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MERHABALAR 

HASAN AKBAL 

 

Merhabalar 
Geçen yıllarımızı bir film şeridi gibi gözlerimizin önüne getirsek kimileri üzülürken kimi-

leri ise tatlı bir tebessüm halini alır. Birçok kişi yeniden yaşamak ister. Yine olsa yine öyle 

yaşardım, der. Birçok kişi ise hiç yaşamamış gibi yapar. Unutmak ister. Her ne olursa olsun 

bir gerçektir yaşanmış, geçen yıllarımız. 

Büyükler buna maziyi anmak, ondan ders almak, hatalar varsa düzeltmek, başarılar 

varsa sevinçlerle birleştirerek daha da ileriye taşımak gerekeceğini ifade ederler. Bunu zaten 

aklı kemale ermiş herkes az çok tecrübe etmiştir. 

Bu sayımızda da geçmiş bir yılımızı heyecan ve büyük bir tecrübe olarak yâd ederken 

bir asır önce tarihimizde hiç unutmamamız gereken Sarıkamış’ı konu ediniyoruz. Kimimiz 

sıcak evimizde kimimiz zorlu hayat şartlarında yaşarken tarihimizde yeri olan Sarıkamış üze-

rine biraz da olsa düşünmek adına bu dergimize emek verenlere teşekkür ederim. 

"E dergi" olarak hazırlamış olduğumuz bu sayımızda şiir, kompozisyon ve diğer yazılar 

ile dilimizin döndüğünce anlatamaya çalışıyoruz. Açıkça söylemek gerekir ki emek vererek 

konu ile ilgili kitap, makale, röportaj okuyup belgeselleri izleyerek SARIKAMIŞ üzerine düşü-

nen birçok kişiden çok azımız yazıları kaleme aldılar. Önyargılı davranarak Sarıkamış deyince 

akla ilk gelen ve kulaktan dolma bilgileri silercesine yeni bakış açıları ile kaleme alınmış ya-

zıları okuyacağız. 

Dosya konumuz "Sarıkamış" iken Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şube Başkanı, 

Çorum Belediye Başkan yardımcısı Sayın Turhan Candan Hocamız ile Aslı ÜNAL ve Ramazan 

Yanar arkadaşlarımızın yaptığı röportajı okuyacağız. Dergimizin yayın danışmanı Sayın Halit 

Yıldırım Hocamızın kaleminden "Sarıkamış'ta Tarihi Yargılamak" adlı yazısını okuyacağız. 5 

Ocak 2020'de yaptığı Sarıkamış ziyaretindeki izlenimlerini yazıya aktaran Devrim Aktürk'ün 

"Torunlarından Sarıkamış'a Hediyeler" yazısını okuyacağız.  

Dergimizin bu sayısında yer alan birçok yazarımızın Sarıkamış'a dair yazılarını okuya-

cağız. Bundan önceki dört sayımıza yazıları ile katkı sağlayan ve bu sayımızda da yazılarını 

okuyacağımız yazar ve şair dostlarıma teşekkür ederim. 

Künye Edebiyat E Dergisi'de de belirttiğimiz gibi ısrarla söylemek istiyorum: Yazarların 

görüşleri kendilerine aittir. Dolayısıyla telifi de onlara aittir. 

Eksikliklerimiz ve hatalarımız olabilir. Bunu kabul ediyoruz ve siz değerli okurlarımızdan 

özür diliyoruz. Görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
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BEYAZ HÜZÜN 

PINAR KÖSE 

 

Bayrak ki düşmedi yere 

Eğmedi başını namerde. 

 

Değerse lakin biliyordu. 

Şehidinin naaşı sızlardı 

Toprağın en derininde. 

 

Acılı, hüsran biraz da yokluk içinde, 

Sanki yemin etmişler geri dönmemeye. 

 

Yaşları sorma, kimi beşikten terk 

Kimisi süt koyuyor henüz 

Çıkmamış kınaları ellerinde. 

 

Düşman harbine feda olunsaydı canlar 

Yanmazdı belki tandır, 

Şehitlerin yüreklerinde. 

 

Çekip aldı en harlı bedenleri, 

Bir ayaz bir soğuk. 

 

Tek kurşun bile atamadan düşmana 

Kaldı tüfeklerinde mermiler 

Bırakmadı imanları fakat yalnız. 

 

Zamanla büründüler sessizliğe 

Fersiz kaldı gencecik bedenleri. 

 

Yerler ve gökler O’nun emrinde 

Serdi merhametini, kucakladı her birini. 

 

Soğuk emdikçe ruhlarını 

Geldi firakın haberi, hislerinde. 

 

Daha bitmemiş bıyıklarından 

Yiğitlik damlıyordu tel tel. 

 

Örtündü bembeyaz çarşafını 

Ne bir ses ne bir nefes kaldı geride. 

 

Sardı, sarmaladı yavrucaklarını 

Bırakmadı elin pençelerine. 

 

En güzel vuslat oldu. 

Ayrılış gibi görünse de 

Anlamlı bir vefaydı şerefli şehitlerime. 
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KARDELEN 

BANU YURTSEVER 

 

Kış bir şeyler anlatır bize. Ruhuna karışmış soğuk nefesleri 

vardır, geçmişten günümüze. Kimi zaman sakinliğine aldanır 

pencere kenarında sıcak sobanın içine atılan odunların kor hale 

gelişini izler gibi, sakince sokuluruz soğukluğun içinde sıcaklığı 

bulduklarımıza. Şehir sis perdesiyle korumaya alınırken sesler 

sise karışınca vakumla hayatın huzur köşesine çeker bizleri. 

Kimi zaman ise ayazı bedenimizle kavga eder bir halde buluruz. 

Zıtlıklar ile olgunlaşır, savaşın yani kendimiz olma, kalma mü-

cadelesinin yeniden doğan bir karaktere bürünüşünü izleriz. 

İnsan önce bakar, sonra anlar daha sonra sahiplenir ve tüm 

azalarını, düşüncesini ona verecek kadar fikriyle bütünleşir. Dü-

şünce düş'e düşünce ise; ortaya hayatını bile koyabilir. 

Tam o yerde, yani hayatından vazgeçebildiği noktada aslında 

tüm dünya, sonsuzluk ile insana verilir. 

Bazen gözümüzün önünde duran bir şeyi saatlerce ararız. 

Kör kalır, beynimizin arayışında kaybolur, bir hengâmede kalı-

rız. Olumsuzluklara kendimizi teslim eder de her şeyi yok saya-

rız. Oysa o bakıştan sıyrılınca vazgeçince, beynin takılı plak gibi 

tekrarladığını arkada bırakabildiğinde, aradığımız önümüze çı-

kar veyahut zaten önümüzdekini fark edip yolumuzu çizeriz 

İnsanın mücadelesi imtihanıdır, sonucu piştiği nokta. Biz 

ise mücadeleyi somut bir görüntü zanneder, savaş haline tanıklık ederiz. Savaşın en değerli gani-

meti ise şehitlere verilmiştir. Ölümün Göktürk anıtlarında da geçtiği gibi ''uçmak'' yani ''yüksel-

mek''  şeklinde ifade edilmesi ölen insanın ruhunun göklere yükseldiğine inanmanın Türklerde 

ezelden beri var olduğunu göstermektedir. Dünyaya gözlerini kapamaları ölüm sayılamayacak bir 

fedakârlıktır. İnsan ölünce ruh ölerek yükselir. Şehitler de adeta yükselerek şehadet makamına 

erişmiş, mağfiret ve rahmet ile müjdelenmiştir.  İnsanın yegâne tesellisi dinine, vatanına, sonsuz-

luğun mutluluğuna dair inandığı noktadır. 

Bu mutluluğun işaretleri ise kardan sonra çıkan kardelenler ile görülmeye başlanmıştır. 

Kardelen, dostlarının dilinden güneşi dinledikçe güneşe hayran olan ve onu görmenin tutku-

suyla canından vazgeçen bir çiçektir. 

Mart-Nisan 1915'te karların erimeye başlaması üzerine şehitlerimiz kardelenler gibi ortaya 

çıkmıştır. Kardelen bu nedenle Sarıkamış şehitlerinin sembolüdür. Aynı kardelenler gibi şehitler 

de vatanı için canından vazgeçmiştir. 

Kıymet, vazgeçilen noktada saklı bir hazine gibidir. Kahramanlık, şehitlik mertebesine ulaş-

mak, yüce bir insan olmak vazgeçişler çemberinden geçip uçabilenlere verilen hediyelerdendir. 

Vazgeçebilmek ise iplerini sıkı tutarak yapılan ısrarların bittiği noktadır. Dizginleri çekilen bir 

at gibi kızgın bir ruh haline bürünmekten, yorgun bir savaşçı olmaktan kendimizi azad ettiğimiz 

noktadır. 

Amerikalı yazar Guy Finley; ''Kendinizden vazgeçmek kendinizi yukarı taşımaktır '' ve '' Gerçek 

doğanız zaten tümüyle bağımsızdır ve özgürce uçmaktadır '' derken, kitabında insan ruhunun 

özgürlüğe ait olduğundan ve yaşamı ve kendimizi vazgeçerek yukarıya taşıyabileceğimizden bah-

seder. 

Vazgeçmek ve azimle mücadele etmek birbirine zıt gibi görünen ama birbiri içinde bütünleşen 

durumlardır. 
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Kışın içinde her yer bembeyaz karlar ile büründüğünde bir nevi güneşten vazgeçen hava da 

içinde barındırdığı samimi sıcak muhabbetleri, kalplere yaydığı huzuru ile bu sırrı açıklamaktadır. 

Kardelen kış mevsiminin zarif kızı, beyazlara bürünmüş bir tevazu, hassas ve narin yapısıyla 

soğuğa ve kışa aldırış etmeden açan umudun simgesi, cesaret ile hayatı yaşamanın alfabesidir. 

