyor. Böylece üçüncü sınıfa geçip babamın tayini dolayısıyla Malatya’ya
geldiğimizde kendi çapımızda bir birikimimiz olmuştu. O yılın tatilinde, ilk kez, kendi paramızla
kitap almayı öğrendik. Aslında mahallemizin çocukları haylazdı fakat açıklanamaz biçimde bir
okuma ve sinema merakları vardı. Hazreti Ali’nin Cenkleri dizisini ilk kez onların elinden tanıdık.
O kitaplardan biz de edinmek istedik. Malatya’da Yeni Cami’nin avlu duvarının üstünde bu tür
kitapları sergileyen kitapçılar vardı. Hazreti Ali dizisinde bir kitabın yanında Nasrettin Hoca adını
taşıyan bir kitabı daha aldırmıştım babama. Nasrettin Hoca’yı işitmiştik. Ben, aldığımız kitabı
Nasrettin Hoca’nın maceralarını anlatan bir kitap diye düşünüyordum, aldanmışım. Tek tek fıkralar görünce sükûtu hayale uğradım. Ancak Nasrettin Hoca fıkralarını sindirince onun arkasından
İncili Çavuş’u tanıdık. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leylâ ile Mecnun, Karacaoğlan ve birbirini
takip eden bütün bir halk hikâyeleri dizisi...
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Beşinci sınıfta, bir yandan Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun Kolsuz Kahraman ile başlayıp devam eden Türklük bilinciyle yüklü kahramanlık romanlarını okurken bir yandan da Feridun Fazıl
Tülbentçi’nin (Osmanoğulları, Yavuz Sultan Selim Ağlıyor) romanlarını okumaya çalışıyorduk. Ve
elbette Nihal Atsız’ın o unutulmaz Bozkurtların Ölümü, onun ardından Bozkurtlar Diriliyor adlarını
taşıyan romanları.

Ve aynı yıl, bir bakıma okumamızda bir dönüm noktası: Ablamız, ilk sömestirin sonunda iftihara geçtiğinde, ona üç adet kitap hediye etmişler: Hemingway (Hemingvey)’dan Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Kerime Nadir’den Hıçkırık ve bir de Türk Fıkraları gibi adı olan bir fıkra kitabı...
Hemingway’ın romanının o yıl filmi de gösteriliyordu, bu film çok da popülerdi ancak o filmlerin
taşraya gelmesi yıllar sonra mümkün olabilirdi. Biz de gazetelerden filmle ilgili yazıları okuduğumuzda filmi ağzımızın suyu akarak bekliyorduk. Şimdi, hiç beklenmezken filmin romanı elimize
geçince üç kardeş üçümüz birden bu romana abandık. Alâeddin’le ben, aynı kitabı aynı anda bir
arada okuyabilirdik fakat ablamız bize katılmazdı. Ben o romanın o tarihte ancak üçte birini okuyabildim. Sonunda sıkıldım. Hıçkırık romanının talibi yoktu. Böylece hemen ona başladım. Ama
ne başlayış! Ötekinde hiç yürümeyen hızım, bu kitapta dağ tepe demeden koşuşturuyordu. Kitabı
bir solukta bitirdim ve kitaptan çok etkilendim. “Nalan’ın anlattığını Handan güldürecek.” cümlesini
okuduğumda artık koptum, göz yaşlarımı tutamadım. Aynı yıl Esat Mahmut Karakurt, onun Dağları Bekleyen Kız, Ankara Ekspresi, Erikler Çiçek Açtı romanları... Arkasından Muazzez Tahsin,
Ethem İzzet Benice... Derken Fantoma dizisi, arkasından Pardayanlar Mişel Zevako’nun şövalye
romanları... O yaz tatilinde Maraş’a döndüğümüzde teyzemlerin evinde Faruk Nafız Çamlıbel’in
Bir Ömür Böyle Geçti adını taşıyan şiir kitabını keşfedişim...
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Orta üçüncü sınıfa kadar, ders dışı kitapları dolu dolu
okuduk. Kiralık kitap alıyorduk. Kitabına göre geceliği 5
veya 10 kuruş olurdu. Kiralık okuduğum kitapların haddi
hesabı yoktur ama onlardan bugün de aklımda kalanı Xavier de Montepin’in Ekmekçi Kadın romanıdır. Derken orta
üçe geçtiğimiz yıl Tunceli, babamın tayini bayındırlık müdürü olarak oraya çıktı. Tunceli’de değil
kitap, gazete bulmak bile mümkün değil ancak komşumuz olan bir Hoca Hanım’ın İstanbul’dan
tanıdıkları, gecikmiş olarak bir hafta birikmiş günlük Yeni Sabah gazetesini gönderiyorlar. Hoca
Hanım’ın bizimle aynı yaşta, aynı sınıfta bir kardeşi var, o, okumaktan hazzetmiyor, böylece gazeteler bize yarıyor... Derken bir defasında, Hoca Hanım’ın kardeşi için Ömer Seyfettin’in bütün bir
hikâye külliyatını gönderdiler ancak o, okumaya uzak durduğundan külliyatı biz aldık. Hayatımın
en zevkli okuma sürecidir diyebilirim.

Derken ortaokul bitti. Babam emekliye ayrıldı. Yeniden Maraş... Maraş’ta, bundan sonra, yeni
bir okuma dönemi. Yeni ve farklı... Klasiklerle ciddi bir tanışıklık... ama bu, ayrı bir anlatı konusu,
bizim okuma serüvenimizin başlangıç kısmı burada bitiyor. Okumanın bir şeye “anlam yükleme”
olduğunu öğrenmemize de daha vakit var ancak ciddi okuma için yeterli bir birikimimizin oluşmuş
olduğunu söyleyebilirim.

Rasim ÖZDENÖREN
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SARI TRAKTÖR
Sarı Traktör’ü (1958) okuyunca anlıyorsunuz ki Talip Apaydın
S
köy
köye
y traktör girmesini istiyor; traktörün faydasına, gücüne inanmış
mış. Bunun için köydeki ilkel üretim biçimini bütün ayrıntılarıyla
anl
anlatıyor. Sabırla toplanmış bilgiler, gözlemler birbirini kovalıyor.
S
Sa
Sap
a çekimini, döven sürmeyi, tınaz savurmayı, saman çekmeyi;
bu
bunlardan başka, pancar sulamayı, pancar sökümünü, pancar
taş
taşımayı bütün ayrıntılarıyla görüyoruz. Apaydın, ilkel üretimin
kö
köylüyü nasıl yıprattığını, nasıl kahrettiğini belirtmek için anlatıyo
yor bunları. İnsan gücünün nasıl harcandığını tekrar tekrar göste
teriyor. Köye traktör girerse, ilkel üretimin yerini makineli üretim
a
alırsa köylünün nasıl rahat edeceğini, ne kolaylıklara kavuşacağ
ğını gösteriyor.
nla
a,
Talip Apaydın’ın, bu romanla,
nokurlarına söylemek istedikleri bunla
lar. Apaydın’ın bildirisini saygıyla
ği
karşılamak gerekir ama gerçeği
görü
üş bana biraz eksik geldi. Apaydın,,
görüşü
u
köye traktör girmesi sorununu, köy ağalarından birinin oğlu
olan Arif (“Babası köyde varlıklı bir kimseydi.” s. 4) gibi görüyor. Traktörün sağlayacağı yakın faydaları, traktörün, yalnız
traktörü olanlara sağlayacağı faydaları görüyor. Bunu onların gözü ile görüyor. İlkel üretimin yerini makineli üretim alınca bunun gerektireceği ekonomik, toplumsal değişmelere
hiç değinmemiş. Traktörle birlikte gelecek yeni sorunlardan
habersiz görünüyor. Traktör sorununu görüşü, varlıklı, aklı
başında, çıkarını bilir köylülerin görüşünden ileri değil. Arif
şöyle der: “Yakup’un Ali harmanı bitirdi. On günde beş yüz
lira da para kazanmış.” (s. 25) Traktörün faydası konusunza
ar,
da Apaydın da bundan ötesini düşünmüyor gibidir. Oysa yazar,
köylülerin görüşü ile birlikte, kendi görüşünü de bize iletebilmeliydi. “İlkel üretim
çok yıpratıcıdır, köye traktör girmelidir, traktörün faydaları çoktur, büyüktür.” yolunda bir
görüş, pek genel bir görüş olarak kalıyor; iyi niyetli ama üstünkörü bir görüş olarak kalıyor.
Talip Apaydın, Sarı Traktör’de, anlattığı gerçekleri roman gerçeği olarak görememiş.
Sarı Traktör, kişisiz bir roman. “Kişisiz roman olur mu?” denecek. Ben de bunun için röportajla roman arası bir eser diyorum. Paradoks gibi gelecek ama bence Sarı Traktör’ün
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başarısız bir roman oluşu, Talip Apaydın’ın savunduğu düşüncenin doğru oluşu ile sözünü ettiği köy gerçekliklerini çok iyi tanımasından ileri geliyor çünkü yazar roman yazmak için bunları yeterli
görmüş gibidir. Dışarıdan görülen bir gerçekliğin tıpkısını vermek
istemiş. Vermiş de. Ama yetmiyor bu. Anlattığı kişilerin bir iç dünyası yok. İçleri dümdüz. Sarı Traktör’deki kişilerin görevi, ya köydeki
ilkel üretim ya da Arif’in traktör tutkusunu göstermek. Bunun dışında
bir kişiliklerini göremiyoruz onların. Yazar, onların da bir iç dünyaları
olduğunu gösteremiyor. Bunun için o kişilerin içleri bazuka namluları
gibi dümdüz, ne yivleri var ne setleri. Romanı bitirince kişileri hatırlamıyoruz da köyün
ilkel üretim biçimini hatırlıyoruz, köye traktör
girmesinin gerekli olduğunu hatırlıyoruz.
Talip Apaydın’ın anlattığı kişiler yok mudur köyde? Vardır. Öyle köylüler vardır, öyle
öğretmenler vardır ama onların roman kişileri olabilmeleri için o kişilerin kişilikleri olması gerek, yazarın onları kişiliklerine uygun olarak konuşturması, birbirleriyle, kendi
kendileriyle çatışmaları içinde göstermesi gerek. Onları dışardan tanımakla yetinmemesi, kendi içinde de yaşatması gerek.
Yoksa o kişiler, birtakım düşünceleri ya da gerçekleri belirtmeye yarayan araçlar durumuna düşüyor. Okurken “Ha, diyoruz,
yazar burada döven sürmeyi anlatmak istemiş.” ya da “Pancar
çekimini arabalarla yapmanın güçlüğünü belirtmek istemiş.
Böylece traktörün sağlayacağı kolaylığı daha iyi anlayacağız.”
diyoruz. İnsanları değil, hep, roman olarak insanlardan ayrı
görülmüş bir köy gerçekliğini görüyoruz. Köy yaşayışı ile kişiler
bir bütün olarak verilemiyor çünkü köyü kişilerin içinden, kişilerin ilişkileri içinden görememiş Apaydın; yani köye roman gerçeği olarak bakamamış, bir gözlemci olarak bakmış
sadece, bir röportaj yazarı olarak. Romanda önemli olanın örneğin “öğretmen” değil, “öğretmen Ahmet” olduğu, yani tip değil kişi olduğu gerçeğine pek önem vermemiş. Sonra konuşmaların köy gerçekliğinden çok kişileri tanıtması gerektiğine de önem vermemiş. Bunun
için Sarı Traktör, röportajla roman arası bir eser olarak kalmış: Yarı yoldan ziyade röportaja
yakın, yarı yoldan ziyade romandan uzak.

Fethi NACİ
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OKUMAK

Serbest
Okuma Metni

Kültürü çok geniş, değerli bir dostum geçen gün bana diyordu ki:

— Artık benim için yeryüzünde bir tek eğlence kaldı: okumak. Ne
içkiden ne danstan ne toplanmalardan ne oyunlardan; hiçbir şeyden tatlı
bir duygu alamıyorum.

Bu duyuş, belki sinir bozukluğundan geliyor. Yalnız doğru bir tarafı var ki o da bu dostumun
her tatlı duyguya karşı taş gibi donuk ve soğuk kaldığı hâlde okumaktan kendini alamamasıdır.
Demek kültürlü bir insan için; düşünen, anlayan, öğrenmek isteyen bir kimse için her eğlence
geçebiliyor, hepsi sönüp gidiyor; yalnız okumak kalıyor.
Öyle ise okumak nedir, nasıl bir iştir ki böyle sürekli ve kolay ölmeyen bir tadı var?

Yazı, bir türlü ölümü ortadan kaldıramayan insanoğlunun ölüme karşı bulabildiği tek çaredir.
Yazı, zekânın fotoğrafıdır. Çağlardan çağlara, ellerden ellere geçe geçe, bütün tarihi aşıp gelir.
Onda, insan hayatının her yaprağı üstünde gezen gözlerin ışıkları, düşünen kafaların gölgeleri
bulunur.

Güzel yazılmış bir yazıyı okumak, sönüp gitmiş bir varlığın fotoğrafına bakmak gibidir. Daha
doğrusu, donup kalmış, sessiz bir fotoğraf değil; konuşan, düşündüklerini anlatan canlı ve sesli
bir sinema. Onun içindir ki yazı, birçok olamamazlıkları olur yapmıştır. Ölü dirilmez, yüz kuruşa
Amerika’ya gidilmez, her büyük adam bizimle konuşmaz. Bu böyledir de, en büyük yazıcıların
herhangi bir kitabı pek güzel yüz kuruşa alınır ve bu büyük düşünücü ile baş başa on gün, yirmi
gün, bir ay oturup konuşabilirsin. İnsanlık içinde, güneş gibi, ışığı kendinden çıkan zekâlara yaklaşmak, biraz yanmak olsa bile, pek çok aydınlanmaktır. Onları anlamak, dediklerini kavramak için
dimağ dediğimiz düşünme makinesini işletmek ve onu yormak lazımdır. Hangi varlık yorulmadan
işler ve yanmadan parlar. Güneşin kendi bile sonsuz karanlıklara ışıklarını verebilmek için bir ateş
kazanı gibi durmadan kaynamıyor mu?
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Eski Yunan’ın büyük filozofu Sokrat, hiç yazmadı. Eğer yetiştirdiği Plâton da böyle yapsaydı
Sokrat, baldıran ağusuyla değil, yazı yazmamakla kendini öldürmüş olurdu. Kendinden büyüklerin ne düşündüklerini öğrenmek için onların yazılarını okumak, öğretmenlerimizin sayısını çoğaltmaktır. Okulda insanın olsa olsa on hocası olur. Hâlbuki kitap okuyan için her özlü yazıcı bir
değerli öğretmendir.

İyi bilmeliyiz ki okuduğumuz her satır, kafamızın içinde yeni bir düşünce âlemi yaratır. Ya eski
düşüncelerimizi yerinden oynatarak onları canlandırır ya yeni bir düşünce ile varımızı arttırır. Kitap, en gerçek bir dosttur. Dalgınlığa vurmadan okunan güzel bir kitaptan sonra tıpkı çok sevdiğimiz bir arkadaşla konuşmakla aldığımız tadı duyarız. Ona her an davetli gibiyizdir. Çağırmasına
gitmezsek bile o yine darılmaz, bıkmadan usanmadan bizi bekler. Biz yanına gidinceye kadar
gözleri gözlerimize tatlı tatlı güler; açmaya ve çevirmeye başladığımız beyaz yaprakları sevinçten
ellerimizi okşar.
Okunacak şeyin ne değerde olduğunu kitapsız, gazetesiz kaldığımız zaman çok iyi anlarız.
Hele yalnızlıkta... Mütareke içinde İngilizlerin Malta’ya sürdükleri yurttaşların pek çoğu gazetesizlik ve kitapsızlığı yiyecek ve içeceksiz kalmak kadar acı bulmuşlardır.

Bir an kendinizi tek başınıza bir odaya kapatılmış olarak düşünün. Biraz ekmek ve su bulduktan sonra ilk arayacağınız şey dilinizden anlayan konuşacak bir insandır, değil mi? Bu his, içinde
yaşadığınız cemiyetten uzak kalmanın verdiği manevi açlığınızın giderilmesini istemekten ve başka insanlarla olan bağınızın koparılması kaygısından başka ne ifade eder?
Yalnızlıkta, dost ve arkadaş yokluğunun yerini ancak kitap tutabilir. Bulabildiğiniz kitabı yazan,
sizin bu tek başına kaldığınız anda konuşabileceğiniz tek arkadaş değil midir?
Yazık okumaya alışmamış, onun tadını almamış olanlara. Onlar, ıssız bir âlemde, yapayalnız
yaşayan mahkûmdurlar.

Hasan Âli YÜCEL
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SÖZLÜKLE MUHABBET

Amerikalı yazar Mark Twain (Mark Tiveyn)’in ilk gençlik yılları, Missourie ile Nevada arasında işleyen posta arabasındaki yolculuklarla geçer. Bu sıkıcı yolculuklarda Twain, yanında daima
Webster (Vebster)’in bir sözlüğünü taşırmış. Dağlardan aşarken, uçsuz bucaksız çölleri geçerken
ve haydutların kol gezdiği tehlikeli yollar boyunca bu sözlüğü karıştırır dururmuş. Biricik gayesi,
kelimelere hâkim olmak, onlara kendi sesinin yankısını katabilmek...

İngiliz şair Browning (Brovning) de, sayfa sayfa, her kelimesini ayrı ayrı inceleyerek okurmuş
sözlüğü. Sözlükte öğütler, kendince eğlendirici şeyler de bulurmuş. Lincoln (Linkoln) ise bu çalışmaya daha romantik bir veçhe katar, ay ışığında oturup bir aşk mektubunu okur gibi çevirirmiş
sözlüğün sayfalarını. Güzel yazmanın, dahası güzel ve etkili konuşmanın yolunun nereden geçtiğini sanıyorsunuz siz?

Bizde sözlükler, kütüphanelerin en kuytu köşelerinde uyuklayarak ömür tüketirler. Günler ve
geceler boyu, sırtlarında bir insan elinin sıcaklığını hissetmek hülyasıyla tutuşur, “Bilinmedik bir
kelime çıksın da hatırlanalım.” diye dua eder dururlar. Bu uzun dua ve sükûnet zamanlarında,
tahmin edilir ki iki kapak arasında toplanmış eski, yeni; yerli, yabancı binlerce kelime, eğlenceli
oyunlar icat eder; en azından hayat hikâyelerini birbirlerine anlatarak vakit geçirirler.
Bir dilin kelimeleri, o dili konuşan insanların düşleri, hatıraları ve özlemleri değil midir? Bakmayın kâğıt üstünde kara kara dizdiklerine; onlar, seslerden, seslerin işaretleri olan harflerden
müteşekkil küçük “canlı”lardır. Seslerin, harflerin yan yana gelerek kelimeleri oluşturması, sonra o
kelimelerin insan denen varlığın bütün ruhunu aydınlatıveren sihirli anlamlara, cümlelere dönüşüp
duyguları, dilekleri, özlemleri seslendirmesi, başlı başına mucizevi bir şey olmalıdır. İşte sözlükler,
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iki kapakları arasında bu mucizevi hadisenin hamurunu saklarlar. Birer arı kovanıdır onlar ve binlerce kelime, arı oğulu gibi vızırdayıp durur sayfalarında. Sonra uçuşur kelimeler oradan, kim bilir
kimlerin diline konar, rengi ve tadı başka başka ne ballar yaparlar?

Sözlükler yalnız kelimeleri saklamakla, onlara asude bir koza olmakla kalmaz; soyu sopu,
ailesi hakkında da bilgiler verir. Kelimelerin maceraları da yatar sözlüğün kuytularında. Her gün
kullanıp durduğumuz basit kelimeler bile duygusuz, sevimsiz seslerden ibaret değildir. Onlar ne
meçhul hayallerin, ne ateşli seslerin rüzgârını taşır!.. Bunu size yalınız ve yalnız sözlükler anlatır.

