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EDİTÖRDEN 

 

 

Merhabalar 

 

Zaman geçiyor değil mi 

dostlar… Daha dün bir dergi 

çıkarsak nasıl olur derken bu gün 

bir yılı doldurmuşuz. Dün denilen 

zaman dilimine dört sayı 

sığdırmışız. Kendi imkânlarımız 

çerçevesinde, sitemizin siz 

değerli üyelerinin katkıları ile 

tamamen bize ait dört sayı. Bazen 

ufak tefek eleştiriler alsak da 

genelde olumlu ve yapıcı 

eleştiriler aldık diyebilirim. 

Ancak henüz okunma ve tanıtım 

adına çok fazla bir yol kat 

ettiğimizi söylemek zor. Bunu da 

başardığımızda bir hayli mesafe 

kat edeceğimizi düşünüyorum. 

Tabi bazı dostlarımız 

“dergi basılacak mı?”, “ne zaman 

basılacak?”, nasıl temin edebiliriz 

gibi sorular sormakta. Elbette biz 

de derginin basılı halini görmek 

isteriz. Ancak biz yola bir E-

Dergi çıkarmak için çıktık. Fakat 

bu derginin basılmayacağı 

anlamına gelmiyor tabii ki. 

Elbette bu da gerçekleşecek. 

Hatta bugünkü konumumuzda bu 

iş bizim için daha da kolay. 

Ancak sizlerden dergiyi 

sahiplenme adına, tanıtım ve 

okunması adına ciddi adımlar 

atmanızı bekliyoruz.  

Bu arada ESASDER adı 

altında derneğimiz de kuruldu. 

Derneğimiz   “Türküler de, Şiirler 

de, kardeştir” ruh hali içinde 

oluşmuştur.  Kuruluşundaki bu 

ruhaniyet ile Anadolu kültürünü 

yeşertmek, geliştirmek hatta 

örnek bir evrensel değer haline 

getirmeyi amaçlayan derneğimiz,   

kültürümüze vücut veren her 

meşrep ile birlikte   “BİZ 

OLMAYI ÖZÜMSEYEN BİZ 

OLMAYI ÖNEMSEYEN dini, 

tarihi, siyasi, kültürel, edebi ve 

ruhani mecburiyet içinde biz 

olmayı güncellemeyi amaç layan 

faaliyetler de bulunmak için 

kurulmuştur. 

Derneğin Kongresi Hatay - 

Dörtyol Ticaret odasının VIP 

salonunda yapıldı. Ülkenin çeşitli 

yerlerinden gelen çeşitli illerin 

değerli şair ve yazarlarımıza 

sunulan liste oy birliği ile kabul 

edildi. Yönetime seçilen 

Şahamettin Kuzucular, Halil 

Gürkan, Ecir Demirkıran, Ozan 

Mizani Taner Karataş, Nurcan 

Ören, Mehmet Demirel ve Şahin 

Teberik'i gönülden kutluyoruz.. 

Dernek aracılığı ile 

özellikle kitap basımı noktasında 

birçok sorunu hallettik sayılır. 

Şair ve yazarlarımız bundan 

sonra gönül rahatlığı ile 

kitaplarını bastırıp dağıtımını 

yapabilecekler. 

Önümüzdeki günlerde bir 

etkinliğimiz daha olacak. 

Şimdiden düzenleyeceğimiz bir 

şiir yarışması için şairlerimizi 

göreve çağırıyoruz. 

Bir önceki sayımızda şiiri 

ele almıştık. Bu sayıda 

hikâyeciliği ele aldık. Hem 

hikâyecilik hakkında derli toplu 

teknik bilgiler verdik. Tarihçesini 

anlattık. Güzel öykülerle de 

içeriğimizi zenginleştirdik. Yine 

dergimizin e postasına gelen yazı 

ve şiirlere de yer vererek bizimle 

irtibata geçen ve bekleyen 

arkadaşlarımızın eserlerini 

değerlendirme şansı bulduk. 

Önümüzdeki sayı için 

gerekli duyuruları sitemizden 

yapacağız. Bizi izlemeye ve takip 

etmeye devam edin diyoruz. En 

önemlisi  

DERGİMİZİ: 

OKUYUN 

 OKUTUN, 

 TANITIN  

diyoruz. 

Yeni bir sayı da buluşmak 

üzere… 
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Maupassant Tarzı Olay Hikâyeciliği ve Ömer Seyfettin 

Şahamettin KUZUCULAR 

 

 

Çağdaş öykücülüğün ilk 

örnekleri İtalyan yazar 

Boccacio,  (1313, 1375)  ve 

“Decameron” adlı eseridir. 

Hümanizmin ile realizmin 

temelini atan Boccacio, (1313, 

1375) çağdaş hikâyeciliğin 

babası sayılmaktadır. Daha 

sonra Fransız Alphonse 

Daudet, Flaubertve Guy de 

Maupassant; İngiliz 

Stevenson, Dickens, Rudyard 

Kipling, Rus yazar Antuan 

Cehov, Gogol ve Tolstoy; 

Cervantes (İspanyol), 

Amerikan Edebiyatında Mark 

Twain ve John Stainbeck, 

hikâyeciliğin Dünya 

edebiyatındaki zirveleri 

olmuşlardır. 

Dünya edebiyatındaki belli 

başlı iki hikâye tarzından 

birisini Guy de Maupassant, 

diğerini ise Rus yazar Antuan 

Çehov oluşturmuş ilkine 

Maupassant – Olay 

hikâyeciliği-;  diğerine ise 

Cehov  “Durum veya Kesit” 

hikâyeciliği tarzı denmiştir.  

Çağdaş edebiyatta ise Alman 

E. T. A. Hoffmann ilk 

örneklerini verdiği Rus, Gogol 

ve Puşkin ile Amerikalı Edgar 

Allan Poe’nun geliştirdiği 

Fantastik öykücülük ile Ben 

Merkezli Öykücülük veya Post 

Modern Öykücülük diğer 

hikâye tarzları olarak 

karşımıza çıkar. 

Türk edebiyatında çağdaş 

hikâyeciliği meslek haline 

getiren belli başlı ilk öykücü 

Ömer Seyfettin’dir. Ömer 

Seyfettin ise öyküde 

Maupassant tarzını 

benimsemiş ve hikâyelerini bu 

tarzda yazmıştır.  Olay 

hikâyeciliği olayı esas alan;  

olayın başlangıç, gelişim ve 

bitiş planına dayanan bir 

hikâyeciliktir. Bu tarz 

hikâyede başlayan bir olay 

nasıl sonuçlanacağı merak 

edilecek bir hale geldikten 

sonra sonuçlanan çarpıcı bir 

olayın anlatımını esas alır.[1] 

Bu tarz öykülerde 

betimlemeler, mekânların 

belirgin fiziki özelliklerini 

ortaya koymakla sınırlı 

kalırken;  ele alınan olayın 

gerçekte yaşanmış hissi 

uyandıran,  bir olay olmasına 

dikkat edilir. Bu tarz 

öykülerdeki anlatıcı bir olayı 

en başından sonuna kadar 

izleyip aktaran birinci tekil, 

ilahi veya gözlemci bir 

anlatıcıdır. 

Maupassant tarzında esas 

unsur olaydır. Bu olay ise 

realist veya natüralist bir 

yaklaşımla ele alınmış, 

yaşanmış veya yaşanması 

muhtemel olan bir olay 

olmalıdır. Anlatılan olay 

mantığa, sosyal hayata ve 

dünyadaki doğal yaşama 

aykırı gelmemelidir.  Fakat 

buna rağmen “Müstesna 

hayatlar ve müstesna 

maceralar yaşayan”[2] 

kahramanların yaşadığı 

olayların seçildiği de dikkatten 

kaçmamaktadır.  Öyküdeki 

olay;  kurmaca veya hayal 

mahsulü;  tarihi ve yaşanmış 

bir olay olsa dahi dikkat 

çekici, ilginç bir olaydır. Bu 

ilgi çekici ve güçlü vaka, 

şiddet ve merak dozajı yüksek 

çarpıcı bir sonla biter. 

Esasında olay öykücülüğü 

antik çağlardan beri süregelen 

klasik öykülerin sistemli hale 

getirilmiş şeklidir. Başka bir 

deyişle, Maupassant, eski 

öykülerdeki destansı, 

efsanevi, masalsı veya 

mitolojik unsurları atarak;  

öyküleri realist bir yaklaşımla 

ele almış; klasik motiflerden 

arınmış sistematik bir öykü 

tekniği ve vaka planı 

oluşturmuştur. 

Olay hikâyelerinde 

müstesna bir karakter 

karşımıza çıkmakta;  bu 

karakterin yol açtığı veya 

etkilendiği bir vaka keskin bir 

çizgi ile başlayıp, gelişip;  bu 

olay nasıl bitecek, bu karakter 

ne yapacak sorusunu 

uyandırıp; çarpıcı bir şekilde 

sonlanmaktadır. Keskin 

hatlara sahip olan bu vaka 

planı okuyucunun 

yorumlamasına imkân 

vermeyen net bir olay seyrinde 

devam edip, bitmektedir. 
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Serim, düğüm ve çözüm 

bölümleri ile keskin çizgili bu 

olaydan çıkarılacak olan ders 

de yazarın belirlediği net bir 

ana fikirdir.   

Gerçek hayata aykırı 

gelmeyen olaylara yön veren 

karakterlerin portreleri; 

öykülerdeki çatışmalara karşı 

aldıkları tavırlar,  koydukları 

tepkiler,  düğüme yol açan 

karmaşa karşısında okura da 

hissettirilen duyguları ile 

ortaya çıkar. Gerçekçi olsalar 

da nadiren yaşanabilecek bu 

olaylarla karşılaşan bu 

müstesna karakterler çarpıcı 

olaylara karşı çarpıcı tepkiler 

veren, çarpıcı duygu düşünce 

ve eylemleri olan 

karakterlerdir. 

Hikâyedeki kişiler öyküde 

işlenen olay sayesinde ortaya 

çıkan,  fedakârlık, çalışkanlık, 

titizlik, korkaklık, 

kahramanlık gibi yönleri ile 

vakaya sonuç verirler. 

Öyküdeki olaylar hikâye 

kahramanlarının özel bir 

yönünü ortaya çıkaracak 

şekilde dizilirler. 

Çevre ve kahramanların 

betimlenmeleri vaka ile 

uyumlu biz düzen içinde 

aktarılır. Olay mekânları 

sosyal ve fiziki çevre detaylara 

girilmeden vakanın meydana 

gelmesini sağlayacak 

kadarıyla tasvir edilir. Olay 

hikâyelerinde mekân, sosyal 

çevre, fiziki görünüme vb. ye 

ait detaylar çok öne çıkmaz. 

Olay hikâyeciliğinde merak 

ve entrika oldukça önemlidir. 

Bu nedenle hikâye merak ve 

heyecan uyandıracak bir vaka 

dizini ve planına sahiptir.  

Olay,   serim düğüm çözüm 

planı izleğinde ve git gide 

merak ettirecek ve merakı 

artıracak bir düzen içinde 

anlatılır.  Düğüm bölümüne 

kadar tetiklenen merak, iyice 

düğümlendikten sonra çözüm 

bölümünde çarpıcı bir sonla 

biter.[3] 

Olay hikâyelerinde 

anlatının ana fikri; ders veya 

ibret alınması için anlatılan 

olaylar ile kahramanların 

tepki, tavır ve eylemlerinden 

ortaya çıkar.  Bu tip öykülerde 

olay, mantıklı bir seyir içinde 

ve olaydan çıkartılacak ders 

de bu olay ve sonucuna göre 

okura dayatılır. 

Maupassant tarzı 

öykücülükte zaman, mekân ve 

kişi unsurları vakaya bağlı 

olarak ve vakanın 

anlatılmasının gerektirdiği 

şekliyle önem kazanır. 

Öykünün tez düşüncesi, 

olayın oluş ve bitişinden 

çıkartılan belirgin bir öz 

düşünce olarak karşımıza 

çıkartılır. 

Bu tarz öykülerde vakanın 

anlatımı esas kabul edildiği 

için anlatıcının samimi, açık, 

anlaşılır, içten inandırıcı ve 

sade bir dille yazması icap 

eder. Öykücü vakanın okur 

tarafından çok iyi 

anlaşılmasını amaçlar. 

Vakanın açık, anlaşılır ve 

bariz bir şekilde 

anlatılabilmesi; dilin sade ve 

anlaşılır olmasını 

gerektirmiştir. 

Maupassant tarzının bu dil 

anlayışı, Türk Edebiyatında 

“Yeni Lisan“ adlı makaleleri ile 

dilde sadeleşmeyi, “sokakta 

konuşulan dili edebiyatın dili 

haline getirmeyi” gaye edinen 

Ömer Seyfettin’in dil anlayışı 

ile bire bir örtüşmüştür. Her 

şeyin “Türk’e has ve Türk’e 

göre” olması gerektiğini 

savunanlardan biri olan Ömer 

Seyfettin, yazdığı öyküleri de 

bu düşünme biçimi ile 

yazmıştır. Türk Tarihinin 

parlak günlerini, kahramanlık 

mücadelelerini anlatarak 

“Türklük gurur ve şuurunu 

halka aşılmak” isteyen Ömer 

Seyfettin’in olay hikâyeciliği 

tarzında ilk temsilcimiz 

olmasının nedenleri de 

bunlardır. 

Dipnotlar: 

[1] Şahamettin Kuzucular, 

Maupassant Tarzı Olay 

Hikâyeciliği ve Örneği, 

http://www.edebiyatvesanatakad

emisi.com 

[2] Özcan Bayrak, Tahsin 

Yaprak, Türk Hikâyeciliğinde 

Haldun Taner’in Yeri Ve 

Kitaplarında Yer Almayan 

“Töhmet” Adlı İlk Hikâyesi, Tarih 

Okulu Dergisi (TOD) 2013 Yıl 6, 

Sayı XV, s. 481-498. 

[3] Şahamettin Kuzucular, 

Maupassant Tarzı Olay 

Hikâyeciliği ve Örneği, 

http://www.edebiyatvesanatakad

emisi.com 
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ORMANDA 

Guy de Maupassant 

 

Belediye Başkanı, orman 

bekçisinin iki kişiye birlikte 

kendisini beklediğini haber 

verdiklerinde kahvaltı için 

sofraya oturmak üzereydi. 

 Başkan, hemen orman 

bekçisinin yanına gitti. 

Gerçekten de, bekçi Hochedur 

ayakta kendisini bekliyor ve 

ara sıra da, sert bakışlarla, 

yanında getirdiği çifti 

süzüyordu. 

Adam, kırmızı burunlu, 

beyaz saçlı ve yaşlıca biriydi. 

Sıkılmış görünüyordu. Kadın 

ise, pek şık giyimli, çok 

şişman ve parlak yanaklıydı. 

Kendilerini yakalayan 

güvenlik görevlisine meydan 

okuyan bir tavırla bakıyordu. 

Belediye Başkanı sordu: 

- Ne var, Hochedur baba, 

ne oldu? 

Orman bekçisi, olanları 

anlatmaya başladı. 

Champioux ormanlarında 

Argenteuil'e kadar uzanan 

kendi bölgesinde görevini 

yapmak için, her zamanki 

gibi, tam vaktinde dışarı 

çıkmıştı. Bağını çapalayan 

Bredel'lerin oğlu haber 

vermese, başakların 

olgunlaştığı ve de havanın 

güzel olduğu dışında ortalıkta 

olağandışı bir şey dikkatini 

çekmemişti. Bredel'lerin oğlu, 

orman bekçisini görünce: 

 - Hey, Hochedur baba, 

ormana git. Ağaçların altında 

yaşlı bir çift güvercin 

göreceksin! diye bağırmıştı. 

Bekçi Hochedur, gösterilen 

yöne gidip sık ağaçların 

arasında ilerlemiş ve duyduğu 

sözlerden ve heyecanlı nefes 

alıp verme seslerinden 

birilerini uygunsuz durumda 

suçüstü yakalamak üzere 

olduğunu anlamıştı. 

Bunun üzerine, sanki 

kaçak avlanan bir avcıyı ele 

geçirecekmiş gibi, dizlerinin 

üstünde sürünerek sessizce 

ilerlemiş ve şimdi karşılarında 

duran çifti, kendilerinden 

geçmiş bir durumda 

yakalamıştı. 

Belediye Başkanı, 

karşısında duranlara şaşkın 

şaşkın baktı. Adam 60 

yaşlarında, kadın da en az 

55'indeydi. 

Sorgulamaya erkekten 

başladı. Adam, zor duyulan 

bir sesle yanıtlıyordu soruları. 

- Adınız? 

- Nicolas Beaurain. 

- Mesleğiniz? 

- Tuhafiyeci, Martyrs 

Sokağı, Paris. 

- Bu ormanda ne 

yapıyordunuz? 

Tuhafiyeci, ellerini arkada 

kavuşturmuş, başını öne 

eğmiş koca göbeğine bakarak 

sessizce duruyordu. 

Belediye Başkanı, yeniden 

sordu. 

- Güvenlik görevlisinin 

anlattıklarını inkâr mı 

ediyorsunuz? 

- Hayır Mösyö. 

- O halde itiraf mı 

ediyorsunuz. 

- Evet Mösyö. 

- Peki, kendinizi savunmak 

için söylemek istediğiniz bir 

şey var mı? 

- Hayır, yok 

- Suç ortağınıza nerede 

rastladınız? 

- O benim karımdır, Mösyö. 

- Karınız mı? 

- Evet, Mösyö. 

- Aaa... Paris'te beraber 

yaşamıyor musunuz? 

- Evet, Mösyö. Birlikte 

yaşıyoruz! 

- Peki, ama deli misiniz 

nesiniz siz... Sabah sabah 

ormanın ortalık yerinde bu 

durumda yakalanmak için 

deli olmanız gerekir! 

Tuhafiyeci, neredeyse 

utancından ağlayacaktı. Zor 

duyulan bir sesle konuştu: 

"Bunu o istedi! Bunun 

aptalca bir şey olduğunu 

söylemiştim. Kadınlar 

kafalarına bir şeyi koydu mu, 

bilirsiniz, onları vazgeçirmek 

çok zordur". 

Şakacı biri olan Belediye 

Başkanı, gülümseyerek 

yanıtladı: 
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"Yani sizce, olması gereken 

bunun tam tersiydi. Karınız 

bunu kafasına takmasaydı, 

burada olmazdınız, öyle mi?" 

Mösyö Beaurain, bu sözler 

üzerine öfkelendi ve karısına 

dönerek: 

- Gördün mü, senin 

yüzünden ne hallere düştük? 

Hoşuna gitti mi, ha? Ahlâka 

aykırı davranıştan şu 

yaşımızda mahkemelerde 

sürüneceğiz! Dükkânı kapatıp 

işi bırakmak ve mahalleden 

taşınmak zorunda kalacağız! 

Söyle, hoşuna gitti mi? diye 

bağırdı. 

Madam Beaurain, yerinden 

kalktı ve kocasına 

bakmaksızın, hiç çekinmeden 

ve duraksamadan konuşmaya 

başladı: 

"Sayın Belediye Başkanı, 

gülünç bir duruma 

düştüğümüzü biliyorum. Bir 

avukat gibi, ya da daha 

doğrusu zavallı bir kadın 

olarak kendimizi 

savunmamıza izin verir 

misiniz? Beni dinlerseniz, bizi 

mahkemeye çıkma 

utancından kurtaracağınızı ve 

bizim yakamızı bırakacağınızı 

sanıyorum. 

Çok eskiden, gençlik 

yıllarında, bir pazar günü 

Mösyö Beaurain ile tanıştım. 

O, bir tuhafiyeci dükkânında 

çalışıyordu ben de bir hazır 

giyim mağazasında. Dün gibi 

hatırımdadır. Zaman zaman 

Pigalle caddesinde beraber 

oturduğum Rose Levêque adlı 

bir arkadaşımla, pazar 

günlerini geçirmek için 

zamana zaman buralara 

gelirdim. Rose'un bir erkek 

arkadaşı vardı. Ben yalnızdım. 

Rose'un erkek arkadaşı bizi 

buraya getirirdi. Bir cumartesi 

günü bana ertesi günü için bir 

erkek arkadaşını daha 

getireceğini söylemişti. Ne 

demek istediğini anlamıştım. 

Böyle bir şeyin gereksiz 

olduğunu söyledim ona. Ben, 

aklı başında biriydim Mösyö. 

Yine de ertesi gün, 

istasyonda Mösyö Beaurain ile 

buluştuk. O zamanlar, epey 

yakışıklıydı. Fakat ben ona 

boyun eğmeyecek ve kendimi 

bırakmayacaktım. 

Bırakmadım da... Bezons'a 

gelmiştik. Hava çok güzeldi. 

Hani şu insanın yüreğini 

uyandıran cinsten... O 

zamanlar, şimdi de öyleyim 

ya, hava güzel olduğunda 

içimi bir sevinç kaplar ve 

kırlara gittiğimde kendimi 

kaybederdim. Yeşillikler, öten 

kuşlar, rüzgârla sallanan 

başaklar, otların kokusu, hızlı 

hızlı uçan kırlangıçlar, otların 

kokusu, gelincikler ve 

papatyalar, bütün bunlar beni 

kendimden geçirir. Alışkın 

değilseniz, şampanya 

içtiğinizde nasıl etkilenirseniz, 

öyle bir şey bu! 

Güzel, yumuşak ve pırıl 

pırıl bir hava, çevrenize 

baktığınızda gözlerinizden; 

soluk aldığınızda da 

ağzınızdan doluyordu içinize. 

Rose ve arkadaşı Simon, her 

dakika öpüşüp duruyorlardı. 

Onları öyle görmek, bende 

garip duygular uyandırıyordu. 

Mösyö Beaurain ve ben, 

onların peşi sıra hiç 

konuşmadan yürüyorduk. 

İnsanlar birbirini tanımayınca 

konuşacak fazla bir şey 

bulamıyor. Mösyö Beaurain'in 

çekingen bir havası vardı ve 

onu öyle sıkıntılı görmek 

hoşuma gidiyordu. Yürüye 

yürüye küçük ormana geldik. 

Ormanın içinde hava serindi. 

Hepimiz çimlerin üzerine 

oturduk. Rose ve arkadaşı, 

benim ciddi tavrımı alaya 

alıyorlardı. Anlıyorsunuz değil 

mi, başka türlü 

davranamazdım. Rose ve 

arkadaşı, biz sanki orada 

değilmişiz gibi, hiç aldırmadan 

yeniden öpüşmeye başladılar. 

Alçak sesle bir şeyler 

konuştular ve sonra da hiçbir 

şey söylemeden kalkıp 

ormanın içlerine doğru gittiler. 

İlk kez gördüğüm bir insan 

karşısında utancımdan nasıl 

yerin dibine geçtiğimi 

kestirebiliyor musunuz? 

Onların böyle kalkıp 

gitmesinden öylesine mahcup 

olmuştum ki... Fakat bu, 

buna cesaret de vermişti! 

Konuşmaya başladım. Mösyö 

Beaurain'e ne iş yaptığını 

sordum. Biraz önce de 

söylediğim gibi, bir 

tuhafiyecide çalışıyordu. Bir 

süre konuştuk; bu onu 

yüreklendirmişti. Hemen 

benimle senli benli olmaya 

başladı; ama ben hemen 

ağzının payını verdim. Öyle 

değil mi; Beaurain?" 

Mahcubiyetinden yere 

bakan Mösyö Beaurain, yanıt 

vermedi. Madam Beaurain, 

yeniden başladı anlatmaya: 

"Bunun üzerine, benim aklı 

başında biri olduğumu anladı 

ve dürüst bir erkek gibi, 

kibarca bana kur yapmaya 

başladı. O günden sonra, her 

pazar geldi. Bana sırılsıklam 

âşık olmuştu. Ben de onu çok 

seviyordum. Beaurain, o 

zamanlar son derece yakışıklı 

bir delikanlıydı. 

 Sözün kısası, eylül ayında 

evlendik ve Martyrs 

sokağındaki dükkânımızda 

çalışmaya başladık. Yıllar 

çetin geçti Mösyö. İşler iyi 
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gitmiyordu ve pazar günleri 

artık kırlara çıkamıyorduk. 

Zaten zamanla bu 

alışkanlığımızı kaybettik. 

Kafamızda başka şeyler vardı. 

İnsan ticaretle uğraştı mı, 

çiçeklerden daha çok kasaya 

giren parayı düşünüyor. Artık 

farkında olmadan yavaş yavaş 

yaşlanıyorduk da. Aşkı ise, hiç 

düşünmüyorduk. İnsanlar bir 

şeyin eksikliğini duymadıkça, 

onun için pişmanlığa da 

kapılmıyorlar. 

Daha sonraları, işlerimiz 

düzeldi; artık geleceğimizden 

emin olmaya başladık. İşte o 

zaman bende birtakım 

değişiklikler oldu. Bunların ne 

olduğunu ve nasıl olduğunu 

gerçekten bilmiyordum! 

Yeniden bir genç kız gibi 

hayaller kurmaya başladım. 

Sokaklarda küçük arabalarda 

satılan çiçekleri görünce, 

gözyaşlarımı tutamıyordum. 

Evde otururken veya 

dükkânda kasa başındayken, 

menekşelerin kokusu gelip 

beni buluyor ve yüreğim hızlı 

hızlı çarpmaya başlıyordu! O 

zaman, yerimden kalkıp 

kapıya gidiyor ve evlerin 

damları arasından görünen 

masmavi gökyüzüne 

bakıyordum. Sokakta başınızı 

kaldırıp baktığınızda gökyüzü, 

Paris'in üzerinden kıvrıla 

kıvrıla akan bir ırmağı andırır. 

Gökteki kırlangıçlar da, 

ırmaktaki balıklara benzer. 

Benim yaşımda, böyle şeyler 

gülünç belki! Ama ne 

yaparsınız? Bütün ömrünüz 

boyunca çalışınca, bir an 

geliyor ve başka şeyler de 

yapabileceğinizi fark 

ediyorsunuz. İşte o an, içinizi 

bir pişmanlık kaplıyor! Evet 

pişmanlık... Düşünün bir 

kere, yirmi yıl boyunca ben 

de, başka kadınlar gibi kırlara 

gidebilir ve öpücükler 

devşirebilirdim. İnsanın 

sevdiğiyle birlikte ağaçların 

altında yere uzanmasının ne 

hoş olduğunu hayal 

ediyordum. Günler, geceler 

boyu hep bunu 

düşünüyordum! Ayın sulara 

vuran pırıltısını geçiriyordum 

aklımdan. 

İlk günlerde, bu 

duygularımdan Mösyö 

Beaurain'e söz etmeye cesaret 

edemedim. Benimle alay 

edeceğini ve "Hadi işinin 

başına geç de, iğne iplik 

satmaya devam et!" diyeceğini 

çok iyi biliyordum. Ayrıca, 

doğrusunu söylemek 

gerekirse, Mösyö Beaurain de 

benim için pek fazla bir şey 

ifade etmiyordu. Aynaya 

baktıkça, kendimin de artık 

başkası için pek çekici biri 

olmadığımı fark ediyordum! 

Ama aklıma parlak bir fikir 

gelmişti. Mösyö Beaurain'e, ilk 

tanıştığımız yere gitmeyi 

önerdim. İtirazsız kabul etti ve 

bu sabah saat 09.00 

sularında oraya gittik. 

Buğdayların arasına girince 

çok heyecanlandığımı 

hissettim. Kadınların yüreği 

hiç yaşlanmıyor! Gerçekten, 

artık kocamı olduğu gibi değil 

de, eskisi gibi görüyordum! 

Size yeminle söylüyorum, 

sarhoş olmuştum sanki. 

Birden kocamı öpmeye 

başladım. Onu öldürmeye 

kalkışsam, ancak bu kadar 

şaşırabilirdi! "Deli misin, ne 

oluyor sana bu sabah?..." diye 

söylenmeye başladı. Onu 

değil, yalnızca kalbimin sesini 

dinliyordum... Onu ormanın 

içlerine götürdüm... İşte hepsi 

bu! Gerçeği olduğu gibi 

anlattım size Sayın Belediye 

Başkanı". 

Belediye Başkanı, anlayışlı 

bir adamdı. Yerinden kalktı, 

gülümseyerek, "Sakin olun 

Madam, serbestsiniz; bir daha 

da ağaçların altında günah 

işlemeyin..." dedi. 
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ÜÇ NASİHAT 

Ömer SEYFETTİN 

 

Durmuş'un bir anasından 

başka kimsesi yoktu. Fakirdi. 

Ama gençti, kuvvetli idi. 

Öküzünün biri ölünce tarlasını 

süremedi. Para kazanmak, 

tekrar çiftini düzebilmek için 

gurbete gitmeye karar verdi. 

Gurbet, İstanbul demektir. 

Köyde kim çaresiz kalırsa, 

kimin işi bozulursa, İstanbul 

yolunu tutar. Durmuş da 

torbasını omuzladı. Çarıklarını 

sıktı, eline bir değnek aldı, 

gurbetçilerin arasına katıldı. 

Dere tepe aştı. Nihayet 

İstanbul'a geldi. İki gün 

hemşerilerinin kahvesinde 

pinekledi. Ne iş tutacağını 

bilmiyordu. Bir sanatı yoktu. 

— Bari uşak olayım, dedi. 

Kapı aramaya başladı. Bir 

hafta geçti. Münasip bir yer 

bulamadı. Bir gün kahvede 

Müstakim Efendi isminde birini 

salık verdiler; evi Edirnekapı'da 

idi. Durmuş gitti. Bu efendiyi 

buldu. Aksakallı, nur yüzlü bir 

ihtiyar... Eteğini öptü: 

— Uşak arıyormuşsunuz, 

beni alın efendim, dedi. 

Müstakim Efendi, onu 

tepeden tırnağa süzdü. Nereli 

olduğunu sordu. Durmuş: 

— Kastamonuluyum, dedi. 

— Evli misin? 

— Hayır. 

— Anan, baban var mı? 

— Yalnız anam var. Babam 

sizlere ömür... 

— Ne zaman İstanbul'a 

geldin? 

— On gün evvel... 

— On gün boş mu gezdin? 

— İş aradım. 

— Bulamadın mı? 

— Bulamadım. 

Kazanacağı parayı ne 

yapacağını, borcu olup 

olmadığını sordu. Durmuş'un 

verdiği cevaplardan memnun 

oldu. 

— Peki, oğlum, dedi. Ben 

seni yanıma alayım ama çok 

para veremem... 

Durmuş: 

— Ben çok para istemem 

efendim, dedi. 

— Ama ben pek az para 

veririm. 

— Ne kadar verirsiniz? 

— Bir kuruş. 

— Günde bir kuruş mu? 

— Hayır. 

— Haftada bir kuruş mu? 

— Hayır. 

Durmuş biraz şaşaladı. 

Tekrar sordu: 

— Ayda bir kuruş mu, 

efendim? 

— Hayır! Senede bir kuruş... 

Durmuş bu ihtiyar efendiyi 

kendisiyle eğleniyor sandı. 

Güldü. Önüne baktı. Utandı. 

Fakat Müstakim Efendi yine: 

— Senede bir kuruş, dedi. 

Yalnız bu kadar değil. Bir de 

öğüt vereceğim. 

Durmuş gözlerini yerden 

kaldırdı: 

— Ben öğüdü ne yapayım? 

Bana para lazım efendim. 

— Para kullanılır, biter 

yahut kaybolur, oğlum. Ama 

insanın aldığı öğüt hiç bitmez. 

Ölünceye kadar işine yarar. 

Durmuş, mahzun mahzun 

yine önüne baktı. Kuru lafın işe 

yarayacağına hiç aklı ermedi. 

Tekrar Müstakim Efendi'nin 

eteğini öptü. Çıkıp gidecekti. 

İhtiyar: 

— Dur oğlum, dedi. Şöyle 

duvarlara bak... Görüyorsun 

ya... Hep kitap dolu... Burada 

beş bin kitap var. Ben bunların 

hepsini okudum. Ömrüm ilim 

ile geçti. Saçım, sakalım kitap 

üzerinde ağardı. Aklın, paradan 

daha kıymetli, paradan daha işe 

yarar bir şey olduğuna kanaat 

getirdim. Öğüt, hazır bir akıl 

demektir. Yoksa ben sana 

senede beş on lira verebilirim. 

Fakat paradan daha çok 

kıymetli olan bir öğüt 

veriyorum. Aklın varsa kal. 

Bana hizmet et. 

Durmuş: 

— Hayır efendim, bana para 

lazım, öğüt lazım değil, dedi. 

Dışarı çıktı. Sokakta yalnız 

kalınca düşündü. Acaba bu 

paradan kıymetli olan öğüt 

neydi? Kahveye geldi. O gece 

merakından uyuyamadı. Acaba 

tek kuruşa katık olarak vereceği 

öğüt ne idi? Sabah olunca 

Edirnekapı'nın yolunu tuttu. 

Müstakim Efendi'ye gitti. 

Eteğini öptü: 

— Vereceğiniz öğüdü merak 

ettim, dedi, bir sene size hizmet 

edeceğim. 

— Pekâlâ, oğlum, sene 

nihayeti kuruşunla öğüdünü 

alırsın... 

Durmuş tam bir sene kitap 

odasını süpürdü. Bahçeyi 

belledi. Su taşıdı. Merdivenleri 

yıkadı. Camları sildi. Müstakim 

Efendi'nin her hizmetini yaptı. 

Nihayet bir sabah efendisi onu 

çağırdı: 
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— İşte oğlum yanıma gireli 

tam bir sene oldu. Kulaklarını 

iyi aç. Öğüdünü vereyim: 

"Yolunu, izini bilmediğin yere 

gitme!.." Al şu kuruşunu da... 