Sarıkamış kendinden vazgeçen kahramanların buzdan bir kristale dönüş destanı. Tabiatın 

büyüklüğünün insana akseden lisanı. Şehit düşen ruhların büyük bir zafer nişanı. 5000 kişinin 

Ruslar tarafından esir olurken. Dondurucu soğuklar bastırınca 60.000 Osmanlı askerinin donma, 

dizanteri ve tifo gibi hastalıklardan dolayı hayatını kaybederken asıl gücün vatan birliği olduğunu 

gösteren nizamıdır. 

Sarıkamış iki savaşı birden bünyesinde barındırır. Ordular arası mücadele ve tabiatla müca-

dele. Âlem bir seyir yeri ve insanlara çeşit çeşit dersler anlatan bir öğretmen gibidir. Bu dünyada 

ise Allah'a emanet hayatlar, gün be gün yaşamın türlü sınavlarına direnç göstererek yaşanır. Di-

rençli insan ise sabrı ve inancını güçlendirerek yoluna devam eder. Bu nedenle her zaman bir 

musibet bin nasihatten üstündür. 

Rüzgâr tokat gibi çarpıp ağaçları beraberinde savuruyorken tabiat kışı yerler ve gökler ile hay-

kırıyordu. Ayakaltı donup sertleşen bir toprak, hızlı rüzgâr ile savrulan karlar, kar yığını gibi gö-

rünen yer altı çukurlarının olduğu ve de buradan düşenlerin ise parçasının dahi kalmasının 

imkânsız olduğu çetelerden de çetin bir zorluktu tabiat. Bu heybetli kış havasında, gökler deline-

rek yağan yağmuru bir rahmet olarak kabul eden ulvi düşünceler ile teşekkül ediyordu Sarıkamış. 

Rahmetin hızını kestiği zamanlarda ise ağaçlar birer soluklanma yeri oluyordu. Bu zaman öyle 

bir zamandı ki, ancak yolda sabır, inanç ve sebat ile ilerlenebilirdi. Bu sabırların ilki tabiata karşı 

gösterilirken ikincisi yokluğa karşı gösteriliyordu. 

İki çöreğin iki gün idare etmesi açlık ve susuzluğa, ''Allah kullarının canını almadan rızkını 

kesmez.'' düşüncesi ile dayanmaya çalışılması sekiz günlük ömre dokuz günlük azık gerektiğini 

bilerek ancak yine insana taşıyamayacağı yükten fazla yük yüklenmeyeceğine duyulan inanç ile 

sıdk u sebat sahibi askerlerin her biri yaratıcıya sığınarak mücadeleden vazgeçmiyordu. Uyumayı 

çağıran bir bünyeye karşı soğukla savaşmak pahasına uyanık kalmaya çalışan askerlerin sabrı 

vatana duyulan saygıyı ve sevgiyi gözler önüne seriyordu. 

Vatan sevgisi öyle bir sevgiydi ki savaş devam ettiği sürece ailesini bir iki defa haricinde aklına 

getirmeden, düşüncelerini tamamen cepheye adayarak, dirayetli bir şekilde devam ederek Müslü-

manın umudunu kaybetmeden kör kuyulara düşmemesi gerektiğini savunup yokluğa rağmen 

kalbi imanla dolu askerin inanç ışığı altında kahramanlık göstermesiyle eşdeğerdi. 

Bu mütevekkil duruşlarıyla her şeyin Allah'tan olduğunu belirtip dağlardan birbiri ardınca 

devam eden Kur'an-ı Kerim sesleriyle inleyen tabiatta Allah için bulunmaya vatanın aziz ve mü-

barek bir şey olduğunu kal ve hâl dilleriyle belirterek savaşmaya devam ediyorlardı. 

Bu dünya iki gündür. Biri sevinç biri hüzündür. Yolculuğu inanç ile perçinlenmiş bir umut 

yolu, imtihanları destanlaşan bir idrak katmanıdır. Sesler ve soluklar inceden kesilirken ciğerle-

rine dolan soğuk nefeslerde göğüs kafesinin her kasılıp gevşemesinde yeniden inançları tazeleni-

yordu. İnsan bu dünyada ömrü kadar yaşar ve ömür de duayla uzardı. 

Karları savuran tipi, bedenleri yorgun kılınca yürüyüşlerin hızı doğal olarak yavaşlayıp uyu-

şukluk, göz kapaklarında ağırlaşma ve mahmurlaşma belirince tabiata yenik düşen bedenler bu 

dünyada uyanılmayacak bir uykuya geçiş yapıyorlardı. Düşünceleri uyuşup parmakları sızlayınca 

yorgunluk küçük ölümden büyük ölüme sürüklüyordu. Bu tabiatta uyumak, donup kalmak öl-

mekle eşdeğerdi. Ancak vatan sevgisi tüm arzuların olduğu gibi hayatın da önüne geçmişti. 

İnsan da bu dünyada yaşarken daimi olarak ''insan'' olma mücadelesini sürdürüyordu. Bu 

süreç ise insana bir karakter kazandırıyordu. Nasıl Sarıkamış’ta izlediğimiz,  vatan adına dik du-

rabilme ve şehitlikle ulvi karaktere bürünmenin bir tablosudur; bizler de yaşamımızla kemalatın 

izini sürerken aynı senaryonun bir başka versiyonunu ortaya koyuyoruz. Nice destanlaşmış ömür-

lere... 
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SARIKAMIŞ: EVİMİZ 

FATİH TEZCE 

 

“22 Aralık 1915-Sarıkamış/günlerden herhangi bir gün. 

 

Güzel Torunum; 

Masmavi gözlüm, gözlerinde ülkemi, denizlerini ve bayrağını gördüğüm. Bu satırları sana 

yıllar öncesinden yazıyorum. 

Bugün kalkıp gelsem kimse beni tanımaz biliyorum. Ancak ben hepinizi tanıyorum. Seni 

masmavi gözlerinden tanırım mesela. Sonra incecik ve upuzun parmaklarından. Beni cepheye 

gönderen annemin incecik ve upuzun parmakları gibi. 

Dün en uzun gündü, bugün en soğuk gün... Dün 21 Aralık’tı bugün 22 Aralık. Dün gül-

lerimiz bahçelerde kanadı, bugün de ayaklarımız karda kanadı. Dün ve bugün karların beya-

zına, dikenlerden bata çıka gelmiş ayaklarımızdan sızan kanlar döküldü. Dün en soğuk 

gündü, bugün de öyle. Bugün üşümüşüz biz Sarıkamış’ta. 

Beyazlar ülkesi demeliydik Sarıkamış’a. Norveç’ten İsveç’ten ne farkı var ki? Ülkemin te-

pesi. Tepeden bakılan Aziz İstanbul gibi vakurlu, delikanlı gibi dik, eli tetikte bir asker. Burası 

Sarıkamış. 

Sizi Heidi masallarıyla büyüttüler. Heidi, İsveç ülkesinin Alp Dağları’ndanmış. Çıplak 

ayakla gülücükler dağıtırmış bu kız. Elinde bir sepetle. Biz Sarıkamış’ta çıplak ayakla merha-

met dağıttık. Kalbimizde iman, yüzümüzde asil gülücükler; tebessümün sadaka olanından, 

değerli olanından, diğerinden farklı olandan… 

Kristal kristal direnmek, kar kar çoğalmak, beyazca dirilmektir, beyazda dirilmektir Sarı-

kamış. Sarıkamış dünyaya açılan kapı. Sarıkamış Anadolu’dan evlerimize girilen kapı. Sarı-

kamış misafirlerin buyur edildiği yer. Sarıkamış: Evimiz… 

Bugün hangi gün bilmiyorum. Pazartesi, salı, çarşamba... Gün, karda açan güle sahip 

çıkma günüydü. Biz bunun için buradayız. Siz, yüz sene sonra da rahat yaşayın diye biz 

buradayız. 

Güneş hep beyaz doğuyor burada. Kar düşüyor her yere. Sevdiklerimizden gelen mektup-

lardaki cümleler donuyor. Beyazdan başka bir şey göremiyoruz. Mektuplar kar beyazı. Ve 

herkesin ağzında çokça dua… 

Esir olduk, aç kaldık, açıkta kaldık ancak sizleri hiç unutmadık. Bu ülkenin çocukları 

aklımıza geldikçe biz doyduk, aklımıza geldikçe biz hür olduk. Hür doğduk, hür öleceğiz de-

miştik ya. Sizler de öylesiniz, biliyoruz ve bu umutla, her gün karların altından yeniden do-

ğuyoruz. 

Kar altından filizlenen bitkiye Kardelen diyorlarmış. Karlar altından dirilenleriz biz. Her 

sabah karlar altından inatla sivrildik. Her gün kardelen olduk. 

Sarıkamış’ın dağlarında kar kucak kucaktır. Siz, çocuklar, kartopu oynayan çocuklar kar-

lara sarılırken, biz burada hep ülkemize sarıldık. Sarıldıkça da ülkemizin sıcaklığı sardı bizi. 

Biz aslında hiç üşümedik. Ülkesi olan üşümezdi çünkü. 

Sen şimdi bu mektubu okurken pencerene yağan kara bakıyorsun. Çocuklar elleri üşü-

yerek kardan adamlar yapıyorlar pencerenin hemen ötesinde. Ama gerçek Kardan Adamlar, 

ülkesini savunmak için kar altında uyuyanlardır, sakın bunu unutma.” 

22 Aralık 1915-Sarıkamış/günlerden herhangi bir gün. 
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SARIKAMIŞ’TA TARİHİ YARGILAMAK 

HALİT YILDIRIM 

 

Tarihi yargılamak en büyük hastalığımızdır. Olaylara milenyum gözlüğü ile bakar, sıcak kö-

şelerimizden hükümler verir, sonucu karara bağlarız. Sonuçta artık dünya sahnesinden çoktan 

çekip gitmiş insanları gıyaben idam ederiz.  