Bir sözlük, o dilde yazılmış bütün kitapların anasıdır; okumasını bilenler ve dilinden anlayanlar
için en zevkli, en doyurucu kitaplardan biri olur. Uzun yolculuklarda, uzlet zamanlarında yanınıza
alacağınız vazgeçilmez birkaç kitaptan biri mutlaka sözlük olmalıdır. Onu bazen dilinizin ve milletinizin hafızası, bazen mensubu olduğunuz edebiyatın güzide şiirlerinden biri, bazen de bir anne
veya sevgili mektubu gibi derin bir özlemle, yürek yangınlarıyla okuyabilirsiniz.
Emin olunuz ki sözlükle yaşayacağınız bu aşktan size terütaze sözler, yorulmamış kelimeler
kalacaktır. Onlarla konuştukça, yazdıkça dünyanızın sınırsız genişlediğini fark edeceksiniz ve bir
daha sözlüğü başucunuzdan eksik etmeyeceksiniz.

Böyle bir aşkın önündeki yegâne engel, sözlüklerimizin pek de biçimsiz olan kalıpları, o kocaman cüsseleridir. Öyle yolculuklara, kaçamak gezmelere pek rahat götürülebilecek cinsten değildir bizimkilerin ebadı... Oysa Frenk dillerinin ne de zarif, hoş endamlı lügatleri vardır! İncecik,
nefis kâğıtlardan oluşan el kadar ciltlere, on binlerce kelime sığdırılmıştır. Cebinizde, çantanızda
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rahatlıkla taşıyabilir, uzun yolculuklara çıkarabilirsiniz onları. Dilerim bir gün, Türkçenin de Frenk
güzellerini kıskandıracak lügatleri çıkar. Çocuklar, daha okul yıllarında gönül ilişkisine girerler sözlükle; sonra bu ilişki kalıcı sevdalara dönüşür ve Türkçe daha güzel, daha ince konuşulur, yazılır.

Artık ondan sonra sözlükler, “bilinmeyen” kelimelerin karşılıklarına bakıp sonra bir kenara atılıveren kaba, lüzumsuz ve önemsiz nesneler olmaktan kurtulur. Büyük küçük bütün millet fertlerine
sinmiş olan “sözlük korkusu” da silinip gider.
Sözlük bahsinde “lügaviyûn”u (sözlük yazarlarını) anmadan geçmek olur mu? İşleri, iğneyle
kuyu kazmaktan farksız olan bu güzide eşhası rahmetle anıyorum. Türkçenin büyükbabası Kaşgarlı Mahmut, sonra Ali Şir Nevâî, Lügat-ı Çağatâi ve Türkî-i Osmanî yazarı Buharalı Şeyh Süleyman Efendi, Tuhfe-i Vehbi sahibî Sünbülzâde Vehbi, Miftah-ı Lisan yazarı Tahir Ömerzade Yusuf
Halis, Feriştahoğlu Abdüllatif; Ebuzziya, Şemseddin Sami, Lügat-ı Naci sahibi Muallim Naci, Ferit
Devellioğlu ve daha nicesi... Cümlesinin ruhu şâd olsun... Lügatlerine aldıkları ve hayata kavuşturdukları kelimelerin harfleri adedince sevap yazılsın defterlerine...

Ali ÇOLAK
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2.TEMA ATATÜRK

İŞTE ONUN EVRENSELLİK ANLAYIŞI
ONUNCU YIL NUTKU
ATATÜRK VE BİLİM

Serbest Okuma Metinleri
ATATÜRK’TE MİLLET SEVGİSİ
GAZİ
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İŞTE ONUN EVRENSELLİK ANLAYIŞI
“İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin mutluluğuna ne kadar kıymet veriyorsa
bütün dünya milletlerinin mutluluğuna da hizmet etmeye, elinden
geldiği kadar çalışmalıdır. Bütün akıllı adamlar takdir ederler ki
bu yolda çalışmakla hiçbir şey kaybedilemez çünkü dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve
mutluluğunu temine çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn, açıklık ve iyi geçim olmazsa bir millet kendi
kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur. Onun için
ben sevdiklerime şunu tavsiye ederim:
Milletleri sevk ve idare eden adamlar, tabi evvela kendi milletinin varlığının ve mutluluğunun yaratıcısı olmak isterler. Fakat
aynı zamanda bütün milletler için aynı şeyi istemek lazımdır. Bütün dünya hadiseleri bunu açıktan açığa ispat eder. En uzakta
zannettiğimiz bir hadisenin bize bir gün temas edeceğini bilmeliyiz. Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir
organı saymak gerekir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan
diğer bütün organları etkilenir.
Dünyanın herhangi bir yerinde bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi
aramızda olmuş gibi onunla alakadar olmalıyız. Hadise ne kadar
zor olursa olsun, bu esastan şaşmamak lazımdır. İşte bu düşünüş
insanları, milletleri ve hükûmetleri bencillikten kurtarır. Bencillik
şahsi olsun, millî olsun daima fena sayılmalıdır.” Ya Atatürk’ün
evrensel sevgi ve saygı anlayışı!
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İşte bir gün Çanakkale’ye giden bakanlardan birine: “Orada
Mehmetçik anıtının başında şehitleri anacaksın. Siz olmasaydınız, siz göğüslerinizi çelik kalelere karşı siper etmeseydiniz boğaz
elden gider, İstanbul elden giderdi diyeceksin.”
“Evet efendim.”

“Ama Çanakkale’de yalnız bizim şehitlerimiz yok. Bu topraklar
üzerinde kanlarını döken insanları da o kahraman düşman savaşçılarını da saygı ile anacaksın.”

Bakanın ricası üzerine bu son söylenecekleri Atatürk’ün kendisi kaleme alır. Nutuk şudur:

“Bu memlekette kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost
vatanın toprağındasınız. Huzur içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını
harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”
İşte dünyada başka bir örneği olmayan sevginin evrensel dili.
Bu nutku yabancı gazeteler haber yaptıktan sonra haftalarca, aylarca Avustralya’dan, Yeni Zelanda’dan sevgi ve minnet mektupları yağmıştır.		
İlknur Güntürkün KALIPÇI
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ONUNCU YIL NUTKU
Türk Milleti!

Kurtuluş Savaşı’na başladığımızın 15’inci yılındayız. Bugün cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır.
Kutlu olsun!

Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu
kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
Yurttaşlarım!

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek
Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki
muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak
mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta
ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü
muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.
Bunun için, bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların
gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve
hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen
zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az
zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da
muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk
milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır.
Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve
beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir ve çünkü
Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale,
müspet ilimdir.
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Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki
yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî
bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu
mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk milletine çok yaraşan bu ülkü, onu, bütün beşeriyete
hakiki huzurun temini yolunda, kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. Büyük
Türk milleti, on beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde
muvaffakiyet vaat eden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiçbirinde, milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım.
Bugün, aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki millî ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu, bütün medeni âlem, az
zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem
yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı
ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafıyla atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş
gibi doğacaktır.
Türk Milleti!

Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük
millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle
huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.
Ne mutlu Türk’üm diyene!

					
		
		
Ankara, 29 Ekim 1933
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ATATÜRK VE BİLİM
Atatürk, bilimin insan yaşamındaki önemli yerini, özgürlük savaşımızın sona ermesi sıralarından
başlayarak hemen her vesile ile tekrarlamış, vurgulamıştır. 27 Ekim 1922’de Bursa’da yaptığı bir
konuşmada Atatürk, Türkçesi biraz sadeleştirilmiş
şekliyle şöyle demiştir:
Yurdumuzun en bayındır, en göz alıcı, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen
düşmanı mağlup eden zaferin sırrı nedir, bilir misiniz? Orduların sevk ve idaresinde bilim ve fen
ilkelerinin kılavuz edinilmesidir. Milletimizin siyasi
ve toplumsal hayatı ile ulusumuzun eğitiminde de
yol göstericimiz bilim ve fen olacaktır. Türk milleti,
Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiiri ile edebiyatı
okul ve okulun vereceği bilim ve fen sayesinde bütün olağanüstü incelikleri ve güzellikleriyle oluşup
gelişecektir.
30 Ağustos 1924 tarihinde Atatürk, Dumlupınar’da yaptığı başka konuşmada da şöyle diyor:

Yaşamanın şartı uygarlık yolunda yürümek ve
başarıya ulaşmaktır. Bu yol üzerinde ilerlemeyi
değil de geriye bağlılığı benimseyenler, böyle bir
bilgisizlik ve gaflette bulunanlar, evrensel uygarlığın coşup gelen seli altında bir gün boğulmaya
mahkûmdurlar.

Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”
kısaltılmış şekliyle yaygınca bilinen sözünün tam
metni ise aynen şöyledir:

Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat
için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir,
cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak
etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek
şarttır.
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Bilindiği üzere “ilim” sözcüğünün anlamı, gayet
geniştir. Hatta aslı Arapça olan bu sözcüğün, Osmanlıcadaki kullanılışıyla, günümüzde artık yaygınlaşmış olan bilim sözcüğünden daha geniş anlamlı
olduğunu söyleyebiliriz. Fen ise temel bilimler, yani
matematik, astronomi, fizik, kimya ve tabiî bilimler
anlamına gelir. Liselerimize ilişkin olarak “fen kolu”
ve üniversitelerimize ilişkin olarak “fen fakültesi” terimlerimiz bunu açıkça gösteriyor. Demek ki
Atatürk’ün, kılavuzluğunda yürünmesini öğütlediği
bilim, geniş kapsamlı bir bilimdir.
Topluma ve insana ilişkin her türlü sistemi ve bilimsel çalışmayı içermek durumundadır. Fakat ayrıca, bilimler arasında temel bilimlere, matematiğe
ve doğaya ilişkin bilimlere, burada özellikle işaret
edilmektedir.
Bilimin insan yaşamındaki en gerçek yol gösterici olduğuna dikkatimizi çektiğine göre demek ki
Atatürk, bilimden başka gerçek yol göstericilerimizin de bulunduğunu kabul etmiş olmaktadır. Oysa
bu cümlesinin hemen arkasından, bilim ile fennin
dışında mürşit aramanın, bunları dışta bırakan kılavuzlar peşinde yürümenin, dünyadan habersizlik,
bilgisizlik demek olacağını vurgulamaktadır.
Demek oluyor ki Atatürk, burada, bilim dışında
kılavuzlarımız olsa da bunların bilimle bağdaşabilen, bilim anlayışına ters düşmeyen, yol göstericiler olmaları gerektiğine kesin bir dille işaret etmek
ihtiyacını duymuştur. Başka bir ifade ile Atatürk, en
başta kesinlikle bilim gelmek şartıyla, diğer birta-
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kım gerçek kılavuzlarımızın da bulunduğuna fakat
bunların bilim yöntem ve kurallarından pay alabilen ve
bilim kadar olmasa da yine de az çok dizgelileşmiş,
özgünleşmiş durumda bulunan bilgi ve gözlemlerimiz
olduğuna yahut da bunların, örneğin aklımız ve tecrübemiz gibi bilimi oluşturan temel ögeler arasında yer
almaları gerektiğine isabetle parmak basmış oluyor.
Yukarıda aktarılan sözlerinin, kendisinden yapılan
alıntıların hepsinde Atatürk’ün bilim ve uygarlık arasında yakın ilişki kurduğuna ve her ikisini de dinamik
yönleriyle vurgulamaya özen gösterdiğine tanıklık ediliyor. Batılılaşma girişimimizde karşılaşılan en büyük
sorun, örnek alınmış olan Batı’nın büyük dinamizmi, kendi kendini geride bırakma ve aşma özelliği idi. Atatürk uygarlığın temeline bilimi koymakta ve Batı uygarlığının dinamizmini, devingenliğini,
esas itibarıyla bilimden ve bilimin sınırsız gelişme yeteneğinden aldığına inanmaktadır.
Bilimsiz endüstrinin, sınai faaliyetin ve daha genel olarak bilime dayanmayan uygarlığın Batı
ile yarışmada etkili olamayacağı, Batı’ya
ayak uydurma çabalarını başarıya ulaştırmaktan uzak kalacağı, şüphe götürmez bir
gerçektir. Bu gerçeğin açık seçik bir biçimde kavranması aşamasına biz de Atatürk’le
ulaşıldığını söyleyebiliriz. Bunun için bilimsel
araştırma faaliyetinin Batı dünyasıyla atbaşı yürütülmesi idealinin noksansız biçimde
benimsenmesine ihtiyaç vardır. İşte bilime
genel anlamda verilen büyük önem yanında,
böyle bir ülküyü ve böyle bir ülküye bağlanma zorunluluğu fikrini Atatürk’te açık ve kesin bir biçimde görmekteyiz.

Ord. Prof. Aydın SAYILI
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ATATÜRK’TE MİLLET SEVGİSİ
Bir gün Ankara Halkevinin Tarih Kurumu bölümünde taslakları okumak için toplanmıştık. Görüşmeler
hararetli oldu. Özellikle iki arkadaş arasında konuşma, tartışma biçimini aldı. O akşam Atatürk, lütfen Kurum üyelerini sofrasına davet buyurdular. Günlük çalışma hakkında bilgi aldıktan ve her zaman olduğu gibi
çalışanları iltifatlarla özendirdikten sonra tartışmanın
karşılarında devamını, kendilerine özgü incelikle, rica
ettiler. Arkadaşlar konuyu anlatmaya başladı. Onları
dinledikten sonra kâğıt ve kalem getirilmesini emrettiler, zaten kâğıt, kalem yemek odasının demirbaş eşyası sırasına girmişti. Salonun bir ucunda kara tahta,
kenarda etajerlerin üzerinde sözlükler, ansiklopediler...
Yemek odasına bir okul dershanesi durumunu vermişti ve orası gerçekten bir okuldu. İstenilen şeyler geldikten sonra Atatürk her iki arkadaştan savlarını yazı
ile saptamalarını istedi, tartışmalarda başlangıçtaki
iddiaların unutulması sık sık görülen bir şey olduğu
için buna gerek gördüğünü ilave etti. Sonra arkadaşlardan sözlerini doğrulamaları için ne gibi bilimsel belgelere ve kaynaklara başvuracaklarını sordu. Bunlar
da kâğıtlara yazıldı. Kütüphaneden istenilen kitaplar
geldikten sonra okuma ve çeviri başladı. Sonunda bir
taraf hak kazandı. O zaman Atatürk, davayı kaybeden
arkadaşımıza dönerek bu sonucun yüksek kıymetini
küçültecek bir olay olmadığını ifade ederek gönlünü
aldı. Yalnız ilave ederek dedi ki:
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— Size her zaman söylerim, yalnız kendi başınıza
ve kendiniz için çalıştığınız zaman herkes gibi böyle bir
sonuç ile karşılaşmanız mümkündür hatta sık sık olabilir. Kurumu, ben bunun için kurdum; buradaki üyeler
yurt içinde ve dışında tarihe ait yapılan çalışmalardan
ve kendi incelemeleri sonucundan birbirlerini haberdar
ederek, birbirlerini tamamlayarak çalışırlarsa sonuç
daha olumlu olur. Bunu yaparken şahsınıza ait bir buluşun başkaları tarafından kullanılmasından ve mutlu
sonuçların isminize değil, bağlı olduğunuz kuruma ve
millete mal edilmesinden kuşkunuz olmasın; millet bunun değerini bilir. Millet sevgisi kadar büyük ödül yoktur.
Kurtuluş Savaşı’nda benim de milletime ettiğim birtakım
hizmetler olmuştur zannederim. Fakat bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir, dedim; aranacak olursa doğrusu da budur. Geçmişte
sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları
olduğumuzu kanıtlamak için yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz; bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. Bilimsel
çalışmalar da bunlar arasındadır. Beni seven arkadaşlarıma öğüdüm budur: Şahsımız için değil fakat bağlı
olduğumuz millet için el birliğiyle çalışalım; çalışmaların
en yükseği budur.
Prof. Dr. Muzaffer GÖKER
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GAZİ
Atatürk henüz “Gazi Mustafa Kemal Paşa” idi.

Benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi.

Kitap çıkmadığı için ön söz de bende kalmıştır. Onu

bugün bu fıkraların son sözü olarak sizlere sunuyorum: “Gazi’nin hâl tercümesi, yeni Türk
devletinin tarihi demektir. Tarihimizi bilmek için Gazi’yi öğrenmeliyiz.

Gazi, yaratıcı bir enerji kaynağı. Yeryüzünde kara topraktan, yeşil ottan, taştan ve tuzlu sudan
başka ne varsa hepsi böyle yaratıcıların eseri değil midir? Hava, su ve toprağın içindeki büyük
kuvvet esrarlarını onlar sezip buldukları ve maddeleştirdikleri gibi insanın kanı, kemiği ve siniri
içindeki kuvvet esrarlarını yine onların gözleri görür, kafaları bulur, karar ve fiilleri hakikatleştirir.
Onlarsız aradığımızı bulamazdık. İstediğimize ulaşamazdık. Yaptığımızı yapamazdık. Gazi’yi bilmek insanın insanlığına vücut veren yaratıcılardan birinin hayat ve eserini öğrenmek demektir.
İnsanlık ağacı bir Gazi yemişini vermek için nesillerce, sayısız yaprak çürütür. Pek azımız Gazi
gibi doğarız. Herkes buharı, mikrobu ve elektriği keşfetmez fakat keşfetmiş olanların metotlarını
öğrenmek büyük buluşları ve yaradılışları tamamlamak ve faydalandırmak için lazımdır. Gazi’nin
eserlerini devam ettirecek olanlar, Gazi’nin başarma metotlarının neler olduğunu öğrenmelidirler.
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Bir hakikat nasıl karışık değilse Gazi de sadedir. Uzaktan anlaşılması kolay görünür. Cazibe
kanununun kendilerinden önce bulunmuş olmasına esef edenler az değildirler. Fakat ilk hayvanın
yürümesinden de önce başlayan düşmek, o kadar basit sırrını söylemek için asırlarca değil,
devirlerce ve çağlarca Newton’un (Nivtın) aklını beklemiştir.
Büyük eserlerde tesadüfün rolü pek az olduğu gibi, artık büyük eser yapılması
imkânsızlaşacak bir zaman da olmayacaktır. Bizden sonra gelecek yaratıcılar henüz
doğmadılar: Onların bütün şerefleri, şanları ve eserleri, her ne olacaksa doğmuş
ve doğacak olanlar için büyüklük fırsatları değil midir?
Gazi yeni Türkiye’yi çocukluğundan beri kendi benliğinin dibinde yaratmaya başlamıştı. Öyle bir zekâ gibi, öyle bir düşünüş ve
duyuş kabiliyeti gibi onun sabrı ve enerjisi olmadıkça ona benzemeyiz.

Bir fıkrasından, bir hikâyesinden, bir yazı veya nutkundan hemen anladığımızı sandığımız Gazi, aradıkça yeni
bir sır verir. Yaklaşılan bir dağ gibi büyür. Asıl onu elimizle
tuttuğumuz zamandır ki artık tamamını hiç göremeyiz.”
Falih Rıfkı ATAY
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TÜRKÜLER DOLUSU
Kirazın derisinin altında kiraz
Narın içinde nar

Benim yüreğimde boylu boyunca
Memleketim var.

Canıma, ciğerime dek işlemiş
Canıma, ciğerime

Elma dalından uzağa düşmez
Ne yana gitsem nafile

Memleketin hâli gözümden

Bin bir yerinden bağlanmışım

Bundan ötesine aklım ermez.
Yerliyim yerli olmasına

İlmik ilmik, damar damar
Yerliyim

Bir dilim Trabzon peyniri
Bir avuç tiftik

Bir çimdik çavdar

Bir tutam Şile bezi gibi

Dişimden tırnağıma kadar.
Ressamım

Yurdumun taşından toprağından sürüp gelir nakışlarım.
Taşıma toprağıma toz konduranın
Alnını karışlarım

Şairim şair olmasına

Canım kurban şiirin gerçeğine, hasına

İçerisine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum
Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter
Eğri büğrü, kör topal, kabulüm.
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Şairim

Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası
Ayak seslerinden tanırım

Ne zaman bir köy türküsü duysam
Şairliğimden utanırım.
Şairim

Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum
Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim

Onlarla ağlamış onlarla gülmüşüm

Hey hey yine de hey hey

Salınsın türküler bir uçtan uca
Evelallah hepsinde varım
Onlar kadar sahici

Onlar kadar gerçek,

İnsancasına, erkekçesine

Bana bir bardak su dercesine

Bir türkü söylemeden gidersem yanarım.