Durmuş, efendisinin uzattığı 

kuruşu aldı. Birdenbire canı 

sıkıldı. Büyük bir öğüt alacağını 

sanıyordu. Hâlbuki bu kuru bir 

laftı. 

— Ben bu öğüdü zaten 

biliyordum efendim, dedi. 

Müstakim Efendi güldü: 

— Biliyorsan iyi... Şimdi o 

bildiğini hatırladın, bu daha 

iyi... 

Durmuş alık alık bakakaldı. 

Demek bir sene hep bu iki çift 

laf için çalışmıştı ha... 

Efendisinin eteğini öptü. İzin 

aldı. Çıkıp gidecekti. İhtiyar 

yine dedi ki: 

— İstersen bir sene daha 

kal. Yine bir öğütle bir kuruş 

veririm. 

— Hayır, istemem efendim, 

diye Durmuş çıktı. 

Hemşerilerinin kahvesine 

gitti. Gece yine merakından 

uyuyamadı. Acaba bu vereceği 

öğüt ne idi? Bir sene sabretmiş, 

birinci öğüt için çalışmıştı. 

Şimdi meraktan çatlayacaktı. 

Acaba ikincisi ne idi? 

Dayanamadı. Kalktı, Müstakim 

Efendi'nin evine geldi. Tam bir 

sene daha hizmet etti. Sene 

nihayeti yine Müstakim Efendi 

onu çağırdı. Bu sefer kuruşu 

peşin verdi. Sonra: 

— Al öğüdünü: "Emanete 

hıyanetlik etme!" dedi. 

Durmuş'un yine canı sıkıldı: 

— Efendim, ben bu öğüdü 

biliyordum. 

— İyi ya işte... Biliyorsan 

şimdi de hatırladın. Bildiğini 

hatırlamak, yeniden bir şey 

öğrenmek kadar faydalıdır. 

Durmuş giderken efendisi 

tıpkı geçen seneki gibi: 

— Oğlum, eğer bir sene daha 

kalırsan, sana bir kuruşum, 

ama son bir öğüdüm daha var, 

dedi. 

Durmuş kabul etmedi. Çıktı. 

Hemşerilerinin kahvesine gitti. 

Bir gece, iki gece, üç gece... 

Rahat uyuyamadı. Acaba 

efendisinin bu son öğüdü ne 

idi? Belki bildiği bir şeydi. Ama 

ne idi? Hep bunu düşünüyordu. 

Sersem sersem iş aradı. 

Bulamadı. "Mademki iki senelik 

emeğim havaya gitti, bir sene 

daha uğraşır, şu son öğüdü de 

anlar, merakta kalmam" dedi. 

Tekrar geldi. Eski kapısına 

girdi. Tam bir sene daha 

Müstakim Efendi'ye hizmet etti. 

Sene nihayetinde efendisi yine 

onu çağırdı. Kuruşu eline verdi: 

— Al öğüdünü de, dedi. 

"Karını, kendin gitmediğin yere 

gece yatısına gönderme!" 

Durmuş, bu öğüde de 

omuzunu kaldırdı. İçinden 

"Dipsiz bir laf işte..." dedi. İzin 

aldı. Çıkacağı zaman efendisi 

nereye gideceğini sordu. 

— Artık memlekete efendim. 

— Başka bir yere girmeyecek 

misin? 

— Hayır. 

— Niçin? 

— Üç sene oldu gurbetteyim. 

Anam ihtiyar, gideyim bakayım, 

ne oldu? 

— Pekala oğlum; yalnız, yola 

çıkacağın zaman buraya uğra, 

sana bir hediye vereyim. Anana 

benden götür, olur mu? 

— Olur efendim, dedi. 

Hemşerilerinin kahvesine 

düştü. Bu sene memlekete 

dönecek gurbetçilere başına 

geleni anlattı. Hepsi güldüler: 

— Ulan, sen deli imişsin! 

dediler. 

Artık İstanbul'da durmak 

istemedi. Ama memlekete nasıl 

gidecekti? Cebinde üç 

kuruşundan başka on para 

yoktu. Gurbete yayan gelinirdi 

ama, gurbetten memlekete 

yayan dönülmezdi. Para 

lazımdı. Herkes kirayla sürücü 

atları tutardı. Ayakla bu sılacı 

kervanına karışmak mümkün 

değildi. Hemşerileri haline 

acıdılar. Aralarında ona bir 

beygir kiralayacak kadar para 

topladılar. Tam Üsküdar'a 

geçecekleri akşam, Durmuş, 

efendisinin evine gitti. 

— İşte gidiyorum efendim, 

dedi. 

İhtiyar kalktı, "Yolun açık 

olsun. Al şu hediyelerimi, 

anana götür" diye ona iki büyük 

somun uzattı. Durmuş içinden, 

"Hay münasebetsiz herif, şu 

gönderdiği hediyelere bak!" diye 

kızdı. Ama belli etmedi. 

Somunları aldı. Kahveye geldi. 

Heybesine koydu. Sılacılarla 

beraber Üsküdar'a geçti. Handa 

bekleyen beygirlere bindiler. 

Geceleyin, ay aydınlığında yola 

düzüldüler. Dere tepe, düz 

gittiler. Dağlar aştılar. Bir gün, 

bir ormanın kenarında taşkınca 

bir suya rast geldiler. Geçecek 

yerini bulamıyorlardı. Durmuş, 

bu kadar bir su karşısında 

hemşerilerinin ürkekliğine 

güldü. Atını suya sürecekti. 

Tam bu esnada efendisinin 

verdiği öğüt aklına geldi: 

"Yolunu, izini bilmediğin 

yere gitme!" 

Dizgini topladı. Atının ön 

ayakları suyun içinde idi. 

Yanındaki arkadaşı durmadı. 

Atını sürdü. İki adım atınca 

birdenbire suyun içinde 

kayboldu. Çıksın diye 

beklediler. Çıkmadı. O vakit 

civarda bir çoban buldular. 

Suyun geçilecek yerini 

öğrendiler. Meğerse orası bir 

girdapmış... Durmuş, 

efendisinin öğüdünü 

hatırlayarak, atını o zavallıdan 

evvel sürmediğine şükretti. Bir 

senelik hakkını helal etti. Yolda 

hemşerileri ona yiyecek de 

veriyorlardı. Bir gün karnı çok 

acıktı. "Efendinin hediye 

gönderdiği şu somunlardan 

birisini koparıp yesem" dedi. 

Elini heybesine atarken tam bir 

senelik emek sarf ederek işittiği 

öğüt aklına geldi: 

"Emanete hıyanetlik etme!" 
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Elini çekti. "Şeytana 

uymayayım" dedi. Birkaç gün, 

birkaç gece daha yürüdüler. 

Nihayet bir gün karanlık 

ormanın yanından geçiyorlardı. 

Ağaçların arasından: 

— Teslim olun! diye bir ses 

işitti. Durdu. Onunla beraber 

bütün kervan durdu. Eşkıyalar 

her tarafı çevirmişti. Efe 

meydana çıktı: 

— Canını kurtarmak isteyen 

üzerinde, başında nesi var, nesi 

yok buraya bıraksın. Selametle 

yoluna gitsin, diye haykırdı. 

Kimse davranamadı. Kimse 

kaçamadı. Eşkıyalar yolun 

gerisini de tutmuşlardı. Can 

maldan tatlı. Herkes nesi var, 

nesi yok, efenin önüne döktü. 

Senelerce emeklerle kazanılan 

lira kemerleri, altın keseleri, 

gümüş, elmas hediyeler, daha 

birçok şeyler... Durmuşa sıra 

gelince: 

— Benim bir şeyim yok, 

dedi. 

Efe inanmadı: 

— Ne demek, sen gurbetten 

gelmiyor musun? 

— Gurbetten geliyorum. 

— Çalışmadın mı? 

— Çalıştım. 

— Para kazanmadın mı? 

— Kazanmadım... 

— Yalan. 

— Vallahi kazanmadım. 

Hemşerilerime sor, istersen... 

Efe hemşerilerine sordu. 

Hepsi Durmuş'un para 

kazanmadığını, senede bir 

kuruşa hizmet ettiğini 

anlattılar. Efe, Durmuş'un 

aptallığına hem güldü, hem 

kızdı. Adamlarına: 

— Şu budalaya bir sopa 

çekin de, bir daha para 

kazanmadan gurbette kalmayı 

öğrensin, dedi. 

Durmuş'u yere yatırdılar. 

Canı çıkıncaya kadar dipçiklerle 

dövdüler. 

Sılacıların hepsi Durmuş 

gibi on parasız evlerine 

döndüler. Durmuş'un anası 

daha ziyade ihtiyarlamıştı. 

Zavallı kadın üç senedir çektiği 

sefaleti anlattı: 

— Neye para kazanmadın, a 

oğlum? diye darılacak oldu. 

Durmuş: 

— Hemşerilerim gibi 

kazansaydım, yine eşkıyalara 

kaptırarak, elim boş 

dönecektim, dedi. 

Karnı çok acıkmıştı. 

Anasından biraz yiyecek istedi. 

Kadıncağız ağlamaya başladı: 

— Bir şey yok oğlum, iki 

gündür ağzıma lokma girmedi. 

— Bari şu heybenin içinde, 

efendimin sana hediye 

gönderdiği somun var. Birisini 

kıralım, beraber yiyelim, dedi. 

Heybeden bir somun 

çıkardılar. Kırınca şangır şangır 

etrafa altınlar yayıldı. 

Şaşırdılar. Öbür somunu da 

kırdılar. Onun da içi altın dolu 

imiş. Sevinerek hepsini 

topladılar. Durmuş, iki senelik 

emeğini efendisine helâl etti. 

Eğer bir sene hizmet ederek 

aldığı "Yolunu, izini bilmediğin 

yere gitme!" öğüdünü aklına 

getirmeseydi girdapta 

boğulacaktı. İkinci sene aldığı 

"Emanete hıyanetlik etme!" 

öğüdünü hatırından çıkarsaydı, 

yolda somunları kıracak, 

altınlar meydana çıkacak, sonra 

hemşerileri gibi soyulacaktı... 

Yavaş yavaş düşündükçe, 

efendisinin ne kadar büyük, ne 

kadar akıllı bir adam olduğunu 

anlamaya başladı. Ona, 

İstanbul'da iken aylık verseydi 

ihtimal ötede beride yiyecek, 

biriktiremeyecekti. Yahut sılaya 

dönerken paralan meydanda 

gezdireceği için bir kazaya 

uğrayacaktı. Durmuş, daha çok 

düşündükçe "akıl" ın "para" dan 

kıymetli olduğuna iman etti. 

"Akıl" olmazsa "para" hiçbir işe 

yaramazdı. İşte arkadaşlarının 

hali!.. Dağ başlarında, eşkıya 

içinden, dolu kemerlerle 

geçmenin cezasını gördüler. 

Durmuş, zengin olunca tarla 

aldı. Bağ aldı. Koca bir çiftlik 

kurdu. Köyünün ağası oldu. 

Ama bir türlü evlenemiyor, yaşı 

otuzu geçtiği halde bir kız 

bulup alamıyordu. Evlenmesini 

teklif eden köy ağalarına: 

— Ben de isterim ama bir 

şartla! derdi. 

— Nasıl şart, ağa? 

— Karıyı kendi 

bulunmadığım yere misafirliğe 

göndermem. 

— Akrabalarının yanına 

göndermez misin? 

— Göndermem. 

— Anasının, babasının 

yanına da göndermez misin? 

— Kendim bulunmadığım 

hiçbir yere göndermem. 

— Niçin? 

— Bilmem... 

Durmuş, efendisinin son 

üçüncü öğüdünü bir türlü 

aklından çıkaramadı. İlk iki 

öğüdü de evvela anlayamamıştı. 

Ama sonra onların ne kadar 

faydasını gördü. Kendi 

köyünde, komşu köylerde bu 

şartla kimse kız vermiyordu. 

Herkes: 

— Biz evladımızı esir 

yapamayız, diyordu. 

Nihayet iki saat uzak bir 

köyde öksüz bir kız bulundu. 

Durmuş onu aldı. Şanına 

yakışır düğün yaptı. Mutlu 

oldu. Bir erkek çocuğu dünyaya 

geldi. Aradan dört sene geçti. 

Karısını hiçbir yere göndermedi. 

"Anca beraber kanca beraber" 

derdi. Bir gün karısının 

akrabaları geldi. Köylerinde 

düğün varmış. Durmuş'tan bir 

gece için izin istediler. 

— Hayır, olmaz, dedi. 

— Niçin? 

— Bilmem. 

Efendisinin öğüdü aklından 

çıkmıyordu. Yalvardılar, 

yakardılar. O razı olmadı. Kendi 

köylüsü de, karısının köylüsüne 

karıştı: "Zavallı kadın verem 

olacak" diye laf atmaya 

başladılar. Hep birden onun 
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üzerine düştüler. Yemin ettiler. 

Durmuş artık herkesin ısrarına 

dayanamadı. Bir gece kalmak 

üzere karısını köye yolladı. O 

akşam pişmanlığından yemek 

yiyemedi. "Niçin efendimin 

öğüdünü dinlemedim" diye 

sıkılmaya başladı. Dinlediği ilk 

öğüdünde ne büyük faydalar 

görmüştü. Şimdi son öğüdü 

dinlemediği için kim bilir ne 

büyük bir zarar görecekti? 

Duramadı. Uşaklarına atını 

hazırlattırdı. Geceleyin iki saat 

ötedeki köye yetişti. Düğün 

evinin önüne gitti. Delikanlılar 

çitlere dayanmışlar, avluda, 

meşaleler altında oynayan 

kızlara, kadınlara bakıyorlardı. 

O da yaklaştı. Karısının, 

çocuğuyla beraber bir köşede 

büzülmüş oturduğunu gördü. 

Acaba bu gece hangi 

akrabasının yanında yatacaktı. 

İçine bir kurt girdi. Döndü. 

Arkasına baktı. Bir kocakarı 

geçiyordu. Ondan bunu 

anlamak istedi. 

— Bana bak nine sana bir 

şey soracağım. 

— Sor oğlum. 

— Şu köşede çocuğuyla 

beraber bir taze oturuyor, 

görüyor musun? 

Kocakarı dikkatle baktı: 

— Görüyorum, dedi. 

— Kimin nesidir o? 

— Ah evladım, sorma. Onu 

bir zalim herif aldı, zavallı 

tazeye dünyayı zindan etti. Dört 

senedir işte, köyüne yeni 

geliyor... 

— Acayip... 

— Evet, bütün köylü zorladı 

da, bu sefer izin alabildi. Kocası 

öyle fena, zalim bir adam ki... 

Durmuş'un yüreği atmaya 

başladı. Karısının nerede 

yatacağını sordu.  

Kocakarı: 

— Bilmem, diye cevap verdi. 

Durmuş düşündü, taşındı, 

birdenbire dedi ki: 

— Beni bu gece bu kadınla 

yatırabilir sen, sana beş altın 

veririm. 

— Yiğidim ondan kolay ne 

var? 

— Demek beni onunla 

yatırabileceksin? 

— Elbet. 

— Nasıl? 

— Onun akrabaları benim 

kapı bir komşumdur. Benim 

her sözümü dinlerler. 

Avlularının sonunda tek bir oda 

vardır. Gider, onları kandırır, 

bu kadını oraya yatırırım. El 

ayak kesildikten sonra seni 

götürür gizlice bu odaya 

sokarım. 

— Doğru söyle... 

— Sen, hemen altınları ver, 

yiğidim. 

Durmuş kesesinden beş 

altını çıkardı. Kocakarıya verdi. 

Atını onun avlusuna bağladı. 

Hiddetinden tir tir titriyordu. 

Gece yarısı geçti. Kocakarı 

geldi. Onu aldı. Küçük bir 

bahçe kapısından geçirdi. Bir 

avlunun en sonundaki tek 

odaya soktu. Durmuş yüzünü 

salıyla sarmıştı. Karısı onu 

tanımadı. Hemen bağırmaya 

başladı. Durmuş sesini 

çıkarmadı. Kapıyı kitledi. 

Üzerine yürüdü. Zavallı kadın 

köşeye büzülmüş, hem 

bağırıyor, hem tekme atıyordu. 

Durmuş'u yanına hiç 

yaklaştırmadı. Akşamdan 

uyuyan oğlu yatağın 

üzerindeydi. Annesinin 

haykırmasına uyanmadı. Mışıl 

mışıl uyudu. Durmuş, karısını 

daha çok bağırtmamak için 

kapının yanına oturdu. Hiç 

sesini çıkarmadı. Bütün gece 

ağlayan kadıncağız sabaha 

karşı korkudan, yorgunluktan 

sızar gibi olmuştu. Avluda 

horozlar öttü. Durmuş yavaşça 

yatakta uyuyan çocuğunu aldı. 

Sessizce dışarı çıktı. Avluyu 

geçti. Atına bindi. Dörtnala 

köyüne döndü. Karısının 

akrabaları, gece çocuğun 

çalındığını duyunca, ne 

yapacaklarını şaşırdılar. "Ağaya 

ne cevap vereceğiz?" diye 

düşünmeye başladılar. Kocakarı 

buna da bir çare buldu: 

— Bu oda zaten eski... 

Yakınız. "Gece yangın oldu, 

çocuğu kurtaramadık" dersiniz, 

dedi. 

Onu dinlediler. Hemen odayı 

yaktılar. Ağlayarak, sızlayarak, 

Durmuş'un karısını evine 

getirdiler. Hepsinin alnında 

çatkı vardı. Dövünüp 

duruyorlardı. 

Durmuş: 

— Çocuk nerede? diye 

sordu. 

— Ah olan oldu! Gece 

odamız yandı. Çocuğu 

kurtaramadık, dediler. 

Durmuş güldü: 

— Neye ağlıyorsunuz canım, 

dedi. Başımız sağ olsun. 

Elhamdülillah genciz. Allah 

başkasını verir. 

Karısının akrabaları, 

Durmuş'un bu 

soğukkanlılığından biraz 

ferahlar gibi oldular. 

Tam bu sırada kapı açıldı. 

Durmuş'un çocuğu içeri girdi. 

Annesinin kucağına atıldı. 

Çocuğun yandığını söyleyenler 

şaşırdılar. O vakit Durmuş: 

— Gördünüz ya, yalancı 

alçaklar, niçin karımı kendimin 

bulunmadığı yere 

göndermiyormuşum, diye 

bağırdı. 

Hepsini, tekme tokat, kovdu. 

Karısına döndü: 

— Eğer gece orada bana el 

sürseydin hemen seni 

öldürecektim. İşte ibret al da, 

sakın bir daha kocandan ayrı 

bir yere gitmek isteme, dedi. 

İhtiyar efendisine üç senelik 

emeğinin hakkını da helâl etti. 
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Necip Fazıl’ın Hikâyelerinin Genel Özellikleri 

Halit YILDIRIM 

 

Necip Fazıl’ın 

Hikâyelerindeki genel 

özellikleri incelemeye 

başlamadan önce Sezai 

Karakoç’un şu tespitlerine 

kulak vermede fayda vardır: 

“Üstat Necip Fazıl, eseri, 

sözleri, davranışları ve 

jestleriyle bir bütün olarak 

düşünülmesi gerekli bir 

şahsiyetti. Bölünmez, 

parçalanmaz bir bütün. Necip 

Fazıl’ın şairliğini, 

düşünürlüğünden; 

düşünürlüğünü 

gazeteciliğinden; gazeteciliğini 

yaşantısından ayırıp 

düşünemezdiniz. Bunların 

arasına bir mesafe 

koyamazdınız. Süreklice 

yaşıyordu şiiri, düşünceyi, din 

ve ahlâk, geçmiş ve gelecek 

düşüncesini. Necip Fazıl 

demek, öyle bir kumaş demek 

idi ki, onda bütün bu 

saydıklarımdan iplikler 

birbiriyle iç içe dokunmuştu. 

En soyut düşünceden en 

somut bir eyleme geçiş 

mümkündü O’nun 

diyalektiğinde. Çünkü 

tümünü, tek bir sentez 

halinde yaşıyordu.”[1] 

Necip Fazıl Kısakürek'in 

hikâyelerinin iki önemli yönü 

bulunmaktadır. Yazar, 

okuyucuya ya bir mesaj 

iletmek yahut fikir vermek için 

hikâye türünü seçmiştir.[2] 

Necip Fazıl’ın hikâyelerinde 

ölüm, yalnızlık, korku başlıca 

temalardır. Ama bu 

öykülerdeki ölüm, korku ve 

yalnızlık temaları, yalnızca 

psikolojik bir daralmadan, 

bunalmadan ve soyutlamadan 

öte, hayatın, ölümün anlamını 

arama, anlamlandırma, 

insanların boğuşup durduğu 

varlığı bir kaos olarak 

görmekten çok, o giriftlik 

içindeki uyumun, ahengin 

zorluğu ve güzelliği ile 

derinleşme çabasıdır.[3] 

Kitaptaki hikâyelerin 

birçoğunda ölüm konusunun 

işlendiğini belirtmiştik. Necip 

Fazıl bu konuyu 'Sırtlan', 'Bir 

Yalnızlık Gecesinin Vehimleri', 

'Olabilir Oğlu Olabilir', 

'Hayalet' adlı hikâyelerinde 

olduğu gibi korku, dehşet ve 

tecessüs unsurlarıyla birlikte 

ele alır. 'Sırtlan' da yeni 

gömülmüş bir kadın cesedini 

parçalamak isteyen bir 

Sırtlanın vuruluşu, 'Bir 

Yalnızlık Gecesinin 

Vehimleri'nde ölen büyük 

babasını korku ve merakla 

seyreden bir çocuğun ölüm 

hakkındaki düşünceleri, 

'Olabilir Oğlu Olabilir' de bir 

telepati hadisesi anlatılır. Bu 

hikâyelerde hayal ve hayalet 

motiflerine de rastlarız.[4] 

Necip Fazıl ilk dönem 

öykülerinde yoğun bir şekilde 

ölüm temasını işlemiştir. 1928 

yılına rast gelen bu ilk 

öyküleriyle aynı yıllarda 

yayımlanan şiirlerini 

karşılaştırdığımızda, 

karşımıza çıkan manzara, 

Necip Fazıl’ın gerek şiirlerinde 

gerekse hikâyelerinde 

yalnızlık, korku, vehim, ölüm, 

varlık-yokluk gibi metafizik 

temaları işlediğidir.[5] 

Allah, ölüm, korku, mavera 

gibi temlerin ağır bastığı ilk 

dönem öykülerinde metafizik 

bir dikkatin egemen olduğu da 

görülür. 

Mesaj yüklü olan bu 

hikâyelerde olay belli örgüler 

etrafında gelişir. Hikâyelerinin 

büyük bir çoğunluğu gerçek 

hayat kesitlerinden oluşur. 

Hatta hayatıyla bire bir 

örtüşen hikâyeleri de vardır. 

Mesela Bir Yalnızlık Gecesinin 

Vehimleri adlı hikâyesi, kendi 

doğduğu evi ve o evde bir 

parça yaşadıklarının konu 

alır.[6] 

Elbette hiçbir sanatçının 

sanatı hayatından kopuk 

değildir, ama Necip Fazılın 

sanatı kadar hayatıyla 

örtüşen bir sahihliği de çok az 

sanatçıda bulabiliriz.[7] 

Necip Fazıl hikâyelerinde 

de hem yaşadığı çağdaki insan 

ve toplumun içinde 

bulunduğu sıkıntıları, 

çatışmaları, psikolojik hâlleri, 

bunalımlarını eşya ve tabiatın 

künhüne vâkıf olmak için 
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yaşanan hafakanları, ölüm 

gerçeği karşısında kulun 

acziyetini, mustarip “ben”in 

yalnızlığını, “ben” içinde 

yaşanan çatışmaları, 

hesaplaşmalarını ifade etmiş 

ve hem de çağın bunalımına 

karşı çıkış yollarını, çözüm 

yollarını sorgulayarak bir kez 

daha mütefekkir yönünü 

ortaya koymuştur. 

Bir kısım hikâyeleri kumar 

ve hasta kumarbaz tipi 

etrafında şekillenirken, bir 

kısmı da ölüm, yalnızlık, 

korku… vs temaları 

çerçevesinde şekillenir. [8] 

Necip Fazıl Kısakürek'in 

hikâyelerinin iki önemli yönü 

bulunmaktadır. Yazar, 

okuyucuya ya bir mesaj 

iletmek yahut fikir vermek için 

hikâye türünü seçmiştir. [9] 

Necip Fazıl’a göre 

“tomurcuk derdinde olmayan 

ağaç odundur.” O tüm 

eserlerinde tomurcukla 

özdeşleştirdiği fikrinin, 

mefkûresinin derdinde 

olmuştur. O yüzden felsefi ve 

psikolojik içerikli eserler 

vermiştir. Onun hikâyelerinde 

de psikolojik bir derinlik 

hemen fark edilir. Materyalist 

düşünceden uzaklaşma 

çabasıyla mistik, metafizik, 

yalnızlık ve trajik karakterler 

yönünde eğilim gösterir. Onun 

hikâyeleri bu türün 

gerektirdiği bir vakıa 

örgüsünün yanında ona 

yüklediği derin ve her yönüyle 

insanı sorgulayan mesajlarla 

doludur. Bu yönüyle Necip 

Fazıl hikâyeciliğimizde yeni bir 

akımın mimarı olmuştur. Bu 

akıma “Psikolojik Hikâyecilik” 

veya “Mesaj Hikâyeleri” ismini 

vermemiz içten bile değildir. 

Orhan Okay’ın da dediği 

gibi Necip Fazıl iyi bir Hikâye 

yazarıdır. Hikâyelerinde tıpkı 

şiirlerinde olduğu gibi mistik 

ve metafizik bir derinlik 

vardır. Necip Fazıl, şiir olsun, 

hikâye olsun bütün sanat 

dallarında “toplumla ilişkiye, 

estetiğe ve ferdî oluşa” önem 

vermiştir. 

Türün imkanların 

kullanmak suretiyle, kendi 

düşüncelerine uygun konular 

seçen sanatkar, fiktif 

(kurmaca) bir vakıayı 

dikkatlere sunarken olayların 

arkasındaki gerçeğe yönelir. 

Hariçteki davranış şekilleri 

insanın varlığını izaha yetmez. 

Onların açıklanması için 

davranışların arkasındaki 

gerçek sebebe yönelmek 

lazımdır. İşte bu gerçek sebebi 

bulma arzusu onu olayların 

arkasındaki sırlara götürür. 

Sır olan şeylerin anlaşılması 

için bir çaba söz konusu 

değildir. Önemli olan, 'sır' 

olarak kabul edilen şeylerin 

varlığına dikkat çekmektir. 

Onun hikâyelerindeki bütün 

unsurlar buna hizmet 

etmektedir.[10] 

Necip Fazılın hikâyelerinde 

görülen ve bazı çevrelerce 

eleştirilen bir diğer husus da 

sevdiği bazı hadiseleri, 

özdeyişleri, kendi buluşu olan 

söz gruplarını tekrarlamasıdır. 

Mesela şiirinde, piyes ve 

senaryolarında kullandığı 

“akrebin kıskacı” imgesini 

hikâyelerinde de kullanır. 

Bunun yanında “iyi insanlar 

iyi atlara bindiler ve gittiler” 

sözü de hakeza.[11] 

Necip Fazıl Kısakürek'in 

hikâyelerinin bir bütünlük arz 

ettiğini de belirtmeliyiz. İlk 

hikâyelerinden olan 'Yemek 

Yemiyen Adam' (Şehid) ile 

1967 tarihinde yayımlanan 

'Mühendis' adlı hikâye 

arasındaki benzerlik bu 

bütünlüğün en açık 

örneklerinden sadece biridir. 

Ölüm, sır, vehim, varlığın gizli 

olan 'yanlarına ulaşma arzusu 

ve psikolojik derinliği olan 

hikâyeler, kırk yılı aşkın 

(1928- 1971) bir zaman 

dilimine yayılmıştır. Son 

dönemlerinde yazarın kaleme 

aldığı bazı hikâye metinlerinde 

(özellikle 1967 ve 1971) tezli 

bir anlatım, belli bir mesajı 

açık bir biçimde ortaya 

koyma, olay örgüsünün tabii 

neticesi olan mesajın yerine, 

mesajın şekillendirdiği 

vakıalar icad etme, yazardaki 

değişme çizgisi olarak dikkati 

çekmektedir. Buna mukabil,' 

Necip Fazıl'ın hikâyeler 

yayımladığı yıllardan itibaren 

günümüze doğru geldikçe 

Türk hikâyeciliği, önemli 

değişiklikler geçirmesine 

rağmen, o, bu yeniliklere 

yönelmemiştir. 

…. 

Hikâyelerin, yazarın hayatı 

ve çevresi ile belli bir ölçüde 

de olsa, ilişkisi 

bulunmaktadır. Fiktif olma 

özelliği edebi metinler için 

esas olmakla beraber, onların 

hayat ve çevreyle ilişkisi bu 

vasıflarını ortadan kaldırmaz. 

Bir kısım hikâyecilerimizde 

olduğu gibi, Necip Fazıl da, 

bazı yaşanmış olayları, 

dinlediği maceraları 

hikâyelerinin olay örgüsünde 

kullanmıştır. Ayrıca, arkadaş 

çevresinde yer alan bir kısım 

kişilere, ad ve özelliklerinde 

değişiklikler yapmak suretiyle 
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şahıs kadrosu içinde yer 

verdiğini söyleyebiliriz. Biraz 

zorlamayla da olsa, bu ilişkiyi 

hikâye metinlerinden 

hareketle tespit etmek 

mümkün. 'Bir Yalnızlık 

Gecesinin Vehimleri'nde 

büyükbaba silueti, 'Rehinlik 

Maymun'da Sülün Baki, 

kumar tutkusunun mistik 

boyutlarının verildiği 

hikâyelerdeki hasta kumarbaz 

tipi, bunlardan sadece 

birkaçıdır. 

Burada, sadece iki 

hikâyedeki olay örgüsüyle 

yazarın iki hatırası arasındaki 

örtüşmeye dikkat çekmek 

istiyoruz. Bu hikâyeler: 'Surat' 

ve 'Mühendis'. İkisi de 1967 

tarihinde yayımlanmış. 

“Surat' Hikâyesindeki 

ressam ve yaptığı resmin 

hatırası, yazarın diğer bir 

kitabında şu şekilde karşımıza 

çıkar: 'Bir sabah salona girdiği 

vakit, Bedri Rahmi'yi 

koltuğuna gömülü, duvardaki 

tabloya deli gözlerle, sabit ve 

hareketsiz bakarken 

görmüştü: 

-Hayrola, Bedri! O ne bakış 

öyle, kendi eserine? . 

-Düşündüğüm bir şey var? 

-Neymiş o düşündüğün? 

-Göz ve görmek... Görmek 

nedir diye düşünüyorum. 

Yukarıda kısa bir 

bölümünü aldığımız hatıranın 

tamamıyla 'Surat' hikâyesi 

karşılaştırıldığında ressamın 

Bedri Rahmi olduğu, 

diyalogların da, bazı 

değişikliklere uğrayarak 

aktarıldığı daha açık bir 

şekilde görülmektedir. 

'Babıâli' adlı eserdeki, 'Göz ve 

görmek... Görmek nedir diye 

düşünüyorum! ' cümlesi 

'Surat' hikâyesinde: 'Göz 

nedir, görmek nasıl oluyor, 

diye düşünüyorum! ' (s.146) 

şeklindedir.[12] 

'Mühendis' adlı hikâyede 

ise, Zonguldak’taki kömür 

ocaklarından birinde meydana 

gelen 'çöküntü' olayı anlatılır. 

Benzer bir olay Zonguldak'ta 

yazarın başından geçmiştir. 

Başından geçen bir attan 

düşme olayını Necip Fazıl şu 

şekilde anlatır: 

'Saatlerce baygın yattı; 

ayıldığı zaman Zonguldak 

valisini ve daha birçok hatırı 

sayılır kimseyi başucunda 

buldu. Kendisini meçhul bir 

işçinin, suni teneffüs yaparak 

ve sırtlayıp köşke getirerek 

kurtardığını söylediler. Aradı, 

taradı, bağırttı, çağırttı, fakat 

HIZIR'ı andırır bu adamı 

bulamadı.' 

Bu olay, hikâyede 

değiştirilerek kömür ocağı 

çöküntüsü olmuş. Hızır denen 

ve hiç kimsenin tanımadığı 

kurtarıcı kişi, olay örgüsünün 

başkahramanı mühendisi 

çöküntü altından çıkardıktan 

sonra bulunamamıştır. 

Böylece Zonguldak ilinin 

kömür ocağını çağrıştırma 

fonksiyonundan yararlanılmış 

ve olay örgüsü buna göre 

yeniden düzenlenmiştir. 

Bu iki örnekte görüldüğü 

gibi, Necip Fazıl hikâyelerine 

konu olabilecek malzemeyi, 

değişik kaynaklardan elde 

etmiştir. Bunlardan bazılarını 

yakın çevresinden ve 

gözlemlerine bağlı olarak 

seçerken, bir kısmının 

malzemesini kendi hayat ve 

çocukluk hatıralarından 

çıkarmıştır. Onun hikâyelerini 

farklı kılan bu malzemelerden 

ziyade, onları ortaya koyma 

biçimidir.[13] 
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Hikâye Tahlili: Sanatçıyı,  Hayatı Ve İnsanı Keşfetme Yolculuğu 

Sevim KINALI 

 

Hikâyelerdeki yaşanmışlığı, 

yaşamdan izleri keşfetmek; 

belki yazarının bile fark 

edemediği güzellikleri ortaya 

çıkarabilmektir bir hikâyeyi 

tahlil etmek. Hikâyeyi tahlil 

etmek için o hikâyenin içine 

girmek ve onu yaşamak 

gerekir. Ama esas olan, 

objektif bir yaklaşım ve 

sanatsal bir birikimle eseri 

değerlendirmektir. 