Tarihimizde yaşanan en büyük facialardan birisi şüphesiz Sarıkamış Harekâtı’dır. Bu cümleyi 

okuyanlar belki de verdiğimiz şehitler üzerinden böyle bir çıkarım yaptığımızı düşünebilir. Elbette 

gerek donarak gerek vuruşarak gerek hastalıktan gerekse de esaret esnasında kötü muameleden 

verilen şehitlerimiz bu hükme bizi götüren ilk sebeptir. Ama verilen şehitler kadar bu harekâtın 

safahatını, gerekliliğini, yaşananları bir tarafa bırakıp sonuçlar üzerinden polemik ve siyaset yap-

mak en büyük faciadır. 

Slogan gibi “tek kurşun atmadan 90 bin asker dondu” sözleri elbette milleti galeyana getirmek 

için yeterliydi. Bu kadar askerin tek kurşun atarak hem de donarak şehit edilmesine sebep olanlar 

ya deliydi ya da hain…  

Sarıkamış Harekâtı yaşandıktan sonra üç yıl sansür konularak hakkında konuşulması ya-

saklandı. Olağanüstü bir durum vardı ve harp devam ediyordu. Elbette bu şartlar altında “Sarı-

kamış’ta hezimet yaşandı” denilemezdi. Zira tek cephe Sarıkamış değildi. Haydi diyelim işin ba-

şındaki Enver Paşa kendi hatalarını örtbas etmek istedi. Ama nereye kadar? Elbette bu bir gün 

ortaya çıkacaktı. Nitekim ortaya çıktı ama abartılar, yalan dolanlarla…  

Bu iddiaları ortaya atanların dayandığı ilk kaynak Yarbay Şefik İlden tarafından 1922 yılında 

yazılan Sarıkamış kitabıdır. Şefik Bey 3. Ordu Kurmay Başkanıdır. Ancak Mehmet Niyazi’ye göre 

bu kitap kişisel bir başarısızlığı örtmek ve bu hatalarından dolayı kendisini cezalandıranlara yö-

nelik öfke marifetiyle yazılmıştır. Zira kitap savaşın safahatı hakkında bilgiler vermekle beraber 

kayıplarımız hakkında yanlış ve abartılı rakamlar ile Enver Paşa’ya yönelik hakaretamiz cümlelerle 

doludur.  
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Kayıplarımız 

Kayıplarımızdan başlayarak Sarıkamış’ı biz de sondan başa doğru anlatalım.   Mehmet Niyazi 

de konu hakkında şu bilgileri veriyor: "Sarıkamış harekâtında şehit olan asker sayısı 90 bin değil, 

23 bin civarındadır. Harekâta 76 bin askerimiz katıldı. Nasıl oluyor da 76 bin askerimizden 90 

bini donarak ölüyor? 15 Şubat 1915 tarihinde orduda yapılan sayımda 42 bin askerin kaldığı 

tespit ediliyor. Yaralıları çıkarırsak toplam şehidimiz 23 bindir. Donma olayı Erzurum'un Şenkaya 

ilçesine bağlı Baldız Köyü'nden Sarıkamış'a hareket eden 25 bin kişilik piyade birliğinde gerçekle-

şiyor. Bunlardan 10 bininin Sarıkamış'a ulaştığı kesin. Hangi sihirbaz, nasıl bir maharetle kalan 

15 bin kişiden 90 bin insanı dondurabiliyor? Donma olayı ordumuzun tamamında olmadı. Erzu-

rum Şenkaya ilçesinden hareket eden 25 bin askerimizin 10 bini Sarıkamış'a girdiğine göre, 

donma olayı bunların arasında oldu. Bunların kaçı çarpışmalarda vuruldu, kaçı dondu bilmiyo-

ruz. Ancak bir 90 bin yalanı devam edip gidiyor." 

"Şehit Enver Paşa" kitabında Nevzat Kösoğlu da şunları yazar: "Bu konuda özel bir değerlen-

dirmeye girmeden, Dr. Ramazan Balcı'nın geniş açılı değerlendirmeler sonucu ulaştığı ve General 

Maslovsky'nin rakamlarına dayanan sayının 23 bin olduğunu söyleyelim. Ancak bunun 5 bini 

Rusların, Hamamlı'da kurdukları esir kampında açlık, soğuk ve bakımsızlıktan şehit olmuştur. 

Maslovsky bu ayrımı yapmadan 23 bin rakamını vermiştir.” 

Genelkurmay Başkanlığı Harp Encümeninin tespitleri, verilen kaybın iddia edilen rakamların 

çok altında olduğunu göstermektedir. Harp Encümeninin tespitlerine göre Sarıkamış Harekâtında 

Türk ordusu, 23 bini savaş alanında, 10 bini de savaş hatları gerisinde olmak üzere toplam 33 

bin şehit vermiştir. 7 bin kişi esir düşmüş, 17 bin kişi ise hasta ve yaralı olarak saf dışı kalmıştır. 

Yani, yaralı, hasta ve esir düşenler de dâhil olmak üzere Türk ordusunun toplam kaybı 57 bin 

kişidir. 

Harekât üzerinde araştırma yapan ve konu hakkında “Bir Savaşın Bilinmeyen Öyküsü” is-

minde hacimli bir kitap yazan akademisyen Yavuz Özdemir yaptığı açıklamada: ‘‘Tek kurşun at-

madan donarak öldüler’’ iddialarının aksine askerlerimizin Rus askerleriyle göğüs göğse çarpıştı-

ğını anlatır. Açıklamasında: ‘‘İlk vuruşma Erzurum'un Narman ilçesi girişinde başladı. İkinci vu-

ruşma Oltu girişindeki Kaleboğazı Mevkii'nde meydana geldi. Daha sonra diğer önemli çatışmalar, 

İsmail Ağa Cayırları ve Kosor Bölgesi'nde yaşandı. Burada Osmanlı ordusu, önemli kayıplar verdi. 

Sarıkamış'a uluşmak için Allahuekber Dağları aşılmak istenirken, donma olayları yaşandı. Bu 

sayı ise 7 bin civarındadır. İddia edildiği gibi şehit sayısı 90 veya 60 bin değildir.’ diye son noktayı 

koyar. 

Aslında rakamlar, Rusların kara propagandasıdır. Zira harekâtın başlangıcı ile başta Azerbay-

can olmak üzere Rus işgali altındaki Türk illerinde bir hareketlilik yaşanmış, Rus işgalinden kur-

tulmak için bir umut olarak görülmüştür. Bu bilgiler Reşt Şehbender Vekili Tevfik Bey’in Rapor-

larında da yazılmıştır. Meraklılar, Prof. Dr. Mustafa Budak’ın konu ile ilgili yazdığı ve Türkiyat 

Mecmuasında (c. 26/2, 2016, 113-131) yayınlanan makalesini okuyabilir. Bu propagandalar soy-

daşlarımız üzerinde şok etkisi ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Oysa Rusların da kaybı 32 bin olarak 

kayıtlara geçmiştir. Bunların 9 binden fazlası donarak ölmüştür. Ruslar bu sayıyı hafifletmek 

amacıyla Türkler bizden 3 misli kayıp verdi demek için bunu ortaya atmıştır. 

Harekât Gerekli miydi? 

Sarıkamış Harekâtı Harbiye Nazırı Enver Paşa ile Erkânı Harbiye Başkanı General Bronsart 

Schellendorf tarafından, Noel dönemine rastlayacak ve Rusları sürpriz bir karşı hücum ile mağlup 

etmeye yönelik bir teşebbüstür. Zira Rus orduları Batı cephesinde Almanlar ile harp içindedir. 

Bizim cephede ise çok az sayıda (100 bin civarı) asker kalmıştır. Rus ordusunun bir kısmı Sarıka-

mış civarındadır ve yanlış cephelenmiştir. Plan da bu zafiyetler üzerine yapılmıştır. 

İlk Rus saldırılarının başladığı 1-2 Kasım’da 1914 Köprüköy ve Azap muhabereleriyle başla-

mıştır. Burada 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa büyük bir hata yapıyor ve Rusları yenmesine 

rağmen takip edip son darbeyi vurmak yerine, orduyu 15 km geriye çekiyor. Yani savaşı kazanan 
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taraf kaçan düşmanı kovalayamıyor, geri çekiliyor. Hatta Rusları takip etse Sarıkamış’a ihtiyaç 

olmazdı. Bu başarı komuta kademesini yüreklendirmiş ama geri çekilme ise işleri sarpa sardır-

mıştır. 

Sarıkamış Harekâtı gerekli mi idi diye bir soru sorulursa bu soruya cevabı bizzat Ruslardan 

alalım. Rus General Berhman Sarıkamış’ın önemini şu şekilde ifade etmiştir: “Sarıkamış bir kapı-

dır. Hâlihazırda bu kapı gerek benim ve gerekse müfreze için düşman tarafından çok sıkı bir şe-

kilde kapatılmıştır. Gayet tabii olarak bu kapıyı her ne pahasına olursa olsun açmak gerekir. Bi-

naenaleyh her zaman için düşüncem şudur: Cepheden çekilmesi mümkün tüm birlikleri geri çe-

kerek süratle Sarıkamış’ı takviye etmek gerekir” demektedir. 

Harekât bahara kalmalı mıydı? Bu soruya Enver Paşa’nın cevabı “düşman sizi beklemez” ol-

muştur. Mehmed Niyazi de bu konuda: "Hiçbir subay, o karda, soğukta bu harekâtı yapmayı göze 

almaz. Demek ki bu harekâtın yapılması için önemli bir sebep vardı. Çünkü bahar geldiği zaman 

Ruslar kuzeyden, İngilizler güneyden Filistin'e yürüyeceklerdi. Bizim ordumuz iki tarafa karşı ko-

yamayacağı için bu harekâtı yaptı.” demektedir.  