Ah bu türküler
Türkülerimiz

Ana sütü gibi candan
Ana sütü gibi temiz

Türkülerde tüter dağ dağ yayla yayla
Köyümüz, köylümüz, memleketimiz
Ah bu türküler köy türküleri
Dilimizin tuzu biberi
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Memleket ahvalini onlardan sor

Kitaplarda değil türkülerde ara Yemen’i
Öleni kalanı gidip gelmeyeni

Ben türkülerden aldım haberi
Ah bu türküler, köy türküleri

Mis gibi insan kokar, mis gibi toprak
Hilesiz hurdasız çırılçıplak
Dişisi dişi, erkeği erkek

Kaşı kaş, gözü göz, yarası yara
Bıçağı bıçak.

Ah bu türküler, köy türküleri

Karanlık kuyularda açmış çiçekler gibi
Kiminin reyhasından geçilmez
Kimi zehir, kimi zemberek gibi

Ah bu türküler, köy türküleri

Olgun bir karpuz gibi yarılır içim

Kan damlar ucundan mürekkep değil
İşte söz, işte ses, işte biçim.

Uzun kavak gıcım gıcım gıcılar.
İliklerine kadar işlemiş sızı

Artık iflah olmaz kavak ağacı

Bu türkünün yüreğinde sancı var
Ah bu türküler, köy türküleri
Ne düzeni belli ne yazanı
Altlarında imza yok ama
İçlerinde yürek var

Cennet misali sevişen

Cehennemler gibi dövüşen
Bir çocuk gibi gülüp

Mağaralar gibi inleyen
Nasıl unutur nasıl

Ömründe bir defa Kâzım’ın türküsünü dinleyen...

Bedri Rahmi EYUBOĞLU
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EVLİYA ÇELEBİ
Bir insan ki zamanımızdan üç yüz yıl önce ulaştırma olanaklarının sınırlı ve az olduğu bir
çağda, Anadolu’yla birlikte tüm Ortadoğu’yu, Kırım’ı ve Kafkas memleketlerini, Hazar kıyılarına
kadar İran’ı, Sudan ve Kuzey Habeşistan (Bugünkü Etiyopya) dâhil Arap çöllerini, Rumeli’den
başlayarak Arnavutluk’u, Romanya, Macaristan’dan Viyana’ya kadar Doğu ve Orta Avrupa’yı karış karış gezerse, yalnız gezip görmekle yetinmeyerek görüp işittiklerini günü gününe yazarsa bu
kişi ancak Evliya Çelebi olur. On ciltlik Seyahatnâme’si de, seyahat edebiyatının zevkle okunan
bir şaheseri olarak tanınır.
Evliya Çelebi, seyyah olmasaydı şairdi, müzisyendi, sanatçıydı. Bu yetenekleriyle de adı, tarihe geçebilirdi. Ama büyük eseri “Seyahatnâme” onu milletlerarası bir üne kavuşturmuş, eseri
dünyanın çeşitli dillerinde çevrilerek okunmuştur.

Kaynakların verdiği ve çoğu kendi ağzından derlenen bilgilere göre Evliya Çelebi, 25 Mart
1611’de, İstanbul’da, Unkapanı’nda doğmuştu. Babası, Kütahya asıllı saray kuyumcubaşısı Derviş Mehmed Zılli Efendi’dir. Medrese öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Evliya Çelebi, müzik
ve yazı dersleri almış, hafız olmuş, şairliğe özenmiş, birçok el sanatında hüner kazanmıştı. 24
yaşındayken Osmanlı Sarayı’nda görev almış, bir gün Dördüncü Murat’ın huzuruna kabul olunarak besteler okumuş, nükteli konuşmasıyla padişahın gönlünü çalmıştı. O günden sonra dört
yıl, sarayda padişah musahibi olarak kalmış, sonunda sipahiler zümresine katılarak 1640 yılında
meşhur seyahatlerine başlamıştır. Kendi ifadesine göre bir gece düşünde, Ahî Çelebi Camisi’ne
girmiştir. Burada Hazret-i Peygamber’i sahabesiyle birlikte görmüş, Peygamber’e hayran kalarak
mübarek ellerini öpmüş: (Şefaat Ya Resulûllah!..) diyeceği yerde, heyecandan dili dolaşmış (Seyahat Ya Rasulûllah!..) diyerek ondan seyahat dilemiştir. Duygulu ve şefkatli ulu Peygamber, onun
her iki dileğini de yerine getirmiştir. Bu mutlu rüyadan sonra, gezilerine başlayan Evliya Çelebi,
önce İstanbul’un bütün cami ve türbelerini, kahvehane ve divanlarını dolaşmış, gördüklerini, öğrendiklerini bir bir defterine geçirmiştir. Daha sonra Bursa ve İzmir’e gitmiş, ardından Trabzon’a
yolcu olmuştur.
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Artık, Evliya Çelebi için bütün kapılar açıktır. Askerî seferler, resmî görevler, elçilikler onun için
tam bir fırsattır. 1650 yılında, büyük saygı beslediği, aynı zamanda akrabası olan Melek Ahmed
Paşa’nın sadrazam oluşu, daha sonra onun azledilerek Rumeli Beylerbeyliği’ne tayin edilişi ile
birlikte gezmek, görmek imkânını bulmuş, gezileri Osmanlı Devleti sınırlarını da aşmış, tam 42
yıl, durmadan dolaşmıştır. Kendisi (Seyyah-ı âlem ve nedim-i beni âdem Evliya-yı bî-riyâ) yani
(Dünya gezgini, insanoğlunun dostu, riyasız Evliya) diye takdim eden Evliya, gördüklerini tatlı
üslubu içinde, biraz da abartarak yazmış, seyahat edebiyatımıza ölümsüz bir eser kazandırmıştır.
Ziyaret ettiği yerlerin tarihçesi, eski eserleri, halkının yaşayış tarzı, folkloru, gelenekleri, giyimleri,
sanatları, inançları, ne varsa Seyahatnâme’sinde dile getirilmekte, bu arada günlük olaylar, bu
olayların yorumu da yer almaktadır. On büyük ciltte toplanan Evliya Çelebi Seyahatnâme’si bir
kültür, sanat ve inceleme hazinesi olarak büyük önem taşır.
Evliya Çelebi’nin ne zaman öldüğü, nerede gömülü olduğu belli değildir. Araştırıcılar onun
1682 yılında İstanbul’da öldüğünü kaydederler.

Evliya Çelebi, ilk Bursa gezisini babasından gizli yapmış, Bursa dönüşünden sonra babasından izin alarak 21 Haziran 1640 tarihinde İzmit gezisine çıkmıştır. Seyahatnâme’sine bir örnek
olmak üzere Onun İzmit gezisine dair yazdıklarını, sadeleştirilmiş şekliyle şöyle okuyoruz:
(Cuma günü Yemiş İskelesi’nde elbiselerimizi gemiye koyduk. Cuma namazını yine o iskeledeki Ahî Çelebi Camisi’nde kılarken aklıma, rüyamda o camide Hazreti Peygamber’in imamlık
ettiği sabah namazı, Peygamber’in elini öperken meclisin heybetinden şaşırarak “şefaat” yerine
“seyahat” dilediğim geldi. “Tanrı’ya hamdolsun, seyahat kısmet oldu” diye şükrederek yüzümü
yere sürdüm. Sonra gemiye binerek poyraz rüzgârı ile Üsküdar tarafından Kadıköy Burnu’na,
Kalamış Burnu’na, Hünkâr’ın Fener Bahçesi Burnu’na, Yelkenkaya Burnu’na uğrayarak rüzgârı
arkadan almak sureti ile Darıca Kalesi’ne geldik.
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Darıca, İstanbul’dan 80 mildir. Deniz kıyısından yalçın kaya üzerinde, kare şekilli, büyük bir
yapıdır. Limana bakan bir kapısı vardır. Dizdarı, neferleri yoktur. Kostantinoğlu, Acem diyarında
Daraşa’yı yenerek Dârâ evlatlarını, burada bir mağara içinde rahiplerin hepsine verdi. Sonra, bu
kaleyi yaparak adına Dârâpeçe dedi ki Dârâ oğulları demektir.

Bu kale 827 yılında, Çelebi Sultan Mehmed Han tarafından fetholunmuştur. Hâkimi Kireççibaşıdır. Evkafı subaşılıktır. Gebze kazasının nahiyesidir. Aşağı varoşu 300 kadar kiremitli ev olup bir
camisi, bir hanı, bir hamamı, küçük çarşısı vardır. Gayet güzel liman olduğundan Gebze şehrinin
iskelesidir. Gebze bunun kuzeyinde, dağlar üzerinde, bir saat kadar mesafede, Bağdat ve Erzurum yolu üzerindedir.)
rir:

Derken Evliya Çelebi İzmit’e gelir. İzmit Kalesi’nin fethi ile “İzmit” adı üzerinde şu bilgileri ve-

(... Bu İzmit Kalesi, Bizans’ın elinde iken 731 Hicri yılında Orhan Gazi zamanında fethedilmiştir. Fethinde güçlük çekildiğinden alındıktan sonra kalesi yer yer yıktırılmıştır. Hâlâ yıkıntı kalıntısı
olarak deniz kıyısında dört köşe, bir kapılı büyük bir kalesi vardır. İçinde Dizdar ve neferleri varsa
da içi gemi alayı ve kerestelerle doludur.

Orhan, bu kaleyi fethetmek için önce “Koca Beğ”i serdar ederek “İznimdir, var git.” buyurmuş.
İşte “İzmit” de “İznim git.” ten bozmadır, derler. Bazıları da “Azma git.” veya “Ezme git.” derler.
Fetihten sonra yine Koca Beğ serdar olarak Kalipo vilayetini fethederek adına “Kocaeli” demiştir.
Fatih Sultan Mehmet, Anadolu eyaletlerini yazdırdığı sırada İzmit’i de Anadolu’dan bir sancak
olarak yazdırmıştır.)
Evliya Çelebi Seyahatname’si, bu üslup üzerine köy, kasaba, şehir devam eder; bazen at üstünde, bazen gemiyle ülkeler aşılır. Bir macera romanı gibi okuyucuyu sürükler. On yedinci yüzyıl
tüm yaşantısıyla Evliya Çelebi’nin ekranında görünür. Bu büyük eser, başka milletlerin de dikkatini
çekmiş, üzerinde birçok incelemeler yapılmış, ondan fazla yabancı dile çevrilmiştir.

Mehmet ÖNDER
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ORTA OYUNU
Ramazanda orta oyunu, İstanbul’un her semtinde, Karagöz oyunları gibi, herhangi bir kahvehanede oynanabilirdi. Fakat orta oyuncular, hiç şüphesiz, bir kıraathane bulamasalar bile hiç
değilse büyücek kahvehaneleri tercih ederlerdi.

Orta oyunu, malum, meydan oyunudur. Seyirciler bu oyunun etrafını çepeçevre kuşatırlar,
yalnız bir tarafı açık bırakılırdı. Oynayanlar, oyundan evvel, çay ve kahve dağıtan kahveci çırakları gibi, oradan gelirlerdi. Bu oyunun dekoruna gelince “yenidünya” denilen, yukarı ve dip kısmı
ekseriya süs olsun diye küçük bir pano parçası hâlinde, üç dört aralıklı ve aşağıya kadar bütün
ortası açık bir çeşit paravana idi. Paravananın birbirine bağlı her bölümü, böylece, arka tahtası
kırılmış bir ayna iskeletine benzerdi. Bu yenidünya kurulduğu zaman sanki bir ev olurdu. Eşyası
da iki iskemleden ibaretti ve bu iskemlelerde zenneler otururdu. “Gözlemeci” gibi oyunlarda da
aynı şekilde fakat çok kısa bir yenidünya bulunurdu ki buna “dükkân” denilirdi. Dükkânda tek iskemle vardı.
Orta oyununda Karagöz’ün yerini Kavuklu, Hacivat’ın yerini de Pişekâr alırdı. Kavuklu’nun
kıyafeti: Başında kulağa kadar geçen dilimsiz bir kavuk, sırtında bol yenli, etekleri diz kapağına kadar inen kırmızı bir biniş, belinde kuşak, bacaklarında herhangi bir renkte yarım şalvar ve
ayaklarında kırmızı pabuçlar. Pişekârın kıyafeti: Başında Hacivat’ın külahı gibi sivri külah, sırtında
kolları dar, hırkamsı bir setre ve elinde iki dilimli tahtanın birleşmesiyle ses çıkaran şakşak.
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Kendi yerli kıyafetlerine göre giyinen diğer bütün tipler Karagöz’dekilerin canlısı idi. Rollerinin
ustası olan erkeklerin, nazlı nazlı yürüyüşler ve kadın sesleri çıkararak oynadıkları zenneler. Sonra bütün taklitli tipler. Bunların arasında Arap Bacı ve Abdal Oğlan. Bu rolleri oynayanların çoğu
esnaf takımından kimselerdi ve bütün yıl dükkânlarını kapadıktan sonra, akşamları, Ramazan
olsun, başka aylarda olsun, gerek şehirde, gerek yazları banliyölerde hünerlerini gösterirlerdi.
Hepsinin bir veya iki tipte ustalığı vardı ve bu tipleri, mesela Yahudi’yi, Acem’i, Laz’ı, Kürd’ü, otuz
senedir oynaya oynaya taklitlerini mükemmelleştirmişlerdi.
Oyuna, zurna ve dümbelek çalan iki çalgıcının havası ile başlanırdı. Başta Kavuklu ile Pişekâr
olmak üzere her tipin havası ayrı idi, muhtelif memleket havaları. Meydana ilk önce Pişekâr gelir,
zurna ve dümbelek sesleri ile yürüyerek alanı dolaşır, yenidünyanın önünden geçerken şakşağını
sürterek takırdatır, sonra dönerek sağına soluna, kendisini seyreden seyircilere çelebice bir selam verir ve oyunu ilan ederdi: Dondum Hanım, Şalgam Hoca, İzmirli Faika gibi sırf orta oyun için
oynanan bir oyun. Böyle birkaç oyundan başkaları Karagöz’deki oyunların aynısı idi.
Pişekâr’dan sonra, yine zurna ve dümbelek gürültüsü ile şişman kavuklu gelir, meydanı bir
kere azametle döner ve ikinci tura başlamadan Pişekâr Küçük İsmail Efendi seslenirdi:

— Vay Hamdi’ciğim! Hamdi birdenbire korkar, kavuğu başından havaya fırlar fakat şaşılacak
bir hünerle yere düşürmeden yakalardı.
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Bu iki sanatçının orta oyununu birçok kere seyretmiştim. Muhaverelerine nükte ve orijinallik
bakımından doyum olmazdı. Bu oyunu muhaverelerden hiç unutmadığım bir tanesini kısaca anlatayım:
— Vay, Hamdi’ciğim, nasılsın?
— Sorma başıma geleni.
— Ne oldu?
— Ne olacak. Ölümlerden kurtuldum.
— Yaa... vah vah... Allah korusun!
— Bak anlatayım da dinle!
(Ve başlardı şöyle bir hikâye anlatmaya.)

—Kapalıçarşı’ya gitmiştim. Şöyle biraz seyrandan sonra Cevahir Bedesteni’ni de göreyim
dedim. Orada dolaşırken bir köşede, dolaplardan birinin yanında (O daracık, yüksekçe setli
dükkânlara dolap denilirdi.) bir gevşeklik geldi üstüme. Uyuyakalmışım. Bir de gözlerimi açınca
ne göreyim! Bedesten’in içi zindan gibi karanlık. Gece çökmüş, bekçiler beni görmeden kapıları
kapayıp odalarına çekilmişler. Kalmış mıyım yapayalnız! Aldı içimi bir korku. Gecenin saat kaçı
bilmiyorum. Sabah yakın mı acaba? Derken birtakım karışık sesler işitmeğe başladım.
— Aman Hamdi’ciğim, kaç, ecinni tayfasıdır.
— Nereye kaçayım! Her taraf kapalı fakat sesler gittikçe yükseliyor. Başımı kaldırıp baktım ki
tepe camları da aydınlanmakta.
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— Oh, oh, demek sabah olmuş!

— Evet öyle, Bedesten’in içi de seçilmeye başladı. Fakat sesler?
— Ne diyorlardı, Hamdi’ciğim?

— Söz değil, rakam döküyorlardı. Kırk, kırk beş, elli, altmış, altmış iki, yetmiş, seksen, doksan...
— Aman kim bunlar? Ne sayıyorlarmış böyle?
— Nihayet anladım ama akla karayı da seçtim.
— Canım çabuk söyle!
— Bir gün evvel yapılan müzayedelerdeki rakamlar da meğer geceleyin benim gibi soğuktan
donmuşlar, camlardan da...
— Ayol sen sağsın, donmuş olsan?
— Kesme sözümü. Ne diyordun? Haa... Tepe camlarından güneşin ışığı vurunca orada birikmiş olan karlar erirken aşağıda da rakamlar sıcağı görünce çözülmeye başlamışlar!
— Allah, Allah!
Bu fıkrayı Kavuklu Hamdi Efendi öyle harikulade süsleyerek anlatırdı ki, bugün Lonesco bunu
işitmiş olsa her zaman gibi “absurde” tezli yeni piyeslerinin birinde baş motif olarak kullanabilirdi.

Halit Fahri OZANSOY
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YUNUS EMRE

Serbest
Okuma Metni

Doyulmaz sevgi,buram buram aşk:
Benim bunda kararım yok,
Ben bunda gitmeye geldim.
Bezirgânım metaım çok,
Alana satmaya geldim.
Ben gelmedim dava için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim.
Diyen gönüller ikliminin güneşi, büyük âşık, Yunus
Emre’den konuşalım bu kez... Ȃşık Yunus için yazılanlar
diziye gelmez, koca bir kütüphaneyi doldurur. Aslında o
yüzyılları kucaklar, yüzyıllar onu söyler, seven ve sevilen
gönüller, yüzyıllardır onu söyleşir. O, yüzyılların, aşk yüklü
dertli dolabıdır inleyen...
Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
Böyle emreylemiş Çalap
Derdim vardır inilerim.