Hikâyecinin edebî kişiliği ve 

yaşam öyküsü hakkında bilgi 

edinmek de hikâyenin 

değerlendirilmesi açısından 

büyük önem taşır.                                                                                                                                        

Olay örgüsünü çözmek, 

kahramanların ruh hallerini 

iyi tahlil etmek, hikâye 

tahlilinde doğru yöntemler 

izlemek önemlidir. Hikâyeyi 

hem edebî duyarlılık hem de 

eleştirmen profesyonelliğiyle 

tahlil etmeliyiz. Bir anlamda, 

hikâyenin içinde olabildiğimiz 

kadar hikâyeye dışarıdan da 

bakabilmeli ve hakkını 

vermeliyiz eserin. Yani 

hikâyenin gerçek değerini 

nesnel ölçütlerle ortaya 

koyabilmeliyiz. Bilimsel 

eleştiri ölçütleri içinde tahlil 

etmeli; tahlil etmekle beğenini 

ifade etmek arasındaki farkın 

bilincinde olmalıyız. Sadece 

kişisel değerlendirmelerle 

eserin değerini ortaya 

çıkaramayız. Öznel ve nesnel 

değerlendirmelerin ışığında 

hikâyenin gerçek değerini 

ortaya koymalıyız. Tarafsız 

tutumumuzu korumalıyız ki 

eserle ilgili tespitlerimiz 

doğruluk taşısın. Eserin 

gerçek değeri aşırı öznel 

değerlendirmelerin gölgesinde 

kalmamalı. Eleştiri türünde 

öne çıkan sanatçıların 

yapıtlarını;  izledikleri yol ve 

yöntemleri iyi okumalıyız ki 

metin tahlili konusunda doğru 

bir iş yapabilelim. Ufuk açıcı 

olabilecek farklı bir bakış 

ortaya koymalıyız.   

Metin tahlili denilince; 

eserlerinden, ufkundan, 

sanatçı kişiliğinden ve 

yöntemlerinden önemli ölçüde 

yararlanabileceğimiz önemli 

bir sanatçımızın, Mehmet 

Kaplan’ın tahlil metotlarına 

mutlaka başvurmalıyız.  Prof. 

Dr. Mehmet Kaplan’ın eleştiri 

sanatındaki önemini ve yerini 

belirten şu cümlelerle devam 

etmek istiyorum: “Mehmet 

Kaplan, eleştiri sanatının 

sistemli ve çok yönlü bir bilim 

halini almasında önemli bir 

yere sahiptir. Edebî bir eserin 

incelenmesini şerh etmenin 

ötesine götürmüş. Batı 

dünyasındaki filoloji ve 

retoriği tahlille birleştirerek 

eleştiri türüne yeni bir ufuk 

açmıştır. Edebî eserleri, devir-

şahsiyet-eser üçlemesiyle 

karşılaştırmalı biçimde 

incelemiştir.” 

Mehmet Kaplan, edebî 

eserlere yeni bir bakış açısı 

kazandırmıştır. Eserin 

sırlarını keşfetmeye 

çalışmıştır. Çünkü onun 

metin tahlili metoduna göre 

her eser biriciktir ve üzerinde 

titizlikle durulması lazımdır. 

Mehmet Kaplan,  eserleri 

değerlendirirken ortaya 

koyduğu kendine özgü 

yaklaşımıyla metin tahlili 

yolunda ilerlemek isteyenlere 

ve okurlara ışık tutmuştur. 

Bu alanda çalışanlara 

öncülük etmiştir:” Mehmet 

Kaplan, edebiyatın sistemli bir 

hâl almasında eserleriyle ve 

öğrencileriyle önemli 

hizmetlerde bunmuş bir bilim 

adamıdır. Düşünce ve duygu 

dünyasını besleyen yazar, 

eleştirmen, şair ve filozofları 

kendi potasında eritmiş, 

özgün kimliğini ortaya 

çıkarmıştır… Edebî kişiliği 

yanında bireysel özellikleri 

itibarıyla ele alınabilecek 

Kaplan, çalışma azmi, sabır ve 

iradesiyle dikkate değerdir…” 

Bir edebî metni okurken, 

duygu ve düşünce dünyamızı 

besleyen, ufkumuzu 

genişleten yanlarını keşfedip, 

o metinle bir yolculuğa çıkarız 

adeta. Her edebî metin, 

hayatımızda yeni pencereler 
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açar. Okuyup 

değerlendireceğimiz, tahlil 

edeceğimiz eserin, olumlu ve 

olumsuz yanlarını masaya 

yatırırız. Eserin, okurlara 

kazanımları, yazarın sanat 

hayatına katacakları nelerdir? 

Eseriyle nasıl bir gerçeğe 

işaret etmiştir? O eseri, aynı 

türdeki eserlerden ayıran ve 

öne çıkaran nedir? İşte bir 

anlamda bu vb. soruları 

cevaplandırırız kendimizce. 

Kaleme aldığımız yazıda, bu 

soruları cevaplandırır ve metni 

çeşitli başlıklar halinde 

incelemiş, tahlil etmiş oluruz.  

Metni tahlil ederken, 

yorumlarken, yazar veya 

şairin kişiliğini, yaşadığı 

devrin sosyal ve kültürel 

yapısını belirlemeliyiz. Eseri 

“çok yönlü bir bakış açısı” ile 

ele almalıyız. Mehmet Kaplan’ı 

diğer incelemecilerden ve tüm 

eleştirmenlerden ayıran temel 

özelliklerden en önemlisi de 

işte bu çok yönlü bakış 

açısıdır. “Kaplan, her devrin 

ve neslin kendilerine has 

temleri ve üslupları olduğunu 

düşünür. Bir eseri ele alırken 

o dönemin özelliklerini siyasal 

ve sosyal şartlarını dikkate 

alır, eseri o dönemin 

özelliklerini tanıtan bir araç 

olarak görür. Edebî eser ve 

yazıldığı devir arasındaki 

yakın ilişkiyi ‘Bir devri en iyi 

ifade eden şahsiyet, bize o 

devrin anahtarını verebilir. 

Metin tahlili, devirleri ve 

şahsiyetleri en iyi ifade eden 

münferit eserleri incelemek 

suretiyle bizi devrin veya 

şahısların mahremiyetine 

daha ziyade yaklaştırır.” 

Tahlil, bir metni anlama ve 

yorumlama etkinliğidir. Doğru 

anlamlandırmak ve 

yorumlamak için kayda değer 

bir birikime sahip olmalıyız. 

Objektifliğimizi koruyarak ve 

kendi birikimimizi, beğenimizi 

ön plana çıkarmadan eseri 

tahlil etmeliyiz. Bilimsel 

duyarlılığımızı korumalıyız.  

Eseri bir bütün olarak ele 

almalıyız. Yapı ve içeriği bir 

bütün olarak değerlendirmeli; 

hem eserin hem de sanatçının 

altyapısını tahlil sürecine 

dâhil etmeliyiz. “ Mehmet 

Kaplan, bir metni sadece 

anlamaktan ziyade yazıldığı 

dönemi, müellifinin zihinsel ve 

duygusal altyapısını, eserin 

bütünlüğünü, üslubunu, 

biçimsel yapısını da tahlil 

sürecine dâhil eder. Esere 

sadece edebiyatçı gözüyle 

bakmaz. Devir-şahsiyet-eser 

üçlemesine uygun olarak 

bazen bir sosyolog gibi devrin 

sosyal ve siyasal durumunu 

yorumlar, bazen kültürel 

etkinliklerin gelişimi için bir 

aydın olarak yol haritası çizer, 

bazen de yazarın içinde 

bulunduğu psikolojiyi 

anlamak için psikolog 

titizliğiyle davranır. Hepsinin 

birleşimi olarak nitelikli ve 

özgün bir tahlil ortaya çıkar. 

Kaplan’ın özelden genele 

metodu, her bir etkeni sürece 

dâhil eder…” 

Metin tahlilinde eserdeki 

özgünlüğü tespit edip onları 

ortaya çıkarmak da oldukça 

önemlidir. Her eser biriciktir 

ve her yazarın kendine özgü 

bir dünyası vardır. Bu 

özgünlük,  ancak özgün bir 

üslupla birleşirse ortaya 

orijinal bir eser çıkabilir. Eseri 

tahlil eden eleştirmen de bu 

orijinalliği keşfedip ortaya 

çıkarmaya çalışmalıdır. 

“Mehmet Kaplan’ın 

tahlillerinde öne çıkan bir 

diğer özellik özgünlükleri 

ortaya koymaktır. Kaplan, 

araştırmaların temel hedefinin 

özgünlük olduğunu ‘Sanat 

sahasında değer, orijinalite ile 

yakından alakalı 

bulunduğuna göre bu 

farkların tespiti edebî 

araştırmaların başlıca gayesi 

olmak icap eder” sözleriyle 

ifade eder.” 

Metin tahlili, hem tahlil 

eden hem de o tahlil metnini 

okuyan için büyük bir anlam 

ve önem taşır. Aslında eseri 

tahlil edilen sanatçı için de 

eserinin incelendiği her metin, 

eserine farklı açılardan 
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bakmasına vesile olur. Belki 

de eseriyle ilgili bu keşif 

yolculuğu, ona apayrı bir 

zenginlik sağlar ve onun için 

ufuk açıcı bir deneyim olur. 

Kısacası; her tahlil, eserin 

sanatçısını, hayatı ve insanı 

keşfetme yolculuğudur. 

Ciddiyet, profesyonellik, 

birikim, sanatsal ve insanî 

duyarlılık, objektif 

değerlendirme gibi çok önemli 

niteliklere sahip olmayı 

gerektiren sanatsal ve bilimsel 

bir uğraştır. Hakkaniyetli bir 

yaklaşımın ürünü olduğu 

sürece de her tahlil kayda 

değerdir. Böylelikle, ortaya 

konulan tahlil metni;  esere, 

sanatçıya ve okuyucuya farklı 

bir ışık tutar.  

Yazımı, Mehmet Kaplan’ın 

eleştiri esaslarına göre yapılan 

bir hikâye tahlilinden yaptığım 

alıntıyla noktalamak 

istiyorum. Kemalettin 

Tuğcu’nun “Bir Ocak Söndü” 

adlı hikâyesinin tahlilinden 

kısa bir bölüme yer verdim. 

Değerli yazarımız Kemalettin 

Tuğcu’yu ve eleştiri sanatının 

sistemli, çok yönlü bir bilim 

halini almasında önemli bir 

yere sahip olan Mehmet 

Kaplan’ı saygıyla anıyoruz.   

“…Kemalettin Tuğcu, bu 

hikâyesinde sosyologların 

yakından ilgilendiği köyden 

şehre göç konusunu ele 

almıştır. Fakat bu meseleyi 

soyut olarak değil 

somutlaştırarak, köyden şehre 

göç eden bir karı kocanın 

yaşantısından hareketle 

incelemiştir. Eseri 

değerlendirirken iç göçlerin 

ortaya çıkardığı işsizlik, 

barınma sıkıntısı ve kültür 

çatışması sorunlarını olay 

örgüsü aracılığıyla dile 

getirmiştir. Bu sosyal 

sorumluluk onun hikâyecilik 

anlayışından 

kaynaklanmaktadır. Kendi 

ifadesiyle hikâyeci ‘Aynı sosyal 

gerçeği kendi vasıtalarıyla 

ortaya koyar.’ Tuğcu da bu 

hikâyesinde köyden kente 

göçün getirdiği maddi 

sıkıntıları ve aile içi 

çözülmelerini ele almıştır…” 

“…Tahlil edilen hikâyedeki 

anne, baba ve dede 

karakterleri; Tuğcu’nun 

annesine, babasına ve 

dedesine benzemektedir. 

Tuğcu’nun ayakları doğuştan 

içe dönüktür. Tedavi için 

Tuğcu’nun ayakları tahtaya 

sarılmıştır. Kesinlikle 

sargıların açılmaması 

gerektiği, aksi takdirde sakat 

kalma riskinin olduğu 

Tuğcu’nun anne ve babasına 

söylenmiştir. Buna rağmen 

Tuğcu’nun babası Galip Bey, 

oğlu Kemalettin’in sargılarını 

açmış ve sakat kalmasına 

neden olmuştur. Tuğcu, 

ayaklarının durumundan hep 

babasını sorumlu 

tutmuştur… Bu nedenle 

Tuğcu’nun eserlerindeki 

babalar, sorumsuz, oğluna ve 

ailesine karşı ilgisiz ve sinirli 

kişilerdir. Bir Ocak Söndü adlı 

eserdeki baba da şehre 

gittikten sonra anne 

babasıyla, eşiyle ve çocuğuyla 

bağlantısını koparmış; şehrin 

eğlence hayatına dalmıştır…” 

“…Tuğcu’nun gönderme 

yaptığı bir başka sosyal 

mesele erken yaşta 

evliliklerdir. Şu an bile önemli 

bir sosyal yara olan bu konu, 

o dönemde daha yoğundur. 

Tuğcu, erken yaştaki evlilikleri 

hem erkekler hem de kızlar 

açısından ele almıştır. Eserde 

geçen ‘Körpecik kızları ziyan 

ediyorlar. Yaşamın ne 

olduğunu anlamaya 

bırakmadan, bir iş güç sahibi 

olmadan delikanlılara yükünü 

yüklüyorlar.’ Cümleleri erken 

yaştaki evliliklerin çocuklara 

yükledikleri ağır 

sorumlulukları aktarır…” 
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Bir Kahkaha Çok Pirzola 

Ahmet ZEYTİNCİ 

 

Büyüklerimiz öyle derdi 

''Bir kahkaha bir kilo pirzola'' 

Rahmetli babaannem de 

''Allah gülmekten ayırmasın.'' 

diye dua eder dururdu. Bir 

bilimsel araştırmada 

gülümseme için şu tespit 

yapılmıştır. "Göz, tüm 

vücuttaki en hızlı tepki veren 

kastır. Saniyenin 100'de biri 

sürede kasılır. Gülümsemek 

için 17 kas kullanırken, kaş 

çatmak için 43 kas harekete 

geçer.'' Öyle ise ne duruyoruz 

ki gülmeye ve güldürmeye 

çalışmak yapacağımız işlerin 

başında geliyor... Her şeyden 

önce hayata gülümseyelim... 

O bunu hak ediyor çünkü... 

Önde gelen birçok mizah 

yazarının ve benim de kabul 

ettiğim bir olgudur ki mizah 

baskının, düzensizliklerin, 

çatışmaların, anlaşmazlıkların 

çok olduğu toplumlarda 

yeşerir, boy verir. Mizah bir 

eleştiri biçimidir genelde, 

mizahçı da çoğu kere 

toplumda gördüğü 

aksaklıkları hem yazarak hem 

de çizerek diğer insanlara 

anlatmaya çalışır. Ünlü 

Avusturyalı Psikiyatr Sigmund 

Freud ''Espri; otoriteye bir 

başkaldırıyı, onun 

baskısından kurtulmayı 

simgeler.'' demiştir. ''Batı 

kaynaklarına 

göre mizahın 

kökeninin M.Ö. 

4 ve 5.yy'da 

Yunanistan'a 

kadar uzandığı 

söylenir.'' 

''Mizah insan 

anlayışını, 

yaratıcılığını 

geliştiren bir 

bakış açısıdır. 

Yaratıcılığa can katar, diri 

tutar, yaşama sevinci verir. 

İnsanın mizah duyarlılığının 

kendisini yaratıcı kıldığının 

farkında olmaması ise belki 

bir mizah unsurudur.''  

İyi bir mizah yazarı en 

başta iyi bir gözlemci 

olmalıdır. Yaşadığı toplumun 

dinamiklerini iyi analiz etmeli, 

toplumdaki değişik gruplar ile 

sosyolojik ve psikolojik açıdan 

hem inceleme hem de 

bütünleşme yollarını 

aramalıdır. Mizahçıya kimi 

zaman bir devlet dairesinde ki 

memurun yanlış ve komik 

davranışı ilham verir, kimi 

zaman iki insanın sokakta 

anlamsızca didişmesi ya da 

arkadaşından yediği dost 

kazıkları, konu olur önüne 

gelir. Sıkıntılı ve gelir düzeyi 

nispeten düşük toplumlarda 

konu sıkıntısı çekmez 

mizahçı... Zaman zaman da 

kendi ile dalga geçer, 

çaktırmadan kendini yerden 

yere vurur ki bu çok önemli 

bir olgudur, her mizahçının da 

başaramadığı bir eylemdir 

aslında... 

Bizler seksen kuşağı olarak 

anılırız. On iki eylül askeri 

darbesine kadar geçen zaman 

diliminde ortaokul ve lise 

tahsili yapıyorduk. Gırgır 

Dergisi, Fırt Dergisi, Çarşaf 

Dergisi yeni yeni çıkmaya 

başlamış ve çok kısa süre 

içinde de dünyanın sayılı 

mizah/gülmece dergileri ile 

boy ölçüşecek seviyelere 

ulaşmışlardı... Amerika 

Birleşik Devletlerinde Mad, O 

zaman ki Sovyetler Birliğinde 

Krokodil ve Türkiye'de Gırgır 
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Dergisi, Dünya Mizahının üç 

güzeliydi onlar. Zamanın iyi 

karikatürist ve mizah 

yazarları başta Oğuz Aral ve 

Tekin Aral, Altan Erbulak, 

Hasan Kaçan, Engin 

Ergönültaş, Nehar Tüblek, 

Turhan Selçuk, gibi isimler 

kendilerine has üslupları ile 

birçok tipi karikatürize 

etmişlerdi... Bizler de yeni 

yetme gençler olarak o 

dergilerin çıktığı günleri iple 

çeker ve sabah erkenden de o 

dergileri almak için bayilere 

koşar adım giderdik. Daha 

sonrasında başlayan günde 

oradan cımbızladığımız 

esprileri okulda 

arkadaşlarımıza parasız 

pulsuz satardık. 

''Türkiye'nin daha doğru 

bir deyişle Osmanlı'nın ilk 

mizah dergisi 1870 yılının 

kasım ayında basılmaya 

başlanan Diyojen'dir. Derginin 

sahibi o dönemde Teodor 

Kasap'tır. Diyojen; yayın 

hayatı boyunca muhalif bir 

çizgide ilerlemiş, hiciv türü 

eserlere sayfalarında bolca yer 

vermiştir. Türkiye mizah tarihi 

denilince akla ilk gelen 

isimlerden biri olan Namık 

Kemal'in hiciv türündeki 

çalışmaları da zamanında bu 

dergide yayınlanmıştır. 

Diyojen dergisi yayınlandığı 

dönemde sık sık cezalar almış 

ve kapatılmış, son olarak 

aralarında Piyale Madra, 

Ferhan Şensoy, Çetin Altan, 

Enis Batur gibi isimlerin de 

bulunduğu ünlü mizahçılar 

tarafından yeniden 

yayınlanmış ancak kalıcı 

olamamıştır.'' 

Altmış sekiz ve seksenli 

yıllar ki sanırım yaşını başını 

almış birçok insanda 

unutmamış ve 

unutmayacaktır, çok acı 

günlerdi yurdumuz ve 

insanlarımız için. Sokaklarda 

insanlar birbirine acımadan 

silah sıkarken, biz bu acıları 

biraz olsun gülmece ile mizahi 

yönlerimiz ile atlatmaya ve 

hayata tutunmaya 

çalışıyorduk. Aziz Nesin'in, 

Muzaffer İzgü'nün, Kandemir 

Konduk'un, Haldun Taner'in, 

Rıfat Ilgaz'ın, Oğuz Aral'ın 

zirve yaptığı yıllardı o seneler. 

Sonra Nejat Uygur, Devekuşu 

Kabare, Ferhan Şensoy, yine 

aynı yıllarda Hababam Sınıfı 

serisi ve Kemal Sunal, Zeki 

Alasya, Metin Akpınar 

yaşadıkları döneme 

damgalarını vurmuşlardır. 

Yaşadığı yıllarda ve 

günümüzde de dünyanın en 

büyük mizah yazarlarından 

biri olarak kabul edilen Aziz 

Nesin 1956 ve 1957 yılında iki 

sene üst üste ''Kazan Töreni 

ve Fil Hamdi adlı öyküleri ile 

İtalya'da Altın Palmiye 

almıştır. Ayrıca yurt içinde ve 

yurt dışında daha birçok 

ödüle layık görülmüştür. 

Eserleri İngilizce'den Rusça'ya 

Fransızca'dan Yunanca'ya 

hatta Japonca'ya, Çince'ye 

kadar birçok dile çevrilmiştir. 

Bizler yaşadığı dönemlerde 

halkın sevgilisi olmuş, 

Nasrettin Hocayı, Bekri 

Mustafa’yı, İncili Çavuş’u, 

Hacivat ile Karagöz’ü, Orta 

Oyununda ki Kavuklu ile 

Pişekarı nasıl unuturuz, nasıl 

akıldan çıkartırız? Yaşadıkları 

zamana hal ve hareketleri, 

ağızlarından çıkan ve cuk 

oturan sözler ile damga vuran 

bu insanlar içinde 

bulundukları topluma da belli 

nispette yol gösterici 

olmuşlardır... Kimi zaman hiç 

çekinmeden baştaki kralları, 

padişahları, devlet adamlarını 

bile canları pahasına yerden 

yere vurmuşlardır... 

''Türk edebiyatında gerçek 

anlamda ilk mizah ürünleri 

masallar, fıkralar ve seyirlik 
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oyunlardır. Divan 

edebiyatında da sık 

rastlanmamakla birlikte 

mizah yer almıştır. Tanzimat 

döneminde Türk mizahının 

çehresi geniş ölçüde değişmiş, 

Teodor Kasap ve Direktör Ali 

Bey'in Fransız edebiyatının 

etkisiyle yazdıkları tiyatro 

eserleri önem kazanmıştır. 

Şinasi'nin Şair Evlenmesi, 

Ziya Paşa'nın Zafername 

Şerhi, Namık Kemal'in imzasız 

fıkra ve yergileri bu tiyatro 

eserlerini izledi. II. 

Meşrutiyet'le birlikte Türk 

mizah edebiyatı büyük 

gelişme gösterdi. Baha Tevfik, 

Peyami Safa, Ömer Seyfettin, 

Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan 

Seyfi Orhon gibi birçok yazar 

mizah yazılarıyla ünlendi.'' 

Mizahtan bahsetmişken bir 

fıkra örneği de vermeden 

geçmeyelim ki fıkralar 

küsmesin bize... 

Akıl Hastanesinde 

Akıl hastanesinde doktor 

iki hastasına: 

-Şu dolabı beraber yukarı 

çıkarın! dedi 

Biraz sonra hastalardan 

birinin dolabı omuzlamış, 

oflaya puflaya yukarı 

çıkardığını gördü: 

-Oğlum, hani diğer 

arkadaşın? Ben size dolabı 

beraber taşıyın demiştim! 

-Arkadaşım dolabın içinde 

rafları taşıyor doktor bey! 

Mizahi anlatımının en 

büyük özelliği güldürürken 

aynı zamanda 

düşündürmektir de kişiyi... 

Diğer bir amacı da 

aksaklıkları ortaya çıkarıp 

eleştirmektir. Mizahi unsurları 

oluşturmada karşılaştırmalar, 

durumlar, hareketler, kelime 

ve kelime gruplarından da 

yararlanılabilir. Bu anlatımda 

dil, bir olayı anlatmak için 

kullanılır. ''Mizahi anlatımda 

kusurlara, eksikliklere, 

hatalara dikkati 

yoğunlaştırabilmek için 

abartmalardan çokça 

yararlanılır.'' 

Bilimsel bir makalede 

mizahın, kişinin stres ile baş 

etmesi konusunda kişiye nasıl 

yardımcı olduğu şöyle ifade 

edilmiştir. ''Mizah; yaşamdaki 

durumların acayipliğini ya da 

uygunsuzluğunu şakacı 

biçimde keşfetme, ifade etme 

ya da onaylama yoluyla sağlığı 

ve iyiliği geliştiren her türlü 

girişim olarak tanımlanmakta 

ve fiziksel, duygusal, bilişsel, 

sosyal ve spiritüel anlamda 

iyileşme ya da baş etme için 

hastalığın tamamlayıcı bir 

tedavisi olarak 

kullanılabileceği ifade 

edilmektedir. Mizah; stres 

yaratan durumlarda, bireyin 

kendisini stres yaratan bu 

durumdan bilişsel olarak 

ayrıştırarak olaya uzaktan 

bakmasını, böylece eski 

olumsuz düşüncelerini 

bırakarak yeni ve gerçekçi 

düşünce ve davranış 

seçenekleri oluşturmasını 

sağlar. Böylece birey, daha 

olumlu duygular hissetmeye 

başlar, yaşanan bu duygu 

stresi daha baş edilir 

kılabilir.'' 

Hani bir şarkıda da var ya 

''Gülmek sana yakışıyor, 

gülmek sana yakışıyor.'' 

İnsana gerçekten gülmek 

yakışıyor. Dileyelim 

ağladığımız günler az 

güldüğümüz günler çok olsun. 

Dünya mizah ile daha da 

yaşanılır, daha da katlanılır 

bir gezegen olacaktır. Bir 

kahkaha bir kilo pirzola, çok 

kahkaha çok pirzola. Pirzola 

yemek varken, niye azı ile 

kuru ve yavan şeyler ile 

yetinmek zorunda kalasınız 

ki? Hepinize en derin sevgi ve 

saygılar... 
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ÇEHOV TARZI ÖYKÜCÜLÜK 

Şahamettin KUZUCULAR 

 

19 yy’ın iki büyük 

öykücüsü, öykücülük 

alanında iki ayrı öykü 

tekniğinin oluşmasını 

sağladı.  Birisi Fransız öykücü 

Guy de Maupassant, diğeri 

Rus yazar Antuan Çehov olan 

bu iki yazar dünya 

edebiyatındaki belli başlı iki 

tarzı meydana 

getirmişlerdir.  Bu nlar 

Maupassant’ın tarzı olan Olay 

hikâyeciliği ile  Antuan Çehov 

tarafından oluşturulan “ 

Durum veya kesit “ 

hikâyeciliğidir.  

Maupassant Tarzı‘nın 

önerdiği şekil klasik 

öykücülüğün sistemli hale 

getirilmesidir.. Öyküde olay 

esastır.  Zaman, mekân ve kişi 

unsurları bu esasa bağlı 

olarak ve vakanın 

anlatılmasının gerektirdiği 

şekliyle öyküde önem kazanır. 

Olay öykücülüğü vakanın 

serim düğüm çözüm 

bölümlerinde olması gereken 

aşamalar içinde ve nasıl 

biteceği merak ettirilecek bir 

plan içinde sıralanır. 

Öykünün tez düşüncesi, ana 

fikir, olayın oluş ve bitişinden 

çıkartılan bir düşünce olarak 

belirlenir. Maupassant tarzı 

hikâye ya da olay hikâyeciliği 

olarak adlandırılmıştır. Olay 

hikâyesi, belli bir olayın 

etrafında gelişir. Hikâyede asıl 

olan "olay" dır. Okuyucunun 

hikâyeyi şöyle ya da böyle 

yorumlamasına imkân 

verilmez. Çünkü hikâye deki 

olay, mantıklı bir seyir hâlinde 

takip eder. Kişilerin portreleri, 

özenle ve ayrıntılı olarak 

çizilir.[1]  

Durum veya kesit 

hikâyeciliği denilen Cehov 

tarzı hikâyede ise olay 

önemsiz bir hale gelir. Daha 

doğrusu serim düğüm çözüm 

şeklinde sıralanan bir olayın 

anlatımı öykünün temeli 

değildir.  Bu tarz hikâyelerde 

bin anlık bir düşünce, durum, 

akla gelen bir imge, ya da 

hayatın veya o anın içinde 

oluşan bir kesit öykünün 

temelini oluşturur. Başlayıp 

düğümlenen ve çözülen bir 

vaka değil, günlük yaşamın 

her hangi bir kesitini ele alıp 

anlatan öykülerdir. Böyle 

olunca olay hikâyeciliğindeki 

Serim, düğüm, çözüm planına 

uyulma amacı ortadan kalkar. 

Bir çözüm olmayınca öykünün 

belli bir sonu da yoktur.    

Olay Hikâyeciliğinde merak 

ve entrika öykünün hareket ve 

odak noktasıdır. Kesit 

öykücülüğünde merak ve 

heyecandan çok duygu, 

düşünce ve hayaller önem 

kazanır. Hikâyede asıl olan 

şey  "olay" olmadığından ya da 

aşamasına göre takip edilip 

bitirilen bir vaka 

olmadığından hikâye, bittiği 

zaman her şey de bitmiş 

değildir. Aksine, Hikâye, asıl 

bundan sonra başlıyor 

demektir. Zira kişiler 

tamamıyla tanıtılmadığı, 

olaylarda ve yargılarda 

kesinlik hâkim olmadığı, 

ortaya çıkan bir netice 

bulunmadığı için öykü 

okurların açısından bitmemiş 

bir durum olarak kalır.    

Bu öykücülük tarzında 

kişiler kendi doğal 

ortamlarında hissettirilir. 

Olayların ve durumların akışı 

anlatıcının bakış açısından 
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belli bir yön kazanırken 

okurlarından arzu ettiği gibi 

yön vermelerine olanak tanır. 

Yargılar, çıkarımlar kesinlik 

taşımaz. Anlatıcı konuya 

kendi açısından bakışını ve 

yorumladığını belli eder. 

Okura belli bir son, düşünce 

veya sonuç da telkin etmez. 

Bu konuda bu kahraman 

şöyle düşündü davrandı edası 

içindedir. Ortaya atılan 

durum ve kesit hakkında 

okurun özgürce ve kendince 

yorumlar yapmasına olanak 

verecek bir yaklaşım 

sergilenir.  Sonuç 

okuyucunun hayal gücüne 

bırakılır.  

Çehov tarzı hikâyenin 

başlangıcı ve sonu yoktur. 

Esasında başlangıç bir obje, 

akla gelen bir soru, çok basit, 

çok sıradan gündelik bir hal 

içinde ve bir anda akla gelen 

bir soru vb dir. Bu esasa 

dayalı ortaya çıkan konu 

üzerinde gelişen hayaller, 

düşünceler, durumlar 

yorumlamalar vb  bir düğüm 

hâlinde veya  olay örgüsü 

içinde verilmez.  Böyle olunca 

aksiyon halinde devam eden 

bir vaka ortada 

yoktur.  Aktarılan ve izlenen 

bir aksiyon olmayınca 

kişilerin karakterleri, tavırları 

ve hareketlerine izahat 

getirecek olan fiziki 

betimlemelere ihtiyaç 

kalmamaktadır. Öyküdeki 

Kişilerin fiziki yapıları önemsiz 

kalırken o andaki yorumları, 

durumları, sosyal hayatta 

karşılaştıkları sorunları, 

tutum ve tavırları önem 

kazanır. Bu yüzden kişiler 

hakkında fazla bilgi 

verilmeden, anlatılmak 

istenen mesaj okuyucuya 

aktarılır.    

Çehov tarzı hikâyede 

gerçek yaşam biraz daha 

soyut kalır. Esasında gerçek 

yaşamın kişilerin ruh 

haletline yansıyan,  soyut 

düşünceler oluşturan yanı 

öykü tarzının bahsidir.  

Öyküde aktarılan 

durumlarda kesinlik hâkim 

olmadığı için okuyucunun 

hayal kurması devamlı 

hareket hâlindedir ve 

okurların kendilerine göre 

yorumlar yapmasına zemin 

hazırlanmıştır.  

Çehov tarzı hikâye özenle 

seçilmiş merak edilebilecek 

olaylardan oluşmaz. Her 

zaman, her yerde ve her 

insanın yasayabileceği günlük 

hayat içindeki alelade 

durumlar öykünün çıkış 

noktasıdır.. “Okuyucuyu 

heyecana sevk edecek 

entrikalardan uzak durulur. 

Eğer büyük bir çatışma 

yaşanacaksa, bu kısım ya 

atlanır ya da özetlenir; gerilim 

bir hayli zayıftır.”  

Bu tarz öykülerde öyküdeki 

bahsi ortaya çıkaran obje, 

nesne, durum kesit öykünün 

hemen başında ortaya 

çıkar.  Örneğin Sait Faik’in “ 

Sinagrit Baba“ adlı öyküsünde 

anlatıcı sahilde ve balıkçılar 

arasında dolaşırken bir dülger 

balığı görür. Anlatıcı bu 

objeden hareketle dülger 

balığının hayatı hakkında bir 

takım hayaller kurar ve öykü 

bu hayaller üzerinden anlatır. 

Dülger balığı iri güçlü bir 

balıktır. Diğer balıkların 

hayatına çeki düzen 

vermekten bıkmış, bir 

balıkçının oltasına takılıp 

intihar etmeye karar 

vermiştir. “ Çünkü bir kişinin 

çabasıyla dünya 

düzelmeyecektir.” Bari iyi bir 

adamın oltasına takılmak için 

oltaları koklayarak 

balıkçıların iyi veya kötü bir 

insan olup olmadıklarını 

anlamaya çalışır. Fakat 

oltacıların hepsinin kötü 

kalpli olduğuna hükmetmiştir. 

Bir oltacının iyi bir adam 

olduğu vehmine kapılarak 

onun oltasına tutulur. Fakat 

adamı görür görmez onun da 

haris, pis, içten pazarlıklı 

olduğunu görüp yanıldığını 

anlar. Bu öyküde 

anlatılanların o an içinde 

kurulan hayallerden oluştuğu 

okurlara ayan beyan belli 

edilmektedir.  

Yalın olmak, abartıya ve 

ihtişama yer vermemek bu 

tarzın bir özelliği sayılabilir. 