Sarıkamış Harekâtı, ilk etapta Anadolu içlerine doğru ilerleyen Rusları durdurmak için ya-

pıldı. Bundan sonraki adım ise Rusları önüne katıp Tiflis’e kadar kovalamak, oradan Tebriz, Bakü, 

Tahran’a uzanmak, Afganistan içlerine kadar Müslümanları hareketlendirip Ruslara karşı bir is-

yan harekâtı başlatmak ve Rus işgaline son vermektir.  

Enver Paşa çektiği gizli telgraflarla komutanlarına bu hedefin detaylarını anlatır. Girecekleri 

ülkelerde işgalci olmayacaklarını, oraları Rus zulmünden kurtarıp, bağımsızlıklarını verip geri dö-

neceklerini özellikle vurgular. Vasiyetinde de bu amacını açıkça yazar. 

Bir de unutulan bir nokta da şudur: Sarıkamış Harekâtından 60 gün sonra İngilizler Çanak-

kale Boğazına saldırmıştı. Yani baharda…  

Peki harekat planı çok mu kötüydü? Hayır. Plan eğer tasarlandığı gibi icra edilseydi zaferle 

sonuçlanabilirdi. Fevzi Çakmak “'22 Aralık 1915'te yaptığım harekâta kumanda kadememiz inan-

saydı, Rusya'yı Kafkasların ötesine atardık. Milletçe rahat bir nefes alırdık.” 

Muzaffer Albayrak’ın konu hakkında yazdığı yazıda şu bilgiler vardır. “Nitekim Sarıkamış’ı 

anlatan Rus yazarlardan Maslofski Türk ordusunun Sarıkamış Muharebesini kazanmalarına ra-

mak kaldığını itiraf etmiştir. Ruslar harekâtın bir kuşatma planı olduğunu anladıklarında Kafkas 

Cephesi komutanı Mişlayefski panik halinde geri çekilme emri vermişti bile. Şunu söyleyebiliriz ki 

şayet ilk yapılan plan uygulansaydı ve kısa yoldan Rus cephe hattının arkası kuşatılsaydı harekât 

başarılı olurdu. 

Sarıkamış’ı yazan Şerif Bey; “Enver Paşa’nın askeri merhametsizce ileri sürdüğünü” iddia 

eder. Öte yandan Ruslar tam aksine “27 Aralık’ta Türkler durmayıp taarruza devam etselerdi, 

takviye kuvvetleri gelmeden Sarıkamış’tan çekilmemize sebep olurlardı” demektedirler. ” 

Sarıkamış yakınlarına ulaşan Türk kuvvetleri, 25–26 Aralık gecesi kazanma şanslarını yitir-

dikleri halde, en küçük bir bozgun emaresi dahi göstermeden, taarruzu azim ve cesaretle sürdür-

düler. Onların bu kahramanca mücadelesi, Rus ordusunda büyük bir korku yarattı. 

Korkuya kapılanlar arasında Rus cephe komutanı General Myshlayevski de vardı. Esir alı-

nan bir Türk subayının üzerinde ele geçirilen Türk taarruz emrini görünce büsbütün ümitsizliğe 

kapıldı. Ancak daha ileri görüşlü bir asker olan General Yudenich,  çok kötü şartlar altında sava-

şan Türk kuvvetlerinin birkaç gün içerisinde hiç savaşamayacak duruma geleceklerini söyleyerek 

geri çekilmeyi erteletti. Birliklerimizin 27 Aralık’ta Selim yakınlarına ulaşarak, Rus ordusunun 

can damarı durumunda bulunan Sarıkamış-Kars demiryolunu tahrip etmesiyle Rus ordusundaki 

panik ve korkuyu bir kat daha artırdı. Harekâtın başından beri büyük bir ümitsizlik içerisinde 

bulunan Myshlayevski, Türklerin savaşı kazanacağına emin olduğundan, Rus ordusunun kurtu-

luş şansı kalmadığına inanarak cepheyi terk edip Tiflis’e kaçtı. Myshlayevski’nin cepheden getir-

diği kötü haberler, Kafkasya’da da büyük bir panik ve kargaşanın başlamasına yol açtı. 
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Neden Başarısız Olduk? 

Enver Paşa’nın torunu Osman Mayatepek Sarıkamış üzerine yapılan bu spekülasyonlra karşı 

savaşın seyri ile alakalı şu açıklamaları yapmıştı. Biz de bu satırlara buraya alarak savaşın seyri-

nin nasıl değiştiğini sizlerle paylaşmak istedik. 

“1- 9. Kolordu Rus cephesini arkadan çevirecekti. 2- 10. Kolordu ise 24 Aralık’ta Bardız böl-

gesinde olup, 9. Kolordu ile birleşip Rusları çevirecekti. Maalesef gerçekleşen ise çok farklıydı: 1- 

10. Kolordu Hafız Hakkı Paşa komutasında Bardız’a gitmesi gerekirken, Rus birliklerinin peşine 

takılıp Koşur istikametine yöneldi (30 ve 31. Tümenler). Yalnız 32. Tümen Bardız’a ilerledi. 25 

Aralık’ta ve Sarıkamış’ın batısında Rus Ordusu’nun arkasına düşmesi gereken 10. Kolordu, ta-

mamen Hafız Hakkı’nın ‘zafer kazanma ihtirası ile yolu 75 km uzattığı yetmezmiş gibi, Allahuekber 

dağlarını geçmeye mecbur kalmış ve fırtına ve tipiye yakalanıp çok büyük zayiat vermiştir ve za-

manında Sarıkamış’a intikal etmemiştir. 

2- 9. Kolordu ise 3. Ordu ile 24 Aralık’ta Bardız’da birleşir. Cephe arkasındaki Rus birliklerine 

taarruz etmek için Kötek yönüne gitmesi ve Rus ihtiyat kuvvetlerine taarruz edip Sarıkamış’a ilti-

hak etmesi gerekiyordu. Maalesef yine evdeki hesap çarşıya uymamıştır. Bu sapmanın başlıca 

sebebi Hafız Hakkı (10. Kolordu) Paşa’nın 25 Aralık tarihinde Sarıkamış’da olacağı varsayımı ile 

Enver Paşa’nın, 10. Kolordu yalnız kalmasın diye yönünü Kötek’ten, Sarıkamış’a çevirmesi olmuş-

tur. Netice olarak 10. Kolordu yüzde 80 zayiatla bitkin bir şekilde ancak 29 Aralık’da Sarıkamış’a 

gelebilmiştir. Bütün bu hataların ve Enver Paşa’nın emrine uymamanın neticesi olarak: 9. Ko-

lordu’nun kuzeybatıdan, 10. Kolordu’nun kuzeydoğudan taarruz etmesi gereken (25/26 Aralık 

geceleri) Sarıkamış, bu taarruz gerçekleşmeyince Rus takviye kuvvetleri tarafından güçlendirilmiş 

ve maalesef savunma yapmakta bile zorlanacak olan Ruslar demiryolu ile nakliye avantajıyla 31 

Aralık’ta taarruz edecek duruma gelmiştir.” 

Kaldı ki savaş hatıralarını yazan Rus General Maslovski bile “Türk Ordusu, Enver Paşa’nın 

emirleri doğrultusunda hareket etseydi Sarıkamış düşerdi” diye itiraf etmiştir. Hatta General Mic-

haelevski harekâtın bir kuşatma planı olduğunu anlayınca geri çekilme emri vermişti.  

Tüm ortak kanaat harekâta komuta kademesindeki kimi subayların inanmadığı, ağır davran-

dıkları yönündedir. Eğer Hafız Hakkı Bey gecikmeyip zamanında Sarıkamış'a varsaydı, Ali İhsan 

Paşa, 25 Aralık'taki hücumu durdurmayıp devam etseydi, Rus Cephe Komutanı'nın geri çekilme 

emrini Sarıkamış'taki Rus komutanı uygulasaydı, Rusları tutmakla görevli 11.Kolordu gevşek dav-

ranmayıp Rusları kendi cephesinde tutsaydı zafer kazanılmış olacaktı. 

Yine başta kar, tipi ve dondurucu soğuklar gibi hava şartlarının olumsuzluğu, askeri teçhi-

zattaki eksiklik, askerlerin çetin hava şartları altında uzun yürüyüşler yapmak zorunda kalmaları, 

birlikler arasında haberleşme ve koordinasyonun eksikliği, askeri haritalarda yolların ve geçitlerin 

yanlış işaretlenmesi, bitlerin sebep olduğu tifüs salgını ve bölgede yaşayan Ermenilerin ihanetleri 

diğer sebepler arasındadır. 

Ya Sarıkamış Harekâtı başarılı olup Sarıkamış ele geçirebilseydi dünya siyasi dengeleri bu-

günkünden çok daha farklı bir durumda olurdu. Şayet harekât başarılı olsaydı Kafkaslara kadar 

önümüz açılacak, Azerbaycan ile birleşildiğinde ise askeri ikmal derdi kalmayacağı gibi Bakü pet-

rol kaynaklarına da sahip olacaktık.  

Askerler Neden Dondu? 

Mehmet Niyazi bu konuda şu bilgileri vermektedir: “Avcı hatlarının arkasından tepeye çıkmış 

olan Enver Paşa en ön mevzilere gitmiştir. Gece yarısıdır; Sarıkamış’a derhal taarruz etmekte ka-

rarlıdır. Fakat IX. Kolordu Kumandanı İhsan Paşa, Kurmay Başkanı Şerif Bey, Enver Paşa’ya gel-

miş, alayların gerek muharebe, gerek karda uzun süre yürüme sebebiyle bitap düştüklerini, birkaç 

saat istirahat etmelerine müsaade edilmesini rica etmişlerdir. Bu istirahat her bakımdan facia 

olmuştur. Bir kere Ruslar baskından kurtulmuş oldular, diğer taraftan kızışan, terleyen, hareket 

halindeki askerler, şiddetli soğuk ve tipide durdurulunca, dondan şehit olmuşlardı. Rus kaynak-

ları dahi Türklerin o gece Sarıkamış’a girebileceklerini yazmışlardır. Nitekim meşhur askerî tarihçi 
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Fahri Belen; Sarıkamış’ın 25-26 Aralık işgal edilmemesinden İhsan Paşa ve Kurmay Başkanı Şerif 

Bey’in mesul olduğunu yazmaktadır.” 