Suyum alçaktan çekerim,
Dönüp yükseğe dökerim,
Görün ben neler çekerim
Derdim vardır inilerim.
Yunus’un yaşadığı devir, Anadolu’nun içine dönük,
umutsuz, bezgin bir dönemidir. Moğol akınları karşısında
yenik düşen Anadolu Selçuklu Devleti, Türkmen boylarının
ikide bir ayaklanmasıyla tümden güçsüz olmuş, halktan koparak kendi derdinde, kendi yaşantısını sürdürme çabasına
düşmüştür. Üst üste gelen kıtlık ve sürekli kuraklıklar, bitkin
ve ezik halkın yaşama umudunu kırmış, halk, “gerçek mutluluğun ölümden sonra var olacağını, bu geçici dünyada,
arı-duru bir gönülle Tanrı’ya yönelmeyi...” telkin eden mutasavvıf şeyhlerin çevresinde küme küme toplanmıştır. Yunus, bu ortamda, bir aşk ve sevgi güneşi olarak Anadolu’da
doğmuş, umutsuzlara umut vermiş, Anadolu’nun gönlü ve
dili olmuştur.
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Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevla’m seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım Mevla’m seni
Mevla’sını, her yerde, her zaman çağıran Yunus, gençlik yıllarında büyük mutasavvıf Mevlana Celâleddin’in sohbet
meclislerine katılmış:
Mevlana Hüdavendigâr bize nazar kılalı
Onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır.
Beyitiyle himmet nazarının gönlüne ayna olduğunu söylemiştir. Çeşitli söylentiler, Yunus Emre’nin yaşantısına renk katar.
Bir kıtlık günü Hacı Bektaş-ı Veli’nin dergâhına varmış, buğday
istemiş. Ona, buğday yerine “himmet” teklif edilmiş. “Hayır, demiş buğday isterim.” Çuvallarını buğdayla doldurmuşlar. Köyüne dönerken yarı yolda aklı başına gelmiş. Geri dönerek Hacı
Bektaş’tan “erenler himmeti” dilemiş. “Senin kısmetin Taptuk
Emre’dedir” demişler ve Taptuk Emre’ye ısmarlamışlar. Yunus,
tam kırk yıl Taptuk Emre’nin dergâhı’na odun taşımış. “Taptuk
Dergâh‘ına odunun eğrisi bile gerekmez.” diyerek kırk yıl tek
bir eğri odun getirmemiş. Sonunda, muradına ermiş. Kendisine
izin verilmiş:
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Derildik pınar olduk
İrkildik ırmak olduk
Artık denize daldık
Taştık elhamdülillah.
Taptuk’un tapusunda
Kul olduk kapısında
Yunus miskin çiğ idik
Piştik elhamdülillah.
diyerek diyar diyar dolaşmış, içinde yanan ateşin közüyle şiir söylemeye başlamış...
Yunus’un gönlünde ilahi aşktan başkasına yer
yoktur artık. Bu aşkın potasında yanıp yakılmakta, bu
yanışın iniltileri Yunus’u ozanlaştırmada. Artık Yunus
yok, ortada aşk var, aşkın terennümleri var. Yunus,
bu aşk harmanında savrulan buğday taneleri gibi estikçe aşk, döküldükçe aşk:
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni
Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni...
Yunus, Anadolu’da doğan, yine Anadolu’da batan
bir tasavvuf güneşidir. Yaşadığı çağda Türkçe bir kenara itilmiş, hor görülmüşken Yunus, Türk dilini bütün
incelik ve güzellikleriyle sırtlamış, ayağa kaldırmış,
kendinden sonra gelen ozanlara öncülük etmiştir.
Yunus’un dili, Anadolu’nun öz dilidir, Anadolu Türklüğünün yüreği Yunus’ta çarpar, bu yürek, tüm kükrekliğiyle Yunus’ta dile gelir:
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Gönlüm düştü bu sevdaya
Gel gör beni aşk neyledi
Başımı verdim kavgaya
Gel gör beni aşk neyledi.
Ben ağlarım yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne âkilim ne divâne
Gel gör beni aşk neyledi.
Onun doyumsuz sevgisinde, tüm insanlığın sesini duyarsınız. Bu seste gerçek inanç, Tanrı sevgisi, insan değeri, var
olmanın sevinci var. Tüm kötülüklerden arınmış, duru bir gönülle seslenir insanlığa:
Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
Kamu âlem birdir bize...
Derken insanları anlayış ve dayanışmaya, birliğe ve dirliğe davet eder. Onun bu çağırısı “sevgi” ocağınadır. Seslenir:
Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım.
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz.
Yunus’u kırk gün söyleşsek yine bitmez. Bu Türkmen kocası ünlü ozanın bilinen iki eseri vardır: Biri, (Risalet’ün Nushiyye) ya da (Öğüt Risalesi) adıyla aruz ölçüleri içinde yazılmış tasavvufi, ahlaki, dinî bir eserdir. Ötekiyse asıl büyük şiir
gücünü yansıtan Divan’ıdır. Son araştırmalara göre, Yunus,
1321 yılında, yetmiş yaşlarında olduğu hâlde, hayata gözlerini kapamıştır. Onun Eskişehir’de, Karaman’da Anadolu’nun
daha birçok şehir ve kasabasında mezarı olduğu söylenirse
de onun asıl mezarının seven ve sevilenlerinin gönlü olduğu
bir gerçektir. Bu mezar Yunus’a daha çok yakışmaktadır.

Mehmet ÖNDER
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BAĞLAMACIYA
Çal bağlamacı çal, eski türküler,
Dirilt namelerini ataların!

Dertli, Emrah, Ruhsat dile gelsinler,
Duyur sesini eski ustaların!

Gevheri, Seyrani, Sümmani’yi an,
Ömer gibi ağla, Kerem gibi yan,
Şakısın dilinde Karacaoğlan,

Bağlaman şenliğidir odaların.
Çal, söyle bir türkü uzun havadan,

Bir varsağı çağır, sonra bir destan,
Arkadan yine bir Karacaoğlan,

Günahsa boynuma hep kadaların.
“Yiğitler silkinip ata binende...”

Köroğlu’nun ruhu canlanır bende.

Bu türküyü söyler baban, deden de,
Sen de destancısı ol bu dağların.
Hani Dadaloğlu, Kuloğlu, Muslu?

Küsmüş parmakları, sazları yaslı.
Çal ozanların, ȃşıkların nesli,
Duyur sesini eski ustaların!

Ahmet Kutsi TECER
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EMPATİ İLE YAŞAMAK
KARANFİLLER VE DOMATES SUYU
MARTI

Serbest Okuma Metinleri
HELLEN KELLER
ADAM OLMAK
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EMPATİ İLE YAŞAMAK
Empati, insanlarla nitelikli ilişki geliştirmemizi sağlayan ve sosyal ilişkilerimizi yönlendiren bir
etmendir.

Doğumumuzla başlayan gelişim ve öğrenim sürecimiz, yaşamımızın son anına kadar devam
eder. Önce anne-babamız ve aile çevremizle olan gelişim yolculuğumuzda zaman ilerledikçe etkilendiğimiz kişiler de değişmektedir. Kendi kişisel özelliklerimize, duygularımıza, bakış açımıza,
yaşantımıza, görüş ve düşüncelerimize uygun birilerini bulmak güç iştir ama özlem duyarak aradığımız da tam böyle bir şeydir.

Gün gelir kendimizi o kadar çaresiz hissederiz ki sanki dünya üzerimize gelmektedir. Hiçbir
şey istediğimiz gibi değildir. Hoşnutsuzluk alabildiğinedir ve anlamsızdır tüm yaşanılanlar. Dertlerimizi kimseye anlatamamanın verdiği eziklikle, anlaşılamamanın verdiği eziklikle, anlaşılamama
korkusu sarar her bir zerremizi. Yorgun yüreğimize bir yol arkadaşı bulmak isteriz. Cana can katan bir dost ararız lakin onu bulamayacağımızı düşünerek aramaya cesaret edemeyiz. Bu gidişe
“Dur!” diyebilecek mecalimiz de kalmamıştır. Son bir ümitle kaldırırız başımızı ve dalgın bakışlarımızla “Gel artık!” deriz, “Gel geleceksen...”

Gelmesini istediğimizin kim ya da nasıl bir şey olduğuna dair fazla bir şey düşünmeyiz o anda.
Hâlimizden anlaşılır zaten neye ihtiyaç duyduğumuz. Ve gelir gelmesi gereken. Tüm ihtişamıyla
gelir ve götürür bizi gittiği yere. Sormayız nereye gidiyoruz diye. Sadece gideriz, onunla bir olup
yürürüz ve kendimizi onda buluruz. Yürüdükçe gelişir, geliştikçe gençleşiriz.
Aradığımız şey empatidir. Doğumumuzla başlayıp ölümümüzle biten bir arayıştır bu. Yaşamımızın her anında ihtiyaç duyduğumuz ve olmazsa olmazımızdır bu duygu. Empati, bir yaşama
sanatıdır.
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Empati Kurmak İnce Bir Sanattır

Nasrettin Hoca eşeğinden düşer ve acıyla kıvranır. Başına toplananlar: “Hemen bir doktor
çağırın...” diye bağrışırken Hoca “Bana doktor değil, eşekten düşmüş birini bulun...” der. Nasrettin
Hoca bu davranışı ile eşekten düşenin çektiği acıyı ve yaşadığı duyguyu sadece eşekten düşen
başka birinin anlayabileceğini ifade etmektedir.

Empati kurabilmek için karşımızdaki insanın karşılaştığı olayı yaşamak zorunda değiliz elbet.
Onun yaşadığı olayda kendimizi görebiliyorsak, eğer kendimizi onun yerine koyup onunla aynı
duyguları yaşayabiliyorsak, olaya onun bakış açısından bakabiliyorsak ve bunun ona iletebiliyorsak empati kurmuşuz demektir. Bu nedenle empatik iletişimde aslolan, olayları yaşamak değil
doğru olarak anlamaktır.
Karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini tam olarak anlasak bile eğer anladığımızı
ona ifade edemiyorsak veya yanlış ifade ediyorsak empati kurmuş sayılmayız. Yine empati kurarken kişinin sadece sözel tepkilerine değil, ses tonuna, konuşma temposuna, jest ve mimiklerine
hatta duruşuna bile dikkat etmek gerekir.
Empatide nesnelliği kaybetmemek, karşımızdaki kişinin korku, kaygı, neşe ve öfke gibi duygularıyla bunalmamak gerekir.

Empatik anlayış insanları birbirlerine yaklaştırma, iletişimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir. İnsanlar, kendileriyle empati kurulduğunda başkaları tarafından anlaşıldıklarını ve kendilerine önem
verildiğini hissederler. Bu da insanları rahatlatır.
Empati, bakabilme ve görebilme sanatıdır. Kendini başkasının yerine koyabilme, onu anlayabilme işidir. Günümüz insanları geçen zamanla teknoloji ve bilim çağının ağına takılarak iletişimde durağanlık, kopukluk yaşamakta ve dolayısıyla insani ilişkiler zayıflamakta, insanlar birbirine
uzak, yabancı, birbirini anlamayan ve böylelikle sevgisiz, saygısız, hoşgörüsüz bir dünya oluşturmaktalar.
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Bir Yaşam Biçimi Olarak Empati

Empati kurmayı sadece insanlar arasındaki iletişim ve etkileşim olarak değil, aynı zamanda bir
yaşam tarzı olarak değerlendirdiğimizde ise kainatın her zerresinde empatik bir insan göreceğiz.
Doğadan hayvanlara, atmosferden uzaya kadar her alanda empatik düşünen insan, en küçük bir
canlıyı bile incitmemesi gerektiğinin hisseder.

Yakın çevremizden uzağımıza doğru yaşadığımız toplumun ne kadar empatik bir yapıya sahip
olduğunu şöyle bir değerlendirelim isterseniz: Yolda yürüyoruz... İnsanlar ile toplum ile iç içeyiz.
Karşımızdan gelen orta yaşlarda bir insan ağız dolusu tükürüyor. O tabloyu gözlerinizde canlandırın lütfen. Neler hissediyorsunuz? Yürümeye devam ediyoruz. Arkamızdan bizi takip ediyormuş
gibi gelen iki delikanlı yüksek sesle küfürlü bir şekilde konuşuyorlar alabildiğine... Sonra dinlenmek için bir parkta duruyoruz. Yeşilin mavi ile birleştiği ağaçlara bakarken birden gözümüze bir
şey takılıyor. “Seni çok seviyorum.” yazıyor ağacın gövdesinde.

İşte bizim empati seviyemiz bu, örnekleri çoğaltmaya gerek yok. Günümüzde başkalarını düşünerek atılan bir adım, yapılan bir uğraş yok. Bir empati muhasebesi yaparsak; öğretmen kendini öğrencinin yerine koysa, doktor kendisini hastasının yerine koysa, patron kendisini işçisinin
yerine koysa, anne ya da baba kendini evladının yerine koysa, erkek kendini kadının yerine, kadın kendini erkeğin yerine koysa, özgür olan kendini hükümlünün yerine koysa, para kazanabilen
biri kendini işsiz arkadaşının yerine koysa keşke...
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Empati Becerimizi Nasıl Geliştireceğiz?

Bireyleri en çok tedirgin eden şeylerden biri başkaları tarafından eleştirilmektir. Empatik dinlemede birey karşısındakini ne över ne yargılar ne de suçlar; sadece onu anlamaya çalışır. Bu
anlayış insanların birbirlerine yaklaşmasına ve aralarında gerçeğe dayanan sevginin gelişmesine
yol açar.
Bunun dışında empati becerimizi geliştirmek istiyorsak eğer diğerlerinden önce kendimizi tanımamız gerekli. Başkalarının duygularını anlamak ve onlara cevap verebilmek için kendi duygularımızı anlamamız gerekiyor.

Sonuç olarak empati, insanlarla nitelikli ilişki geliştirmemizi sağlayan ve sosyal ilişkilerimizde
başarıyı belirleyen ve sosyal ilişkilerimizi yönlendiren bir etmendir. Bunun yanı sıra insanın çevresiyle ve doğayla olan ilişkilerini belirleyen ve toplumumuzun dokusunu koruyan oldukça önemli
ve gerekli bir beceridir.

İdris BİLEN
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KARANFİLLER VE DOMATES SUYU
Küçük bir çam ormanı. Vakit sabah. Arı, sinek, kuş sesi. Bir siyah gözlükten görülen yerde ve
ağaçlarda güneş parçaları. Sonra uzak, göğün, kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden
hudutlu bir deniz... İşte böyle bir yerde köyün insanlarını düşünüyorum. Kitaplar, bir zaman bana,
insanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini,
oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler. Hayır, şimdi insanları, kitapların öğrettiği şekilde sevmiyorum. Kitaplar dediğime bakıp da büyük ilmî kitaplar yahut da dört meşhur kitaptan
birisini okuyup iman ettiğim sanılmasın. Şiirler, romanlar, hikâyeler, masallar bana bu ilmi tahsil
ettirmişlerdir. Beyinin vapurdan iner inmez çantasını kapan uşaktan iğrenmeyi, sabahleyin altı
buçukta tabiatla kavga için sokağa fırlayan adamın çalışmadığını kendi kendime öğrendim. Ama
şu sabahleyin altı buçukta tabiatla kavga için sokağa fırlayan adam, isterse akşama kadar insanları aldatmak için didinsin. Kaç para eder! Gözümde, milyonu olsa da kalp para ile metelik etmez.
Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum. Günlerden beri kafamı bir adam
kaplıyor (işgal ediyor dememek için).
Köyde ona “Kör Mustafa” derlerdi. Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafının beyazı ile
göz kapağı arasına ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu. Böyle mi doğmuştur? Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır? Bu arızalı göz, öteki gözden daha parlaktır, daha siyah, daha canlı, daha
zekidir. Bana bir kamburu hatırlatıyor bu göz; tuhaf değil mi? Bir kambur insan çirkindir ama bütün
kamburlar iyi yürekli, sevimli insanlardır. Arkadaş canlısıdırlar, şendirler. Ne severim kamburları!
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İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş, şıkır şıkır, pırıl
pırıl, sevimli, çapkın, canlı bir gözdür. Öteki doğru dürüst göz, onun yanında mahcup, sönük, tatsız tuzsuz, pek de kibirlidir.
Kör Mustafa bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazar…

Bizim köyün lodos tarafı gayri meskûndur. Orada fundalar, yabani meşe palamutları, kocayemişler, çalı süpürgeleri bir türlü ağaç hâline gelmeden ama ağacı taklit edercesine gelişir, birbirinin içine girmiş yaşarlar. Bütün bu fundalıklar Fino Kilisesi’nin malıdır. Kocaman, kirli sakallı, cin
gibi bir papaz fundalıkları bizimdir diye arada bir dolaşır. İsteyen olursa ucuza kiraya verir ama
kimse kiralamaz. Çünkü orman memuru buraları Orman Kanunu mucibince orman addeder. Aralarında üç beş ufacık çam ağacının boğulduğu yabani, cüce, oduna bile gelmez çalı çırpı orman
memurunun, Orman Kanunu’nun sayesinde mesut yaşarlar.
Kör Mustafa nasıl becerdi bilmem… Denize diklemesine inen bu çalılığın bir kısmını ne pahasına ayıkladı, biliyor musunuz; tırnakları pahasına. O çalı çırpının sere serpe geliştiği, bu denizlere inen toprak öyle taşlık, öyle taşlıktı ki… Sonra Mustafa gündüzleri başka yerde çalışmak
mecburiyetinde idi.
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Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor, gün ağarıncaya kadar söküyor, koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş. Bütün bir yaz, bütün bir kış, orman memurunun
tazyiki, çalı, palamut, defne, kocayemiş, diken, ot, kök ona karşı koydular. Bu korkunç mücadeleye üç evlek toprak için Mustafa’dan başka bizim köyde kimse girişemezdi.

Kaya bitip de yumuşak, esmer pembe bir funda toprağı bir karış meydana çıkınca bir meşe
palamudunun korkunç yılan gibi kökü önüne çıkardı. Onu sökünce orman memurunu karşısında
bulurdu. O gidince zehirli bir diken başparmağını şişirirdi. Kazma körlenir, kürek bulamaz, taş yar
gibi yığılırdı. İnsan büyüklüğünde bir kaya yumuşak toprağın üstünde, altındaki bir insan büyüklüğünde cüssesini hiç belli etmeden yosunlu yüzüyle dikilir. Omuzları, tırnakları, ayakları, göğsü,
sırtı, bütün kuvveti ile dayanır, onu yener, yıkardı. Kazma iş görmediği zaman yumruğu, yumruğu
yetmediği zaman parmakları, parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağı tırmalardı…
Bir sonbahar günü baktık ki küçük çam ağaçları filizi, körpe diken yapraklarıyla, üç beş kocayemiş çıngıl çıngıl yemişleriyle yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa saye salar. Biz görenler:
— Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur, dedik.

Bilmedik ki dişle, tırnakla, kanla, canla tabiat denilen canavarı yenmek lazım gelir. Bendeniz
bu mücadeleye şahidim. Mustafa’nın kör gözü hiddeten ala bulandığı günleri hatırlıyorum. Hey
arslan Mustafa, der; uzakta bir çam gölgesinde korkunç kavgayı seyrederdim. Bu kavga Romalı
esirlerin arslanla dövüşmesinden şu itibarla farklı idi ki Romalı esir arslanla bir çeyrek saat içinde
yeniliyordu. Mustafa ejderhayı bir sene içinde, bazen ümitsizlikten, bazen ümitten yeniyordu.
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Bir sabah her zamanki çamın altına vardım ki bir köylü kadın, üç yarı çıplak çocuk garip birtakım taşlar, tahtalar, saclarla bir şeyler yaparlar. Bu, her tarafından poyraz, lodos, gün doğusu,
keşişleme, yıldız, karayel rüzgârı giren bir evdi. Mustafa arkasına yeşiller giymiş güçlü kuvvetli bir
kadın takmış, üç evleğine çizgiler, ocaklar açıyordu.
— Arslan Mustafa, dedim. Su buldun mu, su?

— Deniz kıyısında eski bir kuyu vardı. Tuzlu bir parça ama idare edeceğiz. Şuraya bir sarnıç
kazabilsem…

Onu gördün mü toparlanıyor; hayret, sevgi ve saygı ile bakıyorum. Koca yaylamızın üzerinde
böyle milyonlarca insan bulunduğunu düşünüyorum. Yine dünya yuvarlağı üzerinde böyle milyonlarca insanın tırnakları, nasırları, çirkinlikleri, tek gözleri, tek kollarıyla bir ejderha ile kavga etmek
için bekleştiklerini düşünüyorum.
Küçük hanımlar! Bugünlerde bir gün nişanlınız size koyu al renkli karanfiller gönderecektir.
Dikkat edin, belki Mustafa’nınkilerdir. Küçük beyler! Domatesler göreceksiniz çarşıda. Elmalar,
ferik elmaları gibi kokulu, şekerli, tatlıdır. Keserseniz içinde çekirdekleri altın gibi parlar. Belki de
lokantada bir gün şişelere doldurulmuş bir domates suyu içersiniz ve tadını fevkalade bulursunuz.
Yunan tanrılarının ölmemek için içtiği nektar lezzetini damağınızda hissedersiniz. Emin olun ki
Mustafa’nın domateslerinden bir tanesi içtiğiniz suya katılmıştır.