Şaşalı olaylar, tumturaklı 

laflar, yüce duygular, abartılı 

coşkular bu tarz öykücülerin 

sevdiği şeyler değildir.  Aksine 

Gündelik hayatın doğallığı, 

kişilerin sıradan oluşu, 

vakaların basitliği bu tarzdaki 

öykülerin temel özelliği 

olmaktadır.  Maksim 

Gorki'nin de dediği gibi Çehov, 

"Hayatı boyunca hep kendi 

ruhsal bütünlüğü içinde 

yaşadı; her zaman kendisi 

olmayı, iç özgürlünü korumayı 

başardı. Başkalarının özellikle 

de daha kaba insanların 

Anton Çehov'dan 

beklediklerine hiç aldırmadı... 

Bu güzel yalınlığın içinde, 

kendisi de yalın, gerçek ve 

içten olan her şeyi sevdi ve 

kendine özgü bir güçle 

başkalarına da yalın olmayı 

öğretti."[1] Cehov’un bu ruh 

hali bu öykü tarzının 

tekniğine yansımıştır demek 

asla yanlış olmayacaktır.  

Esendal’ın “ Mendil Altında 

“ adlı öyküsü de Cehov tarzı 

öykücülüğün tekniğini ve 

yöntemini ifade açısından 

ilginçtir.  Öykü ekonomik 

yönden sıkıntıda olan, öğlen 

uykusuna yatan bir memurun 

sineklerden kurtulmak ve 

uyuklamak için yüzüne 

mendil örtmesiyle başlar. 

Gözlerini kapayan memur iş 

yerindeki sorunları tayin ve 
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terfi ile ilgili anılarını 

darmadağınık bir şekilde 

düşünüp gözden geçirir. Adam 

bu düşünceler yüzünden 

uyumayı başaramaz. Mendilin 

yüze örtülmesi ile başlayan 

öykü, mendilin yüzden 

alınması ile son bulur  

Örneklerde de 

görülebileceği gibi Çehov tarzı 

hikâyenin kahramanları 

özenle seçilmiş, idealize 

edilmiş kişiler değildir.  Onlar, 

ayrıcalıkları olmayan ve her 

zaman çevremizde 

görebileceğimiz insanlardır. 

Çehov tarzında çarpıcı kişiler 

değil, ama hayatın çarpıcı 

özellikleri vurgulanır.  

  “Çehov'un öykülerinde 

devamlı ve güçlü bir ironi 

vardır. İnsanı her yönüyle 

yansıtır öykülerine ve hem iyi, 

hem kötü yanlarını gösterir. 

Hem burjuvazinin 

ikiyüzlülüğüyle, hem de 

köylünün maddiyata dayanan 

ve hislere pek yer vermeyen 

dünyasıyla çok keskin bir 

şekilde dalga geçer ve bunu da 

kendi yorumlarını eklemeden 

yaptığı için okuyucunun birçok 

şeyi net bir şekilde görmesini 

sağlar”[2]  

Sosyal eleştiri yerli 

öykücülerimizin öykülerinde 

de ana malzemedir. Sait 

Faik’in bu tarz öykülerinde 

İroni zaman zaman karşımıza 

çıkabilen özelliktir. Fakat yerli 

yazarlarımızın Cehov tarzı 

öykülerinde, mizah güçlü bir 

öğe değildir.  Bununla birlikte, 

bizdeki öykülerde hayatın 

zorlukları, yaşam mücadelesi, 

sosyal sorunlar, ekonomik 

buhranlar, sosyal çevrede 

yaşanan çekişmeler, 

çarpıklıklar, sıradan 

insanların özlemleri, 

yaşamlarından kesitler, 

gündelik dertler ve uğraşlar 

özellikle seçilen ve tercih 

edilen konulardır.  

Bu türün edebiyatımızdaki 

en önemli temsilcisi olan Sait 

Faik toplumun problemlerine 

değil bireyin toplum içindeki 

sorunlarına yönelmiş, 

öykülerinde çoğunlukla 

kendisinden yola çıkarak 

bireylerin insan olarak ve 

sosyal hayatlarındaki 

gerçekliklerini anlamaya 

çalışmıştır.  “ Çoğunlukla 

şehirli alt sınıfın hayatını 

yazan Abasıyanık, balıkçı, 

işsiz, kıraathane sahibi gibi 

karakterleri anlattı. İnsanların 

yaşama biçimlerini, 

isteklerini, tasalarını, 

korkularını ve sevinçlerini 

irdeleyerek, toplum 

meselelerinden çok "insanı ele 

alan sanatçılar" sınıfında yer 

aldı.”(2) 

Çehov tarzı hikâyenin 

muhtevası, gündelik 

durumlardır. Konuyu ve ana 

fikri sezmek, okura 

bırakılmıştır. İnsanlara ve 

öyküdeki kişilere dair 

psikolojik hallerinin 

sezdirilmesi öykünün amacı 

olur. Öykülerin kahramanları 

karakterleri üzerinde çok 

durulmayan tespit edilmiş 

konular üzerinde yorumlarda 

bulunan, kişisel düşüncelerini 

iddiasız, ispatsız olarak ifade 

eden düşüncelerini okura 

dikte etmeye kalkışmayan iç 

konuşmalar yapan 

kimselerdir. Okur onların 

gözünden onların durumlarını 

değerlendirir. Öykücüler 

yansıttıkları tespitlerini okura 

telkin etmek veya kabul 

ettirmek amacında değildir. 

Çehov hikâye anlayışını şöyle 

dile getirmiştir: "Kaleme 

alınan konular, "sade" olmalı. 

Piyer Semenovi, Maira 

İvanovna ile nasıl evlendi 

gibi... Hem sonra, yok 

psikoloji tahlilleri, yok hikâye, 

yok bilmem ne imiş! Bunlar 

hep özenti... Hatırınıza ilk 

gelen başlığı koyun, kılı kırk 

yarmayın, tırnak, çizgi gibi 

işaretleri çok az kullanmaya 

bakın, gösteriştir bu. Benim 

işim anlatmaktır. Ancak, onu 

başarabilirim.[3]  

Çehov tarzı öykülerin 

kişileri en sıradan insanlardır. 

En sıradan insanların en 

sıradan sorunları, hayalleri, 

hayat ile meşgaleleri ele alınır. 

Bu tipler gerçek hayatta ve 

her yerde rastlanılan, memur, 

işçi, işsiz, vasat işlerle meşgul 

olan vasat bir hayat yaşayan 

özelliksiz kişilerdir. Gündelik 

işlere takılan bu insanların 

gündelik ve basit sorunları 

öyküye malzeme olur.  

Çehov tarzı öykülerde 

mekân üzerinde çok durulan 

önemli öğe değildir. Birkaç 

kelimeyle ana hatları anlatılan 

durumun veya kesitin ortaya 

belirginleşmesine yardımcı 

olabilecek ölçüde betimlenen 

bir işlev üstlenir.    

Çehov tarzı hikâyede 

anlatıcının yetkileri bir hayli 

dar kapsamlıdır. Anlatım 

kesin yargılar çıkarmayan, 

anlatıcın yorum bakış 

açsınsın doğruluğunu telkin 

etmeye kalkışmayan, belli bir 

düşünce dikte etmeye 

uğraşamayan bir anlatıcıdır. 

Dolayısıyla pek çok şey 

okuyucunun muhayyilesine 

bırakılmıştır. Gösterme, ispat, 

kanıtlama ya da dikte ettirme 

çabası olmayan hatta bunun 

aksine davranan Çehov 

tarzında  sezdirme daha 

önceliklidir  

Çehov tarzının bizdeki ilk 

temsilcisi Memduh Şevket 

Esendal’dır. Daha sonra Sait 

Faik bu tarzı edebiyatımıza 

yerleştirmiş ve hikâyelerinde 

bu tarzı başarıyla 

uygulamıştır. Bizdeki 

Akabinde Tarık Buğra’da 

öykülerini bu tarz ile 

yazmıştır. 
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MEMUR'UN ÖLÜMÜ 

Anton ÇEHOV 

Bir gece, mümeyyiz İvan 

Dimitriç Çerviakov, ikinci sıra 
koltuklardan birine oturmuş, 

dürbünle "Kornevil Çanları"nı 

seyrediyordu. Çerviakov 

seyrediyor, saadetin en 

yükseklerine ulaştığını 

duyuyordu. Derken birdenbire 

yüzü buruştu. Gözleri kaydı, 

soluğu kesildi. Dürbünü 

gözünden ayırdı, eğildi ve... 

Hapşuuu diye aksırdı. Bildiğiniz 

gibi aksırık, hiçbir yerde, hiç 

kimseye yasak edilmemiştir. 

Köylüler de aksırır emniyet 

âmirleri de ak-sırır, hatta bazen 
müşavirlerin bile aksırdığı olur. 

Herkes aksırır. Çerviakov hiç de 

bozulmadı, mendili ile ağzını 

burnunu sildi, nazik bir insan 

gibi, kimseyi rahatsız edip 

etmediğini anlamak için çıralına 

bakındı. Ve derhal mahcup 

olmak zorunda kaldı. Önünde, 

birinci sıra koltuklardan birinde 

oturmakla olan yaştı bir zatın, 

dazlak kafasını, ensesini 

eldiveni ile dikkatle silmekle 

olduğunu, bir şeyler 

mırıldandığını gördü. Çerviakov, 
ihtiyarın ulaştırma 

bakanlığında çalışan sivil 

generallerden Brizialov 

olduğunu tanımakta gecikmedi; 

—Adamın üstünü başını 

berbat etlim, diye düşündü. 

Gerçi, benim âmirim değil, 

yabancı ama ne de olsa hoş bir 

şey değil. Özür dilemeliyim. 

Çerviakov öksürdü gövdesini 

biraz daha ileri doğru verdi. 

Generalin kulağına: 

—Af buyurun efendimiz, diye 

fısıldadı, üstünüzü başınızı 

berbat ettim, istemeyerek oldu.  

—Zararı yok, zararı yok! 

—Allah rızası için af 

buyurun! Ama ben... Böyle 

olmasını istemezdim. 

—Fakat oturunuz rica 

ederim. Bırakın da dinleyeyim! 

Çerviakov utandı, alık alık 

sırıttı, sahneye bakmaya 
başladı. Tiyatroyu seyrediyor 

ama zevk almıyordu. İçini bir 

kurt kemirmeğe başlamıştı. 

Perde arasında Brizjalov'a 

yaklaştı yanı başın-da yürüdü, 

ürkekliğini yenerek mırıldandı:  

—Efendimiz, üstünüzü 

başınızı berbat ettim. Af 
buyurun! Hâlbuki ben... hiç de 

böyle olmasını istemiyordum. 

General: 

—Yeter artık canım, ben onu 
unutmuştum bile, hâlbuki siz 

boyuna tekrarlayıp 

duruyorsunuz, diye söylendi, 

alt dudağını da hızlı hızlı 

oynatmaya başladı. 

Çerviakov, şüpheli şüpheli 

generale bakarak: "Unutmuş 

ama gözleri hain hain bakıyor, 

konuşmak bile istemiyor" diye 

düşündü. Bunun bir tabiat 

kanunu olduğunu kendisine 

anlatmalı idim. Yoksa herif 

tükürmek istediğimi sanabilir. 

Şimdi sanmasa bile, sonra 
sanabilir."Çerviakov evine 

gelince ettiği kabalığı karısına 

anlattı. Karısı, görünüşe göre, 

olup bileni pek de umursamadı. 

Yalnız korktu, ama Brizjalov'un 

bir "Yabancı" olduğunu 

öğrenince rahat, bir nefes aldı: 

— Neyse sen yine gidip 

ondan özür dile, dedi. Sosyete 

hayatında nasıl hareket 

edileceğini bilmediğini sanabilir. 

—Bütün mesele işte burada 

ya! Ben özür diledim ama o 

biraz tuhaf davrandı. Akla 

yakın bir tek söz söylemedi. Hoş 

konuşmaya da vakti yoktu ya. 

Ertesi gün Çerviakov yeni 

üniformasını giydi, traş oldu, 

meseleyi Brizjalov'a anlatmaya 

gitti. Brizjalov'un bekleme 

odasına girince orada birçok 

ricacılar, bunların arasında da, 

ricacıların dertlerini dinlemeğe 

başlamış olan Brizjalov'u gördü. 

General birkaç ricacının derdini 

dinledikten sonra gözlerini 

Çerviakov' a kaldırdı.  

Mümeyyiz: 

— Dün gece "Arkadi" de, diye 

anlatmaya başladı, eğer 

hatırlarsanız efendim, aksırdım 

ve istemeyerek üstünüzü 

başınızı berbat etmiştim. Af. 

Sivil general: 

—Ne saçma şey. Aman 

Yarabbi! diye mırıldandı ve bir 

başka ziyaretçiye dönerek; Siz 

ne istiyorsunuz? diye sordu. 

Çerviakov sarararak: 

"Konuşmak istemiyor diye 

düşündü. Demek ki kızıyor, 
Hayır bunu böyle 

bırakmamalıyım, ona 

anlatmalıyım. " 

Sivil general son ricacı ile 
konuşmasını bitirip çalışma 

odasına doğru yürüyünce, 

Çerviakov da arkasından 

yürüdü. 

—Efendimiz, diye mırıldandı, 
efendimizi rahatsız etmek 

cesaretinde bulunuyorsam, bu 

sadece içimdeki pişmanlık 

duygusundan ileri geliyor. Siz 

de bilirsiniz ki efendimiz, 

isteyerek yapmadım. Sivil 

general ağlamaklı suratını astı, 

elini sallayarak:  

—Fakat efendim siz benimle 

düpedüz alay ediyorsunuz! 

dedi, kapının arkasında 

kayboldu. 

Çerviakov evine giderken 

böyle düşünüyordu. Generale 

mektup yazmalı. Düşündü 

taşındı, ama bu mektubu bir 

türlü toparlayıp yazamadı. 

Ertesi gün kendisinin gidip işi 

anlatması lâzım geldi. General 

sorgu dolu gözlerini ona diktiği 

zaman Çerviakov:  

—Dün efendimizi, 

buyurduğunuz gibi, alay etmek 

için rahatsız etmeğe 

gelmemiştim. Aksırırken 

üstünüzü başınızı berbat 

ettiğim için özür dilemeğe 

gelmiştim. Alay etmek benim ne 
haddime? Bizler alay etmeğe 

kalkarsak o zaman, efendime 

söyleyeyim, insanlara saygı 

kalır mı? 

Mosmor kesilen, sapır sapır 
titreyen general, birdenbire: 

“Defol!” diye bağırdı. 

Dehşetinden kireç gibi olan 

Çerviakov, bir fısıltı hâlinde: “Ne 

buyurdunuz? diye sordu.  

General ayaklarını yere 

vurarak: “Defol!” diye 

tekrarladı. 

Çerviakov'un karnında bir 

şeyler koptu. Hiçbir şey 

görmeden geri geri kapıya gitti, 

sokağa çıktı, yürüdü, bir 

makine gibi evine gelince, 
üniformasını çıkarmadan, 

kanepeye uzandı ve öldü. 
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SİNAĞRİT BABA 

Sait Faik ABASIYANIK 

 

“Cehennem Nişanı”nda beş 

sandaldık. Güzel bir Ocak 

akşamı. Hava lodos. Denize 

kırmızı rengin türlüsü 

yayılmış. Çok kaynamış 

ıhlamur rengindeki hayvan, 

geniş, ölü dalgalar. Sandallar 

ağır ağır sallanıyor, oltalar 

bekliyor, insanlar susuyor. 

Otuz sekiz kulaç suyun 

altındaki derin sessizliğe, 

dibindeki dallı budaklı 

kayalara yedi rengin en 

koyusu girer mi şimdi. 

Sinağrit baba dönermi avdan. 

Pırıl pırıl, eleğimsağma rengi 

pullariyle ağır ağır, 

muhteşem, bir İlkçağ kralı gibi 

zengin, cömert, asil ve zalim 

mantosu ile dolaşır mı 

kimbilir. Altunu, zümrüdü, 

incisi, mercanı, sedefi 

lacivertliğin içinde yanıp yanıp 

sönen sarayını özlemiş acele 

mi ediyordur. 

Sinağrit baba ömründe 

konuşmamış, ömrü boyunca 

evlenmemiş, ömrü boyunca 

yalnız yaşamıştır. Onun 

kovuğundaki zümrüt 

pencereden ne facialar 

seyretmiştir. Sinağrit baba ne 

oltalar koparmıştır. 

Bu akşam kimin oltasını 

seçmeli de artık bitirmeli bu 

yorucu ömrü. Daha her yeri 

pırıl pırılken, mantosu 

sırtında iken; dahi eti 

mayoneze gelirken bitirmeli 

bu ömrü. Sonra hesapta bir 

gün pis bir “Vatos”un bir sırtı 

renksiz, yapışkan ve parazitli 

bir canavarın dişine bir 

tarafını kaptırmak var. İyisimi 

muhteşem bir sofraya kurmalı 

bu zaferle dolu ömrün sonunu 

beyaz şarapla, suların 

üstündeki başka dünyada 

yaşayan bir kıllı mahlûka 

(yaratığa) kendisini teslim 

etmeli. 

Sinağrit baba oltalardan 

birini kokladı. Bu balıkçı 

Hristo’dur; kusurlu adam. 

Gözü açtır onun. İçinden 

pazarlıklıdır. Evet, o fıkaradır 

ama kibirli değildir. Sinağrit 

baba fıkaralıkta gururu sever, 

öteki oltaya geçti. Kokladı. Bu 

balıkçı “Hasan”dır. Geç. Cart 

curt etmesine bakma! 

Korkaktır. Sinağrit baba cesur 

insanlardan hoşlanır. Bir 

başka oltaya başvurdu. 

Balıkçı Yakup iyidir, hoştur, 

sevimlidir, edepsizdir, 

külhanidir. Ama kıskançtır. 

Kıskançları sevmez Sinağrit 

baba. Geç. Şu olta, hasisin 

tuttuğu olta. Sinağrit baba 

cömertten hoşlanır. Ama bu 

oltaya bir başvurmağa değer. 

Bir başvurdu. Hasisin 

oltasının iğnesini dümdüz etti. 

Sinağrit baba iğneden 

kopardığı yarım kolyozu 

çiğnemeden yuttu. Hasis 

oltasını hızla topladı. 

“Vay anasını be Nikoli,” 

dedi, “iğneyi dümdüz etti.” 

Nikoli’nin oltasının yemini 

kuyruğiyle sarsmakta olan 

Sinağrit baba, Nikoli’nin bir 

kusurunu arıyordu. Onda 

kusur mu yoktu. Evvela 

sarhoştu. Sonra ahlaksızdı, 

kendini düşünürdü ama, 

cesurdu, cömertti, hiç kıskanç 

değildi. Fıkara idi. Kibirli idi 

de. Sinağrit baba kibirli 

fukarayı severdi ama, 

Nikoli’nin kibrini 

beğenmiyordu. İnsanoğlunda 

o başka bir şey, gurura 
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benzeyen şey, yerinde bir 

gurur, o da değil, 

insanoğlunun insanlığından, 

ta saçının dibinden oltasını 

tutuşundan beliren, isteyerek 

olmayan, ama pek 

istemeyerek de gelmeyen bir 

gurur isterdi. Öyle bir elin 

oltasını düzleyemez, 

misinasını kesemez, bedenini 

fırdöndüsünden alıp 

gidemezdi. 

Beş sandalın beşini de 

kokladı, beğenmedi. 

Sinağrit baba, kayasının 

kenarında durmuş, lacivert 

âlem içinde hafifçe 

yakamozlanan oltalarla, civalı 

zokalardan aydınlanan saray 

meydanını seyrediyordu. 

Oltalar gitgide çoğalıyordu. 

Sinağrit ve mercanlar şehrinin 

göbeğinde şimdi tatlı tatlı 

sallanan on beş tane fener 

vardı. Ötede kovuklardan 

mercan balıkları çıkıyor, 

fenerlerden birine hücum 

ediyor, budalaca 

yakalanıyorlardı. Gözleri 

büyümüş bir halde yukarıya 

çıkarlarken dönüp tekrar 

aşağıya kadar geliyor, 

yukarıki dünyayı görmeye bir 

türlü karar veremiyorlardı. 

Sinağrit babaya büyüyen 

gözleriyle “bizi kurtar şu 

lanetlemeden,” der gibi 

bakıyorlardı. Sinağrit baba 

düşünüyordu. Gidip o 

yakamoz yapan ipe bir diş 

vurdu mu idi, tamamdı. Ama 

hiçbirini kurtaramıyor, 

hareketsiz duruyordu. 

Sinağrit baba onları 

kurtarmanın bu kadar kolay 

olduğunu biliyordu ama 

bildiği bir şey daha vardı. O 

da ister su, ister kara, ister 

hava, ister boşluk, ister 

hayvan, ister nebat âleminde 

olsun bir kişinin aklı ile hiçbir 

şeyin halledilemeyeceğini 

bilmesidir. Ancak bütün 

balıklar oltaya tutulan 

hemcinslerini kurtarmanın 

tek çaresinin koşup o 

yakamoz yapan ipi koparmak 

olduğunu akıl ettikleri zaman 

bu hareketin bir neticesi ve 

faydalı olabilirdi. Yoksa gidip 

Sinağrit baba oltayı kesmiş, 

biraz sonra Sinağrit baba 

tutulduğu zaman kim 

kesecek? Kim akıl edecek 

yakamozu dişlemeği?... 

O sırada büyük büyük 

ışıklar saçan bir olta aşağıya 

inmişti. Sinağrit baba ümitle 

koştu. Bu oltayı da kokladı. 

Hiç tanıdığı birisi değildi. Yemi 

ağzına aldığı zaman bu olta 

sahibinin tam aradığı adam 

olduğunu bir an sandı. Bu 

anda da yakalandı. Kepçeden 

sandala düştüğü zaman 

Sinağrit baba büyük gözleriyle 

kendisini yakalayana sevinçle 

baktı. Sinağrit baba etrafı 

kırmızı, içi aydınlık siyah 

gözleriyle bir daha baktı. 

Birdenbire ürperdi. 

Hiddetinden ayaklarını yere 

vuran bir genç kız gibi 

sandalın döşemesini dövdü. 

Belki bizim bile bilmediğimiz 

bir işaret görmüştü kendisini 

tutan oltanın sahibinde:  

Bu adam şimdiye kadar hiç 

imtihan geçirmemişti. Ömrü 

boyunca cesur, cömert, 

Sinağrit babanın adamın ne 

korkunç bir ikiyüzlü köpek 

olduğunu bizim görmediğimiz 

bir yerinden anlayıvermişti. 

Bütün devirler ve seneler 

boyunca kendisini tutan 

oltanın sahibi ne cesaretini, 

ne cömertliğini, ne gururunu 

bir tecrübeye, bir imtihana 

tabi tutturmamış, her devirde 

talihli yaver gitmiş birisi idi. 

Kimdi, ne idi: Sinağrit baba da 

bilemezdi. Ama belki de 

ölünceye kadar cömert, cesur, 

mağrur yaşayacak olan bu 

adamın şu ana kadar bir defa 

bile imtihana sokulmadığını 

anlamıştı. Belki de sonuna 

kadar bu imtihandan 

kurtulacaktı. Sinağrit baba 

böylesine hiç rastlamamıştı. 

Ölmeden evvel adama bir 

daha baktı. Namuslu, cesur, 

cömert ölecek olan bu adamın 

hakikatte korkakların en 

korkağı, namussuzların en 

namussuzu olduğunu alnında 

okuyordu. Bu adam, o kadar 

talihli idi ki daha, 

ikiyüzlülüğünü kendi 

kendisine bile duyacak fırsat 

düşmemişti. Yoksa Sinağrit 

baba yakalanır mıydı: Sinağrit 

baba hırsından tekrar tepindi. 

Bağırmak ister gibi ağzını açtı. 

Kapadı... Sinağrit baba son 

nefesini, böylece bir insanlık 

imtihanı geçirmemişin 

sandalında pişman ve mağlup 

verdi. 
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"SİNAĞRİT BABA" HİKÂYESİNİN İNCELENMESİ 

Nurcan ÖREN 

 

 

Konusu hayatı güzel 

zaferlerle geçen bir sinağrit 

balığının, kendi seçtiği bir 

balıkçının oltasına 

yakalanarak ölmesidir. 

Sait Faik Abasıyanık'ın 

deniz ve balık kokan 

hikâyelerinden biridir. Yazar 

sandal, balık, balıkçı, adalar, 

adalılar konulu, hayatın 

normal akışı içinde, her 

zaman karşılaşılabilecek 

durumları hikâye olarak 

yazmış, "Çehov Tarzı" 

dediğimiz durum 

hikâyeciliğinin örneklerini 

vermiştir. 

Sinağrit Baba, yaşadığı 

derin sularda, oltayla balık 

tutmaya gelenleri izlemiş, 

bütün hayatını gözden 

geçirmiş, yeteri kadar 

yaşadığına karar vermiştir. Bir 

gün bir vatozun veya başka 

bir deniz canavarının 

midesine inmektense güzel bir 

sofrada, su dışında 

yaşayan başka 

canlılara yemek 

olmanın daha iyi 

olacağını 

düşünmüştür. Beyaz 

şarap ve mayonezle 

birlikte yenecek 

etiyle, son 

yolculuğunda 

insanlara zevk 

vereceğini hayal eder. 

Gelen balıkçıların 

sırayla oltalarını 

koklayarak, onların 

kim olduklarını 

tahmin eder. Kendini 

yakalayacak 

balıkçının, 

diğerlerinden daha iyi 

karakterde olmasını 

istemektedir. Her birinin kötü 

özelliklerini görebilen Sinağrit 

Baba, oltalara yakalanmadan 

geri çekilir. Bir kenarda, 

suyun yüzüne sahte yakamoz 

yapan fenerlerin ışığına koşan 

diğer balıkları görür. Oltalara 

yakalanan balıklar " Kurtar 

bizi" der gibi ona bakarken, o 

kimseyi kurtarmaz. O, oltanın 

ipinin koparılmasının herkesi 

kurtaracağını bilir ama hiç bir 

âlemde, bir kişinin aklıyla hiç 

bir şeyin halledilmesinin 

mümkün olmayacağını da 

bilir. Eğer herkes birleşip olta 

ipini keserlerse kurtulurlar.  

Kendisi yakalanırsa bunu 

bilecek kimsenin 

kalmayacağını düşünüp hiç 

bir şey yapmaz.  

Bir ara yeni bir olta salınır 

denize. Sinağrit Baba oltaya 

yaklaşır, koklar. Tam aradığı 

insan olduğunu sanır ve 

oltadaki yemi yutar. O anda 

kepçeyle sandala alınır. 

Sinağrit Baba, kendini 

yakalayan kişiye mutlulukla 

baktığı anda, onun aslında, 

sandığı gibi, diğer insanlardan 

daha iyi özelliklere sahip, 

mağrur, cesur ve cömert 

olmadığını görür. Hayatın hiç 

bir imtihanıyla sınanmamış, 

her daim şanslı yaşamış, 

ikiyüzlü biri olduğunu 

anlayıp, seçiminden pişmanlık 

duyar. Böyle bir kimsenin 

sofrasında hayatını bitirmek 

istemez. Ama yapacak bir şey 

yoktur, mecburen ölür. 

Sinağrit Baba; güngörmüş 

geçirmiş, yaşlı bir balık. 

Rengârenk pulları olan, otuz 

sekiz kulaç derinlikte, 

kayalıkların arasında yaşayan 

bir balıktır. İnsanların 

karakterlerini anlama özelliği 

vardır. Yazar "Ömrü boyunca 

hiç konuşmamış, evlenmemiş, 

yalnız yaşamış" şeklinde 

ihtiyar bir balıkçıdan 

bahseder gibi anlatmıştır. 

Balıkçı Hristo; açgözlü, 

içten pazarlıklı, fakir ama 

fakirliğin verdiği gururdan 

yoksun. 

Balıkçı Hasan; cesur gibi 

davranır ama korkaktır. 

Balıkçı Yakup; iyidir hoştur 

ama edepsizdir, külhanidir. 

Onun da en önemli özelliği 

kıskanç olmasıdır. 

Hasis; bu balıkçının ismi 

belirtilmemiş, cimriliğinden 

dolayı bu şekilde ifade 

edilmiş.  

Nikoli; sarhoştur, 

ahlaksızdır, kendini düşünür, 

cesur ve cömerttir. Kıskanç 

değildir, fakirdir ama 

kibirlidir. Fakirlerin taşıdığı 
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gururdan yoksun, aksine 

kibirlidir. 

Son balıkçı; namuslu, 

cömert, cesur, mağrur 

görünen, kıskanç da olmayan 

biri. Zengin ve şansı hep yâver 

gitmiş bir insan. Savaş, 

hastalık, iflas gibi hiç bir 

hayat sınavına maruz 

kalmadığından bu güzel 

vasıflarını kaybedip 

kaybetmeyeceğini 

bilemediğimiz biri... Hiç bir 

zaman, hayatını imtihana tâbi 

tutturmamış, devamlı şanslı 

yaşamış veya yaşayacak, 

aslında en namussuz, en 

korkak, ikiyüzlü bir sahtekâr. 

Hikâye "Cehennem Nişanı" 

denilen kayalıklarla dolu bir 

koyda geçmektedir. 

Zamanı tam olarak 

belirtilmemiş, "bir Ocak 

akşamı" şeklinde ifade 

edilmiştir. 

Yazar, balık tutmaya gelen 

beş sandalcıdan biri olarak 

hikâyeyi anlatıyor. Başlarda 

birinci tekil kişi olan anlatım, 

Sinağrit Baba'nın anlatılmaya 

başlandığı yerden itibaren 

üçüncü tekil kişiye dönüyor.  

Balık tutmaya gelen bir 

kişinin, tutmak istediği balığı 

da yaşlı bir insan gibi 

kişileştirerek anlatması 

şeklinde bir bakış açısı vardır.  

Yazarımız, Sait Faik 

Abasıyanık; zengin bir ailenin 

çocuğu olarak doğan, iyi 

eğitim alan, hayatının her 

aşamasında ailesinin yardım 

ve desteklerini gören bir 

kişidir.  

Hikâyelerinde genelde 

hayatta her an görmeye 

alıştığımız insanların 

yaşayışlarını, hayallerini 

anlatır. Günün her hangi bir 

saati karşılaşabildiğimiz 

insanların hikâyesini, belli bir 

olay olmadan ve sonuca 

varma kaygısı gütmeden de 

yazabilir. Bu özelliğinden 

dolayı "Çehov Tarzı" 

hikâyeciliğin, edebiyatımızdaki 

önemli temsilcilerindendir.  

Sait Faik Abasıyanık, bu 

hikâyede bir balığın gözüyle 

insanların karakterlerini tahlil 

etmiştir. Yetişkin bir sinağrit 

balığına "Baba" unvanı 

vererek onun yaşlı ve tecrübe 

sahibi, bilge özelliklerine 

dikkat çekmiştir.  Sinağrit 

Baba'nın sevdiği hasletleri 

anlatırken, bizim de bir 

insanda olmasını istediğimiz, 

sevdiğimiz özellikleri 

sıralamıştır.            

Kaçınılmaz ölümün bile iyi 

bir insanın elinden olmasını 

ve o iyi insana,  ölümünün 

yarar sağlamasını ister. Bu 

uğurda seve seve canını 

verecektir. Sinağrit Baba'nın 

gözüyle bizim de sevdiğimiz 

karakter özellikleri şöyledir: 

İnsan, fukara da olsa 

gururlu olmalı 

Cesur olmalı 

Kıskanç olmamalı 

Cömert olmalı 

Gururu kibirle 

karıştırmamalı 

En sevmediği şey de ilk 

bakışta aslında ne olduğu 

anlaşılmayan ikiyüzlü 

insanlardır.  

Hikâyenin bütününde 

hayatta her zaman seçim 

yapmak zorunda olduğumuz 

fikri de mevcuttur. Hatta 

ölürken bile nasıl ve ne 

şekilde öleceğimizi seçebiliriz. 

Ancak her seçim sonunda - 

gerçekleri önceden 

göremediğimizden - büyük bir 

pişmanlık da yaşayabiliriz.  

Yazarın, Sinağrit Baba'yı 

tutan balıkçıyı, "Namuslu, 

cesur, cömert olan bu adamın 

hakikatte korkakların en 

korkağı, namussuzların en 

namussuzu olduğu alnından 

okunuyordu. Bu adam o 

kadar talihli idi ki daha 

ikiyüzlülüğünü kendi 

kendisine bile duyacak fırsat 

düşmemişti." diyerek o kadar 

acımasız anlatır ki, ister 

istemez, "acaba o balıkçı, Sait 

Faik'in kendisi miydi?"  diye 

düşünürüz. Çünkü gerçekte o 

da varlıklı, şanslı, her 

istediğini yapabilen, hayatta 

zor imtihanlara tâbi olmadan 

yaşamış biridir. Burada, balığı 

tutan balıkçının şahsında, 

kendini zorluklarla, 

sıkıntılarla, geçim derdiyle 

mücadele eden diğer 

insanlarla kıyaslamış, aynı 

sıkıntıları yaşarken gururu, 

cesareti, cömertliği devam 

eder miydi, yoksa onlardan 

vazgeçer miydi, 

bilemediğinden, balıkçıyı, "en 

kötü, en namussuz, ikiyüzlü" 

olarak nitelendirmiştir. 

Ayrıca Sinağrit Baba, 

yuvası olan kayaların 

arasından etrafa bakarken, 

penceresinden dışarıyı 

seyreden ihtiyar bir adam gibi 

anlatılmıştır. Oltaya tutulan 

genç balıkları görüp, 

kurtulmaları için ipin 

kesilmesi gerektiğini düşünür, 

Bu arada bütün âlemlerde, 

sorunları çözmek için, "Tek 

akıl" ın yetmeyeceğini, birçok 

aklın birleşip çare 

bulabileceğini de söyleyerek 

bütün insanlığa da bir ders 

verir. Sinağrit Baba'nın 

dilinden duyduğumuz bu 

ders, bize balığın da yazarı 

temsil ettiğini düşündürür. 