Enver Paşa Neden Hedef Oldu? 

Savaşta mağlubiyet olunca fatura ona 

kesilmiş, yeni bir kurtuluş mücadelesi baş-

lamıştır.  30 Ekim 1918’de Mondros Müta-

rekesi imzalanır, Osmanlı Devleti yenilgiyi 

kabul eder. 1 Kasım’da yurt dışına kaçan 

Enver Paşa, önce Kırım’a, ardından Ber-

lin’e geçer. Bir dizi mahkûmiyetler, hapis-

ten kaçmalar sonunda Paşa Batum’a gelir. 

Hatta 13 Temmuz 1919’da İstanbul’da gı-

yabında idam kararı verilir. Paşa tüm bun-

lara rağmen Anadolu’da başlayan Kurtuluş 

Harekâtına katılmak için yurda dönüş 

planları yapar.  

Tabi bunlar anında duyulur ve onun 

bu geçişinin önlenmesi ve halkın gözünden düşürülmesi gerekmektedir. Sarıkamış bu kampanya 

için en uygun propaganda aracı olarak servis edilir. Zira Sarıkamış denilince akla Enver Paşa gelir. 

Zira o günlerde Paşa, Başkomutan Vekilidir. Harekâtı o başlatmıştır ve sonucunda yüklenicisi o 

olmalıdır. 90 bin erin donarak şehit düştüğünün söylenmesinin altında yatan sebep; yaşanan 

yenilginin olabildiğince feci gösterilip müsebbiplerinin suçunu günahını arttırmaya yönelik bir 

çarpıtmadır. 

Aydın Ünal’a göre de Sarıkamış, “Medine’deki muhteşem direnişi, Çanakkale’de yazılan des-

tanı, Kutül Amare’deki zaferi, Bakü’nün yeniden fethini örtmek; Kudüs’ün düşmesini, Nablus Boz-

gunu’nu, Filistin’den Afrin’e orduyu da zayii ederek çekilmeyi unutturmak için bu kadar öne çı-

karılmıştır. Örneğin Sarıkamış, 4. ve 7. Orduların neredeyse tamamının yok olduğu Nablus boz-

gunundan daha büyük bir kayba sahip değildir.” 

Konuyu dile getiren Muzaffer Albayrak Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimizde Enver Paşa ve 

İttihat Terakki Erkânı isimli kitabını kaynak göstererek şunları yazar. 

“Berlin’den Moskova’ya oradan da Batum’a gelen Enver Paşa, 1921 yılı içinde Anadolu’ya 

geçme teşebbüsünde bulunmuştu. Hatta Ankara ve Trabzon’daki bazı İttihatçılarla mektuplaşa-

rak geçişin altyapısı hazırlanmaktaydı. İşte bu hazırlıklardan haberdar olan doğu cephesi komu-

tanı Kâzım Karabekir Paşa, bu teşebbüsleri engelleyip iştirakçilerden bazılarını tutuklatıp bazı 

mülki ve askeri görevlilerin de yerlerini değiştirerek tedbirler aldığı gibi; Ankara’da bulunan Ge-

nelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa’yı durumdan haberdar etmişti. 

Kâzım Karabekir Paşa, Enver’in Anadolu’ya geçişine mani olmak için onun şahsına hücum edile-

rek halk nezdindeki itibarının ve etkisinin yok edilmesi gerektiğini, bunun için de basın yoluyla 

aleyhinde bir kampanya başlatılması gerektiğini tavsiye etmişti. Ankara’dan ona yazılan Mustafa 

Kemal imzalı cevabî telgrafta, önerilerin uygun bulunduğu ve kampanyanın başlatıldığı bildiril-

mişti. Hakikaten de Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi, Sarıkamış’ta da Kâzım Karabekir’in 

çıkardığı Varlık Gazetesi, Enver Paşa aleyhine kampanya başlatarak bir takım düzmece haberler 

ve yorumlar neşretmeye başladılar. Bunlar arasında Enver’in Almanlardan para alarak devleti 

savaşa soktuğu ve memleketi harabeye çevirerek kaçıp gittiği, şimdi de Ruslardan para alarak 

Bolşevik olduğu, dinden çıktığı, Bolşevik ordusuyla Anadolu’ya girip kadınları erkeklerle birlikte 

açık gezdireceği vs. haberler yayıldı.” (Tekin Yayınevi, İstanbul 1990, s. 144-147) 

Şerif İlden’in hatıratını kaleme alış zamanlaması da bu kampanya dâhilindeydi.  

Oysa aynı Enver Paşa Çanakkale Savaşlarında da ordunun başkomutanıydı. Enver Paşa’nın 

bir başka büyük zaferi 29 Nisan 1916’da Irak’ta Osmanlı ordusu İngiliz ordusunu kuşatır ve 13’ü 
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general, 45’i subay yaklaşık 18 bin İngiliz askeri esir alındığı Kut-ül Amare zaferinde de aynı ko-

numdadır. 

1917’de Rusya’da Bolşevik ihtilalinin gerçekleşmesi ve Rus ordusunun dağılması üzerine, Er-

zincan, Trabzon ve Erzurum’un Rus işgalinden kurtarılmasında, 1878’den itibaren Rusların elinde 

bulunan Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Batum’a giren ordunun başkomutanı yine Enver Paşa’dır. 

Başında Kardeşi Nuri Paşa’nın olduğu Gence, Bakü ve Derbent’i Rus işgalinden kurtaran ordunun 

da başkomutanı Enver Paşa’dır. 

Yine 1913’te, Bulgarlar Edirne’ye yönelince aynı Enver Bey daha Binbaşı iken Edirne üzerine 

yürümüş ve Edirne Fatihi olarak anılmış, kısa sürede paşalığa terfi etmişti. Zira daha o günlerin 

İstanbul’unda ise, sonradan işgalci İngilizleri çiçeklerle karşılayacak bazı zevat; “Edirne’ye Enver 

gireceğine Bulgar girsin” diyebilecekti. (Sarıkamış ve Çanakkale arasında Enver Paşa, Gerçek Ha-

yat 21 Mart 2016) 

Tüm bu saydığımız başarılar sıfırlanmıştır. Ortada tek kurşun atmadan donarak şehit düşen 

90 bin Mehmetçiğin hesabı vardır. İşte tüm bu yanlı propagandalar sonunda bir de 1921’de An-

kara Hükümetinin Enver Paşa hakkında tutuklama kararı çıkarması işin tuzun biberi olur. Bu 

esnada Sakarya Savaşı olmuş ve zaferle sonuçlanınca Enver Paşa bu fikrinden vazgeçmiş ve 1921 

yılının Ekim ayında Türkistan’da Orta Asya Müslümanlarını Ruslara karşı örgütleme mücadele-

sine devam etmiştir. Önce Buhara’ya, ardından bugünkü Tacikistan sınırları içindeki Pamir Dağ-

ları’na ulaşır. 4 Ağustos 1922’de Tacikistan-Afganistan sınırındaki Abıderya köyü yakınlarında 

Rus Kızılordu’suyla girdiği bir çatışmada, henüz 41 yaşında iken şehit düşer. Cenazesi Çegan 

köyüne defnedilir.  

1998 yılında, Türkiye’den giden bir heyet tarafından Enver Paşa’nın mezarı tespit edilir ve 

naaşı şehadetinin 74. Yıldönümüne denk gelen 4 Ağustos 1998’de İstanbul Çağlayan’daki Abide-

i Hürriyet Tepesi’ne, “Şehit Orgeneral” olarak defnedilir. Tören sırasında onu yeniden toprağa ver-

mek üzere mezarına inen dönemin Bakanlarından Ayvaz Gökdemir, Enver Paşa’nın naaşının ara-

dan geçen 70 yıla rağmen hiç bozulmadığını görür. Sarıkamış Şehitleri ve diğer tüm şehitler için 

söylenen bu durum Enver Paşa için de vaki olmuştur.  

Allah rahmet eylesin. 

Son söz 

Nevzat Kösoğlu, Şehit Enver Paşa isimli eserinde harekâtın gidişatını ve sonuçlarını özetleyen 

şu değerlendirmeleri yapmıştır: “Komutanlar Enver Paşa’ya ayak uyduramadılar. Plana uymayan 

bu komutanlar da Enver Paşa hakkında olumsuz propagandayı yapan komutanlardır. Sarıkamış 

bir vatan müdafaasıdır. Şehit sayısı ile siyaset yapmak alçaklıktır. Çanakkale’de 250 bin şehit 

verdik. Hiç kimse hesap soruyor mu? Yok.” Herhalde bir savaş kazanılınca ‘şehit’, kaybedilince 

‘ölü’ olunuyor.” 

Sonuçta Sarıkamış Harekâtı bir facia ile sonuçlanmıştır. Ancak milletimizin şanlı tarihinde 

acı bir hatırası olan Sarıkamış Harekâtı’nın aynı zamanda eşine az rastlanır bir kahramanlık des-

tanı olduğunu da kimse inkâr edemez. Bu Sarıkamış harekâtı sayesinde Rus Ordusu durdurul-

muş, ciddi bir zayiat vermiş ve 1916 senesinin sonlarına kadar bölgede bir daha hareket edeme-

miştir. Kaldı ki Ruslar bile bunu itiraf etmişken. Şehit sayısı üzerinden polemiğe girmek, siyaset 

yapmak asla kabul edilir bir tavır değildir. Gerçekleri örtbas edip abartılı rakamlar vermenin hiçbir 

vicdani ve insani gerekçesi olamaz. Tarihi yargılayarak değil hatalardan ders alarak okumalı ve 

anlamalıyız. Akı kara karayı ak yaparak tarih okursak bu tarihimiz bir ihanet olur. Tarihine ihanet 

eden milletleri de tarih asla affetmez.  