Sait Faik ABASIYANIK
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MARTI
(Martı Jonathan (Canıtın), durgun bir denizde ve üzerinde güneşin altın gibi parladığı bir kıyıda yaşar. Martı Jonathan çoğu martının yapamadığı şeyleri yapmaktadır. Çok yükseklere uçmak
ve ilginç hareketler yapmak gibi... Jonathan’ın bu özellikleri onu diğer martılardan uzaklaştırmaktadır.
Jonathan hedeflerini büyütüp yükseklere uçmaya başladığında karşısına iki tane martı çıkar.
İki Martı Jonathan’ı gökyüzünde bir yere götürür. Jonathan orada Chiang (Çiang) adında yaşlı
bir martıyla tanışır. Chiang, Jonathan’a uçma ile ilgili bilgiler verir. Chiang yaşlı olduğu için birkaç
gün sonra ölür. Martıların ölümleri çok ilginçtir, çünkü önce şeffaflaşır daha sonra ölürler. Jonathan, Chiang ölünce kendi yurduna döner. Burada Jonathan, uçmayı bilen ama daha fazlasını
öğrenmek isteyen bir martıyla tanışır. Bu martının adı Fletcher (Fileçır)’dır. Sürüden kovulan diğer
martılarla üç veya dört kişilik grup kurarlar ve bu gruplar Jonathan’ın öğrencileri olur.
Uçmak isteyen martılar Jonathan’ın yanına gider ve Jonathan’a uçmak istediklerini söylerler.
Jonathan şeffaflaşmadan önce Fletcher’e kendi görevini verir. Yani Fletcher, Jonathan’ın öğrencilerine ders verecektir.)
Sabahın ilk saatleriydi ve yeni doğan güneş, durgun denizin küçücük dalgaları üzerinde, altın
sarısı ışıklarıyla parıldıyordu.
Kıyıdan bir mil açıkta, sakin sulardaki, bir balıkçı teknesinin görünümü, martı sürüsü için sanki
bir “kahvaltı” çağrısıydı ve binlerce martı, sürü hâlinde, yiyecek kırıntıları için kurnazca kapışıp
kavga etmeye geldi. Yoğun ve hareketli bir gün daha başlıyordu.
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Bütün bu olanların ötesinde, balıkçı teknesinin ve kıyının çok uzağında Martı Jonathan Livingston, tek başına uçuş denemeleri yapmaktaydı. Gökyüzünde, otuz metre yükseklikte, perdeli
ayaklarını indiriyor, gagasını kaldırıyor ve kanatlarının acı veren zor bükümlü eğimini koruyabilmek için geriliyor, kendini kasıyordu. Bu eğim demekti ki eskisinden daha yavaş uçabilecekti.
Rüzgâr, yüzünde sanki bir fısıltı gibi kalana kadar, altındaki okyanus hareketsizleşene değin yavaşlıyor, bütün dikkatini toplayıp gözlerini kısıyor, soluğunu tutuyor, zorluyor... tek... bir... santim...
daha... eğim... Ve sonra tüyleri birbirine karışmış bir hâlde, bocalayıp düşüyordu.
Bildiğiniz gibi, martılar asla bocalamaz, asla sendelemezler. Havada bocalamak onlar için bir
utanç ve onursuzluktur. Ama utanmadan, o titreyen zor eğimle kanatlarını yeniden geren -yavaşlayan, yavaşlayan ve bir daha bocalayan- Martı Jonathan Livingston sıradan bir kuş değildi.
Martıların çoğu, uçuşun en basit gerçeklerinden daha fazlasını öğrenmeye aldırmazlar. Uçuşun tek gerçeği ve anlamı vardır onlar için: Kıyıdan açıklara doğru yiyeceğe ulaşmak ve tekrar
kıyıya geri dönmek. Çoğu martı için önemli olan uçmak değil, karın doyurmaktır. Ama Martı Jonathan Livingston için önemli olan, uçmaktı. O, uçmayı her şeyden çok seviyordu.
Onun bulduğu bu düşünce türü, diğer kuşların hoşuna gitmek için değildi. Annesi ve babası
bile, Jonathan’ın, bütün günlerini, bir başına alçaktan uçarak yüzlerce defa yaptığı süzülme denemeleriyle geçirmesinden kaygılanıyorlardı.
Martı Jonathan nedenini bilmiyordu ama suyun üzerinde, kanat açıklığının yarısından daha
az bir yükseklikte uçtuğunda, az bir çabayla havada daha uzun bir süre kalabiliyordu. Artık
Jonathan’ın havada süzülüşleri, her zaman olduğu gibi inik ayaklarla suya çarpmak yerine, ayakları gövdesine sıkıca yapışmış bir biçimde su yüzeyine dokunduğunda, gerisinde uzun ve düzgün
bir iz bırakarak sona eriyordu. Kıyıda da benzer süzülmeler yapmaya başlayıp daha sonra da
süzüldüğü uzunluğu, kumun üzerinde bıraktığı izi adımlayarak ölçmeye vardırdığında, annesi ve
babası dehşetten donup kaldılar.
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“Neden Jon, neden?” diye sordu annesi. “Sürüdeki diğerleri gibi olmak, onlara benzemek
senin için neden bu kadar zor Jon? Alçaktan uçmayı neden pelikanlara ve albatroslara bırakmıyorsun? Neden yemiyorsun? Jon, bir tüy bir kemik kaldın!”
“Bir tüy bir kemik kalmaya aldırmıyorum anne. Yalnızca havada neler yapıp neler yapamayacağımı bilmek istiyorum, hepsi bu. Yalnızca bilmek istiyorum.”
“Bak Jonathan.” dedi babası, kırıcı olmayan bir sesle. “Kış pek uzak değil. Balıkçı tekneleri
azalacak ve yüzey balıkları derinlere inecekler. Eğer çalışman gerikiyorsa, bir şeyler öğrenmen
gerekiyorsa yiyeceğini nasıl bulacağını öğren. Bütün bu uçma işi iyi, güzel de biliyorsun, süzülmeyi yiyemezsin. Unutma ki uçmanın nedeni karın doyurmaktır.”
Jonathan itaatle başını salladı. Sonraki birkaç gün içinde diğer martılar gibi davranmaya çalıştı; gerçekten çabaladı, iskelelerin ve balıkçı teknelerinin çevresinde, sürüyle birlikte çığlıklar attı,
onlarla kavgalar etti, balık ve ekmek artıklarına dalışlar yaptı. Ama bu işi sürdüremedi.
“Hepsi o kadar anlamsız ki” diye düşündü, zor kazanılmış bir hamsiyi, kendisini kovalayan
yaşlı, aç bir martının önüne bilerek düşürürken. “Bütün bu zamanı uçmayı öğrenerek geçiriyor
olabilirdim.
Öğrenecek bu kadar şey varken!”
Kısa bir süre sonra Martı Jonathan, yine bir başına uzaklardaydı, açık denizde, aç, mutlu ve
yine öğreniyordu. Uğraştığı konu “hız” konusuydu ve bir haftalık denemeden sonra bu konuda,
yeryüzünde yaşayan en hızlı martıdan daha çok şey öğrendi.
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Üç yüz metre yükseklikten, kanatlarını var gücüyle çırparak dalgalara doğru çılgınca, inanılmaz biçimde dimdik bir dalışa geçti ve martıların neden böyle çılgınca, dikine dalışlar yapmadığını öğrenmişti. Yalnızca altı saniyede hızı saatte yetmiş mile ulaşmıştı. Bu hızda kanatlarını
denetleyemiyor, dengesini yitiriyordu.
Zaman içerisinde, her seferinde, böyle oldu. Dikkatli olduğu kadar, yeteneğinin son sınırına
kadar çalışmasına karşın, yüksek hızda kontrolünü kaybediyordu.
Üç yüz metreye tırmandı. Önce bütün gücüyle ileri atılıp kanatlarını çırparak dimdik bir pikeye
geçti ama her seferinde sol kanadı bocalayıp şiddetle sola yuvarlanıyor, sağ kanadı ile dengesini
sağlamaya çalışıyorsa da sağa dönerek alabora oluyordu.
Bu savruluşta, bir türlü yeteri kadar dikkatli olamıyordu. On kez denedi. Onunda da hızı saatte
yetmiş mili aştığında, kontrolden çıkıp çalkalanan bir tüy yığını biçiminde suya çakıldı.
Her yanından sular damlarken sonunda püf noktasını bulmuştu: Yüksek hızlarda kanatlarını
hareketsiz tutmalıydı. Hızı saatte elli mile varıncaya değin kanat çırpmalı daha sonra onları hareket ettirmemeliydi.
Altı yüz metreye çıkıp yeniden denedi. Gagasını aşağı dikip denize doğru pikeye geçti. Hızı,
saatte elli mili aşınca kanatlarını gerdi ve hareketsiz bıraktı. Bu deney, olağanüstü güç tüketmişti
onda. Ama sonunda başarmıştı. On saniye içinde hızı saatte doksan mile ulaşmış, martılar arası
dünya hız rekorunu kırmıştı.

Richard BACH (Riçırt Bah)
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Serbest
Okuma Metni

HELLEN KELLER
Hellen (Helın) 1880 yılında ABD’nin Tuscumbia
(Taskımbiya) şehrinde doğduğu zaman son derece
sağlıklı bir bebekti.

On sekiz aylık oluncaya kadar da ciddi bir sağlık
sorunu olmadı küçük kızın. Ama iki yaşını doldurmaya birkaç ay varken ateşli bir hastalık geçirdi.
Hastalığının tedavisi bitip yaşamsal tehlikeyi atlattığında Hellen Keller (Helın Kölır)’in yaşamı tümüyle
değişmişti. Çevresindeki birçok kişi Hellen Keller’in
geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle zihinsel yeteneğini yitirdiğine inanıyordu. Bebeklikten çocukluğa
geçiş döneminde çevresinde olan biteni çok az
anlaması, ele avuca sığmazlığı, asiliği bu inanışın
onaylandığının göstergesiydi.
Hellen Keller’in geçirdiği hastalık onu konuşma,
görme ve işitme engelli yapmıştı ama hiç kimse
onun zihinsel yeteneklerinin farkında değildi henüz.
Konuşma, görme ve duyma engelli Hellen Keller’in
asıl yaşamı ise 1887 yılının mart ayında, yedi yaşına girmesine çok az kala başladı.

Perkins (Pörkins) Görme Engelliler Okulundan
yeni mezun olan yirmi yaşındaki genç öğretmen
Anne Mansfield Sullivan (En Mensfild Sallıvın),
Hellen Keller’a öğretmenlik yapmak üzere Tuscumbia şehrine geldiğinde, karşısında duran konuşma,
görme ve işitme engelli küçük kızın insan beyninin
doğru kullanıldığında olağanüstü bir kapasitesi olduğunu tüm dünyaya göstereceğini bilmiyordu.

Öğretmen A. Sullivan (Sallıvın), Perkins Görme Engelliler Okulundaki öğrencilerinin Hellen’e
götürmesi için yaptıkları oyuncak bebekle başladı
işe. Elleri ile Hellen’in ellerine “b-e-b-e-k” sözcüğünü heceledi. Onun nesneler ve harfler arasında bir
bağlantı kurmasını sağlamak istiyordu. Hellen, harfleri doğru olarak yapmasını çok hızlı öğrendi ama
bunu yaparken henüz bir sözcüğü hecelediğini ya
da böyle bir sözcük olduğunu bilmiyordu.
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Bir gün Hellen ve öğretmeni bahçedeki tulumbanın yanına gittiler. Öğretmen tulumbadan suyu
çekerken Hellen’in elini suyun altına tuttu. Soğuk su
Hellen’in bir eline akarken öğretmen diğer eline “su”
sözcüğünü önce yavaş, sonra hızlıca heceledi. İşte
o anda Hellen’in kalbi yerinden fırlarcasına çarpmaya başladı. Öğretmenin vermeye çalıştığı mesajı
almıştı. Yaşamının ilk on sekiz ayında zihninde yer
etmiş olan tek sözcüktü su. Bu tek sözcükten yola
çıkarak dokunduğu nesnelerle harfler arasında bir
bağlantı olduğunu, her nesnenin sözcüklerle ifade
edildiğini anladı. O gün akşam karanlığına dek otuz
sözcük öğrenmişti Hellen.
Bu, Hellen Keller’in eğitiminin başlangıcıydı.

Önlerinde uzun ve engellerle dolu bir yol vardı.
Ama Hellen yenilgiye uğramayı kabullenmektense
durmaksızın çalışarak mücadeleden başarıyla çıkmayı seçmişti. Kısa sürede alfabeyi öğrendi. Sonra
elini kullanarak yazmaya ve görme engelliler için
hazırlanmış yazıları okumaya başladı. Öğretmen A.
Sullivan ve Hellen Keller kısa sürede ayrılmaz bir
ikili oluşturdular. Hellen Keller on yaşına geldiğinde
konuşmayı öğrenmeye karar verdi. Norveç’te görme ve işitme engelli küçük bir kızın konuşmayı başardığından haberi olmuştu.
Kendisine duyduğu sonsuz güvenle “Bir başkası
başardıysa ben de başarabilirim.” diyordu. Böylece
Horace Mann (Horis Men) okulundan gelen bayan
Sarah Fuller (Sera Föllır) ile konuşma derslerine
başladı.
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Şimdi önünde yeni bir hedef vardı Hellen Keller için:

“Bir gün koleje gideceğim.” diyordu. Hellen Keller için “vazgeçmek” yoktu. Önce Radcliffe
(Redklif) Kolejine hazırlık olan Cambrigde (Kembiriç) Okuluna başladı, 1904 yılında ise edebiyat
fakültesi diplomasını aldı. Tüm eğitimi ve çalışmaları sırasında öğretmeni A. Sullivan daima yanındaydı. Öğrencisinin başarısı için çabalıyor, Hellen’le birlikte ardı ardına kitaplar okuyor, konferanslara katılıyordu. Öğretmen A. Sullivan’ın 1905 yılında John Macy (Con Meysi) ile evlenmesi,
öğretmen ve öğrencisini amaçlarından uzaklaştırmadı. Hellen öğretmeninin evinde yaşamaya
başladı. Bay ve Bayan Macy onun tüm çalışmalarında, etkinliklerinde ellerinden gelen yardımı
gösterdiler. Öğretmen ve öğrencisi Hellen’in bu uyumlu birlikteliği A. Sullivan’ın 1936 yılında ölümüne kadar sürdü.
Sonrasında Hellen yalnız devam etti yoluna. Ama artık Hellen’i herkes tanıyordu. Zamanın
birçok tanınmış kişisi ile güzel dostluklar kurdu. Hellen’in yaşadığı bir deneyim, görme engelli
olmayanların da çoğu zaman “görmeden” yaşadıklarını öğretti ona. Ormanda, parklarda gezintiye
çıkan bir arkadaşına heyecanla sormuştu:
“Haydi anlat, neler gördün ormanda?”

Arkadaşı Hellen’in bu heyecanını anlamaktan uzak “Hiçbir şey” dedi. “Herkesin bildiği sıradan
şeyleri gördüm.”
Hellen aldığı yanıt karşısında büyük bir düş kırıklığı yaşamış ve arkadaşı adına çok üzülmüştü.

“Ben New York (Nivyork)’un müzelerinde dolaşırken dokunduğum eşyaları keşfetmekten inanılmaz bir heyecan duyuyor, sözcüklerle anlatılamayacak kadar büyük bir mutluluk yaşıyordum.”
dedi. “Sen nasıl oluyor da görme engelli olmamana karşın çevrendeki güzelliklerin farkına varmıyorsun?”
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Hellen yaşamı parmak uçlarında hissederek yaşarken fiziksel engelleri olmamasına karşın
“görmeden, duymadan” yaşayanlara şöyle sesleniyordu:

“Yalnızca üç gün daha görebileceğinizi düşünün. Nasıl tüm ayrıntıları gördüğünüzü anlayacaksınız. Üç gün daha işitebileceğinizi düşünün. Her bir sesin, notanın nasıl özlemle ruhunuza
dolduğunu göreceksiniz. Yaşanacak üç gününüzün kaldığını düşünün. Yaşamın tüm saniyelerini
nasıl özlemle yaşadığınızı göreceksiniz.”
Hellen yazılarını önce görme engellilerin kullandığı Braille (Breyıl) daktilosunda yazıyor, sonra
normal daktiloya geçiriyordu. Hellen’in Radcliffe’de okuduğu sırada, aralıklarla yazmaya başladığı
yaşam öyküsünü bitirmesi elli yıl sürdü. “Benim Yaşam Öyküm” adını verdiği kitabı önce Ladies
Home Journal (Leydiiz Hom Jörnıl)’da kitap biçiminde seri olarak çıktı. Hellen Keller’in en çok
tanınan bu eseri günümüzde elliden fazla dile çevrildi.
Hellen Keller bir yandan yazılarını yazarken diğer yandan üyesi olduğu Amerika Görme Engellileri Derneği ve Dünya Körler Birliği için ülke ülke dolaşarak konferanslara katıldı, yardımlar
topladı. Birçok kitap, makale, biyografi yazan Hellen Keller, etkinlikleri ve çalışmaları nedeniyle
defalarca üstün hizmet ödülü ve çeşitli üniversitelerin onursal doktorasını aldı.

1946 ve 1955 yılları arasında beş kıtada otuz beş ülkeyi dolaşan Hellen Keller gittiği her ülkede milyonlarca görme engelliye yaşama sevinci ve aydınlığı götürdü. Hellen Keller için yaşam, ya
cesaret isteyen bir deneyim ya da bir hiçti. Hellen Keller 1968 yılında 88’ inci doğum gününe çok
az kala Arcan Ridge (Arkın Riç)’te öldü. Külleri tüm yaşamı boyunca ayrılmaz bir ikili oluşturduğu
öğretmeni A. Sullivan’ın yanında yerini alan Hellen Keller’i Senatör Lister Hill (Listır Hiyl)’in sözleri
çok güzel tanımlıyor.
“O, ölmedi, yaşamaya devam edecek. Hellen Keller, hiç ölmemek üzere doğmuş, az rastlanan
ölümsüz isimlerden birisidir. Tüm dünyaya, cesaret ve inancın sınırları olmadığını gösteren bu
kadının kitapları okunduğu, öyküleri anlatıldığı sürece o yaşayacak.”

Nuray BARTOSCHEK (BARTOŞEK)
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Serbest
Okuma Metni

ADAM OLMAK
Çevrende herkes şaşırsa bunu da senden bilse
Sen aklı başında kalabilirsen eğer

Herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır.
Hem kendine güvenebilirsen eğer
Bekleyebilirsen usanmadan

Yalanla karşılık vermezsen yalana
Kendini evliya sanmadan

Kin tutmayabilirsen kin tutana
Düşlere kapılmadan düş kurabilir.

Yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer

Ne kazandım diye sevinir ne yıkıldım diye yerinir.
İkisine de vermeyebilirsen değer

Söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz
Kandırabilir diye safları dert edinmezsen
Ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz
Koyulabilirsen işe yeniden

Döküp ortaya varını yoğunu
Bir yazı-turada yitirsen bile

Yitirdiklerini dolamaksızın dile
Baştan tutabilirsen yolunu

Yüreğine sinirine dayan diyecek

Direncinden başka şeyin kalmasa da
Herkesin bırakıp gittiği noktada
Sen dayanabilirsen tek

Herkesle düşüp kalkarken erdemli kalabilirsen
Unutmayabilirsen halkı krallarla gezerken
Dost da düşman da incitemezse seni

Ne küçümser ne de büyültürsen çevreni
Her saatin her dakikasına

Emeğini katarsan hakçasına

Her şeyiyle dünya önüne serilir.

Üstelik oğlum adam oldun demektir.

Rudyard KİPLİNG
Çev.: Bülent ECEVİT
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ERGENEKON DESTANI
Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktu; yani bütün ülkeye
Göktürkler hâkimdi. Bu durum ise diğer bütün öteki kavimlere acı geliyordu, üstelik Göktürkleri de
kıskanıyorlardı. Bir araya gelip birleştiler ve Türklerden öç almaya karar verdiler, onların üzerlerine yürüdüler.
Bunun üzerine Göktürkler de çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar. Çevresinde de hendek
kazıp beklediler. Düşman gelince de savaşa başladılar. Savaş on gün sürdü. Sonunda Göktürkler
üstün geldi.

Bu yenilgi üzerine Göktürklere düşman olan kavimler büsbütün hiddetlendiler, av yerinde
toplandılar ve bir arada konuştular. Dediler ki: “Göktürklere hile yapmazsak işimiz sonunda pek
yaman olacak.” Bu konuşmadan sonra, tan ağarınca sanki baskına uğramışlar gibi işe yaramayan mallarını bırakıp kaçtılar. Bunu gören Göktürkler: “Düşmanlarımızda savaşacak hâl kalmadı,
kaçıyorlar.” diye düşünerek kaçanların arkasına düştüler. Düşmanlar, Göktürkleri görünce hemen
geri döndüler, Göktürkleri gafil avladılar, vuruşmaya başladılar. Düşmanlar galip geldi. Çadırlarını
ve mallarını öyle bir yıkıp yağmaladılar ki bir ev bile kalmadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler,
küçükleri kul edindiler ve her birini alıp kendi evlerine götürdüler.
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O zamanlar Göktürklerin başında İl Han, hakan olarak bulunuyordu. İl Han’ın da birçok oğlu
vardı. Çocukların hepsi bu savaşta öldü. Yalnız Kayan adındaki en küçük oğlu sağ kaldı. Kayan
(Kayı Han) o yıl evlenmişti. İl Han’ın Tukuz (Dokuz Oğuz) adında bir de yeğeni vardı. Kayan ile
Tukuz (Kayı Han ile Dokuz Oğuz) her ikisi de düşmana esir olmuşlardı. Fakat on gün geçmeden
kadınlarını da kurtarıp beraberlerine alarak atlanıp bir gece düşmandan kaçtılar ve esirlikten kurtuldular. Göktürk yurduna geldiler. Burada düşmandan kaçıp gelen birçok deve, at öküz ve koyun
buldular. Oturup düşündüler: “Dört bir yanımız düşman dolu bizi yaşatmazlar.” dediler; “En iyisi
dağların içinde insan yolu düşmez sapa bir yer bulup orada yerleşelim.” diye karar verip sürülerini
de alarak dağa doğru varıp göçtüler.