Ayrıca Sinağrit Baba'nın ölüm 

ile ilgili düşünceleri, çaresiz 

bir hastalıktan ölmektense, 

kendi seçtiği bir yolla ölmek 

isteyen birinin, yani yazarın 
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düşünceleridir. Bu durumda 

yakalayan da yakalanan da 

Sait Faik'in kendisidir.  

Hikâyede sürekli devam 

eden, insana merak 

uyandıran, heyecanlandıran 

bir olay olmamasına rağmen, 

yazarın yarım cümlelerle 

şiirsel tasvirlerini, soru 

cümleleriyle yapılmış akıcı 

üslûbunu, farklı 

benzetmelerini okumaktan 

haz duyuyoruz; " Denize 

kırmızı rengin türlüsü 

yayılmış... Çok kaynamış 

ıhlamur rengindeki yayvan, 

geniş, ölü dalgalar..." veya 

"Otuz sekiz kulaç suyun 

altındaki derin sessizliğe, 

dibindeki dallı budaklı 

kayaların arasına yedi rengin 

en koyusu girer mi şimdi? 

Sinağrit Baba döner mi 

avdan? Pırıl pırıl, eleğimsağma 

rengi pullarıyla,  ağır ağır, 

muhteşem bir ilk çağ kralı gibi 

zengin, cömert, asil ve zalim 

mantosu ile dolaşır mı kim 

bilir? Altını, zümrüdü, incisi, 

mercanı, sedefi lacivertliğin 

içinde yanıp yanıp sönen 

sarayını özlemiş, acele mi 

ediyordur?" şeklinde... 

Hikâyenin ana fikri ise; 

hayatın zorluklarını ve 

sıkıntılarını yaşayıp, kendi iyi 

özelliklerini kaybetmeyen 

insanlar, en saygı değer 

insanlardır. Doğuştan varlıklı 

ve şanslı olanlar, onlar kadar 

saygı değer değildir.  

Sinağrit Baba incelemesi 

ışığında "Durum Hikâyeciliği - 

Olay Hikâyeciliği" arasındaki 

farkları da şöyle 

sıralayabiliriz: 

Bu hikâyeyi, durum 

hikâyesi tarzında ele alıyoruz. 

Çünkü Moupassant tarzı 

dediğimiz Olay hikâyelerinde 

esas; yaşanmış veya 

yaşanması mümkün bir olayın 

anlatılmasıdır. Oysa Çehov 

tarzı denilen Durum 

hikâyelerinde belirli bir olay 

yoktur, önemli olan yazarın 

veya kahramanın duygu-

düşünceleri, hayalleridir. Eğer 

Sinağrit Baba hikâyesinde, 

balık ile balıkçılar arasında 

büyük bir mücadele olsaydı, o 

zaman olay hikâyesi tarzında 

inceleyebilirdik.  

Durum hikâyelerinde belli 

bir plan yoktur. Yazar 

duygularını, düşüncelerini 

aklına geldiği gibi yazar. Oysa 

olay hikâyelerinde konu, belli 

bir plan dâhilinde yazılır.  

Olay hikâyelerinde 

anlatımın en önemli unsuru 

olan, "giriş-gelişme-sonuç" 

bölümlerinin belirgin olması 

gerekir. Giriş bölümünde, 

olayın geçtiği yer ve olayı 

yaşayan kişiler detaylı bir 

şekilde tasvir edilir. Durum 

hikâyelerinde konunun geçtiği 

yer ve bu yerin yazara 

düşündürdükleri, kişilerin 

anlatımı yeri geldikçe yapılır. 

Sadece "Giriş" te olmak 

zorunda değildir. Belli bir olay 

da anlatılmadığından,  giriş-

gelişme-sonuç bölümleri 

belirgin olarak fark edilmez.  

Durum hikâyelerinde o 

anda ne yaşanmış, ne 

hissedilmişse o yazılır. 

Hayatın sadece küçük bir 

kesiti ele alınır. Bu hikâyedeki 

kesit, oltaların suya 

salınmasıyla Sinağrit Baba'nın 

tutulmasına kadar olan 

zaman dilimi süresincedir. 

Olay hikâyelerinde ise; olayın 

başlangıcı, devamı, sonucu 

daha geniş bir zaman dilimiyle 

anlatılabilir.  

Durum hikâyelerinde belli 

bir son yoktur. Sonu, 

okuyucunun hayal gücü 

belirler. Sinağrit Baba'nın son 

nefesini vermesiyle hikâye 

sonlanmıştır. Ancak 

sandallardaki balıkçıların bu 

büyük balıkla ilgili 

sevinçlerini, yorumlarını 

bilmiyoruz. Gerçekten tutan 

kişinin sofrasına mı geldi, 

yoksa o da başkasına mı verdi 

onu da bilmiyoruz. Beş 

sandalla balığa çıkan bu 

arkadaşlar ortak bir sofra mı 

kurdular bunu da bilmiyoruz. 

Hatta hiç biri yemeyip bir 

tüccara da satmış olabilirler... 

Görüldüğü gibi kesin bir 

sonuç yok. Oysa olay 

hikâyelerinde sonuç, kesindir. 

Okuyucunun düşüncesine ve 

hayal gücüne bırakılmaz. 

Durum hikâyelerinde 

belirgin bir olay 

anlatılmadığından yazar 

akıcılığı şiirsel tasvirler, art 

arda gelen yarım cümleler, 

cevabı istenmeyen sorular 

şeklinde yakalamaya çalışır. 

Olay hikâyelerinde merak 

unsuru hâkim olduğundan 

akıcılık kısa tasvirler, hareket 

ifade eden cümlelerle yapılır.  

Durum hikâyelerini 

okuyucu kendine göre 

yorumlar. Yazar, 

kahramanının aslında neyi 

temsil ettiğini, kendisinin ne 

anlatmak istediğini açıkça 

belirtmez, okuyucuya bırakır. 

Olay hikâyelerinde ise; yazarın 

düşüncesini, vermek istediği 

mesajı duyabiliriz.  

Durum hikâyelerinde 

kişiler, mümkün olduğu 

kadar azdır. Özelliklerinden de 

uzun uzun bahsedilmez. Olay 

hikâyelerinde kişilerin 

tasvirlerine ve karakter 

özelliklerine çok önem verilir. 

Sinağrit Baba hikâyesinin 

kişileri, balık tutmaya gelen 

insanlardır. Birer kelime veya 

kısa birer cümleyle 

tanıtılmıştır. 
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Tanzimat Dönemi Dilde Sadeleşme Çabalarına Genel Bir Bakış 

Nurcan ÇELEBİ* 

 

Özet 

Dil, bir milletin ortak değeri 

ve yaşam felsefesidir. Bir 

ülkede birlik ve beraberliği 

sağlamanın en önemli 

göstergesi olan dil, birey 

açısından mensup olunan o 

millete ait izler taşımasının en 

önemli sembolüdür. Bir 

milletin sosyal olarak varlığını 

hissettirmesi için duygu ve 

düşünce tarzı tarih, dil ve 

kültürü arasında bir bağ 

kurması gerekir. Bu sebeple ki 

milli bir dil anlayışı kurmak ve 

gerçekleştirmek adına eğitim 

dili ve resmî dil olarak 

Türkçenin sorunlarını çözme 

yolunda çeşitli adımlar 

atılmıştır. Türklerin 

11.yüzyıldan başlamak üzere 

Ön Asya’ya doğru ilerlemeleri 

ve Türkçenin çok geniş alana 

yayılması ile başlayan bu 

sorunlar günümüze kadar 

devam etmekte olup bu 

makalede de Tanzimat 

Dönemi dilde sadeleşme 

çabaları üzerinde 

durulacaktır.  

GİRİŞ 

Türklerin 11.yüzyıldan 

başlamak üzere Ön Asya’ya 

doğru ilerlemeleri Türklerin 

çok geniş bir alana 

yayılmasına ortam hazırladı. 

11. Yüzyılda Selçukluların 

Anadolu’ya girişinin ve 

özellikle Selçuklu sarayının 

kurulmasının ardından, 

Arapça din ve ilim dili olarak, 

Farsça ise sanat dili olarak 

benimsenmiş ve hatta Farsça 

devlet dili haline getirilmişti. 

13.yüzyılın ikinci yarısında 

Konya’da devlet idaresini ele 

geçiren Karamanoğlu Mehmet 

Bey ferman çıkararak 

Türkçenin devlet dili olmasını 

sağlamıştır. Diğer beyliklerde 

de Türkçe umumiyetle ön 

plâna çıkarılmış ve bazı Türk 

beyleri Türkçe eserler 

yazılmasına vesile olmuştur. 

Böylece Türkçe yeniden devlet 

dili haline gelmiştir. Bu dille 

bilim kitapları yazılmaya 

başlanmış ve sonra da devam 

etmiştir. Lakin Osmanlılar 

Selçuklular gibi davranmamış 

kendi dillerini bırakıp yabancı 

bir dili devlet dili olarak kabul 

etmemişlerdir. Ancak Osmanlı 

İmparatorluğu’nun 

kuruluşundan itibaren saray 

ve medrese, esaslarını İslâmî 

kültürden almış ve özellikle 

Fars edebiyatının gelişimini 

desteklemiştir. Başlangıçta 

Türklerin Arapçayı ve Farsçayı 

öğrenmeleri, İslâm 

medeniyetini tanımları 

açısından gerekliydi, ama 

zamanla Arapça ve Farsça 

yazmak tercih edilmiştir. 

Dildekiler unutulmaya 

başlanmıştır. Türkçenin ilmî 

ve edebî metinlerde yeterince 

kullanılmaması Türkçenin 

gelişimine engel olsa da 

aslında Türkçe hiçbir 

dönemde etkisini 

kaybetmemiştir. Biri 

konuşulan ve yazılan sade 

Türkçe, diğeri ise sadece bazı 

aydınlar için yazılan fakat 

konuşulmayan Türkçe olmak 

üzere iki ayrı dil ortaya 

çıkmıştır. Osmanlı giderek bir 

İslam- Arap kimliğine 

büründü. Türkçe zaten 

medresenin kapısından 

girememiştir. Şiirde, 

edebiyatta, resmi 

yazışmalarda Türk dilinin 

yerini Arapça almadıysa da 

etkisini giderek arttırmıştır. 

Türkçe devlet dili olarak bile 

ihmale uğramıştır. Resmi 

yazışmalarda Farsça 

kullanılmıştır. 14. Ve 15. 

yüzyılın ilk yarısında kaleme 

alınan eserler, çoğunlukla 

halka hitap etmek üzere veya 

Anadolu beylikleri sade 

Türkçeden hoşlanan 

hükümdarlarına sunulmak 

üzere yazıldığından, mümkün 

olduğunca sade ve terkipsiz 

bir Türkçe ile kaleme 

alınmıştır. Türkçe hâkim 

durumdaydı ama yine de 

Sultan Veled’in 

Rebabnâme’sinde, Türkçeyi 

pekiyi bilmediğini söylemiştir. 

Ama birçok şair Türkçeyi 

ahenksiz, yetersiz ve kaba 

bulurken 14.yüzyılda Gülşehrî 

Mantıku’t- Tayr adlı eserinin 

hâtimesinde bunun aksini 

söylemiştir. Âşık Paşa yine bu 

yüzyılda yazdığı Garibname 

adlı eserine Türkçenin ihmale 

uğradığını dile getirmiştir. 

Osmanlı Türkçesinin 

15.yüzyılda bir imparatorluk 

dili hâlini almasıyla Türkçe 

hâkimiyetini ve anlaşılırlığını 

yavaş yavaş kaybetmeye 

başlamıştır. İşte bu devirde 

2.Murad, Farsçadan Türkçeye 

çevrilen Kabusname adlı 

eserin çevirisini beğenmeyerek 

Mercimek Ahmed’den açık ve 

anlaşılır bir dille tekrardan 
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çevirmesini istemiştir. Ayrıca 

15.yüzyılda fermanların bir 

kısmı umumiyetle Türkçe 

yazılmıştır.    

16.yüzyılda edebî dile 

Arapçadan ve Farsçadan yeni 

unsurlar girmiş ve Türkler, 

Arapça ve Farsça ilmî ve edebi 

eserler yazıyorlar, Fars dili ve 

edebiyatına dair eser 

vermişlerdir. Nazımda ise aruz 

veznine kolay uyması 

nedeniyle Arapça ve Farsça 

kelimeler tercih edilmiştir. Bu 

arada  “Türkî-i basit’’, yani  

“basit Türkçe’’ adıyla yine 

aruz vezninde olmakla 

beraber çok sade bir kalemle 

eseler yazılmıştır. Bu çaba, 

Arapça ve Farsça kelimelerin 

Türk edebi dilinde fazlaca 

kullanılmasına karşı bir tepki 

olmuştur. 17.yüzyılda halka 

seslenmek için yazanlar sade 

ve anlaşılır bir dil kullanmaya 

çalışmışlardır. Lakin hem 

şiirde hem nesirde aşırı 

derecede süslü süslü ve zor 

anlaşılır bir dil 

kullanmışlardır.  

 

Bu yüzyılın ikinci yarısında 

yetişen Nabi, şairlere şöyle 

seslenmiştir:  “Ey şi’r 

miyânında sataan lafz-ı 

garibi/ Divân-ı gazel nüsha-i 

kamus degildür.’’18.yüzyılda 

Lale devrinde Türkçenin az da 

olsa bir sadeleşme sürecine 

girdiği zayıf da olsa 

görülmüştür. Doğunun bazı 

temel kaynaklarının Türkçeye 

çevrilmesi için bir kurul 

oluşturulması, ilk açılan 

matbaada basılan eserlerin 

Türkçe olması, Divan 

şairlerinin, başta Nedim 

olmak üzere şiirlerinde 

dilimizi özenle kullanmaları 

bu gelişmelerin belli başlı 

aşamalarını 

oluşturmuştur.18.yüzyıldan 

sonra Fazıl ve Vasıf gibi şairler 

manzumelerini sade bir dille 

kaleme almaya çalışmışlardır. 

Dilin sadeleşmesini isteyen 

19.yüzyıl tarihçilerinden Esat 

Mehmet Efendi Mustatraf 

Tercemesi ile düşüncelerini 

açıkça ortaya koymuştur. 

Sözümüze birçok yardımı olan 

Arapça ve Farsçanın aradan 

çıkarılıp Türkçenin geri 

getirilmesini söylemiştir.  

 

19.yüzyılın sonlarına doğru 

Aziz Ali Efendi 

Muhayyelât’ında hikâyelerini 

dervişler usulü üzre sade 

ifadeyle kaleme aldığını 

belirtmiştir. 18.yüzyılın 

sonları ile 19.yüzyılın ilk 

yarısında kaleme aldığı 

sözlükleriyle Mütercim Âsım 

da sade diliyle ve yabancı 

kelimelere bulduğu Türkçe 

karşılıklarla bu davaya hizmet 

etmiştir. Dilde başlayan bu 

sadeleşme akımı Tanzimat 

Döneminde daha geniş 

boyutlara ulaştı. 2.Mahmut 

döneminde sık sık halka 

müracaat etmek edildiği için 

kolay anlaşılır bir yazı dili 

kullanmak gerekiyordu.  

Takvim-i Vakayi’nin 

kurulması ve 2.Mahmud’un 

da tavsiyesi ile zamanla 

gazetenin dilindeki değişiklik 

sadeleştirme hareketini yaygın 

hâle getirmiştir. Dilin 

sadeleşmesinde gazete ve 

mecmuaların etkisi büyüktür. 

Tam anlamıyla olmasa da 

Takvim-i Vakayi ile başlayan 

sade dil ile yazma diğer 

gazeteleri de etkileşmiştir. 

Türk gazeteciliğinin kurucusu 

Şinasi ve Âgah Efendi 1860 

yılında Terüman-ı Ahval 

gazetesinin ilk sayısını 

çıkarmış ve önsözde, gazetede 

yazılacak olanların halkın 

anlayacağı bir dilde 

yazılacağını belirtmişlerdir. 

Diğer gazeteler de özsözlerinde 

buna yer vermiş ve sade dile 

karşı olan ilginin artmasına 

dikkat çekmişlerdir. Daha 

sonra Abdülmecid zamanında 

ilân edilen Gülhane Hattı ile 

yeni bir döneme imza 

atılmıştır. Bu dönemdeki 

medeniyet değişikliği hiç 

şüphesiz dili de etkileyecektir.  

Tanzimat’tan önce oluşan 

dilde sadeleşme arzusu ve 

çabaları Tanzimat devrinde 

artık şuurlu bir düşünceye 

dönüşmüş ve bu düşünceleri 

davranışa dökme aşamasına 

adım atılmıştır. Zaten fikir 

hayatının gelişmesi ve milli 

eğitimin yayılması, ancak sade 

dil ile gerçekleştirilebilirdi.    

Bu arada Avrupa ile 

ilişkiler gelişmeye başlamıştır. 

Böylece sosyal meselelerin 

gazete ve dergilere girmesiyle 

dilimize birçok yeni kavram 

girmiştir. Buna bağlı olarak 
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bu kavramlara Türkçe 

karşılılar aranmaya 

başlanmıştır. Fransızlarla olan 

temaslar neticesine onların dil 

ve kültürlerini öğrenme isteği 

ile tercüme ve kalem odaları 

kurulmuştur. Tiyatro oyunları 

sergilenmeye başlamıştır. Batı 

ile oluşan bu temas 

neticesinde dilimiz yeni bir 

tehdit altına girmiştir. Said 

Paşa Gazeteci Lisan  adlı 

eserinde, alınan ilk kelimenin 

1789 savaşından sonra  “ 

statuquo’’ olduğunu ve bu 

kelimeden elli yıl sonra  “ 

politique, diplomatie, 

empirant,avance’’ gibi 

kelimelerin dilimize  girdiğini 

kaydetmiştir.   Tanzimat 

döneminde Reşid Paşa fenne 

ve sanata dair kitapların 

herkes tarafından anlaşılır bir 

yazılması gereği üzerinde 

durmuştur. Yazı dilindeki ilk 

girişimleri başlatmıştır.   Yazı 

dilini sadeleştirmek, 

Türkçenin ifade zenginliğini 

ortaya çıkartmak için 

çalışanlardan biri de Ahmet 

Vefik Paşa olmuştur. Şecere-i 

Türkî’yi Türkiye Türkçesine 

aktarmıştır. Türk atasözlerini 

toplayarak Türk-î Durûb-ı 

Emsâl adıyla yayınlamıştır. 

Lehçe-i Osmânî’yi kaleme 

almıştır. Bu eser Türk 

lugatçiliğinde bir dönüm 

noktasıdır. Türkçe ile yabancı 

kelimeleri ayrı bahisler altında 

vermiştir. 19 Ramazan 

1267/1851 Encümen-i Daniş 

kurulmuştur. Bu encümen ile 

eğitim ve öğretimde 

okutulacak ders kitapları ile 

halkın kültür seviyesini 

yükseltecek eserleri 

hazırlamak amaçlanmıştır. 

Tanzimat nesrinin ilk 

temsilcisi Şinasi’dir. Şinasi dil 

konusunda çok şuurlu 

hareket etmiştir. Tanpınar’ın 

da belirttiği gibi Şinasi Şair 

Evlenmesi ile Durûb-ı Emsâl-ı 

Osmaniyye’yi tesadüfen 

yazmamıştır.  Şiirleri eskinin 

devamı niteleğinde olan Ziya 

Paşa ise  “Şiir ve İnşa’’ 

makalesi ile sade Türkçe 

hareketinin en büyük 

temsilcilerinden biri olmuştur. 

Ama  “Harabat mukaddimesi’’ 

ile bu makalesindeki 

düşüncelerini bozmuştur.  

Bütün eserlerinde çok sade 

bir dil kullandığı ileri 

sürülmemekle birlikte 

şüphesiz Tanzimat nesrinin 

en önemli temsilcisi Namık 

Kemal’dir.  “Lisan-ı 

Osmanînin Edebiyatı 

Hakkında Bazı Mülâhazatı 

Şamildir” adlı yazısında kalem 

sahiplerinin çoğunun 

yazdığını söylemekten ve 

söylediğini yazmaktan 

utandığını vurgulamıştır.  

  

Ali Suavi, Ziya Paşa ve 

Ahmed Mithat Efendi de Türk 

dilinin sadeleşmesi için çaba 

sarf etmişlerdir. İlk 

makalelerinden itibaren 

gazetelerde halkın anlayacağı 

bir dil kullanılması gerektiğini 

vurgulayan Ali Suavi, Arapça 

ve Farsça gramer kurallarının 

kullanılmasına karşı 

çıkmıştır. Osmanlıcanın siyasi 

bir tabir olduğunu ileri 

sürmüştür ve Türkçe yerine 

kullanılmasının doğru 

olmadığını belirtmiştir.    

 

Ahmet Midhat Efendi, 

hemen hemen her yazısında 

dilde sadeliği savunarak 

sadeleştirmenin nasıl 

olacağını anlatmaya 

çalışmıştır.  “Osmanlı’’nın bir 

unvan olduğunu, dilin 

devletten önce var olduğunu,  

“Osmanlı lisanı’’ tabiri yerine 

doğrusunun  “Lisân-ı Türkî’’ 

olduğunu ifade eden 

Şemseddin Sami,  dil ilminin 

esaslarından hareketle 

Türkçenin, Arapça ve 

Farsçadan mürekkep olduğu 

görüşünün yanlış olduğunu 

belirmiştir, ama tasfiyecilik 

taraftarı da değildir. 1900’de 

çıkardığı Kamûs-ı Türkî’si ile 

Türkçeye büyük bir hizmet 

vermiştir. Şemseddin Sami 

Arapça ve Farsça kelimelere 

de yer verdiği halde sözlüğüne 

bu adı vermesine itiraz 

edilebileceğini, ama 

lisanımızda kullanılan 

kelimelerin hangi dilden 

alınmış olurlarsa olsunlar, 

gerçekten müstamel ve malum 

olmak şartıyla Türkçe 

sayıldıklarını belirtmiştir.  

Şemseddin Sami’nin eserini  

“Osmanî’’ değil de,  “Türkî’’ 

olarak adlandırılması ve 

önsözünde Osmanlıların 

kullandığı Türkçe için  “bizim 

garp Türkçemiz’’ demesi 

önemlidir.  
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Muallim Naci de dilin 

sadeleşmesi için çalışmıştır. 

Bu dönemde eğitim ve 

öğretimde de birtakım 

girişimlerde bulunulmuştur. 

1854’te İstanbul Pirî Paşa’da 

açılan ilk Musevî okulunda 

Türkçe öğretilmeye 

başlanmıştır. 1861 yılında  

“Maarif Nezâretinin 

Vazifelerine Dair Mevâd’’ adlı 

vesikanın altıncı maddesinde 

ikinci ve üçüncü dereceli 

okullarda öğretim dilinin 

Türkçe olacağı ve 

öğretmenlerin bu dili iyi 

bilmeleri şartının aranacağı 

belirtilmiştir.   1886’da 

kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye’de eğitim Türkçe 

yapılmıştır. 1870’de Mekteb-i 

Tıbbiye-i Şahane’deki 

Fransızca eğitim yerini Türkçe 

eğitime bırakmıştır. Ama 

teknik ve tıp terimleri için hep 

Arapçaya başvurulmuştur. İlk 

defa 1876’daki 1.Meşrutiyet 

anayasasının on sekizinci 

maddesinde resmî dilin 

Türkçe olduğu ve devlete 

hizmet edecek kişilerin Türkçe 

bilmeleri gerektiği 

belirtilmiştir. 

SONUÇ 

Türkçe 18.yüzyıllarda azda 

olsa bir sadeleşme sürecine 

girmiştir. Tanzimat 

döneminden itibaren de çok 

ciddi birtakım çalışmalar 

yapılmıştır. Dilde özleştirme 

çalışmaları sonucunda 

özellikle Arapça ve Farsça 

kökenli Türkçe sözcüklerin 

yerine önerilen öz Türkçe 

sözcüklerin birçoğu toplum 

tarafından kabul görmüştür. 

Bununla birlikte toplumun dil 

ve kültür alışkanlıkları 

neticesinde yabancı kökenli 

Türkçe sözcüklerin birçoğu da 

günümüzde Türkçeleşmiş 

sözcükler olarak 

kullanılmaktadır. Türkçe dil 

tartışmaları, geçmişten 

günümüze azalsa da hâlâ 

devam etmektedir. 

Yeryüzünde saf dil veya arı dil 

şeklinde bir dil yoktur. 

“Yeryüzünde, tarihin hiçbir 

devrinde ve coğrafyanın hiçbir 

yerinde, hiçbir medeniyet 

dilinin öz dil olduğu 

görülmemiştir. Bugün de 

dünyada böyle bir dil mevcut 

değildir. Milletler, tarihin her 

çağında, müşterek 

medeniyetlerin tabiî icabı 

olarak birbirleriyle geniş 

ölçüde dil ve dil ve kültür 

alışverişlerinde 

bulunmuşlardır” (Banarlı, 

2013: 283). Her millet 

birbirinden etkileşim suretiyle 

sözcük alışverişinde mutlaka 

bulunmuştur. Önemli olan 

sözcük alışverişi olması değil, 

önemli olan yabancı dillerin 

dilimizi asimile edercesine 

işgal etmesinin önünün 

açılmamasıdır. Kendi dilimizin 

zenginliğine sahip çıkmak, 

yerine göre onu kullanmak ve 

işlemek önemlidir.  
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YOL ARKADAŞI 

Nurcan ÖREN 

 

Sonbahar kendini keskin 

rüzgârlar, bu rüzgârla 

dallarından koparılıp atılmış 

sarı yapraklar, dumanlı 

bacalar, topladıkları elmalar 

gibi yanakları kıpkırmızı 

olmuş insanlar şeklinde iyice 

göstermeye başlamıştı. Köy 

mü şehir mi ilk bakışta belli 

olmayan bu küçücük -kazârâ 

kaza olmuş- ilçenin tek 

caddesinde rüzgâr, 

düşürdüğü yapraklarla yerde 

de oynamaya devam ediyordu. 

Bazen bir hortum edasıyla 

kıvırıp yükseltiyor, bazen 

hepsini bir yerde topluyor, 

sonra birden bir üflemeyle 

tekrar dağıtıyordu. 

Yaprakların, bu oyundan 

mutlu oldukları ıslığı andıran 

kahkahalarından belliydi.  

Siyah paltosunun 

yakalarını yukarı kaldırmış, 

yanakları soğuktan kızarmış, 

kirpikleri ıslak, gözyaşları 

akmaktan o an için vaz 

geçmiş gibi duran biletçi, taze 

ceviz soymaktan simsiyah 

olmuş parmaklarını saklamak 

için ellerini cebine soktu.  

-Hocam yerinize 

otursanız... 

-Tamam, geliyorum.  

Bizi Niğde'ye götürecek 

otobüs, her zaman kalabalık 

olurdu. Geçerken uğradığımız 

köy yollarından da çok yolcu 

iner veya binerdi. Niğde'ye 

gidene kadar otobüs tıklım 

tıklım dolardı. Neyse ki 

gönülleri geniş köylü 

ağabeyler ve emmiler önce 

hanımları ve çocukları 

oturtur, sonra kendileri 

yerleşirdi. Kısa bir süre sonra 

ayakta, sadece tutunacak bir 

yer bulmuş, birbirlerine 

yaslanan, yanındakinin 

omzundan dışarıyı görmeye 

çalışan, ilk bakışta çok 

samimiymiş gibi duran 

insanlarla ortak bir hedefe 

doğru yol alacaktık.  

Camdan dışarı baktığımda 

rüzgârın sarı yapraklarla 

oyununa bir tekir kedinin de 

karıştığını gördüm.  

O sırada, yanımda kıpır 

kıpır bir hareketlilik hissettim. 

Başımı çevirince onu gördüm. 

Yemyeşil gözleri, sonbahara 

inat, çimenler arasından şırıl 

şırıl akan küçük, hırçın bir 

dere gibiydi. Esmer yüzünde, 

esmerliği kapatmak 

istercesine, inadına kızarmış 

elma yanakları, mevsimin 

sonbahar olduğunu tekrar 

hatırlatıyordu. Annesi 

kucağına oturtmuş, 

parmaklarını da birbirine 

kenetleyerek, onu sarmış, 

adeta hapsetmişti. Çocuk, 

annesinden kurtulmaya 

çalışıyordu. Ancak her 

hareketinde annesi onu biraz 

daha sıkıyordu: 

-Bak bu abla öğretmen... 

Rahat dur... Bak sonra sana 

kızar... 

Ben öğretmenim, rahat 

durmayan çocuklara, bahar 

gözlü, elma yanaklı, taze ceviz 

kokulu olsalar da kızarım... 

Aman Allah’ım... Nasıl 

kızayım? Çocuğun elma 

yanaklarını öpmemek, kıvırcık 

siyah saçlarına burnumu 

dayayıp koklamamak, o 

küçücük parmaklarını 

avucumun içine alıp 

sevmemek için kendimi zor 

tutuyordum.  

-Cam kenarına oturmak 

ister misin?  

Dedim. Cam ile benim 

aramda küçük bir yer 

ayırdım, ona gösterdim. 
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Başını belli belirsiz salladı, 

öyle ki sadece ben görebildim. 

Çocuğu annesinin kucağından 

alıp, gösterdiğim yere 

oturttum. Hemen camdan 

dışarı bakmaya başladı. 

Kedinin, uçuşan yaprakları 

kovalamasını seyrediyordu. 

Otobüs hareket edince, 

arkasını dönüp bize baktı. 

İnsanların üst üste, tıkış tıkış 

görünen manzarasını 

beğenmedi, tekrar dışarı 

bakmaya başladı.  

Aa o da ne?.. Bir otobüs de 

dışarda var. Bu otobüs siyah, 

ama bizimki gibi ayakta değil, 

yere yapışık gidiyor... 

Bizimkiyle aynı hızda gidiyor 

hem de... Acaba yarışıyorlar 

mı? Bizimki geçer canım... 

Yok... Geçmeye çalışmıyor... 

Bizim otobüs tümsekten veya 

çukurdan geçerken zıplıyor... 

o otobüs de zıplıyor... Hem de 

aynı anda...  

Çocuk, oturduğu yerden 

biraz yükselerek şoföre doğru 

baktı... Şoförün haberi var 

mıydı acaba bu inatçı 

takipçiden? 

Yine burnunu cama 

dayayıp, dışardaki otobüsü 

izlemeye başladı. İlerde bir 

ağaç var, kesin ona 

çarpacak... Çarpacak... 

Çarpııyoor... Çarpmadı. 

Otobüs ağacın üstünden 

kırılmadan akıp geçti. Belki 

suya düşecek... Düşecek... 

Düşmedi. Sudan da geçti. Taş, 

toprak, hendek, ağaç, kaya... 

Bana mısın demiyor. Hepsinin 

üstünden geçebiliyor. Bir ara 

yerdeki otobüste kendisi gibi 

bir çocuğun olduğunu 

düşündü. Küçücük elini önce 

cama dayadı. Sonra el salladı, 

sadece kendisinin görebildiği 

küçük çocuğa. 

Dışardaki siyah otobüsün 

dere-tepe, tarla-çayır, ağaç-

kaya demeden akarcasına 

geçmesini seyrederken gözleri 

önce donuklaştı, göz kapakları 

kapandı, uyumaya başladı. 

Belki de rüyasında, siyah 

otobüsün içindeki siyah 

çocukla arkadaş oldu, 

camdan cama, sadece ikisinin 

anladığı bir dille 

konuşuyorlardı.       

Sonbaharın baskın rengi 

sarının yanında, yer yer 

kırmızının, bordonun, 

kahverenginin, yeşilin bol bol 

kullanıldığı bir tabloya bakar 

gibiydim. Dışardaki ressam, 

renklerde hiç cimri 

davranmamış, üstelik 

hepsinin üstüne ara ara 

beyaz, çoğunlukla gri 

bulutlara da yer vermişti.  

Çocuğun başı hafif eğildi, 

sallanmaya başladı. Alıp 

arkasına yaslasam 

uyanabilirdi, o yüzden sadece 

kolumu onun başının altına 

destek yaptım. Bizim 

göremediğimiz arkadaşıyla 

ayrılmasını istemiyordum.  

Otobüsümüz, Kayseri 

yoluna çıktığı zaman yol boyu 

bizimle gelen diğer otobüs de 

arkamıza düşmüş, hem de 

kısalmıştı. Onu görmemiz 

artık mümkün değildi. Çocuk 

uyumaya devam ediyordu, 

benim de kolumda yüzlerce 

karınca dolaşırken biraz sonra 

hepsi ısırmaya başlamıştı bile. 

Neyse ki yolumuz bitti ve 

Niğde Otogarı'na girdik. 

Terminale gelince, önce 

ayaktaki yolcular indi. Annesi 

çocuğa; 

-Hadi kalk oğlum geldik. 

Dedi. Çocuk birden irkildi, 

hemen dışarı baktı. Aradığını 

bulamadı.  

-Nerde? Nerde? 

Diye çırpındı. Annesi; 

-Ne nerde? Geldik işte... 

Hadi iniyoruz. 

Çocuğun zümrütlü 

gözlerinin hüzünlü bakmasına 

gönlüm razı olmadı. 

-Gitti... Onlar güneşi pek 

sevmezler... Güneş çıkınca 

kaçtılar. 