Bu görüşler ışığı altında yazımız Aydın Ünal Beyin yazısından yaptığımız şu alıntı ile bitirelim. 

“Elbette Sarıkamış’ı her yıl anacağız, hatırlayacağız Şüheda’nın izinden yürüyeceğiz. Sarıka-

mış’ı, o kara propagandanın, o algı operasyonunun, o kıskançlık ve kinin etkisinde kalarak değil, 

tarihi hakikatlerle, savaşlardan bir savaş olarak hatırlamakta ve gelecek nesle de böyle taşımakta 

fayda var.  
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Bir de unutmayalım: Biz, yenilgilerinden ibret alan ama hep zaferlerini hatırlayan bir milletiz. 

Hamdolsun, sayısız da zaferimiz var. Kimi unutulan, kimi unutturulan nice destanımız var. Allah 

Sarıkamış şehitlerimizi de, tüm şehitlerimizi de rahmetiyle kuşatsın. Şehitlerimizin ruhları şad, 

mekânları cennet olsun. 
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MUCİZELERE İNANALIM 

NURAY ALPER 

 

Mucizelere inanmıyoruz, yaşa-

dığımız dünyada hüküm sürebile-

ceklerine… Yanağımızı avuçları-

mıza yaslayıp seyredince dünyayı, 

manayla bütünleşen her şeye karşı 

inanç kırılması yaşıyoruz. Gürültü, 

gittikçe artan ağırlık, gidişat olanca 

sisiyle çöküyor kalbimizin üze-

rine… Bunun için en çok, hatırla-

maktan alıyoruz takatimizi…  

Çocukluğumuza, ilk gençlik yıl-

larımıza, hülasa mazimize ait iyi, 

güzel ve temiz olan ne varsa sığını-

yoruz gölgesine… Kökleri ile edep yüklü rüyalara dokunan o ulvi çınarı, atalarımızı, şanlı 

tarihimizi tesellisi biliyoruz ömrümüzün… 

Oysa, bugüne dair bir şeyler de birikiyor yanı başımızda…  

Medya, ferdi yalnızca zulüm ve acıya odaklamaya muvaffak olsa da sıcacık bir umut ener-

jisi var bizi ayakta tutan.  

İlim, kültür, adını “ihtiyar” koyduğumuz o olgun tecrübelerin yaşamda olabilmeleri güç 

veriyor ruhumuza.  

Bir şiirin çoğalışı gibi, sanatla kalbini inceltmek isteyen incinmiş ama güzel kalabilmiş 

insanların varlığı gibi, Allah’a tutunan hakikat gibi içimizle konuşan uzaklar gibi vatan için 

can sunan, kan akıtan ve uzakların sultanı olan şehitler gibi… Şehitlerimiz gibi. Her yanımızı 

talan eden madde ve makam savaşına rağmen işte mucize… Toplumun, bireyin, kültürün, 

geleneğin eteklerini çekiştiren dünya debdebesinin ve şımarıklığının içinde kendini Mevla’ya, 

vatana, millete gönüllü sunanlar… “Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Allah için 

olmasın?” diye diye yüce divana varanlar… 

Tefekkür edince arttığını hissediyoruz borçlarımızın vakarla gidenlere, daha büyük acı-

larla tutuşuyor kalbimiz çünkü tanımıyoruz hiç birini… Nasıl bir ömrün imtihanını vererek 

bu makama gelebildiklerini, hangi güzide amelin hürmetine şehadet şerbetini içtiklerini bil-

miyoruz hiç. Unutacağız birkaç kere görebildiğimiz cisimlerini, isimlerini, resimlerini; mezar 

taşlarında rastlayıp gözümüze yaş bırakıncaya dek hatıralarını bile ama işte onlar, unuttu-

ğumuzda da anlatmaya devam edecekler bize, duymasak bile…  

Hicret kelimesi mi daha güzel durur dünyadan gidişlerini izaha, firar mı bilinmez ama 

onlar, boyut değiştirirken de, geride kalanların kalp istikametini değiştirecek güce muktedir 

olabilen birer mucize… Varlıkları ile direnişin en soylusunu insanlığa sunan vefalı birer vasi-

yetname… 

Dışarısı bir deli hüzün… Firkatten kopmuş gibi duran dünyada yüzünde hıçkırığı, stresi, 

öfkeyi gezdiren insanlar dışarısı…   

Nefisten beslenen arzular, ötelere varan yollar üzerinde barikat kurmuşlar. Dinlesek, su-

sabilmek için can verecek binlerce çığlık var, acı çeken on binlerce sükût… İşte, gönül darlı-

ğını içerimize sürükleyen bu köhne uğultuda ışıldayan birkaç tebessüm, birkaç samimi bakış, 

baharı ve yağmuru ardına alan birkaç şiir sancısı…  
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Mucize. Pervazlardan sarkan yarım, yaralı, yaşanamamış, yazılamamış ama saf kalmış 

hikâyeler, kar duaları…  

Mucize. Olanca mahcubiyetiyle, kâinatı kuşatan zulmete başkaldıran kalem… Yağmurun 

her şeye rağmen geliyor olması ve camlarımızdan çok canlarımıza uğraması.  

Mucize… 

Arkadaşları oyundayken Satürn’e ayak basma hayalleri kuran küçük çocuk; mucize… 

Kendini ısrarla kitapların bağrına hapsedebilen edepli genç; mucize… 

Kurtulup sinesine çağıran uykulardan, mum ışığında bir mısra arıyor olabilmek; mucize… 

Gözümüzün içine bakan yıldızın, uzaklardan bir habercisi olması ve kimseye sunmadığı 

lisanıyla kalbimizle konuşması; mucize… 

Bitti zannedilen yerde, yepyeni başlangıçlar bulmak ve konforun güven telkin ettiği dö-

nemde, asırlar öncesini, kuru bir hasır üzerinde sohbet dinleyen o topluluğun bulunduğu 

demleri özlüyor olmak, mucize… 

Sen mucizesin en sükût ve en konuşkan hâllerinle. Şiir yüklü, şiir yüzlü varlığının dünya 

üzerinde olabilmesi mucize…  

Yaşayanların birbirini ısrarlı kırgınlıklarla öğüttüğü, birbirlerine devasa duvarlar ördür-

düğü şu âlemde yüzüme dokunmadan gönlüme değen ellerin de mucize, hâlen bir çocuk sa-

fiyeti taşıyabilen gözlerin de… 

… 

Oku emrinin ifası için çabalayan göz, 

kâinatın her halini, her durumunu okuma-

nın rahatlığıyla “ben vazifemi ifa ettim ey ka-

lem sıra sen de… YAZ gözlerimden deru-

numa akıttığım anlamları” demiş sanki… 

Yaz emrine amade kalem ise kendine su-

nulan mana incilerini tek tek yazdıktan 

sonra o da dönmüş bize OKU ey kari diyor.  

OKU emrinin mucizevi devinimi bizlere 

okutuyor mucizevi kelamları… Şehadet mu-

cizesinden bir çocuk idrakine gizlenen safi-

yete kadar önümüze mucize demetleri bir 

gül bahçesi gibi rengârenk açılıyor. 

Sonunda muhteşem bir final ile söz hi-

tama eriyor. Bu kelamın muhatabı olmak 

kim bilir ne kadar güzeldir. 

 

 

Milat / 11.02.2018 
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SARIKAMIŞ DRAMINA 

MEHMET YAŞAR GENÇ 

 

Mehmetçiklere 

Hummalı bir oyun, vatanım perde  

Oyuncular biziz, oynatan nerde?  

Tabip, deva var mı, soğuk bu derde? 

Sunulan şerbeti yutanlara bak 

 

Şehadet görünür Bardız düzünde 

Nice sevda donar dağın yüzünde 

Yaşlar buza döner yiğit gözünde 

Allah'u Ekber'i tutanlara bak 

 

Ülkem yorgun düşmüş, zehir aşında 

Yırtıcı leşçiler döner başında 

Sene bin dokuz yüz on dört kışında 

Gerçeği hayale satanlara bak 

 

Hilalin bağrında açan goncalar 

Kokusun ülkeme saçan goncalar 

Cenneti âlâ'ya uçan goncalar 

Karlara bürünüp yatanlara bak 

 

Ölüme götüren tek gaye ardır 

Anlamayanların görüşü dardır 

O, nurlu kıyamın beratı vardır 

Nurlu şafak gibi atanlara bak 

 

Mavzeri köreltmiş elindeki kan 

Dermansız yaradan irindir akan 

Azıksız, gülerek ölüme bakan 

Akıl terazisin tartanlara bak 

 

Toprağa karışmış onca emekler 

Ruhlarına selam verir melekler 

Vatan bir nöbettir Mehmedim bekler 

Türlü otlar ile bitenlere bak 

 

Mahşere mi kaldı düğünün senin? 

Tarihler yazıyor ününü senin 

Geçmişi yaşatmak, bu günün senin 

Esaret gömleğin yırtanlara bak 

 

Vatanım bağrında hep saklar seni 

Yılmadan anlatır sancaklar seni 

Sarıkamış deyip kucaklar seni 

Gönlüne acını katanlara bak. 
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KAR’A SEVDA 

TURHAN CANDAN 

 

Hep iki kapım oldu benim. Biri hayata, biri sana açılan… 

Sonuna kadar açıktı hayat kapısı. Olağandı her şey. Sırasında mevsimler, eğleyen 

mekânlar, belirip kaybolan suretler, hayattan alışlar\ hayata verişler… Yaşayacak kadar kı-

mıltı işte! 