Gide gide geldikleri yoldan başka geçilecek bir yolu olmayan bir ülkeye vardılar. Bu yol öyle
sapa ve sarp bir yoldu ki bir deve veya bir at bin güçlükle yürürdü, yanlış bir yere ayağını bassa
paramparça olurdu.
Göktürklerin vardıkları ülkede akar sular, büngüldekler, türlü bitkiler, meyve ağaçları ve avlar
vardı. Böyle bir yeri görünce Tanrı’ya şükrettiler. Kışın hayvanların etini yediler, yazın sütünü içtiler, derisini giydiler. Ve bu ülkenin adına, Ergenekon dediler.
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Kayan’ın ve Tukuz’un (Kayı Han’ın ve Dokuz Oğuz’un) burada zaman geçti, birçok çocuğu
oldu. Kayan’ın çocuğu daha çok oldu, Tukuz’un çocuğu ise daha az oldu. Kayan’dan olma çocuklara Kayat dediler, Tukuzdan olma çocuklara da iki ayrı ad verdiler; bir kısmına Tukuzlar dendi,
bir kısmına da Türülken dendi. Yıllar yılı bu iki yiğidin çocukları Ergenekon’da kaldılar. Çoğaldılar,
çoğaldılar, çoğaldılar...
Aradan dört yüz yıl geçti.

Dört yüz yıl sonra Ergenekon’da hem kendileri hem sürüleri o kadar arttı ki ülkeye sığmaz
oldular. Bu yüzden toplanıp konuştular, çare bulmak istediler. Dediler ki: “Atalarımızdan duyardık,
Ergenekon’un dışında geniş yerler, güzel yurtlar olurmuş. Eskiden oraları bizim yurdumuzmuş.
Dağların arasından bir çıkılacak yol arayıp bulalım, çıkıp buradan göçelim. Ergenekon’un dışında
kim bizimle dost olursa dost olalım, düşman olursa vuruşalım.”

Böyle konuşulup karar verilince Ergenekon’dan çıkmak için bir yol aramaya başladılar, bulamadılar.
O zaman bir demirci dedi ki: “Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kata benzer. Madenin
demirini eritsek bir yol olurdu.”
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Hep birlikte gidip demir madenini gördüler. Demircinin sözlerini de beğendiler. Dağın geniş
yerine bir kat odun, bir kat da kömür dizdiler. Sonra da dağın üstünü, arka yanını, öte yanını ve
beri yanını bir sıra odun ve bir sıra kömürle doldurduktan sonra yetmiş deriden yetmiş körük yapıp
yetmiş yerde kurdular; odunlarla kömürleri ateşleyip körükleri körüklediler.
Tanrı’nın gücü ve inayeti ile ateş kızdı. Kızdıkça demir dağın demiri erimeğe başladı, eriyip
akıverdi. Dağ delindi ve yüklü bir deve geçebilecek kadar yol oldu. O kutsal yılın, kutsal ayının
kutsal gününün, kutsal saatinde Göktürkler, Ergenekon’dan çıktılar. O günü, o ayı ve o saati iyi
bellediler. Bu kutsal gün, o günden sonra Göktürkler için bayram oldu. Her yıl, o gün gelince büyük törenler yapıldı. Bu törenlerde, bir parça demir alınıp ateşte kızdırılıyordu. Sonra da kızdırılan
demiri önce Göktürk Hakan’ı kıskaçla tutup örse koyuyor, çekiçle dövüyordu. Ondan sonra da
diğer Türk beyleri aynı hareketi yaparak bayramı başlatıyorlardı.

Ergenekon’dan çıktıları sırada Göktürklerin hakanı Kayan (Kayı Han) soyundan gelme Börteçine idi. Börteçine bütün illere elçilerini gönderdi ve Ergenekon’dan çıkıp geldiklerini bildirdi.
Bunu kimi iyi karşıladı, baş eğip boyun eğdi. Börteçine’yi kendi hakanları bildi; kimi de iyi görmedi, karşı çıktı. Onlarla da savaşıldı, Göktürkler hepsini yendiler.

Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU
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MİSAFİRLİKLERİMİZ
Misafirlik gündelik hayatımıza renkler katar. Akşamüstü evimize yorgun argın dönsek bile çoluk çocuğumuzla hoşbeş ederken kapımızın çalınmasını, tanıdıklarımızdan birinin bizi hatırlayıp
ziyaretimize gelmesini istediğimiz anlar olur. Yahut biz, günün birinde sevdiklerimizden birinin
kapısını çalarak onu evinde görmek, onunla birkaç saati beraber geçirmek hevesine kapılabiliriz.
İnsan ne kadar çekingen, başkalarıyla münasebette bulunmaktan ne derece hoşlanmaz bir adam
olursa olsun, sohbetinden, misafirliğinden hazzedeceği bir iki dostu veya yakını vardır. Böyle yakın ahbapların, birbirlerini candan seven insanların dostlukları gibi misafirlikleri de tatlı olur. Çünkü
birbirine ağırlık vermezler.

Ama misafirlik öyle bir oyundur ki onu her zaman, sadece istediğinizle, canınızın çektikleri ile
oynayamazsınız. Günün birinde hiç hoşlanmadığınız fakat tabi sizin kendisinden hoşlanmadığınızın farkında olmayan kimseler veya ancak pek az tanımaya fırsat bulduğunuz göz aşinaları
kapınızı çalabilir, sizin misafiriniz olabilirler. Eğer olgun bir insansanız onlarla da bu oyunu bütün
kaideleriyle ve olanca samimiyetinizle, hatta keyfinizin kaçtığını hiç belli etmeden oynamaya mecbursunuz. Çünkü efendiliğiniz sizi mecbur eder. Gerçek manasında terbiyeli ve nazik bir adam
veya bir hanım, tanıdığına, tanımadığına, sevdiğine, sevmediğine iyi muamele etmeye, hatır saymaya, gönül almaya mecburdur.
Misafirliğin dinlerde bile yeri vardır. Hele Şark’ta misafirseverlik âdeta kutsal bir vazife sayılmıştır. Türklerin misafirseverliği bütün dünyada meşhurdur. Araplarınki de öyle. Evin kapısından
içeriye girmiş olan adam artık ev halkından sayılır.
Araplar, İspanya’ya yerleştikleri zaman misafirseverliklerini ora halkına da yaymışlar. Gırnatalı
bir ihtiyarın hikâyesini bilmem bilir misiniz? Bir gün o ihtiyarın kapısı çalınmış. Adam açmış. Yüzü
gözü kan içinde bir yabancı Tanrı misafiri olduğunu söyleyerek kendisini içeri almasını ihtiyardan
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rica etmiş, o da adamı içeri almış. Az sonra kapı tekrar çalınmış. Bu sefer jandarmalar ihtiyarın
oğlunun cesedini getirmişler. O civardan geçen bir adamın onu vurup kaçtığını söylemişler.
İhtiyar birden bire sarsılmış fakat az önce kapısından içeriye misafir diye aldığı, evladının katilini teslim etmemiş, ancak jandarmalar gittikten sonra katile dönüp:
— Çık dışarı, evimden dışarı çık ki seni kovalayabileyim, diye bağırmış.

Bu hikâye yalan mıdır doğru mudur bilmem ama misafirliğin bazı topluluklarda ne derece kutsal sayıldığını oldukça iyi gösteriyor.
Yine mesela bir Fransız anlatıyor: Şam’da bir Arap’la iyice dost olmuşlar. Bir gün Arap’ın canının çok sıkıldığını fark eden Fransız sebebini sormuş.
Arap da:

— Bugünlerde Allah beni sevmiyor galiba, demiş. Dört gündür evime bir tek misafir olsun
göndermedi.

Tabi eski zamanın misafirlik hikâyeleriyle bugünün misafirlik hikâyelerini birbiriyle ölçmek doğru değildir. Zaman ilerliyor. Bütün cemiyetlerle beraber bizimki de değişiyor. Mesela yirmi yıl,
otuz yıl önce misafirlik başka türlü idi. Taşıtlar o zamanlar pek iptidai olduğu için İstanbul’un bir
ucundan öbür ucuna bir günde misafirliğe gidip gelmek hemen hemen imkânsızdı. Büyükdere’de
oturan, Bakırköy’deki akrabasına veya ahbabına misafirliğe gitti mi geceyi orada geçirmeye mecburdu. Çünkü sabah yola çıksa Bakırköy’e öğleyin varabilirdi. Onun için misafirlikler eski devirlerde bugün olduğundan çok zahmetli idi. Yiyip içmelerden başka yatıp kalkmaların zorluklarına
da seve seve katlanmak lazımdı. Güçlük veren misafirin arkasından biraz söylenilse bile Allah’ın
günah yazmasından korkulurdu.

75

Bugünün birkaç saatlik misafirliklerine karşılık eski devirlerin bazen aylar süren misafirlikleri
vardı. Hele zenginlerin evleri bir misafirhane gibi idi. Filozof Voltaire (Volter)’in çok güzel bir nüktesi vardır: Freney(Fireney) şatosunda otururken kendisine bir tanıdığı gelmiş, birkaç ay misafir
kaldıktan sonra gitmiş. Arkasından Voltaire demiş ki:

“Bu adamla Don Kişot arasında şöyle bir fark vardır: Don Kişot her gördüğü hanı şato zannederdi; bu adam da her gördüğü şatoyu han sanıyor.”
Bizde de zengin tanıdıklarının evlerini hana çeviren deryadil misafirler az değildi.

Fakat o devirler artık geçti. Bir zamanın iki gecelik, üç gecelik misafirlikleri topu topu iki saate,
üç saate indi. Artık İstanbul’un her tarafına çabucak -tabi yollar tıkalı olmadığı takdirde çabucakgitmek kabil olduğundan öğleye doğru gelmiş olan misafirin hangi sebeple akşama evine dönemeyeceğini anlamak kabil değildir. Gece yatısına gelecek misafire yemek çıkarmak kolay olsa
bile yatak çıkarmak, yıkatmanın güçlüğünü düşüne düşüne çarşafları sermek ve en mühimi de
uzun misafirlik boyunca misafiri oyalayacak laf bulmak hayli zorlaşmıştır.

Onun için zamanımızda nasıl aile küçülmüşse misafirlik de kısaldı. Şark’ın misafirseverlik
âdetleri zamana uymaz olunca Garp’ın usullerini moda yapmak suretiyle misafirlikleri zamana
uydurmak yoluna gidildi. Mesela şimdi İstanbul’da her sınıf ailenin mutlaka bir kabul günü vardır.
Ayın belli bir günü misafirlerini memnuniyetle kabul edeceğini ilan eden kibar hanımlar ayın öbür
günlerini de ahbaplarının kabul salonlarında geçiriyorlar.
Yani misafirlik böylelikle biraz disiplin altına alınmıştır. Çatkapı misafirliğe gidilemiyor. Fakat
buna karşılık sosyete dedikleri, biraz da vakitleri bol takımından olan hanımların kabul günleri,
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rivayete göre, muhteşem oluyor, misafirler usulü dairesinde giyinmeye, misafirlik günlerinde söz
olmasın diye şapkadan pabuca sık sık yenilemeye mecbur oluyorlarmış. Eğer üç kabul gününde
bir hanım aynı elbise ile görünürse kocasının işlerinin o günlerde pek iyi gitmediği rivayeti derhâl
etrafa yayılıyormuş. Aslında sadece sohbet vesilesi olan, hatır sormaya, haberleşmeye, yaklaşmaya, hatta yardımlaşmaya yaraması lazım gelen misafirlik müessesesinin israfa yol açarak insanları müşküllere sarması, dedikodulara, kırgınlıklara sebep olması doğrusu tatsız bir şeydir.

Bana öyle geliyor ki misafirlik her ne kadar isteğe göre tanzim edilemezse de samimiyet dışında cereyan eden, insanların birbirlerini süzmelerine veya birbirlerine yukarıdan bakmalarına
sebep olan misafirliğin dostluk ve ahbaplıkla hiçbir ilgisi yoktur. Misafirlik samimi olmalıdır. Onun
için insan kimlerle ahbaplık etmek istiyorsa onların misafirliğine gitmeli, ahbaplık etmek istemediklerinin de misafirliklerini kabul etmemeli ki samimiyet dışı bir misafirlik oyununun can sıkıcı tepkilerine uğramasın. Aslında bir insanın sizi aramış olması, sizi görmek için zahmetlere katlanması,
onu iyi karşılamanız için yeterli bir sebeptir. Fakat şayet bu geliş, elbisenizi görmek, evinizin içini
görmek, hâlinizi, tavrınızı süzmek içinse bir zaman kutsal sayılmış olan misafirlik bu olmadığı için,
böyle bir misafiri sevmemenizde hiçbir mahzur yoktur. Misafirlik ya hiç oynanmamalı; oynandığı
zaman da hakkıyla oynanmalıdır.
Meşhur İmparator Ogüst(Ogüst) vatandaşlarından kim çağırırsa onun evine misafir gidermiş.
Bir gün kendisini bir vatandaş davet etmiş. Fakat o kadar laubali davranmış, öyle üstünkörü yemekler önüne sürmüş ki Ogüst’ün canı sıkılmış. Giderken:
— Teşekkür ederim ama bu kadar dost olduğumuzu sanmıyordum, demiş.

Her misafirin, ne kadar alçak gönüllü olursa olsun, biraz itibar istediğini unutmamalı!

Şevket RADO

77

İMECE
İlk gittiğim imeceyi hayal meyal anlıyorum. Köyün içinde bir bayram havası esiyordu. Bayram
havasından da öte bir şeyler. Düğünden öte bir sevinç. Köyün kızları Hıdırellez’de en güzel giysilerini kuşanırlar, ellerine alca kınalar yakarlardı.
Bizim kalenin sırtları, kayalıkları renk renk giyinmiş kızların türküleriyle dolardı.

Ayna tutmayı bir Hıdırellez günü gördüm. Bir delikanlı kalenin üstünden, ta aşağıdaki Ceyhan
kıyısındaki düzlükte eğlenen kızların içindeki sevgilisine ayna tutuyordu. Sonra ayna tutmayı çok
gördüm. Aynanın şavkı, benim kafamda aşkla birleşti. Ne zaman ayna şavkı görsem aklıma hep
renkli Hıdırellez gelir, aşk gelir. Bir çiçek, bir renk, bir doğa cümbüşünün içinde ayna şavkı, aşka
yakışır.

İmece gününde kızlar, delikanlılar en güzel giysilerini kuşanmışlardı. Köyün içinde biri dolanıyor, “imeceye” diye bağrıyordu. Çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı, herkes imeceye hazırlanıyordu.
Tanyerleri ışırken biz, bütün köy Kısıkgediği aşmış, tarlalara düşmüştük. Öndeki topluluktan
bir türkü geliyordu. Şimdiye kadar bu türküyü hiç duymamıştım. Belki köydeki kimse de duymamıştı. Bir tuhaf, esikli kesikli, çok uzunlu, çok kısalı bir türküydü bu. Türkü ne üstüne söylenmişti,
neyi anlatıyordu bilmiyor, anlamıyordum. Çok kişi de bilmiyor, anlamıyordu.
Türküyü bir daha hiç duymadım. Kimin söylediğini de bilmiyorum. Çok kişiye sordum, kimsecikler de o türküyü söyleyeni bilmiyordu. Bir gün, tanyerleri ağırırken bir türkü geldi geçti. Bir daha
da kimsecikler duymayacak, bilmeyecek. Belki o anda, o kişi tarafından uydurulmuştu. Bu da
olamazdı. Uyduran, uydurduğu türküyü birkaç kere söylerdi hiç olmazsa.
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Derken tarlaya geldik. Büyük bir tarlanın ekini biçilecekti. Şimdi aklımda kaldığına göre tarlanın sahibi altı aydır hastaydı. Bu imece, bir yardım imecesiydi. Tarlanın ekini biçilecek, sonra
harman edilecekti.

Orakları çeken delikanlılar, orta yaşlılar ekine hemen giriştiler. Kızlar, kadınlar desteleri harmana hemencecik taşımaya başladılar. Yaşlılar harman yerinde kalmışlar, bir yandan konuşuyorlar,
bir yandan da harmanı yapıyorlar.
Bir türkü , bir kıyamettir gidiyordu.

Öğleye kalmadan, daha sarı sıcak çökmeden kocaman bir tarlanın ekini biçildi, harman edildi.

Sonra, belki on beş tane hayma yaptı delikanlılar. Büyük, üstü çiçekli otlarla örtülü haymalar.
Kocaman bir kazanda düğün yemeği gibi patatesli et pişiyordu. Bir kocaman kazanda da bulgur
aşı. Yemek koyuldu, yenildi, içildi ama hemen köye dönülmedi.
Oyunlar başladı.

Bir yanda delikanlılar halay çektiler. Abdal Musa zorlu davul çalıyordu. Hösük de zurnaya
çökmüştü.
Sonra ustaca bir oyun oynadı. Türlü kılıklara girip oynadı. Önce kirpi, sonra ayı, sonra sansar,
tilki, çakal oldu. Her girdiği donda o hayvanın huyunu husunu alıyordu. Tilkide kurnaz, çakalda
hırsız. Öylesine gerçek öykünüyordu ki, bu hayvanlara millet gülmekten kırılıyordu. En sonunda
ustaca Arap oldu, bir apak insan çıkardılar karşısına. İkisi arasında bir savaştır başladı.
İmece cümbüşü o gün, gün batıncaya kadar sürdü. Herkes çalışmayı, her bir şeyi, yorgunluğu
unutmuştu. Herkesin damağında eğlencenin tadı kalmıştı. Bu tarlayı hasta adamın karısı bir ayda
biçtirip harman edemezdi. Bir öğleye kadar, iş tamam.
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İmece türlü türlüdür. Bir de köyün ortak mallarının imecesi vardır. Bir de imama, öğretmene,
muhtara, ağaya imece yaparlar.
Bir de iki üç ev aralarında birleşirler; bir gün birincisinin ekinini, ikinci gün ikincisinin, üçüncü
gün üçüncüsünün.. Sırasıyla... Ekinlerin oluşuna bakar. Kimin ekini erken yetmişse önce onunki...
Bütün bir köyün imeceyle iş gördüğü vardır.

Tarlada, o Çukurova’nın ıssız ovasında, o Orta Anadolu’nun bomboş bozkırında yalnız çalışmanın ne demek olduğunu çalışanlar bilirler.
Köyde bir evde, bir yerde imece olacağı, imeceye gidileceği bir hafta, on gün öncesinden
duyurulurdu. Benim gözüme uyku girmezdi imece gününe kadar. Çocuklar, hep imece üstüne
konuşurduk imece gününe kadar.

Hepimiz, bütün köy çocukları, yalnız kendi kendimize, kendi tarlamızda çalışmaktan, o havadan bıkmıştık. İmece imdadımıza bir yetişirdi ki... Uzun zaman imeceyi unutamaz, ondan, türkülerden, oyunlardan söz ederdik.