Dedim. Biz de otobüsten 

indik, uyuşan kolumu hareket 

ettiremiyordum, çantamı 

diğeriyle taşıdım. Konya 

otobüsü için bilet alıp, dışarı 

çıktığımda, çocuğu annesinin 

elinden tutmuş, ayaklarının 

altında iyice küçülmüş olan 

gölgesine basmamaya 

çalışarak yürüdüğünü 

gördüm. Annesi; 

-Doğru yürüsene, ne 

zıplayıp duruyorsun! 

Diye kızıyordu. 
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ÖLÜMLE GELEN DİRİLİŞ 

Songül ÖZEL 

 

Her sonbahar gelişinde 

içimi bir hüzün kaplar. 

Ağaçlar, çiçekler kurumaya 

yüz tutan acıklı halleriyle 

sanki ağlıyorlar. Kuşları 

büyük bir telaş alır, kara 

düşüncelere dalarlar acaba 

nereye göç etsek diye. Börtü, 

böcek yerin altına çekilir 

sırtlarında taşıdıkları kışlık 

yiyecekleriyle. Tabiat kışa 

hazırlanır üzgün bir eda ile. 

Ya insanlar? Onlar da soğuk 

günlere hazırlanır elbet. Kışlık 

yiyecekler, konserveler 

hazırlama mevsimidir 

sonbahar. Fasulyeler, 

domatesler, biberler, 

patlıcanlar bir bir ayıklanır, 

pişirilir.  Sebzelerin uzunca 

sürecek olan dostlukları derin 

dondurucularda başlar. 

Bazılarının daha kışın ilk 

aylarında biter dostluğu; 

bazılarının da ilkbahara hatta 

yaza kadar sürer 

dondurucudaki dostlukları. 

Tabiat tümden hazır kışa. 

İnsan ise telaşta, meşakkatte. 

İnsanoğlu kışa hazırlanır 

durur ancak bir gün ömrünün 

kışını yaşayacağını hiç 

hatırına getirmez. Ölüme 

hazırlanmaz bir kerecik. 

İyilikler, güzellikler, sevaplar, 

hayır dualar, sadakalar, salih 

ameller biriktirip de ahiret 

bohçasını bir türlü 

hazırlamaz. Hep dünyada 

kalacağını sanki hiç 

ölmeyeceğini sanır insan. 

Oysaki ölüm denen gerçek her 

an başımızda bekler sessizce. 

Yüce dinimizin peygamberi 

bize ölümü sıkça 

hatırlamamızı tavsiye etmiştir. 

Hazret-i Ömer günde yirmi 

defa ölümü kendisine 

hatırlatması için bir kişiyi 

görevlendirmiştir.  

Allah’ı seven ölümü sever. 

Bilir ki ölümü tatmadan 

sevgiliye ulaşılmaz. Mevlana 

ölümü sevgiliye kavuşma anı 

olarak şeb-i arus yani düğün 

gecesi olarak anlatır. Gelin ve 

damat düğün gecesi nasıl 

mutluysa Mevlana da Allah’a 

kavuştuğu için sevinçlidir. 

Gerçek bir sevinçtir onunki 

gerçek sevgiliye götüren.  

Yunus Emre de şiirlerinde 

bize ölümü sevdirir. Hakk 

yolunda olanların asla 

ölmeyeceğini söyler. Âşıkların 

her zaman diri olduğunu şöyle 

belirtir: 

Ölür ise ten ölür 

Canlar ölesi değil 

Bir başka dizesinde de 

Yunus ölümle gelen dirilişi 

bizlere şu mısralarıyla 

anlatmıştır. 

Âşık öldü diye salâ verirler 

Ölen hayvan imiş âşıklar 

ölmez 

Edebiyatımızda ölümü 

hatırlatan şiirler oldukça 

fazladır. Yahya Kemal 

“Rindlerin Ölümü” adlı 

şiirinde, ölümü âsûde bir 

bahar ülkesine benzetmiştir. 

Ölüm asude bahar 

ülkesidir bir rinde; 

Gönlü her yerde buhurdan 

gibi yıllarca tüter. 

Ve serin serviler altında 

kalan kabrinde 

Her seher bir gül açar; her 

gece bir bülbül öter 

Dönülmez akşamın 

ufkundayız vakît çok geç  

Bu son fasıldır ey ömrüm 

nasıl geçersen geç 

Yukarıdaki bu dize bize 

nasıl ki her mevsimin bir sonu 

varsa insanın da gençlik 

mevsiminin bir gün son 

bulacağını hece hece 

anlatıyor. 

Çoklarının kötülediği, ismi 

anılınca “Allah korusun!” 

dediği o nazenin sevgili ne 

güzeldir. Ne güzeldir sır 

perdesini aralamak ve ne 

güzeldir sırların sırrına 

gitmenin merdiveninden 

çıkmak. Evet, büyük sırrın 

merdivenidir ölüm. Onun 

basamaklarından çıkmadan 

ötelere ulaşılmaz ki. Üstad 

Necip Fazıl ölümü ne güzel 

nitelemiş. 

Ölüm güzel şey budur 

perde ardından haber 

Hiç güzel olmasaydı ölür 

müydü Peygamber 

Evet, ağızlarımızın tadını 

bozan ölümü şairlerimiz böyle 

güzel anlatmışlar bizlere. 

Önemli olan “Ölmeden önce 

ölünüz.” hadis-i şerîfi 

mucibince yaşamak. Kışa 

hazırlık yaptığımız gibi ölüme 

de hazırlık yapabilmek. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE "İYİ" KELİMESİ 

Erdem KONUR 

ÖZET 

Sözcük, tek başına bir 

anlama sahip olan, birbirine 

bağlı bir ya da daha fazla 

biçim birimden (morfem) 

oluşan ve ses değeri taşıyan 

dil birimidir. Günümüzdeki 

her milletin bir geçmişi olduğu 

ve o milletin birçok yüzyıl 

içinde şekillenerek günümüze 

ulaşması gibi diller ve dilin 

birimi olan sözcükler de bir 

geçmişe sahiptir ve çeşitli 

şekillenmeler sonucu 

günümüz şekilleri ortaya 

çıkmıştır. İşte bu kelimelerden 

birisi de sık sık kullandığımız 

ve araştırmacılar tarafından 

genellikle sıfat işlevli olduğu 

söylenen "iyi" kelimesidir. Bu 

makalede, “iyi” kelimesinin 

tarihsel içindeki serüvenine 

odaklanacak ve tarihsel 

serüven içindeki değişimini 

göstereceğiz. 

Anahtar Kelimeler: İyi, 

edgü, tarihsel gelişim 

1) Giriş 

Bir dilin ne kadar köklü ve 

güçlü olduğu o dilin 

geçmişiyle ölçülmektedir. 

Şüphesiz Türkçe, bilinen ilk 

yazılı kaynağı (Orhun 

Abideleri) ele alındığında, bin 

yıldan fazla geçmişiyle köklü 

ve güçlü bir dildir. İnsanların 

belli bir yaşı olduğu gibi 

dillerin ve bu dillerin, ses 

değeri taşıyan, dil birimi olan, 

kelimelerin de belli bir yaşı 

vardır. Bu kelimelerden birisi 

de bin yıldan fazla olan 

geçmişiyle ”iyi" kelimesidir. Bu 

makalede, Türkçe bir kelime 

olan,1283 yaşındaki "iyi" 

kelimesinin tarihsel gelişimini, 

elimizdeki mevcut eserlerden 

yola çıkarak anlatacağız. 

"İyi" kelimesini ilk kez 

8.yüzyılda "edgü" olarak 

Orhun Abideleri'nde 

görmekteyiz. İyi kelimesi, hem 

şekil hem de anlam 

bakımından 8. yüzyıldan 

günümüze kadar takip 

edebildiğimiz, önemli işlevler 

ve anlamlar üstlenen 

kelimelerden biridir. Bu veri, 

araştırmacılar tarafından 

Orhun Abideleri’nden itibaren 

geçtiği tüm yazılı metinlerde 

"iyi" kavramının göstereni 

olarak değerlendirilmiş ve 

anlamlandırılmıştır.(Karagöz:2

006:127) 

İyi kelimesinin, yaklaşık 

olarak 1283 yıllık bir kelime 

olduğunu yukarıda 

belirtmiştik. Bu kelimeyi, 

yukarıda da belirtildiği üzere 

ilk kez, Türkçenin ilk yazılı 

kaynağı olan Orhun 

Abideleri'nde görmekteyiz. 

Bilge Kağan tarafından 732 

yılında, kardeşi Kültigin adına 

diktirilen yazıtta bu kelimeyi 

birçok yerde görmemiz 

mümkündür: 

"Edgü bilge kişig edgü alp 

kişig yorıtmaz ermiş." 

"İyi bilgili insanı, iyi cesur 

insanı yürütmezmiş." (OA, KT 

G6) 

"…ıraḳ erser yablaḳ aġı 

birür, yaġuḳ erser edgü aġı 

birür tip ança boşġurur 

ermiş." 

"...uzak ise kötü mal verir, 

diyip öyle 

öğretiyormuş."(OA,KT G7) 

Eski Türkçe döneminin 

Köktürkçe'den sonra ikinci 

kısmını oluşturan Eski Uygur 

Türkçesiyle yazılmış eserlerde 

de bu kelimeyi görmemiz 

mümkündür: 

"Ol ädgü kü at tört buluŋ-

da yadıltı." 

"Bu iyi ün, dört bir tarafa 

yayıldı."(İKPÖ:VII.) 

"... ädgü qılınç qıl..."  

"... iyi iş yap..." (İKPÖ:XII.) 

"...alkadım erser...edgü  

kutlug yalanguk." 

"...methettim ise;iyi,kutlu 

insan..." (AY:135) 

Yukarıda "iyi" kelimesinin 

Eski Türkçedeki şeklini, 

Türkçenin bilinen ilk kaynağı 

olan Orhun Abideleri ve Eski 

Türkçenin, Köktürkçe’den 

sonraki safhası olan Eski 

Uykur Türkçesi dönemi 

eserlerinden olan "İyi ve Kötü 

Prens Öyküsü" ile "Altun 

Yaruk" adlı eserlerden 

alıntılarla gördük. Ayrıca, "iyi" 

kelimesinin başlangıç 

noktasının, elimizdeki şuanki 

bilgilerden yola çıkarak 

Köktürkçe dönemi olduğunu 

ve bu dönemde "iyi" 

kelimesinin "edgü" olarak 

kullanıldığını da gördük. Eski 

Türkçeden bir sonraki dönem 

olan Orta Türkçe dönemi 

eserlerinde de bu kelimeyi 

takip edebilmekteyiz ancak bu 

kelime, Orta Türkçe 

döneminde küçük bir 

değişime girerek(d/dişsil d 

değişmesi) "eḍgü" şekli ortaya 

çıkacaktır. (edgü > eḍgü) 

Orta Türkçe döneminin ilk 

devresi olan Karahanlıca'nın 

ve Türkçenin en önemli 

eserlerinden biri olan Kutadgu 

Bilig 'de bu değişimi çok net 

bir şekilde görebilmekteyiz: 

"Yime eḍgü tutgıl elig 

asrakıg/Yigi içgü birgil bütür 

oprakıg." (KB 4527.) 

"Elinin aldındakilere iyi 

davran, yiyecek içecek ver, 

eskimişlerini, yıpranmışlarını 

tamamla." 

"Ne eḍgü birdi bilgi ögüz / 

Eşitgil munı sen ayâ könli 

tüz."(KB 4689.) 
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"Ey gönlü doğru olan 

kişi,ne kadar iyi bilgi verdi,sen 

bunu işit." 

Yine aynı şekilde Orta 

Türkçe'nin ikinci dönemi 

olarak tasniflendirilen 

Harezmce döneminin önemli 

eserlerinden Nehcü'l-Ferâdîs 

'te de "eḍgü"  kelimesi  "eḍgü", 

"eḍgülük" şeklinde 

geçmektedir.(Çelik:2014:389) 

Görüldüğü gibi Eski Türkçe'de 

var olan bu kelime, Orta 

Türkçe döneminde, şekil 

itibariyle küçük bir değişme 

geçirmiş ancak anlam olarak 

hiçbir değişme geçirmemiştir. 

Orta Türkçe döneminde de 

varlığına devam eden "eḍgü" 

kelimesi, X. yüzyıldan itibaren 

Orta Asya'dan batıya göç eden 

Oğuzların, XIII. yüzyıldan 

itibaren kendi lehçelerine 

dayalı olarak Anadolu ve 

civarında kurup geliştirdikleri 

edebî yazı dili olan Eski 

Anadolu Türkçesi döneminde, 

şekil olarak önemli bir değişim 

geçirmesine rağmen, anlam 

karşılığı yine "iyi" olarak 

kullanılmıştır. Orta Türkçe 

dönemindeki,"eḍgü" kelimesi, 

Eski Anadolu Türkçesi 

döneminde "eyü" ve "eyi" ve 

"iyi" olarak karşımıza 

çıkmaktadır.(edgü > eḍgü > 

eyü=eyi=iyi)  

     Eski Anadolu Türkçesi 

döneminin önemli 

şahsiyetlerinden biri olan 

Yunus Emre'nin, Risaletü'n-

Nushiyye adlı eserinin 

“Dâstân-ı Sabr” başlıklı 

bölümünde geçen şu 

mısralarda "eyü" kelimesini 

görmemiz mümkündür: 

"Sabırsuz kişilerün dirligi 

ham / Ki sabrıla eyü olur ser-

encâm" 

"Sabırsız insanların 

yaşayışı olgunlaşmamıştır, 

öyle ki sabırla başa gelen bir 

durum iyi olur." 

 Eski Anadolu Türkçesinin 

bir başka önemli 

yazarlarından biri olan Hoca 

Mesud'un Süheyl ü Nev-Bahâr 

adlı eserinde de bu kelimeyi 

görmemiz mümkündür: 

"Ki virmek ile bulasın eyü 

ad"  

"(hayır yolunda paranı) 

vermek suretiyle iyi ad bul." 

Yukarıda tarihî seyrini 

verdiğimiz "iyi" kelimesinin, 

tarihi gelişimini,  verdiğimiz 

sınırlı sayıdaki örneklerle 

gördük. Bu örnekleri uzatmak 

elbette mümkündür ancak 

dönemlerin önemli 

eserlerinden örnek vermeyi 

yeterli gördük.  

2.  SONUÇ 

Günümüz kelimelerinin de, 

günümüz devletleri ve 

milletleri gibi mutlaka eski bir 

geçmişi vardır. Bu kelimeler, 

birçok dönem içinde 

şekillenerek günümüze kadar 

ulaşırlar. Bu makalede, 

yukarıdaki kurala uyan 

binlerce kelimeden biri olan ve 

günümüzde en çok 

kullandığımız "iyi" kelimesini 

seçtik. Günümüzde daha çok 

sıfat işlevli kullanılan bu 

kelime, yukarıda da 

görüldüğü gibi birçok 

aşamadan geçerek günümüz 

şeklini almıştır. 

Sonuç olarak "iyi" kelimesi, 

tarihî metinlerde ilk kez 

8.yyda Türkçenin bilinen ilk 

yazılı kaynağı olan Orhun 

Abidelerinde ve Eski Türkçe 

döneminin ikinci aşaması olan 

Eski Uygur Türkçesi dönemi 

metinlerinde "edgü" olarak 

görülmektedir. Türkçenin, 

Eski Türkçe'den sonraki 

devresi olan Orta Türkçe 

dönemine gelindiğinde ise bu 

kelime küçük bir değişime 

girerek (d/dişsil d değişmesi) 

"eḍgü" olmuştur.  

X. yüzyıldan itibaren Orta 

Asya'dan batıya göç eden 

Oğuzların, XIII. yüzyıldan 

itibaren kendi lehçelerine 

dayalı olarak Anadolu ve 

civarında kurup geliştirdikleri 

edebî yazı dili olan Eski 

Anadolu Türkçesi dönemine 

gelindiğinde kelimemiz, şekil 

itibariyle değişime girerek 

"eyü", "eyi" ve "iyi" şekline 

girmiş, daha sonraki 

dönemlerde ise bu kelime 

kendisini "iyi" olarak 

muhafaza etmiş ve günümüze 

de bu şekilde ulaşmıştır. 
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ÖLMEYENLER 

Sibğatullah BARAN 

 

Basit geliyor bazen ölümler 

Her selam verdiğin kişinin öleceğini bilmek 

Bu kadar basit olmamalı! 

Öleceğini bile bile yaşamalı 

Ama basit ölmemeli 

Mesela 

Bir dava uğruna yaşamalı 

Ve o dava uğruna ölmeli 

Ama o davayı önce vicdanına kabul ettirmeli 

Zaten beden hazırdır ölüme 

Yani demem o ki 

Basit ölmemeli insan 

Vicdanı uğruna ölmeli 
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GEÇMİŞE YOLCULUK 

Ahmet Süreyya DURNA 

 

Ha

lk 

pazarı 

Çarşa

mba 

günüydü bilindiği üzere. O 

gün kasabaya ben 

götürmüştüm köylüleri 

traktörle. Traktör dediysem, 

sözüm ona şimdiki gibi eşek 

fonksiyonunda falan değil; 

zamanın hükmüyle bir köyde 

ancak birkaç evde zor 

bulunan Mercedes 

mahiyetindeydi. 

Fırsattan istifade 

sürebilmek için kıvranıyorduk 

etrafında. Fakat amcamın 

oğlu Ömer, maşallah kime 

düşürüyordu ki... Üzerine 

çıkıp yaylı koltuğa 

oturduğunda, sanki Boeing 

727 uçağının pilotu 

zannederdi kendisini. Tozlu 

yollarda ilerlerken, adeta 

bulutların arasından 

geçiyormuşçasına havalara 

kapılırdı bazen de… 

Çoğu kişiler can güvenliği 

nedeniyle pek rıza 

göstermeseler de, elim ayağım 

titreyerek taşımayı 

başarmıştım sonuçta. Şimdiki 

belediye binasının sahasına 

konuşlanan yazlık sinemaya 

paralel bir yere park ettiğimde 

muhtarın; “Eğer bir ehliyet 

verme imkânım olsa, ilk defa 

sana vermezsem şerefsizim.” 

sözüne, ne kadar da 

gururlanmıştım.  

Amcamın oğlu Ömer’in, 

ikide bir anahtarı istemesine 

kesinlikle aldırmıyordum. 

Köylüleri, nasıl getirdiysem 

geri de öyle götüreceğim diye 

ayak diretiyordum. Gerek 

“Aşağı Cami”nin önündeki 

çeşmede, gerekse “Şadırvan”ın 

orada iki sefer kapışmıştık. 

Hatta itişip kakışma 

esnasında farkında olmadan 

balıkçı tezgâhını da 

devirmekteydik. Kim iseydi 

sahibi?.. 

İşimin önceliği, fotalısından 

bir gömlekle İspanyol paça bir 

pantolon yaptırmaktı hevesle. 

Tabii bir de som çelikten 

sustalı bıçak… Rahmetli 

Mehmet Bardız’ın pırtı 

dükkânından beğendiğim 

kumaşların birini Terzi 

Muharrem’e, birini de 

Gömlekçi Yemliha’ya 

iletmekteydim. Ölçüp 

biçtikten sonra; “Önümüzdeki 

Çarşambaya…” demişlerdi. 

Oradan da ürkek adımlarla 

doğru Bıçakçı Ahmet 

Duran’ın, tahta darabalı 

minyatür dükkânına…  

“Ürkek adımlarla” diyorum, 

çünkü kasabada yeni kurulan 

Polis Teşkilatı bu tür iş 

yapanlara asla göz açtırmıyor, 

sıkı denetime tabi tutuyordu. 

Hele de “Afşin sustalısı” diye 

ülke genelinde bilinen 

bıçakların, imalȃt merkezi 

iğreti çarşı… 

Vakit ikindi üzeriyken 

römorkun içerisi değişik 

türden malzemelerle tıklım 

tıklım dolmuş vaziyette ve 

herkes kümelenerek beni 

beklemekte. Ben ise, Bisikletçi 

Hacı’nın yanında 

pineklemekteyim. Paramla 

dahi bindirmiyor bir türlü. 

“Erçeneli ya da Çağılhanlı 

olsan hadi neyse… Velâkin 

ben daha bir Nadır’lının pedal 

çevirdiğini görmedim ki…” 

cümlesiyle yüzüme bakmadan 

mırıldanıyor. O sırada hafif 

dikçe ve kirpi saçlı aşkar 

çocuğun tur atarken düşüp 

kaçtığını işaretle; “Ahancık bu 

da, Nışanıt’ın 

kargacılarından!” diyor. 

Massey Ferguson’u 

çalıştırdığımda, sağ 

çamurluğun üzerinde oturan 

amcamın oğlu Ömer’in suratı 

tekmil turşu satmaktadır. 

İğdel’oğlu istikametine 

direksiyonu sertçe 

kırdığımdan, Kalaycı Hanifi 

Usta’nın evine yakın duran 

elektrik direğine çarparak 

devrilmesini sağlıyordum. Hiç 

arkama bakmadan ve 

bağıranları duymamışlıktan 

gelerek devam ediyorum 

yoluma. Burnunu sıksanız 

canı çıkacak derecedeki 

Ömer’in (yani Yarpuzlu diliyle 

bizim Omar’ın) kafasını sağa 

sola sallayarak; “Hıh işte, 

olacaa buydu!” kabilinden 

sokranmalarına da kulak 

asmamaktayım. Yaptığımın 

farkındayım aslında, fakat 

bozuntuya vermemeye 

çalışıyorum.  

Küçük Atlas’ın gediğini 

aşınca vitesi boşa almak 

suretiyle Tılafşin’e aşağı kapıp 

koyurmaktayım traktörü. 

Çakıl döşeli stabilize yolda 

traktör bir anda uçak hızına 

dönüşürken, elim ayağıma 

dolaşıyor panikle. Ne kimse 

anlıyor yaptığımın gerekçesini, 

ne de ben anlıyorum. 

Bağırışmalar çağırışmalar 

feryatlar…  Arka taraftan; 

“Sakın frene basma!” uyarıları 

ve salâvat getirmelerle karışık, 

“Allah, Allah!” nidaları… 

İleride sözüm ona eşeklerle 

her şeyden habersizce 

yürüyen yolculara avazımın 

yettiğince ünlemekteyim: 
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“Kaçııınnn, kaçın!!!” Ve yine 

arka taraftan ıslık çalmalar… 

Neye uğradığını 

kestiremeyen yolcular derlenip 

toparlanıncaya dek, çuval 

yüklü eşeğin sağ dengine 

giydiriyorum. Hayvancağız bir 

anlık havada ve payamların 

arasına sırt üstü… Diğer 

yönden canlarını zor kurtaran 

yaya kişiler… 

Yolun iyi sıkıştırılmamış iri 

taşları tekerlekleri 

hoplattıkça, bizimkiler can 

havli römorkun kapaklarına 

ya da çuvallara 

tutunmaktalar. Oturduğum 

yaylı koltuk keza beni de 

fırlatacakmış gibi olduğunda, 

direksiyon simitini sırılsıklam 

kavramaktayım.  

Yükün ağırlığıysa 

römorkun baskısını sürekli 

artırmaktadır. Eğer frene 

hafiften dokunsam, ani 

yığılma neticesinde derhal 

takla atması kaçınılmazdır. 

Traktöre takılı bulunan çeki 

demirinin de aşırı sarsıntıdan 

dolayı çıkması veyahut da 

kopması ihtimal dâhilinde. 

Haricen işin kötüsü, eğimin 

Tılafşin’e kadar aralıksız 

uzamasıdır.  

Arkadan bir başka taktik 

komutu yalıyor kulaklarımı. 

“Sağ düzlükten çaprazlama 

tarlaya kır tarlaya!” Ve aynı 

komut birkaç kez 

tekrarlanıyor soluk soluğa. 

Amcamın oğlu Ömer’in 

müdahale gücü sıfır 

noktasındadır, zira o da 

düşmemek için çamurluğun 

tutamağına kenetlenmiş 

durumda. Üstelik fazla bir 

tecrübesi de yok, sadece 

traktörü kullanmaya meyilli. 

Saniyelik bakışla direksiyonu 

en müsait noktaya 

ayarlayarak, düzlükten 

tarlaya kırıyorum inceden… 

Yüzeysel şarampolden 

kurtardığımda, römorkun sol 

tekerlekleri yarım açı havaya 

kalkarak takla atma 

seviyesindeyken; bu seferde 

sağ tekerlekler aynı oranda 

havaya kalkıyor zemin gereği. 

Tarlanın yumuşaklığı 

hızımızı yavaştan yavaşa 

keserken, biz de geniş kavisli 

U dönüşü yapıyoruz ha bire. 

Hulâsa durduğumuzda, derin 

ve kısa bir sessizlik yaşanıyor 

oracıkta. Neredeyse bütün 

gözler, hışımlı bakışlarıyla 

üzerimizde. Akabinde dili 

çözülüyor herkesin ve ortak 

fasıl başlıyor: 

-Gomşular geçmiş olsun 

hepiyize cümleten… 

-Geçmiş olsun. 

-Geçmiş olsun herkeşe. 

-Demek ki yiyecek 

ekmeamiz, içecek suyumuz 

varımış daha… 

-He valla varımış… 

-Verilmiş sadakamız 

varımış belki de… 

-Varımış zahar ki… 

-Böök bir tevlike hatlattık 

aslında… 

-Tevlike ki, hemi de ne 

tevlike… 

-Çardaklı Şıh Ahmet haber 

salıp duruyodu, “Nadırlılar 

gurban kessin de bir gan 

akıtsın” deyin. 

-Yaaa! Bunun uçunmuş 

demek ki... 

-Gelmeden, gelecaa görmüş 

mübarek. 

-Görür helbetde… 

-Gene de tez zamanda 

köocek garer alak da, bir gan 

akıdak hak yoluna… 

-Akıtmamız ilazim… 

Şimdi de bana çevirmişlerdi 

ağızlarını: 

-Ula oolum neyidi garezin, 

yoosam bizi mi 

öldürücüyüdün?!. 

- Yüreamiz aazımıza geldi 

Allah gorusun! 

-Öldük öldük dirildik valla! 

-Goca moturu sen nasıl 

sürücün? Şifor dealsin, ne 

dealsin… 

-Şu irezilliimizi görüyon 

zahar? 

-Yav irezillea can gurban. 

Ya öte düynede olsıyaydık 

şincik?!. 

-Ola da bilirdik netekim… 

Şoklanmış korkularla 

katmerli konuşmalar devam 

ediyorken, Kel Musa girdi 

devreye: “Uşak ee gözel 

gonuşuyosuyuz da, hasteden 

haberiyiz var mı? Adam 

gıvranıp duruyo sessizce!”  

Kayseri’de ameliyat olan 

Niyazi, kasabada binmişti 

traktöre. Meğerse o 

çalkalanmalardan ve 

sarsıntılardan dikişleri 

patlamış. Bereket ki ana yola 

yakın civarlardayız. Göksun 

tarafından gelen bir kamyonla 

acilen Elbistan’a yollanıyor 

köylülerce. 

Oysa eşyaların uğradığı 

zarardan kimsenin haberi yok 

henüz. Römorka yeniden 

bindiklerinde topluca 

şaşırmışlardı. Kiminin gaz 

yağı tenekesi devrilerek, bir 

başkasının şeker çuvalına 

akmıştı. Kiminin lamba ve 

lüks camı kırılmıştı. Kiminin 

tamire getirdiği radyosu tekrar 

arızalanmıştı. Kiminin 

pazardan aldığı gıda 

maddeleri birbirine karışmış 

haldeydi vs. 

Kasabadan hareketimiz 

esnasında yalnızca amcaoğlu 

Ömer’in suratı turşu 

satarken, şimdi herkes 

Ömerleşmiş konumdaydı. 

Muhtar, yarı şaka yarı ciddi 

tavrıyla bir önceki sözünün 

hilafına; “Saa (sana) ehliyet 

mehliyet yok! Hatta verenin 

de…” biçiminde kaptırıyordu. 
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Rötarda Makas Değiştiren Hayaller 

Halit YILDIRIM 
 

 

İçi içine sığmıyordu 

Sulhaddin’in. Nihayet 

beklediği gün gelmişti. Yarın 

Ankara’da bir özel hastanede 

mülakata girecekti. İşi kesin 

gibi bir şeydi. Gece geç vakte 

kadar arkadaşlarıyla 

dolaşmış, yattığında ise 

heyecandan sabaha kadar 

uyuyamamıştı. Askerlik 

dönüşü kaç aydır işsiz, 

başıboş gezmek ona çok ağır 

geliyordu artık. Babasının 

yanında çalışmak da işine 

gelmiyordu hani.  

Kahvaltıdan sonra valizini 

eline alıp Ankara’ya girmek 

üzere evden ayrıldı. Annesi 

hayır duaları ediyordu 

ardından… 

Dün gece sözleştikleri gibi 

Erzincankapı’daki her zaman 

takıldıkları Kara Kemal’in 

kahvehanede, iki candan 

arkadaşı Ahmet ve Hüseyin ile 

buluştu. Onlarla koyu bir 

sohbete dalmıştı. Kendinden 

anlatıyordu… Söz babasına 

gelmişti. 

- Yahu adam sabah namazı 

bir ayağa kalkıyor, Lala Paşa 

Camiinde namazı kılıyor, 

namazdan sonra gelip 

Taşmağaza’ya dükkânı açıyor. 

Sanki sabahın köründe 

müşteriler 

kuyruğa girdi. Bu 

adamın da, işinin 

de hiç kahrı 

çekilmiyor.  

Hele sabahları 

tüm esnafla Kel 

Hasan’ın kahveye 

tıkılıp lavaşlı, 

lorlu kahvaltı 

partilerine ne 

demeli? O zift gibi 

çayı nasıl içerler 

hala anlamış 

değilim.  

Neme lazım şimdi 

hastaneye başlarsam, sabah 

sekiz akşam beş. Tıkır tıkır 

maaşım da gelir. Yok müşteri 

taksit ödemedi, yok mal teslim 

edilmedi, yok sipariş gelmedi, 

yok çek yazıldı… Aman sende 

ne uğraşacaksın bunlarla. 

Adam tutturmuş “oğlum 

son güne işi bırakma, önceden 

yer ayırt asker sevkiyatı var 

yer bulamazsın, bir gün önce 

git” diye. Otobüslerde yer yok 

ama tren var. Tren 

yolculuğunu da ben 

seviyorum. 1 gün sürse de 

rahat oluyor hiç olmazsa. 

Önce gidip de ne yapacaksam 

sanki?  

Arkadaşları da onu tasdik 

ediyor, o da gaza geldikçe 

coşuyordu.  

Trenin kalkmasına bir saat 

kala hep beraber gara gittiler. 

Tren kalkana kadar gardaki 

çay ocağında Ahmet ve 

Hüseyin ile çay içip yine ilerisi 

için kurduğu hayallerini, 

planlarını anlattı durdu 

Sulhaddin. Hayal kurmayı çok 

seviyordu. Hayal kurmak onu 

bayağı rahatlıyordu. Trenin 

hareket vakti gelince 

arkadaşları ile vedalaşıp trene 

bindi. Onların peşinden 

bakarken kendi kendine yine 

hayallere dalmıştı.  

- Bu Ahmet ve Hüseyin iyi 

çocuklar, can ciğer insanlar. 

Sağ olsunlar beni yolcu ettiler. 

Ankara’da işim olunca bunları 

unutmamam lazım. Bana da 

bu düşer, ne de olsa biz 

arkadaşız. Ankara gibi büyük 

bir şehirde böyle sağlam 

arkadaşlarla örülü bir çevren 

olursa ayakta kalırsın. Zaten 

hastanede işe başlayınca çok 

sürmez beni önemli bir yere 

getirirler. Ben de Ahmet’i şoför 

olarak, Hüseyin’i de güvenlikçi 

olarak yerleştiririm oraya.  

Önce Ankara’da bizim 

dadaşların çok olduğu 

Erzurum mahallesinden bir ev 

tutmalıyım. Zaten oradaki 

birkaç akraba eşya işini 

ayarlayacaklar. Daha sonra 

yakacak meselesini halletmem 

gerekiyor acilen.” 

O an aklına Hülya gelmişti. 

Annesi askerden döndüğünde: 

- Oğlum Hayriye Hanım 

Hatice yengenle haber 

göndermiş, Ankara’da hemşire 

olan kızları Hülya’yı sizin 

oğlana isteyin, hısım olalım 

diyormuş. Hülya da iyi kız, 

benim hoşuma gidiyor. 

Onların eli kolu uzun... Sana 

da bir iş bulurlar” demişti.  

Hülya güzel olmasına 

güzeldi ama ona biraz 

kızıyordu. Çok havalıydı bir 

kere… Askerden geldiğinde 

tesadüf Hülya da izne 

gelmişti. Bir fırsatını bulup 

görüşmüşler ve ona evlenme 

teklifi etmişti. Lakin Hülya 

ona alaylı bir şekilde “ben 

işsiz güçsüz bir adama sırf 

Üniversite mezunu diye niye 

varayım ki? Kendi 

dükkânınızda bile 

çalışmıyormuşsun. Git bir iş 
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bul önce. Sonra gel beni iste. 

Tabi bu arada bana başka 

uygun bir talipli çıkıp da ben 

gitmezsem” demişti. 

“Demek ki duydular işe 

gireceğimi hemen haber 

saldılar” diye iç geçirdi.  

Kendi kendisi ile 

konuşuyordu adeta.  

- Yok canım, bu Hülya da 

tam ana kuzusu. Öyle 

anlaşılıyor ki anasına benim 

ona evlenme teklifi ettiğimi 

söylemiş ki o da işe gireceğimi 

duyunca haber saldı. Bu sır 

olarak kalmalıydı ikimizin 

arasında, dadaş dediğin mert 

olmalı. Ama nerede? Yarın 

evlensen çıt olsa gider anasına 

yazar. Zaten bir kere benim 

kadar uzun boylu. Erkek gibi, 

çok tatsız birisi… Hele tok 

sözleri… Hem de beni “ben 

olarak kabul etmeyen” birisini 

ben de kabul etmemeliyim.  