Sana açılan kapım hep kilitli kaldı biliyorsun. Gökleri dolduran, sancılı bir gong sesiyle 

kilitledin ve gittin. Nağmeler dökülen gramofonun iğnesini kaldırdın, perdeleri çektin, ışığı 

söndürdün, gittin. Baharı, yazı; hatta güzü alıp yanına gittin. Araya koca şehirler koydun, 

bulanık nehirler koydun; gri hayatlar, sıradan hikâyeler koydun. Gittin!.. 

Bir ürkek bakış bıraktın, ebedi bir kış bıraktın bana. Dışarıya hep kar yağdı böyle, vu-

rulmuş güvercinlerin tüyleri gibi döküldü çığlık çığlık! Her çığlık bir çığ kopardı doruklardan, 

yollarım kapandı birer birer. Zemheri soğuğunda yırtıcı bir talan fırtınası dağıttı saçlarımı. 

Kar karanlığında karabasanlar tünedi dehlizlerine yüreğimin. Uçurumun kıyısında, gözlerinin 

kuyusunda buzdan bir heykel gibi kalakaldım. 

Kapıya astığın kilit paslandı da ben o pastan kınalar yaktım ellerime, yüreğime. Durup 

durup şiirler söyledim, şarkılar söyledim, kapının önünde. Sesimin yankısını senden bir ses 

belleyip gece söyleşileri yaptım. Her söyleşinin sonunda uyuyakaldım, bir düşe daldım. 

Şimdi bir ışık düştü içime. Kilidi açılmış gördüm, kapını aralanmış gördüm. 

Düş mü gerçek mi bilmiyorum; ama fısıldıyorsun gecenin karanlığında. Sesinin aşinası 

değilim aslında; çünkü ben senin sesini daha önce hiç duymadım, sözüm sözüne değmedi. 

Birdenbire bağlarım çözüldü, zincirlerim kırıldı duvarlar kalktı aradan. Yokluğunun ölü 

toprağı serpilmiş iklimine can geldi. Bu sağır kış geçeninde sura üfledin de giderken durduğun 

horozlu saatin tik taklarıyla elim ayağım birbirine karıştı. ‘Yeniden su yürüdü dalıma yapra-

ğıma.’ 

Şimdi sana yürüyorum, her şey sana yürüyor. Kıraç tepelerinden, çorak bozkırlarından 

boşanıp dörtnala bir ırmağı koşan susuz atlar gibi sana geliyorum. Kışa kıyamete, ayaza, 

tipiye aldırmadan, yoluna düşüyorum. 

Sırtımda palto, ayağımda hedik, elimde çerağ, yolumda çığır yok; ama sen varsın içimde, 

yolun sonunda sen varsın. Işığınla sen, ateşimle sen… Bırakıp gittiğin istasyonda yüzünün 

halesi, yüreğinin hazinesi, varlığının cennetiyle beni bekliyorsun.  

Diz boyu karda bata çıka ilerliyorum. Her adımda biraz daha yaklaşıyorum sana, beni 

çekiniyorsun. Sen beni çektikçe ayaklarımın altında kar tabakası kütür kütür dağılıyor. Ko-

caman adımlarla geçiyorum derin vadileri. Kuytularda düşlere dalan kuşlar uyanıyor apansız. 

Simsiyah göklerden yıldız tozu gibi kar taneleri dökülüyor omuzlarıma, saçlarıma. Bembeyaz 

elbisesini giydiriyor kış bana usul usul. Gitgide bir kardan adama dönüşüyorum. 

İşte ordasın! 

İstasyonun ortasında, saçaklardan sarkan ve güz rengi bir lambayla aydınlanan buzdan 

avizeler altında, kendi yazdığı firkat filminin son sahnesini izler gibi izliyorsun gelişimi. Yü-

zünde tebessüm çiçekleri, kara gözlerinde vuslat ışıltısı, yüreğinde nağme nağme muştular. 

Gelincik pembesi ellerinde bir buket kardelen gibi tutuyorsun istasyonun zilini. Var gücünle 

sallıyorsun: çınçınçınçın… 

İçime düşürdüğün cemre ateş alıyor zil sesiyle. Kardan adam, kordan adam oluyor. 

Bavulunda, götürdüğün mevsimler mi var sevdiğim? 

 

 

 

 

 

 

 



18 | S a y f a  

SARIKAMIŞ DESTANI 

HALİT YILDIRIM 

 

 

 

Şu beyazın ardında bembeyaz bir yol gördüm 

Donmuş ayaklarımı hemen bu yola vurdum 

Yürüdüm mü, uçtum mu, şaşırdım birden durdum 

Ardıma baktım şöyle; bütün erat yatıyor 

Sarıkamış’ta güneş bugün erken batıyor 

 

Çorumlu Hasan, Vanlı Memo, Bayburtlu Cafer 

Binlerce koç yiğidin donmuş gözlerinde fer 

Ah doğrulup davransa yerinden tek bir nefer 

            Ahmet dedim ses yok, Nuri dedim ses yok 

            Yokladım ki kendimi ben de bile nefes yok 

 

Baktım dağın yüzüne Moskof bile kırılmış 

Bir beyaz ölüm gelmiş taburlara kurulmuş 

Tertiplerim soğuğun kurşunuyla vurulmuş 

            Haykırdım ses vermedi Allah-u Ekber Dağı 

            Sükûnete bürünmüş karargâhı, otağı 

 

Sırtında yırtık urba, ayağında çarık yok 

Kırbası buz tutmuş, başta miğfer, sarık yok 

Azık çantası bomboş, bir lokmacık kırık yok 

            Aç desen aç, tok desen tok değil, üşümemiş 

            Tek mermi atamadan donmuş Urfalı Memiş 



19 | S a y f a  

 

O anda arkamdaki kapı birden açıldı 

Bir zümrüt yeşil alan, hoş bir koku saçıldı 

Binlerce kardelenin arasından geçildi 

            Bir bina gördüm nurdan… Kapısında yiğitler 

            Hasan ile Hüseyin, Hamza gibi şehitler 

 

Sarıkamış’tan göğe bir merdiven çıkıyor 

Beyaz kanatlı erler gökyüzüne akıyor 

Karşılayan melekler gıpta ile bakıyor 

            Tekbir, tehlil sesleri inim inim inledi 

            Yıldız yıldız kâinat bu sesleri dinledi 

 

Bir kâtip geldi sordu: “künyen ne asker?” diye 

Bir urba giydirdiler Peygamberden hediye 

Götürdüler sonunda koskoca bir vadiye 

            Baktım ki tertiplerim, kumandanım orada 

            Şüheda ordusuna girmek için sırada 

 

Bir rehber geldi bana makamımı gösterdi 

Dedi bu köşkü sana Rabbim hediye verdi 

Dünya ehli görseydi şehit olmak isterdi 

            Ucu bucağı yoktu, imkânsızdı tarifi  

            Bir teaccüb sarmıştı bu gariban Arif’i 

 

Bu bembeyaz destandır donmuş zamandan kalan 

Adını Sarıkamış denen mekândan alan 

Bu destanı ezberler, bizimle hemhal olan 

            Kar altında kalsa da kazdığı siperleri 

            Tarihe şan verdiler Sarıkamış erleri 
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SARIKAMIŞ’IN ÇOCUKLARI                                                              

DİLŞAD KAYA 

 
 

Ne zaman kış geldi de ellerim üşümeye başladı? 

İnsanoğlu her şey için bir alet icat etmiş de geçmişi geri getirmeye yarayacak bir alet icat 

edememiş. Her şeye sahipken ve hiçbirinin kıymetini bilemezsek bir zamanlar bir yerde 

çocuklar vardı cephane taşıyan… Kışın ayazında, dondurucu soğukta… Kaç dakika acılarını 

yaşadık da sonra devam ettik yaşamaya?   

Biz onların yaşındayken en büyük sorumluluğumuz ödevlerimizi yapmaktı, kitabımızı 

okumaktı. Biz onların yaşındayken hiç cephane taşımadık kışın ayazında, dondurucu 

soğukta. Öğrendik öğrenmesine de bir şeyleri ne kadar öğrenebildik, ne kadar öğretebildik, 

hep bir muamma olarak kaldı. Bütün çocuklar yaşamayı hak eder, gülmeyi gülebildiği kadar, 

mutlu olmayı hak ederler. Çocuklara acı yakışmaz, gözyaşı ve keder… Bunca rahatlık nereden 

geliyor diye düşünüyorsan geçmişe dön bir bak, tekrar yüzleş acılarınla, bir zamanlar 

çocuktun sen… Sen sokaklarda oyun oynadın küçükken ama geçmişte bir yerden bir yere 

cephane taşıyan çocuklar vardı, milleti yaşasın isteyen. Onlar bizim atamız işte, unutma 

bunları. 

Ne zaman hava soğuduğu için bir yere gitmeye üşensen, bir şeyler yapmaya üşensen, 

kış geldi diye ne zaman işini ertelesen “Sarıkamış’ın Çocukları” nı aklına getir. Getir ki anla 

yaşamayı yani yaşamanın değerini. Ne zaman yolda yürüsen yerdeki toprağa bak ve anla, ne 

uğruna yaşıyoruz ne uğruna öleceğiz? 

Kış Hiç Bitmedi… 

Bahar geldiğinde esen o ılık rüzgârda, ağustosun o sımsıcak havasında… Ne olursa 

olsun Sarıkamış buz gibiydi benim için. Kış hiç bitmedi ve yüreğinde kışı hiç bitmeyenler için 

eller hep buz gibiydi. Aradan çok zaman geçti… Bizler büyüdük ama “Sarıkamış’ın Çocukları” 

büyüyemedi. Ne uğruna büyüyemedi? Düşün bunları… Ataları bu kadar kahraman olan bir 

nesil fikirden mahrum olamaz. 

Dalgalanan şanlı bayrağa bak! Senin için o bayrak, milletin için, aziz vatanın için. O 

bayrak için donarak şehit oldular, vatanımız için… Her şeye hakkı olan yalnız bizler değiliz. 