Bir imece daha olsun da bir cümbüş daha görelim, diye can atardık. İmecelerde en çok çalışanlar da çocuklar olurdu.
Şimdi düşünüyorum da .. Bir gün insanlar çalışmayı bu hâle getirseler.. Böyle düğünlü bayramlı.. Çalışmak bana imecede hiç zor gelmedi. Hiç kimseye de gelmemiştir. İmeceyle, imece
düğünüyle çalışma, insanların yaşayışlarını değiştiriyor. İnsanları daha insan yapar. Daha dost,
daha sevimli yapar.
Elden geldiğince Anadolu köylüsü imeceye koşuyor, imeceye can atıyor.
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Karadeniz’de kayan, akan tarlalar vardır. Duymuşsunuzdur. Tarlaların topraklarını seller, yamaçlardan alır, koyaklara götürür, oraları doldurur.
İşte bu koyaklardaki toprakları yukarıya, tarlaların yerine götürüp sermek gerekir.
İşte bu toprakları yukarıya dağların kayalık yamacına taşıyıp sermek, yeniden tarla yapmak
imeceyle olur. Bir tek kişi, ne kadar çalışkan olsa da tek başına tarlasını yapamaz.
1953 yılında Sürmene dolaylarında elli altmış kadını arkası arkasına dizilmiş, bin incecik çiğirden, bir yamacı tırmanırken gördüm. Sırtlarındaki sepetlerde toprak vardı.
“Nedir bu?” dedim.
“İmece” dediler.
“Götürdüğünüz ne?” diye sordum.
“Toprak” dediler. Kışın tarlaları sel aldı gitti de... Şu aşağılara doldurdu da toprağı... Bunların
imecesi o kadar sevinçli değildi. Ağır toprak yükünün altında kadınlar iki büklümdüler.
Şimdi hep aklımda. Çukurova’da, bir düzlükte, ortalık ıslak ot, çiçek kokarken bütün bir köy
atıyla, itiyle, çoluğu çocuğuyla giyinmiş kuşanmış, düğüne, bayrama, imeceye giderken önden,
uzaktan hiç duyulmamış bir türkü geldi kulağıma. Bir tuhaf bir türküydü. Tanyeri ışıyordu.
İmeceler, benim aklımda hep imece düğünü olarak kaldı.
Bir de tanyerleri ışırken bir bir daha duymadığım, duyamayacağım türkü kaldı.

Yaşar KEMAL
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TASMALI GÜVERCİN

Serbest
Okuma Metni

Kral Debşelim filozof Beydebâ’ya dedi ki:

— Birbirine samimi bağlarla bağlı bulunan dostların bağlılıklarının nasıl başladığını ve birbirlerinden nasıl yararlandıklarını bana anlat.
Aldı sözü Beydebâ:

— Aklı başında hiçbir adam, hiçbir şeyi dostlara denk tutmaz. Çünkü dostlar, zor zamanda
yardımcı olan ve bir müsibet dokunduğunda teselli edendir. Bunun örneklerinden biri de tasmalı
(boynu nişanlı) güvercin, fare, ceylan ile karga örneğidir.
Kral merakla sordu:
— Bu nasıl olmuş?
Beydebâ:

— Rivayet olunur ki bir gün karganın biri yuvasında bulunuyorken çirkin yüzlü, omzunda ağ,
elinde değnek bulunan bir avcının ağaca doğru yaklaştığını gördü. Karga avcıdan korktu ve kendi
kendine:

— Bu adamı buraya ya benim ecelim ya da benden başka birinin eceli sürüklemiştir. Yerimden
hiçbir yere kıpırdamayacağım, bakalım bu herif ne yapacak göreceğim, diye söylendi.

Derken, avcı ağını atıp, üzerine taneler serperek ona yakın bir yerde gizlendi. Az sonra, tasmalı güvercinlerin beyi olan bir güvercin yanında bir güvercin grubuyla oradan geçti. Ne güvercin
beyi ne de arkadaşlarının hiçbiri ağı görmeden tanelere üşüşüp toplanmaya başladılar. Bir anda
neye uğradıklarını şaşırıp hepsi birden ava takıldılar. Bunun üzerine avcı sevinçle ve neşeyle
geldi. Güvercinlerin her biri, tuzaktan kurtulmak için çırpınıp çareler aradılar. Tasmalı güvercin
şöyle bağırdı:
— Tuzaktan kurtulmak için çareler ararken aranızdaki birliği ve dayanışmayı bozmayın, kimse
sadece kendi canını kurtarmaya kalkmasın. Hepimiz tek bir kuş gibi uçmalı ve sürekli birbirimizle
yardımlaşmalıyız, böylelikle her birimiz diğerimiz sayesinde kurtulmuş oluruz, dedi.
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Güvercinler tasmalı güvercinin dediklerini tutarak, birbirleriyle el birliği ederek, güçlerini toparlayıp, hep birlikte ağı koparıp onunla havaya yükseldiler. Fakat avcı yine de ümidini onlardan
kesmedi. Biraz uçtuktan sonra onların düşeceklerini sandı. Bu arada olup biteni seyreden karga,
kendi kendine: “Bu güvercinleri mutlaka takip etmeli ve sonuçlarının ne olacağını görmeliyim.”
dedi. Bir ara güvercin beyi etrafına baktı ve avcının kendilerini izlediğini fark etti. Bunun üzerine
güvercinlere şöyle dedi:
— Görülüyor ki bu avcı sizi takip etmekte kararlı. Açıktan değil de yerleşim yerlerinden doğru
gidersek ona izimizi kaybettiririz, o da çekip gider. Filan yerde bir fare dostum var, şayet ona ulaşabilirsek şu ağımızı keser.
Güvercinler söyleneni yaptı, avcı da onları yakalamaktan ümidi keserek geri döndü. Fakat
karga onları takip etti.
Nihayet tasmalı güvercin farenin yerine ulaşınca diğer güvercinlere yere düşüp konmalarını
emretti. Farenin her tehlikeye karşı hazırladığı yüz deliği varmış. Tasmalı onu kendi adıyla “Zeyrek” diye çağırdı. Fare de deliğinin içinden:
— Sen kimsin, diye karşılık verdi.

— Ben, dostun tasmalı güvercinim!

Fare koşarak tasmalı güvercine geldi ve:

— Seni bu hâle düşüren nedir? diye sordu.
Tasmalı güvercin şöyle cevap verdi:

— Hayır ya da şer, hiçbir şey kaderinin dışında meydana gelmez. Beni de bu tehlikeye düşüren odur.

Benim yerime benden daha güçlü birisi de olsaydı başına aynı şey gelir ve başına gelecek
kaderden kurtulamazdı.

Bunun üzerine fare tasmalı güvercinin bulunduğu ağ düğümünü kesmeye başladı. Tasmalı
ona:
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— Önce diğer güvercinlerin sonra benim düğümlerimi kes, dediği hâlde fare hiç oralı olmadı.
Güvercin beyi bu isteğini tekrar tekrar yineleyince fare cevap verdi:

— Bu sözü o kadar çok tekrar ettin ki sanki bana kendini hiç düşünmüyor ve kendine hiç acımıyorsun gibi geldi.
Güvercin beyi buna karşılık şöyle cevap verdi:

— Benim düğümümü keserken bıkıp yorulursun da sonra diğerlerinin düğümünü kesmekten
tembelliğe düşersin diye korkuyorum. Fakat önce onlardan başlarsan ben sonuncu olduğumda
bıkkınlık gelse bile benim ağ içinde kalmama razı olmazsın.
Fare:

— İşte seni önemli ve sevimli kılan şeylerden biri budur, dedi.

Fare ağı kesip bitirdi. Tasmalı güvercin ve arkadaşları kurtuldular.

Karga farenin bu iyiliğini görünce onunla dost olmak istedi. Gelip ona samimi bir şekilde adıyla
seslendi.
Fare başını çıkardı:

— Ne istiyorsun? diye sordu.

— Seninle dost olmak istiyorum, dedi karga.

— Seninle benim ne yakınlığım olabilir ki, dedi fare. Sen sadece bir yiyicisin, bense senin
gıdan.
Karga:

— Seni yiyor oluşum, seninle dost olamayacağım anlamına gelmez, diye karşılık verdi. Böyle
bir dostluğu karşılıksız bırakmanın kendisine yakışmayacağını söyledi.
Ve farenin güzel huyuna hayran kaldığını ifade ederek uzun uzun onu övdü.
Bunun üzerine fare şöyle cevap verdi:

— Düşmanlık iki türlüdür. Biri fil ile aslanın düşmanlığında olduğu gibi birbirine denk olan düşmanlıktır; çünkü bazen aslan fili, bazen fil aslanı öldürür. Biri de o düşmanlıktır ki taraflarından
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birinin diğerine nazaran gücü benimle kedi arasında ve seninle benim aramdaki düşmanlık gibidir.
Çünkü bizim aramızdaki düşmanlık sana hiçbir zarar vermez, onun zararı sadece bana dokunur.
Düşmanıyla arkadaş olup barışan kimse, yeninin içinde yılan taşıyan kimse gibidir.
Karga:

— Söylemek istediğin şeyi anladım. Fakat sana yakışan, üstün ahlakın, doğru sözlülüğün
ve civanmertliğinle bu dostluk çağrımı karşılıksız bırakmamandır. Çünkü ben senin dostluğuna
ve iyiliğine muhtacım. Sen ki asil bir kimsesin. Benimle dostluk kuruncaya kadar, yiyip içmeden
kapında bekleyeceğim.
Bunun üzerine fare şöyle dedi:

— Dostluğunu kabul ettim. Seninle ilk karşılaştığımda sarf ettiğim sözleri söyleyişimin sebebi
kendim için emniyet ve itimat oluşturmaktı.
Sonra fare deliğinden çıkar, kapısının yanında durur. Karga şöyle dedi:

— Benim yanıma gelip arkadaş olmaktan seni hâlâ engelleyen nedir? Yoksa benimle ilgili hâlâ
içinde bir şüphe mi taşıyorsun?
Fare cevap verdi:

— Dünya adamı, iki şeyi öne sürerek karşısındakiyle ilişki kurar. Bunlar, can ile maldır. Canını sunanlar, samimi dostlardır. Malını sunanlar ise birbirinden istifade etmek isteyen, birbiriyle
yardımlaşanlardır. İnsanın canını sunması, malını sunmasından daha değerlidir. Ben de senden
canınla garanti aldım, kendim de sana aynı şeyi canımdan sundum. Benim senin yanına gelmeyişimin sebebi, sana karşı kötü zan besleyişim değildir.
Fakat bildim ki senin birçok arkadaşın var aslı senin gibi olsa da, hakkımdaki görüşleri senin
görüşün gibi hiç değildir.
Karga buna karşılık şöyle dedi:

— Dost olmanın yollarından biri de dostunun dostuna dost olmak ve dostunun düşmanına
düşman olmaktır. Benim seni sevmeyecek bir tane bile arkadaşım ya da dostum yoktur. Şayet
benim aslımdan gelip de seni endişelendirecek tarzda davranan olursa onunla bir gün bile dost
kalamam!
Böylelikle fare karganın yanına geldi ve tokalaşıp samimiyet gösterdi.
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Beydebâ

SEYFİ BABA

Serbest
Okuma Metni

Geçen akşam eve geldim. Dediler:
— Seyfi Baba

Hastalanmış, yatıyormuş.
— Nesi varmış acaba?

— Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.

— Keşke ben evde olaydım… Esef ettim, vah vah!

Bir fener yok mu, verin… Nerede sopam? Kız çabuk ol…
Gecikirsem kalırım beklemeyin… Zira yol
Hem uzun hem de bataktır…
— Daha â’lâ, kalınız:

Teyzeniz geldi, bu akşam, değiliz biz yalınız.
Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde;

Boşanan yağmur iliklerde, çamur da belde.

Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim,

Çifte sandal, yüzüyorduk, o yüzer, ben yüzerim!

Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse;
Fenerim başladı etrafını tek tük hisse.

Sopam artık bana hem göz hem ayak hem eldi…
Ne yalan söyleyeyim kalbime haşyet geldi.

Hele yâ Rabbi şükür, karşıdan üç tane fener

Geçiyor… Sapmayarak doğru yürürlerse eğer,
Giderim arkalarından… Yolu buldum zaten.

Yolu buldum, diyorum, gelmiş iken hâlâ ben!

İşte karşımda bizim yâr-ı kadimin yurdu.

Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu.

Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip

Sarkıtılmış olacak, bir onu bulsam da çekip

Açıversem… İyi amma kapı zaten aralık…

Galiba bir çıkan olmuş… Neme lazım, artık

Girerim ben diyerek kendimi attım içeri,

Ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri,

Sağa döndüm, azıcık gitmeden üç beş basamak
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Merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak!

Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini,
Aralarken kulağım duydu fakirin sesini:

— Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım!
Haklısın, bende kabahat ki haber yollamadım.

Bilirim çoktur işin, sonra bizim yol pek uzun…
Hele dinlen azıcık anlaşılan yorgunsun.

Bereket versin ateş koydu demin komşu kadın…
Üşüyorsan eşiver mangalı, eş eş de ısın.

Odanın loşluğu kasvet veriyor pek, baktım

Şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım.

Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne,

Sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne!
Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba,

Sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba.

—Ihlamur verdi demin komşu… Bulaydık şunu bir…
— Sen otur, ben ararım…
— Olsa içerdik, iyidir…

Aha buldum, aramak istemez oğlum, gitme…
Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime,

Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan,
Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan.

—Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın?

Nezle oldum sanırım çünkü bu kış pek salgın.

—Mehmed Ağa’nın evi akmış. Onu aktarmak için

Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün.

Ne işin var kiremitlerde a sersem desene!

İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene.

Hadi aktarmayayım… Kim getirir ekmeğimi?

Oturup kör gibi, namerde el açmak iyi mi?

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası:

Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası!

Yoksa yetmiş beşi geçmiş bir adam iş yapamaz;
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Ona ancak yapacak: Beş vakit abdestle namaz.

Hastalandım, bakacak kimseciğim yok; Osman

Gece gündüz koşuyor iş diye, bilmem ne zaman
Eli ekmek tutacak? İşte saat belki de üç

Görüyorsun daha gelmez… Yalınızlık pek güç.

Bazı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma;
Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma!

—Seni bir terleteyim sımsıkı örtüp bu gece!
Açılırsın, sanırım, terlemiş olsan iyice.

İhtiyar terleyedursun gömülüp yorganına…

Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına,
Başladım uyku teharrisine lakin ne gezer!

Sızmışım bir aralık neyse yorulmuş da meğer.

Ortalık açmış, uyandım. Dedim, artık gideyim,
Önce amma şu fakir ademi memnun edeyim.

Bir de baktım ki: Tek onluk bile yokmuş kesede;
Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade!
O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi:
Ya hamiyyetsiz olaydım ya param olsa idi!

Mehmet Âkif ERSOY
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GÜNEY İLLERİ
BİR GÖL NASIL BİNGÖL OLDU?
ZAMANI KAZANMAK VEYA KAYBETMEK

Serbest Okuma Metinleri

TÜRK EVİNDE TÜRK DİLİ, TÜRK DİLİNDE TÜRK EVİ
DAĞIN ŞİİRİ
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GÜNEY İLLERİ
Gök mavi, dağlar ak, ovalar yeşil...
Dört mevsim bahardır güney illeri.
Çiğ düşmüş çiçekte gün ışıl ışıl...
Bir sarı, bir mordur güney illeri.

Yollar kıvrım kıvrım iner yokuştan,
Köpüklü suları dökülür taştan.

Kuşları çiçekten, çiçeği kuştan
Seçilmeyen yerdir güney illeri.
Dağılır yaylanın boz dumanları,
Eğilir yıldızlar öper çamları.

Bir başka âlemdir yaz akşamları
Cennet ile birdir güney illeri.

Baharda haz duyar nar çiçeklenir;
Arı sesi çan sesine eklenir.

Tüm güzellik Toroslarda renklenir;
Oylum oylum kardır güney illeri.
Motor sesleriyle uyanır sabah

Kekik kokusuna boyanır sabah.
Özene bezene yaratmış Allah,

Ne geniş ne dardır, güney illeri.
Ordadır ozanın gönül bolluğu:

Sevgi sıcak sıcak, aşk buğu buğu...
Gerçek yiğitlerin harman olduğu,
Eşsiz bir diyardır güney illeri.

Abdurrahim KARAKOÇ
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BİR GÖL NASIL BİNGÖL OLDU?
Bingöl yaylalarını dolduran göllerin suları bir başkadır. Bin gölden bir tanesinin suyu insana
ölümsüzlük sağlar ama hangisi? İş, onu bulabilmektedir.
Gölün suları ayna gibi duru, dupduruydu. Işıl ışıl parlıyordu. Bir bulut geçmeye görsün, bir
anda ışıklı sular sönüyor, kararıyor, bulut geçer geçmez de gene ışığa kesiyordu

Birçok çiçek açmıştı kıyısında. Çiçek her yerde olur. Buradaki çiçekler ise bir başkaydı. Renkleri daha canlı, daha parlak, daha ışıklıydı. En küçük çiçek bile kocamandı, el gibi, el gibiydi. Hele
bir yaban süsenleri vardı ki sarının en tatlısıydı. Bir de güzel kokuyorlardı, insanın başı dönüyordu.
Bu ıssız gölün kıyısında bir adam duruyordu. Elinde bir telli turna vardı. Kuş çoktan ölüp gitmişti ya, telleri hâlâ ışık ışıktı. Gözleri sönmemişti, ateş gibi parlıyordu.

Avcı gölün kıyısına çömeldi. Turnanın gümüş tüylerini bir bir yoldu. Sonra göl suyuna daldırdı.
Bir güzel yıkayacaktı. Bir daha daldırayım derken turna çırpınıp uçuverdi. Üzerinde yeni tüyler,
yeni teller vardı. Tel tel ışıklar saçtı ardından.
Turna uçtu, göl üstünde bir kere döndü. Sonra dağları tepeleri aşıp gitti.

Dili, dişi kilitlendi avcının. Bu nasıl iş? Turnayı vurup öldürmüştü. İşte şurada tüyünü telini
yolmuştu. İşte, orada duruyordu.

Nasıl oluyorda ölmüş, tüysüz telsiz kalmış turna tekrar canlanır? Kanatlanıp uçar? Şaşkınlıktan uzun süre kendine gelemedi. Neden sonra elini başına vurdu.
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“Vay akılsız başım vay! dedi. Keramet ne turnada ne de bende. Ne varsa bu gölün suyunda
var. Ölümsüzlük suyu bu su. Turnayı bir kere daldırdım, yeniden can buldu. Ne duruyorum öyleyse. Eğilip kana kana içeyim. Hiç bu fırsat bir daha ele geçer mi?”

Avcı böyle niyet tuttu, göle eğildi. Göl önünde durdu mu ya, birden bin parça oluverdi. Her
parça gidip bir yere yerleşti. Ortaya bin tane göl çıktı.
Avcı o göle koştu, su içti. Bu gölde koştu su içti. Günlerce taban tepti. Karnı küp gibi şişti. Neredeyse susalak olucaktı. Ama hiçbir değişiklik göremedi bedeninde. Ara sıra kendisini perişan eden
karın ağrısı gene tutuyor, bacaklarındaki ağrılı yel, hava soğuyunca azıtıp esmeye başlıyordu.

Ah! Ah ki ah! Bulmuşken hayat suyunu kaçırmıştı. Bu öyle böyle bir fırsatmıydı ki. Dizini dövüp
durdu.
Ölünceye kadar yandı, yıkıldı.

Bingöllüler derler ki, ölü kuşun yeniden canlanmasından sonra bu bölgenin adı Bingöller olarak kaldı.
Avcının kuş yıkadığı göle de Kuşgölü dendi.

Bingöllüler gene derler ki, ölümsüzlük suyu kaybolmadı. Bin gölden birisinin suyu hayat bağışlayan sudur ama hangisi? Kimse bulamaz onu. Bir bulsa dünyanın sonuna kadar yaşayıp gider.
Hiç yaşlanmadan, kamburu çıkmadan, saçı ağarmadan, dişleri dökülmeden. Hastalık çekmeden.
Ah bir bulan olsa bugüne kadar kimse bulamadı. Kolay iş mi?
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Bingöllüler, o eşsiz güzellikteki yaylaları dolduran göllerden her birinin üstün meziyetleri olduğunu gururla anlatırlar. “Ne de olsa bu göllerin suyuna hayat suyunun kaynağı karışmıştır. Üstünlükleri bundan gelir.” derler.
Evliya Çelebi, bu sevimli Türk gezgini, bundan üç yüz elli yıl önce Bingöl yaylalarından geçerken göllerin çoğunu görmüştür. Gördüklerini, duyduklarını da kitabında yazmıştır. Der ki “Göllerin
her birinde değişik nitelikte sular vardır. Kimi huyludur, kimisi de kötü. Gölün birisi, suyunu içeni
sallabaş yapar. İnsan yanılıp bir yudum içecek olsa başı saat sarkacı gibi hiç durmadan bir o yana
bir bu yana sallanıp durur. Bir başka gölün dibinde altın, gümüş doludur. İçinde insanları yutup
parçalayan azgın canavarlar yaşadığı için kimse bu göle giremez.”
Evliya Çelebi, Bingöller hakkında duyduklarını anlatmaya şöyle devam eder: “Akbaba Gölü’ne
her yıl bir akbaba gelir yıkanır. Suyundan içen adamın sakalı ağarıverir. Ballıgöl’ün suyu tatlıdır, bal gibidir. Her sabah dalgalar kıyısına kudret helvası çıkarır. Yiyenin ömrüne ömür katar.
Ergölü’ne giren adamın gücü kuvveti artar. Miskin Gölü’nün suyu cüzzam hastalığına iyi gelir.
Muhannes Gölü’nün suyundan içen korkak olur. Kanlıgöl: Bu gölden her yıl bir adam boğulur.
Hatungöl: Bu gölden su içen kadınlar hamile kalır.”
Evliyamız böyle anlatıyor. Bingöllüler daha fazlasını anlatırlar. Göllerinin her birinde üstün bir
güç olduğunu da anlatırlar. Göllerinin her birinde üstün bir güç olduğuna yürekten inanırlar.