Yarın işe başladığımda 

çalışacağım hastanede 

kendime göre bir laborant 

falan bulurum. Bence insanın 

çalıştığı ortamda evleneceği 

kişi; onu en iyi anlayan olur. 

Ben evliliğe pek acele 

etmemeliyim. Yok yok 

hastanede gözümü 

kestirdiğim birisi olursa 

hemen işi bağlamam lazım. 

Yoksa elin gurbetinde halim 

nice olur? İnsana bir hayat 

arkadaşı şart… Yalnızlık 

Allah’a mahsus diye boşa mı 

söylemişler atalar? 

Evlenince de hemen bir 

araba alırız hanımla. Ne de 

olsa iki maaşla bu işi kolayca 

hallederiz. Belki önce sıfır 

araba alamasak da yine 

modelli bir şey olur 

herhalde…  

Hayallerini trenin düdük 

sesi bozmuştu. Tren Aşkale 

istasyonunda durmuştu. 

Sulhaddin aşağıya indi ve beş 

dakika kadar istasyonda 

dolaştı. Trene tekrar bindi 

ancak aradan yarım saat 

geçmesine rağmen tren 

hareket etmemişti. O arada 

gördüğü bir görevliye:  

“Kondüktör Bey neden 

kalkmıyor tren? Bir problemi 

var?” 

“Sanırım ilerde heyelan 

olmuş. O yüzden bekliyoruz. 

Çabuk açılır diyorlar” 

Neyse ki çabuk 

halledeceklermiş bari diye 

sevindi. Akşam olmak 

üzereydi. Kış günü 

olduğundan günler çok 

kısaydı ve hemen de hava 

kararıveriyordu. Acıkmıştı 

iyice. Annesinin hazırladığı 

kumanyadan bir şeyler 

atıştırmaya başladı. Karnını 

tıka bas doyurmuştu. Keteleri, 

çörekleri, börekleri bir anda 

mideye indirmişti. 

Yemek sonrası çok 

yediğinden midir bir uyku 

bastırmıştı… Zaten dün gece 

geç yattığından uykusuz ve 

yorgundu. Koltuğunu geriye 

yasladı ve kısa zamanda 

uykuya daldı. 

Epeyce uyumuştu. 

Uyandığında saatine baktı. 

Saat sabahın 9’u olmuştu. 

İnsan uyuyunca bayağı 

kendine geliyor diye söylendi. 

Ankara’ya çok az bir yol 

kalmıştır diye düşündü. Trene 

binerken Ankara’da 14:30 da 

olacaklarını söylemişlerdi. 

Tren bir saat rötarda yapsa 

yine de yetişirdi hastanedeki 

randevusuna… 

Tren hareket etmiyordu. 

Pencereden dışarı baktığında 

yolcuların çoğu aşağıdaydı. 

“Acaba nereye geldik, dışarı 

çıkıp bir bakayım” dedi kendi 

kendine.  

Trenden indiğinde istasyon 

tabelasını okuyunca dondu 

kaldı. “Allah Allah… Hala rüya 

mı görüyorum yoksa” diye 

söylendi. Yanlış görmüyordu. 

Hala Aşkale’deydiler. “Allah’ım 

bu şaka mı? Nasıl olur?” diye 

sordu kendi kendine…  

İlk karşısına çıkan adama 

kolundan tutup sordu. 

“Şey hemşerim burası 

Aşkale mi?” 

“He gardaş burası Aşkale” 

“Bu tren?” 

“Bu tren dün gelmiş ama 

heyelan olmuş ilerde. Şimdi 

açılmış ancak birazdan 

hareket izni gelince yola 

çıkacakmış. Ben de onu 

bekliyorum. Aslına bakarsan 

Ankara treni akşama… Ben 

de senin gibi şaşırdım. Bu 

rötar benim bayağı işime 

yaradı ha. En azından 6-7 

saat önce varırız Ankara’ya. 

Ne güzel değil mi? İnsana 

böyle şans ömründe bir kere 

vurur. Değil mi gardaş? 

? ? ? 

“Gardaş bir şeyin mi var? 

Betin benzin attı? Hele şuraya 

otur. Su getireyim, yüzünü 

yıka, birazcık iç.” 

Adam gardaki banklardan 

birsine oturttu. Su getirdi 

içmesi için. Başına gelenleri 

anlattı. Adam da çok 

üzülmüştü durumuna… 

“Vay anasını be, demek 

öyle… Çok üzüldüm be. 

Desene mülakat saatine 

yetişemeyeceksin. Senin iş 

yattı o zaman…” 

“Benim iş yatmasına yattı 

da geri dönmek lazım 

Erzurum’a. 

“Hemşerim şuradan 

anayola çık. Minibüsler 

hemen gelir. Çok 

beklemezsin.” 

Dediği gibi az sonra 

minibüsteydi… Yine hayal 

âlemine dalmıştı. Kendi 

kendisi ile konuşuyordu: 

“Erzurum’a varınca ilk iş 

olarak babamın dükkânında 

işe başlamalıyım. Böyle boş 

gezmekle olmaz. Ne işin var 

elin gurbetinde? Yol bilmezsin, 
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iz bilmezsin. Hele hele Ankara 

çok büyük bir şehir… Trafik 

sorunu var. Zaten ev kiraları 

da çok pahalıdır.  

Babamın işlerini artık 

devralmalıyım. Adamcağız bu 

yaşta koşturup duruyor. Ben 

de sabah erkenden kalkar, 

babamla beraber gider 

namazımı Lala Paşa Camiinde 

kılarım.  

Hele sabah Cennet 

Çeşmesinin yanındaki 

fırından sıcak lavaşı alıp, içine 

loru döşeyip esnaflarla 

beraber Kel Hasan’ın kahvede 

o mis gibi çay ile kahvaltı 

yapmak yok mu? Değme 

gitsin. Kel Hasan da çayı 

sanki iksir gibi yapıyor ha…  

Zaten esnaf dediğin 

dükkânı erken açacak ki 

sabah melekler nasip 

dağıtırken nasibini alacak. 

Bak babama yıllardır öyle. 

Dedem de öyleymiş rahmetli. 

Hani o saatte müşteri olmasa 

da insan işlerini planlar, 

dükkânı temizler.  

Aslında babam prensipli 

birisi… Onunla geçinmeyenin 

yüzde yüz kendinde bir 

problemi vardır. Melek gibidir 

benim babam. Çok ta ileri 

görüşlüdür ha… 

Adam ne kadar haklıymış 

“oğlum şu işi son güne 

bırakma. Ne olur ne olmaz. 

Önceden yer ayırt, iki gün 

önce çık yola” demişti. Ben de 

ne adamım kalktım adama 

“Otobüs yoksa tren var, önce 

gidip de ne yapacağım. Günü 

belli, saati belli… Ben trenle 

giderim. Bir şey olmaz. Tren 

de yolda kalacak değil ya” 

dedim. Demek ki trende yolda 

kalıyormuş. Büyük 

söylememek lazım… Adamın 

zoruna gitmiş anlaşılan. Allah 

da adamı böyle yapar işte.   

Ya sabaha kadar duran 

trende uyumaya ne demeli. 

Eee bir gece orda burada 

gezer uymazsan olacağı bu. 

Ben bunu hak ettim. 

İnsanın kendi işi gibisi de 

yok hani. Patron sensin. 

Geldin diyen olmaz, gittin 

diyen olmaz. Ben işleri biraz 

büyütünce bir tane Mumcuya, 

bir tane de Erzincan Kapıya 

şube açarım. Birinin başına 

Ahmet’i bırakırım, diğerinin 

başına da Hüseyin’i. Taş gibi 

sağlam adamlar, onlara 

güvenmeyeceğim de kime 

güveneceğim. Dadaşın hasıdır 

onlar. El kapısında şoförlük, 

korumalık etmekten iyidir. 

Kendi memleketin şurası… 

Burada alacağı üç kuruş 

dışarıda alacağı beş kuruştan 

daha bereketlidir aslında…” 

Bir anda aklına Hülya 

gelmişti. Yüreği cız etti. Ya 

şimdi annesi ona Hülya’yı 

vermezse ne yapardı?  

Babasının yanında 

çalışmaya başlarsa belki 

sorun etmezlerdi. Hülya zaten 

dememiş miydi “kendi 

dükkânınızda bile 

çalışmıyorsun” diye.  

“Aslında kız beni ben 

olarak kabul etmiş ama ben 

anlamamışım. Teklifimi ret 

ederken bana mesaj vermiş 

ama nerde ben de o kafa. 

Hülya iyi kız aslında. Yahu 

alacağın kız senin örfünü, 

âdetini bilmeli. Senin canın 

tarhana çorbası çekse Hülya 

yapar becerir ama 

Ankara’daki laborant kız ne 

bilsin tarhana çorbasını. Değil 

mi ya?  

Bir kere dalyan gibi kız. Ne 

demiş atalar: “öküzün yiğit 

olsun da çekmezse çekmesin” 

erkek gibi vallahi. Tam dadaş, 

lafı adama yumruk gibi 

oturtur, kimseden sözünü 

çekmez. Eee ne demiş Akif: 

“lafın odun gibi olsun, doğru 

olsun tek”. O kadar akıllı ki 

cesur da. Benim ona evlilik 

teklif ettiğimi annesine 

söylemese belki annesi bize 

haber göndermeyecekti. 

Aslında annesine söylemesi de 

iyi. Yarın bir sorun olsa 

annesinin haberi olur. 

Yardımcı olurlar en azından. 

Bu kız benim için tayinini 

hemen Erzurum’a çıkarır. Yok 

yok ben ne yapıp edip Hülya’yı 

almalıyım.  

Evet, evet almalıyım 

Hülya’yı…”  

Ani bir gürültü ve sarsıntı 

ile yine daldığı hülyalardan 

silkindi. Bir de baktı hala 

trendeydi ve kondüktör avaz 

avaz bağırıyordu. 

“Haydi Ankara yolcuları 

insin trenden… Tren 

İstanbul’a hareket edecek. 

Ankara yolcuları hemen 

insin…” 

Bir an şaşırdı. Çok şükür 

dedi. Saatine baktı. Saat 

15:00 olmuştu. Yarım saat 

rötar yapmışlardı. Sevinçle 

aşağı indi. Gelen yolcu 

kapısından çıkıyordu ki 

gördüğüne inanamadı. Karşı 

banklarda Hülya oturmuş onu 

bekliyordu. Hemen ona doğru 

koşar adımlarla yürüdü.  

Hülya: 

“Hoş geldin Sulhaddin. 

Biraz geç kaldınız. Hemen 

gidelim başhekim seni 

bekliyor”  

Sulhaddin hastane işini 

Hülya’nın ayarladığını 

anlamıştı. Ama hala 

korkuyordu. Ya bu gördüğü 

de rüya ise?  

Hülya’nın kolundan tuttu 

ve şaşkın bir halde 

dudaklarından tek bir cümle 

döküldü. 

“Hülya beni 

çimdiklesene…” 
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DUYGULARIN TERCÜMANI: ŞİİR 

Mısra ŞAHİN 

“Şiir anayasaya aykırıdır.” 

Cemal Süreya 

İnsanoğlunun 

duygularını kaleme 

alması bir sanattır. 

Duyguları kaleme 

alırken, okuyucu o 

duygunun içine 

sürükleniyorsa bu bir 

şiirdir… 

Özgün ve özgür olmalıdır 

bir şiir. Anlatımı kolay gibi 

durur ama iz taşır şairinden. 

Okuduğunda bilirsin kimin 

yazdığını, hatta kime 

yazıldığını. Ulaşamazsın 

sevdiğine, görmez seni gözleri, 

başkasındadır belki de... 

Bilmezsin, bilemezsin. Sen 

yine de yazarsın. Bu 

yüzdendir ki, aşk kokar bir 

şiir. Ansızın aklına düşüverir 

anneye yazarsın, babaya, 

kardeşe... Bu yüzdendir ki, 

özlem kokar bir şiir.  

Ayrısındır doğup büyüdüğün 

yerden, aklına düşüverir 

yazarsın. Bu yüzdendir ki 

vatan kokar bir şiir.  

Sen görmezsin, bilmezsin 

ama bir yerlerde hep bir 

duygular alev alır. Bu 

duyguların dışa vurumu 

keşke sadece şiir olsa. Keşke 

insanlar sadece şiir yazsa. 

Örneğin, sevginin 

büyüklüğünü ve kutsallığını 

şiirlerle ifade etseler. 

Özlemenin ne kadar sabır işi 

olduğunu şiirle ifade etseler. 

Doğduğun yere, ayrı 

düşmenin ne kadar mücadele 

gerektirdiğini şiirle ifade 

etseler. Keşke insanlar şiirin 

yalnızca şairler tarafından 

yazılabileceğini düşünüp, 

sanattan uzaklaşmasalar. 

Bu sanatı layıkıyla yerine 

getiren birçok şair vardır. 

Örneğin, henüz ortaokul 

yıllarında edebiyata ilgi 

duyan, yaşadığı 

duyguları şiirlerine 

tüm açıklığı ile 

yansıtan, şiiri 

hayatla 

ilişkilendirip, 

“Hayatın 

güncelliğidir, 

hayatın gazetesidir şiir.” diyen 

yüce şair Cemal Süreya:  

 “Sizin hiç babanız öldü 

mü?  

Benim bir kere öldü kör 

oldum.” 

Şair, babası öldükten sonra 

içinde açılan yaranın ne denli 

büyük olduğunu bizlere 

kolayca hissettirebiliyor. 

Okuduğumuzda mısralar 

arasında kaybolduğumuz bir 

şiirdir. Önemli olan da budur 

aslında. Herkese farklı 

duygular uyandırır ancak 

ortak bir yargı vardır ki, 

herkes okuduğunu anlar ve 

rahatlıkla yorumlayabilir bu 

şiiri. Buna “Toplum için 

sanat” deriz. Gerçekten de 

öyledir. Eğer bir sanatı 

layıkıyla yapmak istiyorsan, 

herkesin anladığı ancak farklı 

anlamlar da çıkartabileceği ve 

bu derinlikte kaybolacağı bir 

şiir yazmalısın…  

Aşkı tüm şairler konu 

almış olsa da, yeri ben de ayrı 

olan bir şiir vardır sahibi 

Cemal Süreyya olan… 

“Biliyorum sana giden 

yollar kapalı 

Üstelik sen de hiç bir 

zaman sevmedin beni” 

Severken en derinlerde 

hissettiğin, karşılığını 

beklerken bir o kadar uzak 

olan sevgili. Hem bu kadar 

yakın, hem bu denli uzak 

nasıl hissedebilir bir insan? 

İki mısraa, sayfalar dolusu 

yazı, saatler boyu konuşma 

sığabilecekken nasıl olurda 

karşılık alamaz insan 

sevdiğinden. Duruluğu, 

naifliği ve aynı 

zamanda 

kırılmışlığı ve 

yalnızlığı 

hissedebildiğimiz 

güzel yürekli 

şairimizin 

kaleminden. 

“Nereye, ama 

nereye olursa gitmenin 

Hüzünle karışık bir 

ağrısı…”  (Edip Cansever) 

Duyguların tercümanlığını 

layıkıyla yerine getiren bir 

diğer önemli şairimiz vardır ki, 

bizleri mavi bir dünyaya 

götüren Saygıdeğer Şair Edip 

Cansever. 

Gitmek, kaçıp gitmek en 

uzaklara. Kimselerin olmadığı, 

sadece sen ve şiirlerinin 

olduğu… Sadece duygularını 

içten içe yaşayabileceğin bir 

yere… Gitmek ne kadar 

güzeldir ki? Ne kadar 

rahatlatabilir? Çok uzaklara 

gitmek, belki de yakınlara… 

Belki de hiçbir yere… 

Olduğun yerde kalarak 

gitmek… İnsan olduğu yerde 

kalarak, gidemez mi? Cevabı 

sizin içinizde saklı… Ne de 

olsa ünlü şairimiz ne demiş; “ 

Başkalarının aklıyla 

yaşayanlar, kendi yüreklerine 

yabancılaşırlar.” 

Şiiri hayatına dâhil eden, 

kendi içinde yaşatan ve bizlere 

bu güzel duyguları dolaylı 

yollardan ulaştıran tüm 

şairlerimizi sevgi ve saygı, 

aramızdan ayrılan şairlerimizi 

ise rahmetle anıyoruz. 



EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ E DERGİSİ 

SAYI: 4                                             EKİM-KASIM-ARALIK 2017 45 

 

   

Bahardan Sonra Gelen 

M. Oğuz DURSUN 

 

Ben sonbaharları severdim 

Yağmur dünyayı ikiye bölmezden evvel 

Genleşmemiş ilişkilerden, terlememiş sokaklardan 

Kavrulmamış ahlaktan bahseden bulutlarda 

Ne aldanışın ne pişmanlığın resmi görünmezdi 

Yalnız sonsuzluğun huzura işlediği motiflerdi 

Kabarıp kabarıp yüzümüze çarpan 

 

Soğuğun, insanı başka bir insana muhtaç kıldığı bilinmezdi 

Camların buğusuna çıldırtıcı bir karalama dürtüsüydü 

O vakit insanı tedirgin eden 

Bir şemsiyenin altına sığamama özlemi değildi 

Ve saçaklar yalnızca suskunluğa gebeydi 

Birikintilerden yansıyan yalnızca kirli yalınlığımızdı 

Uçup giden bir kokuyu hatırlamak, sarılmak o kokuya 

Ya da bir mekânın anıları hapseden ruhani kucağı 

Bizleri kurumuş bir ağaçtan daha az üzerdi 

 

Ağzımızda nizami tekil şahıslı cümleler 

Kulağımıza mühürlü umutlu, neşeli şarkılar 

Ellerimiz ellerimizle barışık 

Geçip uzardık öylece caddeler boyu 

Duvar yazılarını sevmezdik mesela 

Ürkülürdük üzüntüden süzülen insanlardan 

Hatta ki kadehlere düşmandık, onlar bize dost olmadan evvel. 
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OKUNACAK EN BÜYÜK KİTAP İNSANDIR 

M. Nihat MALKOÇ 

 

 

Bir evin bir çocuğu olan 

Emre, ‘yere basma gözüme 

bas” dercesine ‘el bebek gül 

bebek’ yetiştirilmişti. Bu aşırı 

ilgi ve titizlik, onu doğal 

olarak biraz da şımarık 

yapmıştı. İlk zamanlar okula 

babası tarafından özel 

arabayla taşınan Emre, daha 

sonraları bu durumdan 

sıkılmaya başlamıştı. Çünkü 

yakın yerlerden gelen 

arkadaşları yürüyerek okula 

varıyorlardı. Uzaklardan 

gelenler ise okul servisiyle 

gelip gidiyorlardı. Kendisinin 

bu kadar ilgi kıskacına 

alınması onu rahatsız 

etmekteydi, hatta bu durum 

arkadaşları arasında da alay 

konusu olmuştu. Bu 

durumdan sıkılan Emre, artık 

okula arkadaşlarıyla birlikte 

gitmek istediğini babasına 

söylemişti. Zira okulla ev arası 

on beş dakikalık yürüme 

mesafesindeydi.  

Babası, biricik oğlunun bu 

makul isteğini olgunlukla 

karşılamış, hatta buna 

sevinmişti bile. Çünkü bu 

istek, oğlunun büyüdüğüne 

de işaret etmekteydi. Annesi 

bu duruma itiraz etse de 

babanın sözü kanun 

hükmündeydi. Artık Emre 

arkadaşlarıyla birlikte güle 

oynaya gidecekti okula. 

Sabahleyin arkadaşları 

tarafından evinden alınan 

Emre'nin mutluluğuna 

diyecek yoktu. Okula gidip 

gelmek, ayakları üstünde 

durmak ona apayrı bir 

özgüven vermişti.   

Emre bir gün okul 

dönüşünde heyecan ve telaşla 

annesine koşmuş, sırtındaki 

çantasını yere indirip 

karıştırmaya başlamıştı. 

Felsefe defterini çıkararak 

“Okunacak en büyük kitap 

insandır” sözünün ne anlama 

geldiğini sormuştu annesine. 

Annesi ilk anda bu sözden bir 

şey anlamamış, derin derin 

düşünmeye başlamış, bu sözü 

defalarca tekrarlatmıştı 

Emre’ye… Anne, ilk kez 

duyduğu bu gizemli sözü 

açıklamak için çırpınıp dursa 

da bir türlü kelimelere 

dökememişti maksadını. Sözü 

evirip çevirmiş; fakat cümleler 

bir türlü noktalanamamıştı.  

Emre, aklını kurcalayan 

sorusuna cevap aramak için 

vardığı bu ilk duraktan 

cevapsız dönmüştü. Baba 

akşamleyin işten dönünce, bu 

sözün manasını bir de ona 

sormuştu. Gün boyun 

çalışmaktan bitkin düşen 

baba, oğlunun dediklerini 

duysa da hakkıyla ve layıkıyla 

işitmemiş, sözü geçiştirmenin 

ve bu cendereden 

kurtulmanın arayışı içine 

girmişti.  

Sorusuna cevap 

bulamayan Emre'nin 

sabahleyin uyandığında 

yapacağı ilk iş, halk 

kütüphanesine giderek Hacı 

Bektaş Veli’yle ilgili kitapları 

taramak olacaktı. Çünkü 

henüz vuzuha 

kavuşturamadığı bu gizemli 

sözün sahibi, bugüne kadar 

sadece adını duyduğu bu 

ermiş kişiydi. Fakat bu isim 

onda birkaç dinî imgeden 

başka pek bir şey 

çağrıştırmıyordu.  

Emre, gece yatağına 

yatarken bir türlü açıklığa 
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kavuşturamadığı bu söz, 

zihnini kurcalayıp duruyordu. 

“Okunacak en büyük kitap 

insandır” sözü zihninin 

köşelerinde yankılanıp 

duruyordu. Bir şeyler sezse de 

bir türlü toparlayamıyordu 

kırık dökük cümlelerini. 

O gece bütün gayretlerine 

rağmen uyuyamamıştı Emre… 

Her uyuma girişiminde bu bir 

türlü içinden çıkamadığı söz, 

bir cımbız misali, közleşen 

zihnine batmış, uykularını 

bine bölmüştü. İnsan, nasıl 

olur da okunacak en büyük 

kitap olarak düşünülebilirdi. 

İnsan topraktan yaratılmıştı; 

kitabın hammaddesi ise 

ağaçtı. Acaba ağaç da 

toprakta büyüdüğü için mi 

insanla kitap arasında böyle 

bir ilişki kurulmuştu? Kitap 

da, insan da bilgi kaynağıdır, 

ikisi de öğretir; bu yüzden mi 

aralarında böyle enteresan bir 

münasebet kuruluyordu? 

Bilinmez...  

 

Emre, halk kütüphanesine 

gitmişti gitmesine de, bu sözü 

açıklığa kavuşturmak için 

koca kütüphaneden de 

yeterinde istifade edememişti. 

Fakat o güne kadar sadece 

ismen duyduğu Hünkâr Hacı 

Bektaş Veli hakkında etraflıca 

bilgiye sahip olmuştu. Emre, 

bu Hakk, hakikat ve halk 

dostunun arifliği, ilim ve irfan 

derinliği karşısında hayretler 

içinde kalmıştı. 

Emre'nin arayışı devam 

ediyordu. Söz dönüp dolaşmış 

yine anneye gelmişti. Anne, 

sözün etrafında manevralar 

yapsa da Emre'yi tatmin 

edecek şeyler söylemeye 

muvaffak olamamıştı. İşin 

içinden bir türlü çıkamayan 

anne, çareyi Emre’yi dedelerin 

dedesine, Malik Efendiye 

göndermekte bulmuştu. Malik 

Dede, o semtte fikrine 

başvurulan ve halk tarafından 

çok sevilen, saçları ağarmış 

bir bilge adamdı. Çok okuyan 

ve cemiyet adamı olan bu yaşlı 

çınar, mutluluğu insanların 

mutluluğunda buluyordu. 

Onun için de kapısını onlara 

açmıştı.  

Emre, daha evvel yakın 

arkadaş çevresinin dışına 

çıkmamıştı. Doğrusu bu bilge 

dedeye gidip gitmemekte 

teredüt ediyordu. Zira nasıl 

karşılanacağını bilmiyordu. 

Annesinin zoruyla gitmek 

mecburiyetinde kalmıştı. 

Emre’nin geldiğini gören Malik 

Dede, onu herkese açık 

kapısının eşiğinde tebessümle 

karşılamıştı. Kelâma erenlerin 

selamıyla başlayan Emre, 

sözü Hacı Bektaş Veli’ye 

getirmişti. Bu büyük arifin 

adını duyan Malik Dede, bir 

hoş olmuştu. Zira Malik 

Dede'nin seksen yıllık koca 

ömrü onun yolundan gitmekle 

geçmişti.   

 Emre, bu kutlu 

mekâna varır varmaz söze 

girmek için fırsat kolluyordu. 

Zira ilk bakışta yadırgadığı bu 

sade mekânda fazla kalmak 

istemiyordu. Onun için de 

hemen söze girerek şunları 

söyledi: “Felsefe öğretmenimiz, 

'Okunacak en büyük kitap 

insandır' sözü üzerinde 

derinleşmemizi bu konuda bir 

proje hazırlamamızı istedi 

bizden. Bununla ilgili olarak 

çok düşündüm, cümleleri bir 

noktaya kadar getirdimse de 

bir türlü tamamlamaya 

muvaffak olamadım. Halk 

kütüphanesine giderek din, 

felsefe ve edebiyat 

bölümlerindeki pek çok kitabı 

raflardan indirerek sayfa sayfa 

taradım. Bu sözün anlam 

derinliğine varamasam da, 

bugüne kadar sadece adını 

duyduğum Hacı Bektaş Veli 

hakkında hatırı sayılır 

malumatlara sahip oldum. 

Meğer onu tanımadan, 

öğretisine aşına olmadan ne 

de eksik yaşıyormuşum; bu 

gayretlerim neticesinde bu 

noktaya vardım. Bu sözün 

derinindeki mânâ kökünü 

anneme sorsam da o, beni 

size gönderdi; ben de 

kapınızın eşiğine vararak bu 

mânânın peşine düştüm.” 

İşlenmeye hazır 

hammaddenin fabrikanın 

önüne getirilmesi fabrika 

sahibini nasıl mutlu ederse, 

Emre'nin böyle bir vesileyle bu 

dergâha gelişi de Malik 

Dede'yi o derece mutlu 

etmişti. Gencecik bir çocuğun 

top peşinde değil de, böyle bir 

anlam derinliğinin peşinde 

koşması Malik Dede'yi 

fazlasıyla sevindirmişti. Onun 

Hacı Bektaş Veli'yle ilgili neler 

bildiğini öğrenmek için 

sohbeti bu çerçevede 

sürdürme gayreti 

içerisindeydi. Öncelikle 
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oturma odasının bir köşesinde 

bulunan ocağı yakarak çay 

suyunu kaynatmaya 

başlamıştı. Malik Dede, çayı 

demlemekle uğraşırken 

Emre'ye okuluna ve derslerine 

dair sorular soruyor, ardından 

sözü Hünkâr Hacı Bektaş 

Veli'ye getiriyordu. Malik Dede 

biraz da Emre'nin heyecanını 

yenmesi için uğraşıyordu. 

Emre, 'bir an evvel bitse de 

gitsem' düşüncesindeydi.  

Tavşankanı çaylar büyük 

bir keyifle yudumlanırken 

sohbet de koyulaşmıştı. Malik 

Dede, konu Hacı Bektaş Veli 

olunca kendinden geçerek 

onu anlatmaya koyulmuştu: 

“O, Bektaşî tarikatının piridir. 

Bu tarikatın söylemleri ta on 

üçüncü yüzyılda oluşmuştur. 

Zahir ve batın ilimlerinde 

derin bilgilere sahiptir.  O, 

alevî-bektaşi anlayışının 

harcını karmıştır. Onun 

felsefesinde insan sevgisi, 

hoşgörü, eşitlik ve paylaşım 

apayrı bir yer teşkil eder. 

'Makalat' adlı eseri onun 

kıymetli düşüncelerini 

günümüze taşır. İlim sahibi 

olmak onun şiarıdır. O, 

nefsine söz geçirebilen gerçek 

bir kahramandı. En zor 

şartlarda bile hiçbir zaman 

Hakk'tan ümidini 

kesmemiştir. Sabır ve kanaati 

en büyük zenginlik olarak 

görmüştür. Toprak gibi 

alçakgönüllü olmayı 

yeğlemiştir. Yetmiş iki milleti 

bir görerek kimseyi 

ayıplamamıştır. Yoksullara 

yardım etmekte çevresiyle 

yarışmıştır. Sohbetlerinde 

hakikatin sırlarını dost 

halkasıyla paylaşmıştır. Onun 

birbirinden güzel ve derin 

mânâlar içeren sözleri Hakk 

dostlarının ezberindedir. 

Bunlar arasında 'İncinsen de 

incitme', 'Her ne ararsan 

kendinde ara', 'Eline, diline, 

beline sahip ol', 'Ârifler hem 

arıdır, hem arıtıcı', ‘Bir olalım, 

iri olalım, diri olalım’, 

‘Düşünce karanlığına ışık 

tutanlara ne mutlu’, ‘Cahiller 

ve hak tanımazlara, sükût ile 

karşılık veriniz’ sayılabilir.” 

Emre, bu gönül adamını ve 

Hakk dostunu pür dikkat 

dinlese de bir an evvel sadede 

gelmek istiyordu. Çünkü onun 

asıl derdi, üzerindeki proje 

yükünün altından kalkmaktı. 

Malik Dede bunu anlamış 

olacak ki sözü bu noktaya 

getirerek “Okunacak en 

büyük kitap insandır” 

hikmetli kelâmını telaffuz etti. 

Bu esnada Emre'nin dikkati 

öncekine göre ikiye 

katlanmıştı:  

“Hakikaten de 'Okunacak 

en büyük kitap insandır.' Zira 

insan, kâinat kitabının 

özüdür, özetidir. Rabbimiz biz 

insanları eşref-i 

mahlûkat(yaratılanların en 

şereflisi) olarak yarattığını 

söylüyor. Melekleri bize secde 

etmeleri için uyarıyor. Demek 

ki cüzi irade sahibi olan insan 

yüksek ahlakı sayesinde, 

imtihana tabi olmayan 

meleklerden de yüce bir 

makam ve mevki sahibi 

olabiliyor. Bu, insan nevi için 

ne büyük bir devlet, ne büyük 

bir kıymet, ne büyük bir 

servettir. Bunun şükrünü 

lâyıkıyla eda etmek için gece 

gündüz secdede kalsak 

yeridir. 

İnsan hem soy 

bakımından, hem de 

ontolojik(varlık) bakımından 

akıllara durgunluk veren 

büyüleyici bir varlıktır. O, 

okyanusların derinliklerinde 

başlayan tek hücreli 

canlılardan günümüzün 

insanına kadar uzanan uzun 

bir yaşam çizgisinin bütün 

izlerini mevcudiyetinde taşır. 

Makro kozmosun olduğu 

kadar mikro kozmosun da 

biricik aynasıdır. İnsan bu iki 

ucu birbirine bağlayan bir 

halkadır. Çok uzaklardan 

gelip çok uzaklara giden sırlı 

bir varlıktır. 

İnsanın değeri bir açık çek 

hüviyetinde değildir, bu da 

bazı şartlara bağlanmıştır. 

Unutmamak gerekir ki 

insanın kıymeti himmeti 

kadardır. Kim neye kıymet 

veriyorsa, kendi kıymetini de 

ortaya çıkarmış oluyor. Değer 

verdiklerimiz bizim 

kimliğimizin yansımasıdır. 

Akıllı insan, kendini ve 

nevini bir ayna olarak görür. 

O aynaya her dem bakmayı 

ihmal etmez. Çünkü aynada 

yansıyan gönül dünyamızdır. 

Oraya yansıyanı 

beğenmeyenler, davranışlarını 

değiştirmek, kendilerini 

yenilemek, her dem 

tazelenmek 

mecburiyetindedirler. 

Kişinin kadrinin ve 

kıymetinin varlığı, mihnetlere, 

bela ve musibetlere, 

sıkıntılara sabretmesiyle 

ortaya çıkar. Bu mihnet, 

dünyalığın olmaması veya 

eksilmesi, elden çıkması ile 

olur. Sabredenlerin, sabırdaki 

sebatları sebebiyle iyilikleri; 

yani sabır, tevekkül, kanaat 

ve hilm (yumuşak huyluluk) 

gibi güzel hasletleri artar. 

Böylece olgunlaşan insanın 

kalp aynasındaki kirler, 

cevherin halis hâle getirilmesi 
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gibi temizlenir. Başka türlü 

arınmak mümkün değildir. 

Herkes kendi aynasına 

bakarak temiz veya kirli 

oluşunu seyretmelidir. 

 

Ne güzel söylemiş Şeyh 

Galip: “Hoşça bak zatına kim 

zübde-i âlemsin sen 

/Merdüm-i dide-i ekvan olan 

âdemsin sen” diye… İnsan 

deyip de geçmeyin. Rabbin 

tecellisi insanın yüzünden 

yansır. Bütün kâinattan 

süzülüp gelen insan, âlemin 

özüdür; varlıkların 

gözbebeğidir. İnsan her 

varlıktan daha olgun ve 

ileridir; varlığın ve yaratılışın 

gayesidir. Erlik, yiğitlik 

nurlarının madeni, sevgi 

sırlarının mahzeni insandadır. 