Hasan Lâtif SARIYÜCE
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ZAMANI KAZANMAK VEYA KAYBETMEK
Okumuş, aydın bir dostumla konuşuyordum; zamanın azlığından
yakınıyordu. Çünkü yaşlı idi. Önünde ne kadar zaman olduğunu bilmiyordu, ama bunun az olduğunu biliyordu. Eline yabancı dilden bir kitap
almıştı. “Bu harikulâde bir kitap!” diyordu. “Bunu tercüme etmek istiyorum. Ama buna bir girişirsem öteki işlerimi yapamayacağım diye korkuyorum. Hâlbuki yapılacak çok iş var. Hepsinin de mutlaka yapılması
lazım. Benim vaktim bunlardan hangisini yapmaya yetebilir? Yazık! Çok
geç kaldık, çok!”
Gerçekten yazık! Zamanın azaldığını insan, ancak bir yaşa geldikten sonra fark edebiliyor. Hazin olan budur. İnsanoğlu kolay yetişmiyor,
kolay olgunlaşmıyor. Bazı işleri yapabilmek için belli bir olgunluğa varmak lazım. Ancak o olgunluğa vardıktan sonra gücünüzün bazı işleri
başarmaya yettiğini görürsünüz. İşte bunu gördüğünüz zaman bir telaştır başlar. Yaşınız en az kırka varmıştır. Önünüzde kaç seneniz kaldı?
Daha kaç sene yaşayacaksınız? Bilemezsiniz. “Aman, şunu da yapayım! Aman bunu da yapayım!” diye çırpınırsınız.

Hâlbuki zaman, alabildiğine, dörtnala gitmektedir. Bir de bakarsınız,
beş seneniz daha gitmiş. Başladığınız işin henüz yarısına gelmemişsinizdir. Eyvah! Zaman yok! Vakit çok az! Onun için değil midir ki bir
ihtiyar: “Köşe başında şapkamı elimde açık tutsam da gelen geçen, boş
geçen zamanlarını içine atsa!” diye bağırmıştır.
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Zamanın kıymetini insanoğlu ne yazık ki genç yaşlarda iken bilemiyor. Gençlere bakıyorum: Kendilerinin bir şey öğrenmelerine yarayacak
en kıymetli zamanlarını boşu boşuna, bir mirasyedinin para harcaması
gibi harcıyorlar. Harcanan para yeniden kazanılabilir. Ama boşuna harcanmış zamanı tekrar geri alıp eski yerine koyamazsınız. O, boyuna
akar gider. Siz uyursunuz, zaman uyumaz; akışına devam eder. Durmaksızın boyuna giderken sizin ömrünüzü de beraber götürür. Aslında
sizin ömrünüzdür giden, farkına varmazsınız. Her geçen dakika ile neler
kaybettiğinizi hiçbir zaman bilemezsiniz. Ancak seneler ve seneler geçtikten sonra arkanıza baktığınız zaman, o gençlik günlerinizin ta ufuklara kadar uzanıp gittiğini, derin teessüfler içinde görür, kaybettiğinizin
azametini seyrederken acılar içinde yüreğinizin sızladığını hissedersiniz.
Servet, mal, mülk, bunların hiçbiri kıymetli şeyler değildir. Ömrünüz
sona erdiği zaman, onların hepsi ortada kalır. Ama faydalı bir iş yaptınızsa sizden sonra gelecekleri daha iyi edecek, onları daha çabuk toparlayacak bir hizmette bulunabildinizse kendiniz gitseniz bile, adınız
yaşar. Aslına bakarsınız yaşamak da budur zaten!
Fakat insanın etrafına, memleketine, insanlığa yararlı bir şey yapabilmesi, kendisine cömertçe bahşedilmiş olan zamanları iyi kullanması
sayesinde mümkün olabilir. Ancak iyi yetişmiş insanlar, memleketlerine
faydalı işler yapabilirler. Yetişmemiş, yani zamanlarını iyi kullanmamış,
boşu boşuna harcamış insanlarsa ne kendilerine ne de memleketlerine
faydalı olabilirler. Gençleri uyaralım, bu noktada uyarmamızın faydası
vardır, zamanlarını iyi kullansınlar. Yoksa günün birinde, yaşlandıkları
zaman, hiçbir şey yapamamış olmanın acısı ile kıvranacaklardır. Gençler, boş geçirdikleri zamanlarla neler kaybettiklerini anladıkları gün ise
ne yazık ki, iş işten geçmiş olacaktır. İnsan için bahtsızlığın en kötüsü,
en korkuncu, muhakkak ki, bunu, yapılacak hiçbir şey kalmadığı zaman
fark etmektir.

Şevket RADO

95

Serbest
Okuma Metni

TÜRK EVİNDE TÜRK DİLİ, TÜRK DİLİNDE TÜRK EVİ
Bir ev tipini oluşturan unsurlardan biri de -belki
de birincisi- dildir; dildeki yozlaşma ile mimari yozlaşma arasında paralellik vardır. Bu bölümde son
olarak mimari-dil ilişkisinden söz etmek istiyoruz.
Günümüzde konuyla ilgili bilim çevrelerinin yaygın kanısı, -neokorteksin bir getirisi olarak- insan
zihninde önce dilin, daha sonra bilincin oluştuğu yönündedir.
Şüphesiz bilincin getirisi olan tüm kültür unsurlarının dil ile etkileşimi vardır; yani dil, bilinci ve kültürü
etkiler ancak onlar da dili etkiler.
Bu durumda, diğer tüm kültür ürünleri gibi mimarinin de temel taşında dil vardır ve dil ile mimari arasında etkileşim ortaya çıkar; yani diliniz, üretirken kullandığınız düşünme şeklinizi, yaşam
biçiminizi ve ürettiğiniz yapıyı bir şekilde etkiler ve aynı zamanda ürettiğiniz yapı da bu konudaki
düşünme şeklinizi, yaşam biçiminizi ve kullanacağınız dili etkiler.

Dil, yaşamı kavramada bir başlangıç noktasıdır. Herhangi bir şeyi, bu arada bir yapıyı algılayabilmemiz için dile ihtiyacımız vardır. (Bebekler, sadece görme organları yeterince gelişmediği
için değil, algılama sistemleri de gelişmediği için bir manzarayı yetişkinler gibi algılayamaz.) Konuya bu açıdan bakıldığında dilimizdeki dalgalanmaların, mimari eserleri, bu arada Türk evini
algılamamızda, anlamlandırmamızda önemli bir işlevi vardır.
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Dilimizdeki Ev

(Anadolu’da Evin Dille İnşası)

Toplumlar, yaşadıkları evlere bakış tarzlarını özetleyen birtakım söylemler ortaya koyar. Bu
söylemler, toplumun sosyoekonomik düzeyinin, yaşam tarzının ürünüdür. Bugün Anadolu’muzda
da, evle ilişkili, yaşam tarzımızın göstergesi olan bu türden söylemler vardır. Birkaç tanesi:
“Ev alma, komşu al.”

“İki gönül bir olunca samanlık seyran olur.”
“Nohut oda, bakla sofa”

“İki oda bir aralık, bir ahır bir samanlık.”
Evimizdeki Dil

(Evi Adlandırma)

Dil ile mimari etkileşimi, evin şeklinden döşenmesine kadar pek çok konuda çıkar karşımıza. Geleneksel bir tür evi yapmışsanız sofadan, sedirden,
siniden, yüklükten, ocaktan söz edersiniz. Batı etkisinde modern bir ev yaptığınızı zannederek ne
modern ne geleneksel, arabeks bile sayılmayan, postmodern bile olmayan kişiliksiz bir yaşama
mekânı oluşturmuşsanız antreden, koridordan, salondan, salon-salonmanje’den, gardıroptan, şifoniyerden, şömineden, WC’den, yanı sıra oturma odasından, kanepeden, divandan söz edersiniz.
Yüklüğün bulunduğu dönemlerde dedelerimiz gecelik entarisi giyerdi; şimdi gardırobunuz varsa pijama ve ropdöşambr giyersiniz. Her mimari tarz, yanında kendi dilini de taşır.
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(Bu arada söylemesi doğruysa, “kimi kendi ana dilini taşır, kimi emanet dilleri sırtında bir yük olarak taşır”. Türk dili
sırtında, bir zamanlar Çinceyi, sonraları Arapçayı, Farsçayı,
Rusçayı, sonraları Fransızcayı, İngilizceyi taşıdı. Akıllı hamal, arada sırtındaki yükün tadına da bakar, başka dillerden
kelime alıp kendi dilinin kurallarına uygun hâle getirebilir; bu
iyi bir şeydir ancak bazı hamalların, başka tatlara bakmaktan
damak tadı değişir.)
Mimari tarz elbette zaman içinde değişecektir; yeni yaşam ve üretim biçimleri, kaçınılmaz olarak yeni mimari tarzlar ortaya çıkaracaktır. Bugün, gecelik entarisi giymek, sedirde oturmak, masasız evlerde yaşamak zorunda değiliz. Ancak tüm bu değişimler karşısında adım adım değişimi
hazmederken bir toplum kendi ana dilini kullanabilir, mimarideki yeniliklere kendi dilinde karşılıklar
bulabilir. Ancak çeşitli nedenlerle (örneğin, “Bakın ben modern oldum.” demeye yatkın gösterişçi
tarzdan ötürü) bazen insanlar, gerekli gereksiz kendi dillerini bırakıp başka dillere ait kelimeleri
kullanmaya heves eder. Bu kişiler, başka gösteriş meraklıları karşısında saygıdeğer görülebilir,
hatta araya yabancı kelimeler serpiştirerek konuştuğu için kısa vadede kârlı da çıkabilir ancak
uzun vadede zarar edecek, torunlarını da zarara sokacaktır.
Aslına bakarsanız bugün “Türk evi” dediğimiz şey bir anda ortaya çıkmamıştır, yukarıdaki bölümde de belirtildiği üzere zaman içinde, farklı kültürlerden etkilenerek oluşmuştur. Uzun süren bu
oluşum sırasında, yüzde yüz olmasa bile Türkçe adlandırmalar varlığını korumuştur.
Aşağıdaki listede göreceğiniz gibi Anadolu’muzdaki konut mimarisinde hâlâ pek çok Türkçe
isim vardır. Bu durumda, Batı mimarisinden çağımıza uygun birtakım yenilikleri alırken ana dilimizi
korumayı deneyebiliriz, becerebiliriz.
Bunun için galiba biraz bilinç, biraz öz güven, biraz da kendine ve diline saygı gereklidir. Aslında insanımız zaman zaman çok güzel kelimeler üretmektedir. Kaptıkaçtı gibi, dolmuş gibi, çekyat
gibi...
Ancak kaygımız, dilimizde erozyona uğrayan kelimelerin ve kuralların, yeni üretilen kelimelere
oranla çok daha fazla olmasıdır. Ana dilimiz konusunda yeterince duyarlılık göstermediğimizde,
bir süre sonra, nice dilin başına gelen şey bizim dilimizin de başına gelebilir; Türkçe ölü diller
arasına girebilir.
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Birçok alanda yaptığımız gibi (örneğin tabelalara
Türkçe yazmamak gibi) eğer mimaride de ana dilimize ihanet edersek bu durumdan sadece ana dilimize
değil, geleneksel mimarimize de ihanet etmiş olacağız.
Bu noktada aklımıza gelen bir şeyi paylaşmak istiyoruz:
Ana Dilimizin Eli Belinde mi?

Geleneksel mimarimizde çıkmaların altına, çıkılan
bölüme destek olsun diye verevine tahta dayaklar konulur, bunlara “elibelinde” adı verilir. Bu adlandırma ise
herhâlde, sinirlenen kadınların, annelerin ellerini bellerine dayamalarına bir göndermedir. Kadınlarımızın, annelerimizin öfkelenince ellerini bellerine dayamaları bizleri korkutur. (Anlatılanlar doğruysa
annesi elini beline dayayıp bağırmaya başladığında Cengiz Han, diz çöküp özür dilermiş.) Şimdi
bizler, gösteriş uğruna, ana dilimize ihanet edip şirketlerimize, evlerimizin bölümlerine Türkçe olmayan adlar verdiğimizde, ana dilimizin elini beline koyup bize bağırıp çağırmasından endişe
ediyoruz. Muhtemelen böylesine bir azarlanmayı da hak ediyoruz.
Ana dilimizden, anneannelerimizden özür dilemeliyiz. Eğer onlar olmasaydı bugün bizim evlerimiz de olmazdı. Geleneklere, kültüre, büyüklere saygı dilde başlamalı. Evlerimizin sağında
solunda ninelerimizden kalma bir iki eşya, birkaç iç mimarlık esintisi olmalı. Daha da önemlisi, evlerimizin çeşitli bölümlerini adlandırırken, pencereden görünen sokaktaki mağazaya tabela
asarken anneannelerimizin kullandığı dili kullanmalıyız. (Kullanmazsak ne olur? Fazlaca bir şey
olmaz; tarihte Hititlerin yanında yerimizi alırız, dilimiz de Ölü Diller Mezarlığı’na yerleşir.)

Üstün DÖKMEN
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DAĞIN ŞİİRİ

Doğubeyazıt’a gelişim, ayın on dördü bir geceydi. Geceyi, hiç bu kadar geniş görmemiştim.
Keskin, sivri, kül rengi kayaların ardından görkemli bir ay yükseliyordu... Ahmet Hani Hazretleri’nin
türbesinin, İshak Paşa Sarayı’nın ayakucunda, masalsı bir gece başlıyor... “Akşam en güzel masaldır / iyi anlatılırsa” der ya Hilmi Yavuz... Göğe doğru yükselen keskin, sivri kayalar, uzakta Ağrı
Dağı’nın silueti ve ay ışıkları... Sihirli bir masal gibi her şey...
Ağrı, gecenin içinde bir masal kahramanı gibi duruyor. Japon ressamlarının kaleminden çıkmış bir tabloya benziyor daha çok. Sabahleyin güneş, Küçük Ağrı’nın arkasından kırmızı, turuncu
ve mor ışıkların çizdiği harikulâde bir manzara içinde yükselip gelirken insanı ürperten kocaman
beyazlığıyla ortaya çıkıveriyor Ağrı... Allah’ın ince sanatlarından biriyle karşı karşıya olduğunuzu
hissetmekte gecikmiyorsunuz.
Gündüz, Ağrı’nın bulutlarla dansı başlıyor. Onlar ne bulutlardır öyle!... Dıranas, “Ağrı” şiirinde
dağın üstünde dolanıp duran bulutlara hayranlığını gizleyemez: “Bulutlar, ne güzel bulutlar onlar
/ Hep böyle başımın üstünde dursunlar! / Menekşe rengi, kan rengi, toprak rengi.” Bulutların dansı... Sabahleyin kalkıp bakarsınız; derin bir boşluk, bir ürküntü kaplar içinizi. Ağrı, o koskoca dağ,
yerinde yoktur! Kapkara bulutlar, bir sis ve duman kütlesi, dağı yutmuştur. Derken sisler, dumanlar
dağılır. Bu sefer, çılgınca beyaz pamuk yığınları gelip konar dağın başına; oracıkta bir bulut dağ
oluşuverir. Öğleye doğru onlar da çekilip gider... Beyaz, serinlik veren yüceliğiyle ortaya çıkar
Ağrı...
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Dingin bir gün ortasıdır... Ama çok kalmaz böyle... Birazdan, kâh pamuk yığınları dolanıp gelir
zirveye, ferahlatıcı bir aydınlık kaplar ortalığı kâh gri bulutlar geçer hızlı hızlı; gölgelenir, mor bir
kütleye dönüşür dağ. Bazen, yalnız zirveyi, bir top bulut örter. Karlı gövde, etekler açıkta kalır.
Bazen de küçük, dumansı bulutlar, karlar üstünde parça parça tütmeye başlar. Sanırsınız dağ
nefes alıyor, duman üflüyor göğe doğru... Ağrı’nın çıplak, sınırsız gök mavisiyle kucaklaştığı anlar
nadirdir. O zamanlar, doyasıya mavilik içtiğine inanırsınız onun...
Aydınlık gök mavisi altında dinlenme saatleri öğleden sonları başlar Ağrı’nın. İkindiye doğru
güneş eteklerine vurunca tepeler, vadiler, düzlükler, derin girintiler... gün ışığı altında mor bir aydınlığa bürünür. Sabahları seçilemeyen, sisli bir karaltıdan ibaret olan bu manzaranın, çıplak gözle seçilebilecek kadar belirginleşmesi, ayrıntıların zengin ve uysal görünüşü şaşırtır sizi. Dağın
seyri kadar, eteklerinde oluşan renk cümbüşünün temaşası da doyumsuz olmuştur.

Renkler, şekiller öylesine çok, öylesine intizamlı değişir ki Ağrı’da, bir köşeye çekilip gün boyu
dağ izlemek ihtiyacı duyarsınız. Bu seyir asla sıkmaz insanı. Değişen ışıklara, renklere, şekillere
kapılır gidersiniz. Dağ sizi kendi masalına çeker, ister istemez onun esiri olursunuz. Bir Nuh Tufanı kopar hayalinizde. Azgın suların köpürttüğü deryanın ortasında “yeryüzünün kazığı” gibi görkemli Ağrı Dağı durmaktadır. Hz. Nuh’un gemisi, ancak bu mucizenin başında sükûn bulacağını
bilmiş olmalıdır. Dağ, ne denli gururlansa yeridir. Onun bulutlu başı, fırtınaları dindiren, maviliği ve
hayatı çağıran bir kurtuluş yeri olur.
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“Doğubeyazıt nedir? ” diye sorsalar, Ağrı’yı seyretmektir, derim ben. Ağrı’nın muazzam masalını dinlemek... Ahmet Muhip Dıranas, dağın görkemli manzarasını nereden seyretti, ona ne kadar
yaklaştı bilmiyorum. Fakat seyrettiğim manzara, bu manzara karşısında duyduklarım, “Ağrı” şiirinin her dizesine sinen “hayranlık” duygusuna katıyor beni. Hayranlık, dağın yüceliği karşısında
insanın küçüklüğü ve çaresizliği...
“Ağrı’ya eş yüce bir dağ yok içimde

Ne kadar cüceyim dert ve sevincimle.”

Bir şiir onu anlatmada ne kadar sönük kalır! Ağrı’nın kendisi muhteşem bir şiirdir. Anbean değişen manzarası, yazılmaz; ancak duyulur, hissedilir bir şiirdir. Tıpkı bulutların geçip gidişindeki
sessiz ve büyük musiki gibi... “Ağrı” şiiri, dağın yüceliği ve ihtişamı karşısında şairin aczi belirdikçe
güzelleşir.
Ağrı, sonu gelmez bir şiirdir... İnsan buraya, Doğubeyazıt’a kadar gelmişse bu geliş muhakkak, muazzam sanatlarından birini ve onun şiiriyetini yakından görsün diye, Allah’ın yarattığı bir
vesile iledir. Bu dağ, kendi şiirini kendisi söyler ve masalını kendisi anlatır. Hilmi Yavuz’un dizelerini değiştirip “Ağrı en güzel masaldır / iyi dinlenirse” demek geçiyor içimden.
Dıranas’ın şiirinin son dizeleri:

“Ey sonuca doğru ilk uçtan gelen dağ

Göğü perde perde delip yükselen dağ.”

Ali ÇOLAK
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