Hüner de, hakikat de, yer de, 

gök de, cehennem de, cennet 

de, arş da, kürsî de, melek de 

ondadır. Bütün bu hakikatleri 

eksiksiz bir şekilde ancak 

insan denen muammada 

okuruz. Bundan daha veciz 

bir kitap olabilir mi? 

Hikmetleri kelimelerin 

kalplerine indiren ve bizi halk 

eden Allah'a hamd olsun...” 

Malik Dede söz 

ırmaklarında sular seller gibi 

akıyordu. Bir kere geçmişti 

kendinden, bir çeşit trans 

hâlini yaşıyordu. Emre de hızlı 

bir şekilde elindeki kâğıda 

notlar alıyordu. Fakat 

dediklerinin ancak onda 

birine yetişebiliyordu; o da bu 

sözlerden etkilenmiş, adeta 

kendinden geçmişti. Sonraki 

günlerde Emre'nin dergâha 

gelişleri, sohbet halkasına 

girişleri sıklaşmıştı. 

Felsefe öğretmeni 

yılsonunda proje ödevlerini 

toplamış, teker teker okumaya 

başlamıştı. Projeler içinde 

ilgisini en çok çeken Emre'nin 

hazırladığı ödevdi. “Okunacak 

en büyük kitap insandır” 

sözünü birçok açıdan enine 

boyuna ele alan Emre, ortaya 

kitap hacminde bir eser 

çıkarmıştı. Bu yaştaki bir 

çocuğun böyle derin ve özgün 

anlamlar içeren, ontolojik 

derinliğe sahip bir yazı 

dosyası hazırlamasını 

öğretmenin aklı almıyordu. 

Bir şeyler vardı ama ne?... Bu 

öyle internette kopyala-

yapıştır yöntemiyle yapılacak 

bir ödev değildi. 

Öğretmen, yazının 

sonundaki kaynaklar kısmına 

baktığında olayın gizemini yarı 

yarıya çözmüştü. Birçok kitap 

isminin yanında  “Malik Dede” 

ibaresini gören öğretmen, 

hayretini gizleyememişti. 

Merakını gidermek için de 

Emre'yi zümre odasına 

çağırarak ona Malik Dede'ye 

dair sorular sormuştu. 

Emre'nin verdiği cevaplar 

karşısında kendisinde Malik 

Dede'yi görme isteği belirmişti. 

Öğrencisinden, kendisini bu 

esrarengiz adama 

götürmesini, onunla 

tanıştırmasını istemişti. Emre 

de öğretmeninin bu isteğine 

müspet cevap vermişti. 

Bir hafta sonu Emre'yle 

felsefe öğretmeni,  Malik 

Dede'nin, şehrin kenar 

mahallelerindeki evinin 

yolunu tutmuşlardı. Emre, yol 

boyunca öğretmenine Malik 

Dede'yi anlatıp durmuştu. Bu 

anlatılanlar öğretmenin 

merakını iyice kamçılamıştı. 

Emre’yle felsefe öğretmeni, 

Malik Dede'nin evine 

vardıklarında saçı ve yüzü 

bembeyaz bir pir-i faniyle 

karşılaşmışlardı. Bu güzel 

sima sanki başka bir 

gezegenden gelmişti bu 

kirletilmiş dünyamıza. Malik 

Dede bu iki genç insana çok 

itibar göstermiş, onları özel 

konuk olarak görmüştü. O 

gece, tavşankanı çaylar 

eşliğinde, öteki güne 

devredene kadar derin 

meselelere girmişler, fani 

yanlarını törpülemişlerdi. 

Öğretmen, okunacak bu en 

büyük kitabın baş 

sahifesinden çok etkilenmişti. 

Artık öğretmenle öğrencisi 

Emre, bu sırlı dergâhın 

müdavimlerinden olmuştu. 
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AYNADAKİ AYNILAR 

                         M. NİHAT MALKOÇ 

Bir dedenin torunuyuz 

Kökün de dalın da bizim… 

Bir mâzinin yarınıyız 

Morun da alın da bizim… 

 

Aynı güneşin ışığı… 

Aynı ülkenin âşığı… 

Aynı şimşirin kaşığı… 

Ovan da çal’ın da bizim… 

 

Bir kemanın teliyiz dost! 

Bir acının diliyiz dost! 

Bir bahçenin gülüyüz dost! 

Zehrin de balın da bizim… 

 

Aynı yürekte sızıyız 

Aynı alında yazıyız 

Aynı dudağın sözüyüz 

Falcın da falın da bizim… 

 

Bir sofrada ak kaşığız 

Bir ay yüzlüye âşığız  

Bir asmayız, sarmaşığız 

Kilimin, halın da bizim… 

 

Aynı dağın sisiyiz biz 

Aynı kalbin sesiyiz biz 

Aynı cengin kösüyüz biz 

Atın da nalın da bizim… 

 

Bir üstada talebeyiz 

Bir cihana galebeyiz 

Bir oyunda körebeyiz 

Şâkin de velin de bizim… 

 

Aynı göğüste nefesiz 

Aynı mektup, tek adresiz 

Aynı telden çıkan sesiz 

Sazın da telin de bizim… 

 

Bir tarlanın başağıyız 

Bir milletin (k)uşağıyız 

Bir uygarlık beşiğiyiz 

Dehân da delin de bizim… 

 

Aynı rengin tonuyuz biz 

Aynı yolun sonuyuz biz 

Aynı ceddin kanıyız biz 

Gözyaşı selin de bizim… 

 

Bir çınarın dalıyız can! 

Bir bayrağın alıyız can! 

Bir Allah’ın kuluyuz can! 

Terleyen elin de bizim… 

 

Aynı suyun gölüyüz biz 

Aynı narın külüyüz biz 

Aynı dağın yeliyiz biz 

Fırtınan, yelin de bizim… 

 

Bir teknenin hamuruyuz 

Bir çömleğin çamuruyuz 

Bir bulutun yağmuruyuz 

Kar’ın da dolun da bizim… 

 

 

 

 

Aynı ambarda darıyız 

Aynı kovanda arıyız 

Aynı dağların karıyız 

Sağın da solun da bizim… 

 

Bir desende çizgiyiz biz 

Bir türküde ezgiyiz biz 

Bir millete özgüyüz biz 

Aban da çulun da bizim… 

 

Aynı dünüz, mâzimiz bir 

Aynı cengiz, gazimiz bir 

Aynı nakış, özümüz bir  

Bey’in de kulun da bizim… 

 

Bir bedende can gibiyiz 

Bir damarda kan gibiyiz 

Bir zaferde şan gibiyiz 

Nehrin de gölün de bizim… 

 

Aynı aşkın kurbanıyız 

Aynı gecenin tanıyız 

Aynı bağın bağbanıyız 

Vahan da çölün de bizim… 

 

Bir ırmağın suyuyuz biz 

Bir ecdadın boyuyuz biz 

Bir Yusuf’a kuyuyuz biz 

Dirin de ölün de bizim… 
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Kırlangıç Okulu 

 Kemal ÇEVİK 

Yumurtalarını kırıp, 

dünyaya gözlerini 

açtıklarında; yüksek bir 

ağacın dalları arasına 

kurulmuş, şirin bir 

yuvadaydılar.  İki minik 

kırlangıç; geldikleri yeni âlemi 

keşfetme, olup biteni kavrama 

telaşındaydılar. Altlarında 

ipek misali otlar; yukarıda 

mas mavi uçsuz bucaksız 

gökyüzü vardı. Anne kırlangıç 

yuvaya nefis yiyecekler 

taşırken; Güneş, minik 

kırlangıçların çatallı 

kuyruklarını, sivri kanatlarını 

ve siyah beyaz tüylerini 

parlatıp; iliklerine dek 

ısıtıyordu. 

Ve dünya bir yandan 

güneşin etrafında dönerken 

bir yandan da kendi ekseni 

etrafında dönmekteydi. Kendi 

etrafındaki 12 saatlik turunu 

bitirdiğinden; gündüz de ağır 

ağır geceye dönüşüyordu. 

Hızını yükselten rüzgâr, 

ağacın dallarını sallarken: 

cırcır böceklerinin sesleri 

ormanı çınlatıyordu. 

Bir süre sonra ay 

çıkıvermişti bulutların 

arasından. Aydınlanmıştı 

ortalık. Ne var ki güneşin 

aydınlığına benzemiyordu bu 

aydınlık. Isıtmıyordu iki minik 

kırlangıcı. Isınmak için iyice 

sokuldular annelerine. Oysa 

ne tatlıydı güneşin ışınları ve 

ne kadar yalımdı aydınlığı. 

Özlem duymaya başladılar 

güneşe. Ve zaman geçiyor; 

dünya durmaksızın 

dönüyordu. Sonunda yeniden 

doğdu güneş; sarmaladı iki 

minik kırlangıcı; ısıttı 

iliklerine kadar. Anladılar ki; 

meğer ay sadece uyduymuş. 

Onun kendi özünde ateşi 

yokmuş. 

İşte böyle gelip geçti, hızla 

ilerledi zaman, minik 

kırlangıçlar büyüdüler. Şirin 

yuva onlara çok sıkıcı gelmeye 

başladı. Onlar da anne ve 

babaları gibi uçmak, özgürce 

dolaşmak kendi yiyeceklerini 

kendileri bulmak istiyorlardı. 

Ancak; önce kırlangıç okuluna 

gidip uçma eğitimi 

almalıydılar. Özgürce 

uçabilmek için... 

Ve nihayet o gün gelmişti. 

Uçma eğitimi almak için 

kırlangıç okuluna gitme 

hazırlıkları başlamış ve 

sonunda bu hazırlıklar 

tamamlanmıştı. Kırlangıçlar, 

anne babalarının kanatları 

üstünde okula varmışlardı. 

Gün yeni ağarmıştı. 

Kırlangıç okulunda hareketli 

anlar yaşanıyordu. Okul 

göğün derinliklerine kadar 

uzanan bir dağın 

zirvesindeydi. Zirvenin altı 

yemyeşil ormanlar, bin bir 

çeşit meyve ağacıyla bezeliydi. 

Ihlamur ve kekik kokusu, 

esen sert rüzgârla birlikte 

eşsiz bir ferahlık yaratıyordu. 

Tüm yavru kırlangıçlar, 

başlarında öğretmenleriyle, ip 

misali sıralanmışlardı. 

Kırlangıç başöğretmen, 

konuşmasını yapmak ve 

eğitimi başlatmak için beyaz 

bir kayanın üzerinde son 

hazırlıklarını yapıyordu. Bu 

arada Kırlangıç anne ve 

babalar da kendilerine ayrılan 

yerde heyecanla bekliyorlardı. 

Kırlangıç başöğretmen. 

Sevecen sesi ve bilge tavrıyla 

beyaz kayanın en yüksek 

yerinden konuşmasına 

başlamıştı: 

“Sevgili Yavrular, 

Bugün özgürlüğünüzü 

kazanmanın ilk adımlarını 

atacaksınız. Onun ne demek 

olduğunu kendi öz çabanız, 

kendi emeğinizle 

kazandığınızda 

kavrayacaksınız. 

Özgürlüğünüzü kazanmanın 

biricik yolu ise; kendi 

kanatlarınızla uçmayı 

öğrenmektir. Uçma sanatını 

öğrendiğiniz an, o küçücük 

yuvalarınızdan çıkıp yeni bir 

aleme kanat çırpacaksınız. 

Yaşamak için annenizin ve 

babanızın getirdiği yiyecekler 

yerine, uçsuz bucaksız 

ormanlarda istediklerinize 

kendi gücünüzle 

ulaşacaksınız. Geleceğiniz 

sizin kanatlarınızın altında 

olacaktır. Şunu da asla 

unutmayız ki; üzerinde 

yaşadığımız: Suyunu içtiğimiz, 

havasını soluduğumuz, bir 

vatanımız var. Özgürlük 

ancak ve ancak bir vatan 

varsa olasıdır. Vatanı 

olmayanlar asla ve asla özgür 

olamazlar. Bu nedenle 

vatanımızın sularını, 

ağaçlarını, göllerini, 

denizlerini, bitkilerini, 

taşlarını… Sözün özü, canlı 

cansız tüm varlıklarını sever 

ve onlara sahip çıkarsanız 

özgür olabilirsiniz. 

 Ancak, unutmayınız ki;  

özgürlüğü kazanmanın bir 

bedeli olacaktır. İşte o bedel 

uçma sanatını öğrenirken 

karşılaşacağınız güçlüklerdir. 

Bu sanatı size öğretmenleriniz 

öğretecektir. Yapmanız 

gereken; onları izlemek, 

söylediklerini uygulamak, 

soru sormak ve çok 

çalışmaktır. 

Şunu da söylemeliyim ki: 

Uçma sanatını öğrenmeniz 

kolay olmayacaktır. Dersler 

sırasında çoğu zaman 

dengenizi kaybedip yere 

çakılacaksınız. Canınız 
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acıyacak. Belki saatlerce 

ağlayacaksınız. Belki de 

çoğunuz Birkaç gün sonra 

anne ve babalarınıza, Uçma 

eğitimini sonlandırmak için 

yalvaracaksınız. 

 “Ne güzel küçük 

yuvamızda rahatlık içinde 

yaşıyorduk, annelerimiz de 

bize yiyecek taşıyorlardı,” 

diyeceksiniz. O her gün 

sıkıldığınızı söylediğiniz 

hayata; rahatlık ortamına geri 

dönmek isteyeceksiniz. 

Karşılaşacağınız zorluklar sizi 

rahatlık ortamına bir mıknatıs 

gibi geri çekmeye çalışacaktır. 

Ancak, zorlukların ve 

mücadelenin sizi 

çelikleştireceğini, 

bilgeleştireceğini; rahatlık 

ortamının ise sizi çürüteceğini 

unutmamalısınız. 

 Önünüzde iki yol olacaktır. 

Ya kısa bir zaman 

yaşayacağınız zorluklar 

nedeniyle koca bir gelecek ve 

ömür boyu, özgür yaşamı feda 

edeceksiniz. Ya da; kısa bir 

süre sonra bitecek olan bütün 

zorluklara göğüs gererek, 

mücadeleye devam 

edeceksiniz. Sözün özü: Ya 

kanatlarınız üstünüzde basit 

bir örtü olarak duracak, ya da 

sizi özgür, korkusuz, başı dik 

bir hayata taşıyan eşsiz 

araçlar olacaktır. 

Hepimiz biliyoruz ki 

tavukların da kanatları var. 

Ancak; uçamıyorlar. 

Uçamadıkları için de hayatları 

çöpleri karıştırmakla geçiyor. 

Onlar gökyüzünde süzülerek 

uçan kırlangıçları, şahinleri, 

kartalları göremiyorlar. Çünkü 

çöpleri karıştırarak yaşamayı 

kendileri için yeterli 

görüyorlar.   

“Şimdi soruyorum: Sizler 

de bir tavuk gibi mi yaşamak 

istersiniz? Yoksa uçma 

sanatını öğrenip özgür olmak 

mı istersiniz? Yavrular hep bir 

ağızdan: “ 

“Özgür olmak istiyoruz,” 

diye haykırdılar. 

“Peki, ay gibi bir uydu mu 

olmak istersiniz? Yoksa 

Güneşin ateşi gibi doğal bir 

ışığa, bir aydınlığa mı sahip 

olmak istersiniz?” Yavru 

Kırlangıçlar yine hep bir 

ağızdan: 

“Güneş gibi olmak isteriz,” 

diye haykırdılar. O halde 

öğretmenlerinizin izinden 

yürüyün. Onları takip edin. 

Hepinizin başaracağına 

yürekten inanıyorum. 

Gözlerinizden öpüyorum. 

Yolunuz açık kanatlarınız 

çelik gibi dayanıklı olsun.” 

Öğrenci kırlangıçlar gruplar 

halinde yüksek kayaların 

üstünde toplanmışlardı. İlk 

gösteriyi öğretmenler yapmaya 

başladı. Yüksek kayaların 

üzerinden nazikçe boşluğa 

dalıyor, önce yavaş 

hareketlerle kanatları ustaca 

çırparak yükseliyorlar; sonra 

süzülerek ileriye atılıyorlardı. 

Genç yavrular heyecanla 

öğretmenleri izliyorlardı. 

Görünüşe göre uçmak son 

derece basitti. Zaten karşıdan 

bakıldığında yapılan her iş 

son derece basit görülürdü. 

Şimdi sıra onlardaydı; 

öğretmenler başlama işaretini 

vermiş ve genç kırlangıçlar 

kendilerini boşluğa 

bırakmışlardı. Ancak manzara 

hiç de iç açıcı değildi. Üç beş 

kez kanat çırptıktan sonra, 

hızla yere çakılanlar.  

Kayalara çarpıp yaralananlar, 

Avazı çıktığınca bağıranlar, 

ağlayanlar vardı. Ne var ki 

öğretmenler işi sıkı tutuyordu. 

Onlara büyük bir sabırla 

tekrar tekrar uçma 

tekniklerini ve havada 

durmanın püf noktalarını 

gösteriyorlardı. Yüksek sesle 

şöyle haykırıyorlardı: 

“Bana bak! Bana bak! 

Benim yaptığım gibi yap.” 

diyerek onları 

cesaretlendiriyorlardı. 

  

Saatler günler geçtikçe 

durum değişiyordu. Acemice 

hareketlerin yerini daha sakin 

ve bilinçli hareketler alıyordu. 

Öğrenci grupları hep birlikte 

ve aynı hizada öğretmenleri 

önde nefis uçuşlar 

yapıyorlardı. Sanki bir süre 

önce kayalara baş üstü 

çakılan yerlerde sürünen 

yavru kırlangıçlar gitmiş; 

yerlerine uçmayı çok önceden 

bilen kırlangıçlar gelmişti. 

Eğitim günleri ilerledikçe artık 

bir yay gibi gerilip bir ok gibi 

ileri fırlıyor ve gökyüzünün 

derinliklerinde taklalar 

atarak, danslar yaparak 

uçuyorlardı. Artık yeni 

yaşamlarını, kendi 

kanatlarıyla sürdürme anları 

gelmişti. 

Sıra yavru kırlangıçları 

okuldan uğurlamaya gelmişti 

Kırlangıç başöğretmen tüm 

yavruları kutladıktan sonra, 

öğretmenlerin ve yavruları ayrı 

ayrı alınlarından öperek 

diplomalarını verdi.  O anda 

çok duygusal anlar yaşandı. 

Çünkü ayrılık saati gelmişti. 

Uzun zamandır birlikte eğitim 

gören kırlangıçlar, 

ayrılacakları için 

üzülüyorlardı. İki minik 

kırlangıç da diplomalarını 

almışlardı. Tören bittikten 

sonra, dağın zirvesinden 

yeşillikler deryası ormana 

doğru süzülerek uçtular. Ve 

bir yandan da, daha büyük 

deryalara uçma hayalleri 

kurarak; 

 “Yaşasın özgürlük!” diye 

bağırıyor ve sevinç çığlıkları 

atıyorlardı. 
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İŞGALİYE VERGİSİ... 

Erhan TIĞLI 

 

“Sorma soruşturma, 

gündem oluşturma 

merkezinden geliyoruz. Size 

birkaç soru soracağız. Boş 

vaktiniz var mı?” 

“Pek boş vaktim yok ama 

sorun bakalım.” 

“Aşk hakkında ne 

düşünüyorsunuz?” 

“Şarkıda belirtildiği gibi, 

aşk eski bir yalan, Âdemle 

Havva’dan kalan.” 

“Hiç âşık oldunuz mu?” 

“Çok şükür olmadım.” 

“Niye şükrediyorsunuz?” 

“Cinayetler aşk yüzünden 

işlenir çoğu kez. Gençler anne 

babalarıyla aşk yüzünden 

bozuşur, aşk yüzünden 

intihar ederler. Aşk yuvaları 

bozar, karı kocayı birbirine 

düşman eder. Aşk 

evliliklerinin çoğu ayrılmayla 

sona erer. Geçenlerde bir iş 

adamı bir kadına tutuldu, 

gece gündüz onu 

düşünmekten işini ihmal etti 

ve iflas bayrağını çekti...” 

“Kitap okuyor musunuz?” 

“Böyle bir kötü alışkanlığım 

yoktur. Okuyup da ne olacak 

ki? Okuyanları görüyoruz işte! 

Çoğu işsiz ya da hapiste çile 

dolduruyor. Okumanın 

sürünmektir sonu.” 

“Müzik, resim gibi güzel 

sanatlarla ilgilendiniz mi?” 

“Sanat karın doyurmaz. 

Benim böyle boş şeylerle 

ilgilenecek boş vaktim 

yoktur.” 

“Hiç ağaç dikip çiçek 

yetiştirdiniz mi?” 

“Parayı verdikten sonra 

istediğin ağacı, çiçeği satın 

alabilirsin. Böyle şeyler 

yapacak işi olmayanlar, 

emekliler, köylüler içindir. 

Ben köyden kente göçtüm, 

işim gücüm var.” 

“Doğayı kirletenlere engel 

oluyor musunuz?” 

“Başımı belaya mı sokayım 

canım.” 

“Toplumsal ve politik 

olaylar hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

“Beni düşünce suçu 

işlemeye mi teşvik 

ediyorsunuz?” 

“Böyle bir amacımız yok. 

Sadece fikrinizi öğrenmek 

istemiştik.” 

“Külahıma anlat onu sen! 

Ne demişler: düşünen 

kafalara tehlikeli fikirler 

üşüşür, büyüklerimiz her şeyi 

bizden daha iyi düşünür. İşte 

o kadar!” 

“Gezi...” 

“Gezi olayları konusunda 

yorum isteme benden, buz 

gibi soğurum senden!” 

“Ben sadece gezip 

dolaşmayı sever misiniz, 

nereleri gezdiniz diye 

soracaktım” 

“Sana ne bundan?”  

“Candan bir arkadaşınız, 

dostunuz var mı?” 

“Eskiden mahalle, okul, 

askerlik arkadaşlarım vardı. 

Şimdi hiçbiriyle 

görüşmüyorum. Zaten bu 

dünyada dostluk, arkadaşlık 

kalmadı artık. Herkes çıkar 

peşinde, para pul derdinde.” 

“Sorularınız bitti mi, sonuç 

ne?” 

“Sorular bitti. Bu sonuca 

göre işgaliye vergisi 

ödeyeceksiniz.” 

“Niyeymiş o?” 

“Niye olacak, bu dünyayı 

boşuna işgal ettiğiniz için!” 
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HİÇ 

Tuğba KAN 

 

Hayat dolu, etrafına neşe 

saçan bir kızdım, hiç bir şey 

benim gözümde imkânsız 

değildi. Yeter ki 

yapabileceğime inanayım. 

Önemli olan da bu değil mi? 

İnanmak… Ta ki bir sabah 

uyandığımda yürüyemediğimi 

fark edene kadar. Ailem 

hemen beni acile götürdü ve 

bana ilaç tedavisi başladılar 

ve ayağımı atere aldılar. Üç 

hafta sonra ater çıktı ama ben 

hala yürüyemiyorum... 

Yine bir sabah hafif bir diz 

ağrısı ile uyandım. Birazda 

ateşim yükselmişti. Ailem 

üzülmesin diye bir şey 

söylemedim. Gün boyu böyle 

geçti ve ben yürümek için 

koltuk değneklerinden destek 

alarak doğruldum. Bir kaç 

adım attığımı biliyorum 

sadece.  

Gözlerimi açtığımda ablam 

ağlıyor herkes etrafımı sarmış 

ve bacağımda öyle bir ağrı 

vardı ki ağlamaya başladım. 

Beni hemen Adana Seyhan 

Uygulama ve Araştırma 

Hastanesinde ameliyata 

aldılar. Doktorum dört gün 

yatarsın dedi. Ama bu süre 

operasyon sonrası daha da 

uzadı ve ben dört ay 

hastanede kaldım... Septik 

artrit denilen bir hastalığın 

pençesine düşmüştüm.  

Sağlık sorunlarımdan 

dolayı okulumdan ve çok 

sevdiğim kitaplarımdan 

uzakta kalmıştım. Bu beni çok 

üzüyordu, çünkü okumayı 

çok seviyorum. Ama ben 

yatağa mahkûmdum. 

Yanımda ablam ve annem 

refakatçi olarak kalıyorlardı. 

Onların da günden güne 

eriyen bedenime bakıp, 

benden yavaş yavaş 

umutlarını kestiklerini fark 

ediyordum. Artık gözyaşlarını 

saklayamıyorlardı. Ben de 

onları böyle üzgün görmeye 

dayanamıyordum... 

Antibiyotik serumlar, 

enjeksiyonlar yapılıyor ancak 

tüm bunlara rağmen bedenim 

tedaviye cevap vermiyordu. 

Damarlarımdan serum yerine 

umutsuzluk akıp gidiyordu 

sanki... 

Ölüm değildi beni korkutan 

sadece sevdiklerimden, 

ailemden, okulumdan uzak 

kalmak ta korkutuyordu... En 

büyük hayalim doktor ve 

yazar olmaktı ama artık bunu 

tahayyül bile edemiyordum. 

Dört duvar arasında günler 

nasıl geçer ki? Hastane 

odasının siyah ve çift camlı 

penceresi açılmıyordu.  

Seyhan nehri hastaneye dört 

yüz metre mesafedeydi. 

Hastabakıcılar “bak sana 

manzaralı odayı verdik, 

herkes sana hizmet ediyor oh 

ne âlâ! Keyfin yerinde” diyerek 

moral aşılamaya çalışıyorlardı. 

Ben ise her gün nehre 

seyre dalıp, umutlar, hayaller 

yakalıyordum ağımda. Fakat 

umutlarım, hayallerim 

avucumdan akıp gidiyor, 

nehrin mavi derinliklerinde 

kayboluyor ve ben onları asla 

tutamıyordum. 

 Artık günleri dahi 

unutmaya başlamıştım. Ne 

gündüzün ne de gecenin 

farkındaydım. Birkaç 

operasyon daha geçirdim bu 

zaman diliminde… Sancılı 

günler hala devam ediyordu.  

Acılarım, ağrılarım dinmiyor 

bu yüzden de hiç 

uyuyamıyordum. Doktor en 

son çareyi morfin yapmakta 

buldu... Onca zamandır ilk 

defa uyumuştum. Tüm hasta 

yakınları kendi hastalarını 

bırakıp beni ziyarete geliyor ve 

beni teselli etmeye 

çalışıyorlardı. Biz bugün ya da 

yarın taburcuyuz diyorlar, 

üzgün olarak ayrılıyorlardı 

yanımdan. Böylece koskoca 

yaz bitti sonbahar geldi.  

Yağmur yerine hüzün 

yağıyor, odamın penceresini 

adeta hışımla kamçılıyordu. 

Hayatım da o yağmur 

damlalarına karışıp akıyordu 

adeta.  

Babamı üç aydır 

görmemiştim. Ona o kadar 

ihtiyacım vardı ki… 

Biliyordum ki canım babam 

yemiyor, içmiyor hep 

ağlıyordu.  

Ramazan Bayramı geldi 

nihayetinde. Ortopedi 

servisindeki tüm hastalar 

taburcu olmuş, benden başka 

hiç hasta kalmamıştı. 

Hemşireler geliyorlar “tek 

hastamız sensin” diyorlardı. 

Ben bu şekilde iki bayram 

geçirdim hastanede. Sadece 

ilaç kokusunu teneffüs ettim 

aylarca. Koltuk değneklerim 
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yatağımın kenarında idi, 

onları dahi kullanamayacak 

kadar vahim durumdaydım. 

Güneşi ve yağmurda 

ıslanmayı çok özlemiştim...  

Bu arda annemden ölmez 

isem beni okutması için söz 

aldım. Beni üzmemek için 

tamam dediğini biliyorum. 

Olsun yine de çok 

sevinmiştim bu duruma... 

Doktor,  tedavide bir ilerleme 

göremeyince beni Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Balcalı Hastanesine sevk etti.  

Kan değerlerim biraz düşmeye 

başlamıştı. Öğrenciler doktor 

önlükleriyle geçiyorlardı 

hastane koridorlarından. İşte 

benim hayâlim dedim. Kalkıp 

koşamıyordum hayallerimin 

peşinden… Bu durum beni 

çok üzüyordu. Ama öğrencileri 

takdir ediyordum. Zira 

başarmışlar, hayallerinin 

peşinden koşmuşlar ki 

buradaydılar. Hayatlarımız 

önce yaratanın sonra onların 

elindeydi. 

   Yavaş yavaş ayaklandım, 

eskisi gibi değildim. Ama çok 

güçsüzdüm. Ayakta 

duramıyordum. Annem ve 

hemşireler beni koridora 

çıkarıp yürütmeye 

çalışıyorlardı. İlk adımı 

attığımda kendimi yeni 

yürümeye başlayan bir bebek 

gibi hissetmiştim. Yürümem 

demek okuluma, evime 

gitmem demekti.  

Günler böyle gelip geçti. 

Artık biraz daha iyiydim. Bu 

arada taburcu olmuştum ama 

hala koltuk değneklerine 

mahkûmdum. Uzun süre 

yattığım için kaslarım 

güçsüzleşmişti.  

Dört beş yıl böyle geçti. 

Sonunda annemle konuştum. 

“Bana sözün vardı, okumak 

istiyorum” dedim. Tam 

yürüyemediğim için ailem 

örgün okumamı 

onaylamadılar. Bu yüzden 

Açıköğretim Lisesine kayıt 

oldum. O kadar mutluydum ki 

dünyalar benim olmuştu. Üç 

buçuk yılda mezun oldum ve 

diplomamı aldım. Bundan 

sonraki hedefim üniversiteydi 

artık. Yeniden bahar gelmiş, 

umutlar yeşermişti 

hayatımda. Arada 

tökezliyorduk ama yine de 

Allah’a şükrediyordum.   

Bu arada KPSS sınavlarına 

girdim. Sınav sonrası evimde 

Radyo dinliyordum. O esnada 

“radyoda çalışacak eleman 

aranıyor” diye bir anons geçti. 

Sabah ilk işim iş görüşmesine 

gitmek oldu. “Biz spiker 

arıyoruz çalışmak isterseniz 

deneyelim” dediler ve öylece 

yerel bir radyoda DJ’lik 

yapmaya başladım. Yeni bir 

dünya kurmuştum kendime 

okumam için de bir imkân 

doğmuştu. Hem çalışıp hem 

de okuyacaktım ve ailemin 

omuzlarındaki yükü bir nebze 

de olsa hafifletecektim...  

Müzikle bütünleşti 

hayatım. Bu arada şiir 

yazmaya devam ettim ve şiir 

seslendirmeye başladım. 

Kendimi keşfettim kısacası. 

Yeteneklerimizi ortaya 

çıkarmak için çalışmak ve bu 

imkânın sizlere tanınması 

gerekiyormuş.  

Bu arada üniversite 

sınavları kazanıp doktorluk 

olmasa da ona yakın bir 

bölüm kazandım. Çok 

benimsedim işyerini. Bir aile 

gibi olmuştuk. Bu şekilde 

koskoca üç yıl tamamladım. 

Bu süre zarfında tedaviye de 

devam ediyordum.  Sağlık 

durum bazen iyi, bazen kötü 

bir halde seyrediyordu.  

Bir gün ani hareketten 

dolayı sakatlandım ve üç gün 

işe gidemedim. Dördüncü gün 

gittiğimde bana “sağlık 

sorunlarımdan dolayı beni 

işten çıkarıp yerime başka bir 

eleman alacaklarını” 

söylediler. 

Böylece kendime yeni bir 

dünya kurdum dediğim 

dünyam yıkıldı. Benim için 

önemli olan orada çalışıp 

çalışmamak değildi. Beni üzen 

tek nokta sen hastasın,  

yarımsın diye söylenmesi idi… 

Sağlıksız olunca toplumdan 

dışlanıyorsun hiç önemin yok.  

Ne kadar başarılı olursan 

olsun bir değerin ve kıymetin 

olmuyor. Hayal kurmana bile 

izin vermiyorlar, hiç kimsenin 

sağlık için garantisi yok, bunu 

bilmiyorlar. Oysa her şey bir 

anlık. Şu hayatta bir dakika 

sonra yatağa mahkûm 

olmayacağın ne malum? 

Sağlıksız olunca bir hiçsin 

insanların gözünde, sadece 

işlerine yaradığın kadar iyisin. 

Evet, her bitiş yeni bir 

başlangıç imiş. Ben de yeni 

bir işe başlangıç yaptım. 

Şimdi daha çok sarıldım 

kalemime, kitaplarıma…  

Her şeye rağmen inancınızı 

kaybetmeyin, yılmayın, ayakta 

kalmaya gayret edin. Birileri 

istedikleri kadar sizi yıkmaya 

çalışsa bile kimsenin 

hayallerinizi, umutlarınızı 

yıkmasına asla izin vermeyin. 

Hiçbir şey için vazgeçme. 

Sen sadece kendine inan! 
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UNUTMA 

Mustafa BERÇİN 

 

Hayata tutunmak gerek 

Küskünlerin inadına. 

Karşılık beklemeyerek 

Sevmeli Allah adına. 

 

Seviyorsan söylemeli 

Yazmalı kuşkanadına 

Duysun diye göndermeli 

Bir o yana bir bu yana. 

 

Kul olmakla varılmalı 

Özgür olmanın tadına 

Sağlam kulpa sarılmalı 

İçmeliyiz kana kana. 

 

Yetim hakkı var bilene 

Ses vermeli feryadına 

Ne kimse sana ilene 

Ne de zül olsun yâdına. 

 

İster ana, isterse yar 

Saygı duymalı kadına 

Yüreğini yaksa da kor 

Leke düşmesin adına. 

 

Candan aziz bilip gözet 

Kol kanat ger evladına. 

Yaşarken sevginden söz et 

Bırak ersin muradına. 

Hoşgörüyle, sevgiyle bak 

Dön o yana dön bu yana. 

Dünya yalan, ölümse hak 

Say o yana say bu yana. 