Yaşamayı en çok onlar hak ediyordu. Gittiler, aziz vatana namahrem eli değmesin diye… Bu 

yüzden topraklarımızda rahat nefes alıyoruz. 

Burası Türkiye… 
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Burası Türkiye ve burada şehit kanıyla sulanmamış bir avuç toprak yok. Sarıkamış bu 

yerlerden sadece bir tanesi. Kolay kazanılmadı hiçbir şey ve kaç mevsim döndü haberim yok, 

mevsimlerden kış… 

Üşüyorum, üşüyoruz ve üşüyeceğiz. Bu da aslında “unutmadım” demenin başka bir 

yolu.  

Unutmadım çünkü insan ailesinden vazgeçer, evladından vazgeçer, eşinden vazgeçer 

ama VATANINDAN ASLA VAZGEÇMEZ. 

Kuzeyden güneye, batıdan doğuya yani attığın her adımda, 

Gökyüzündeki ay ve yıldızda, 

Toprağa kök salan kırmızı güllerde, 

Şehitlerin künyelerinde, 

Ailelerine ulaşamayan mektuplarında, 

Sarıkamış’ın karında, 

Çanakkale’nin boğazında, 

Kafkasya’da, 

İnönü’de, 

Sakarya’da, 

Büyük Taarruz’da 

Ve daha nice yerde… 

 

VATANININ NASIL KURTARILDIĞINI UNUTMA! 

ATALARINI UNUTMA! 

SENİN BU COĞRAFYADAN BAŞKA GİDECEK HİÇBİR YERİN YOK… 
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KARS İLİ VE SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ÜZERİNE ANEKTOT 

DEVRİM AKTÜRK   

 

Soğuk Sarıkamış’tan, hep bir yerden yükselen ‘‘Allah’u Ekber’’ sesleriyle kavrulan yüre-

ğimin ateşini, o sırada kimse sündüremezdi belki de. Binlerce şehidimizin ruhuna okunan 

Yasinleri ve Fatihaları hiç mi duymadınız veya işitmediniz kulaklarınızda? Evet, bir kez daha 

gördüm ki ecdadın içtiği şehadet şerbetleri, torunları tarafından muhafaza edilmektedir. Tıpkı 

onların bir zamanlar, bizleri muhafaza ettikleri gibi. Gariptir, bu kadar insan nasıl oldu da 

bir araya gelip Sarıkamış’a vardılar, halen aklım almış değil. Elbette bakanlıklar, dernekler ve 

vakıflar bu konuda bir çalışma başlatmışlardır. Amma velakin şu konuyu sizlere belirtebilirim 

ki, bir o kadar da insan hem yürüyerek hem otobüslere binerek ve hem de otostop çekerek 

varmışlardı ecdadın inlediği, kadim toprakların olduğu soğuk kar köşelerine. Mesela Dicle 

Üniversitesi pankartı gördüğümde bir garip olmuştum. Çünkü benim memleketimde eğitim 

veren bir kamu üniversitesi idi. Hemen gidip orada bulunan öğrencilere selam verdim. Öğren-

cilerle birlikte ayaküstü beş dakikalık sohbet ve muhabbet ettik. Kendilerine nasıl geldiklerini 

sorduğumda, otostopla geldiklerini aktardılar. O anda biraz şaşırdım, azıcık da merak ettim. 

Merakımı hiç beklemeden, neden geldiniz, diyerek sordum. Cevapları ise, ecdada bir Fatiha 

okumak için, oldu. Tam da bu sebeple anladım ki iman varsa imkânda var demektir. Ta Di-

yarbakır’dan Kars’a otostop çekerek gelen bir grup genç. Şaşırmamak elden bile değil.  

 

Peki, Ne Olmuştu Sarıkamış’ta? Neler Yaşanmıştı ve Sonuç Ne Olmuştu 

Tarihler 1914’ü gösterirken Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahdı Arşidük Fer-

dinand ve karısının bir Sırp milliyetçisi Principe tarafından öldürülmesiyle I. Cihan Harbi 

meydana gelmiş ve Osmanlı Devleti zorunlu olarak safını İttifak Devletleri’nden yana kullan-

mıştı. Osmanlı Devleti, tam dokuz farklı cephede boğuşarak mücadele etmişti. Keza, bu cep-

helerden biride Kafkas (Sarıkamış) Cephesi idi. Kafkas Cephesi bir savunma cephesi değil, 

Ruslara karşı oluşturulan bir taarruz cephesidir ve başında da, Bakü petrollerini ele geçirip 

Asya Türklerine ulaşmaya çalışan Harbiye Nazırı Enver Paşa bulunmaktaydı.  

Osmanlı Ordusu ilk olarak Kafkas Cephesi’nde, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ruslarla sa-

vaşır. Uygun olmayan koşullarda ve zamanda, donanımsız Osmanlı askerlerinin büyük bir 

çoğunluğu Sarıkamış’ta, Allahuekber Dağları’nda soğuktan donarak şehit olurlar. Ancak Ça-

nakkale Savaşı’ndan sonra buradaki 16. Kolordu Komutanlığı’na gelen Mustafa Kemal Paşa, 

yaptığı başarılı savaşla Rusları yenip, Bitlis ve Muş’u kurtarmıştır. Bu başarılarından dolayı 

madalya almış ve generalliğe terfi etmiştir. (Kaynak: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yükse-

köğretim Kurulu, Ayraç Kitabevi, Kızılay/Ankara, s. 62-64. bkz.)        
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Ha, bir de açıkça söylemek gerekirse benim Kars’a ilk seyahatim idi. Orada yaşadığım o 

eşsiz hatıra aklımdan çıkmasın diye de küçük bir bakkaldan tespih satın aldım. Filhakika 

hatıra kalması için yerde bulduğum bir taş parçasını da yanımda getirdim. Şahsımca tüm 

seyyahların ve gezmeyi sevenlerin bu tarz şeyleri yapmaları gerekmektedir. 

 

Kars İli İzlenimim 

Benim Kars’a gidişim bir yurt gezisiyle oldu. 5 Ocak 2019 tarihinde saat 06.00’da Genç-

lik ve Spor Bakanlığı’na bağlı, 3 farklı yurttan 70 kişilik bir kafileyle Erzurum’dan (Horasan 

İlçesi) Kars’a doğru yola çıktık. Açıkçası söylemek gerekir ise hava bayağı soğuktu ve medyada 

yansıyan haberlere göre Sarıkamış daha da soğuktu. Ancak şehitlerimizin ayak bastığı top-

raklara alnımızı sürmek, içimizi ısıtan sebeplerdendi. 

Kars İline vardığımızda güzergâhımız Sarıkamış oldu ve ilkin gözüme yapılar denk geldi. 

Hem tarihi hem de eski yapılar, herhangi bir deprem anında yıkılmaya mahkûm idi. Anladığım 

kadarıyla da herhangi bir tedbir ve önlem alınmamıştı. Keza restorasyonun ‘r’si bile başlatıl-

mamıştı. Haliyle bu durum iç yakıcı bir husustu. Apartmanlar en fazla beş katlıydı ve yatay 

bir inşa görünümüne sahiplerdi. Lakin şunu belirtebilirim ki mimari fotoğrafçılıktan haz alan 

fotoğrafçılarımız, buralardan çok güzel görüntüler çıkarabilirler. Keza her apartmanda ve 

dükkânda en az bir ay yıldız bayrağımız dalgalanmaktaydı. Yani tam da onlara göre bir ortam 

bu ilimizin yapıları. Ancak şunu açıkça söyleyebilirim ki Erzurum ilinde bile bu kadar ay yıldız 

bayrağımız dalgalanmamakta. Mustafa Kemal Atatürk’ün ise posterleri boy boy asılmış du-

rumda. Filhakika bu durum hiçbir zaman medyada yansıtılmadı veya yansıtılmıyor. Peki, ne-

den? Niçin böyle bir durum medyada yer almıyor? Atasözümüzde de yer aldığı üzere, görünen 

köy kılavuz istemez. Haliyle hem halkın bakış açısı hem de izlenimlerin çerçevesinde gönül 

rahatlığıyla belirtebilirim ki Kars ilimiz, Erzurum ilimizden daha vatansever ve vatanperver 

konumda. Aynı durum, benim Mardin seyahatimde de yer aldı. Mardin’in Artuklu, Ömerli ve 

Midyat ilçelerine gidip baktığınızda her yerde neredeyse ay yıldız bayrağımız dalgalanmakta-

dır. Mamafih bu görüntülerin hiç biri medyada yer almamaktadır. Elbette Kars’ın tüm ilçele-

rini gezmedim ve tam bir izlenim elde edemedim. Ve fakat en azından bu ilçemiz için medyada 

birkaç dakikalık görüntü yansıtılabilirdi diye düşünüyorum.  

 

Sarıkamış Şehitlerimiz Üzerine 

Tabi, bu vatanın bir karış toprağı elin Ruslarına veya halk dilinde elin gâvuruna yem 

olmaması için, canla başla o karlı dağlarda bir milletin bağımsızlığını yük edinen aziz şehitle-

rimizin yaptığı fedakârlık, şahsım adına çok kıymetli ve mana bakımından bir o kadar değer-

lidir. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, bugün evimizde içtiğimiz bir tas sıcak çorbayı onlara 

borçluyuz. Onların kaşları buz tutarken, dudakları soğukta çatlarken, elleri üşümesin diye o 

dudaklarından sıcacık olarak çıkmasını bekledikleri nefeslerini üfürürlerken ve ağızlarından 

yankılanan Allah-u Ekber seslerini, yüreklerinden haykıran Ya Muhammed Mustafa seslerini 

arşa ulaştırırken; bizler bu topraklarda ne güdüğü belirsiz işlerle uğraşmaktayız. Ve sadece 

senede bir aklımıza gelir aziz şehitlerimiz. Bu durum çok büyük bir yanlıştır muhterem okur-

larım. Bize emanet edilen bu vatanı ilimle, bilimle, fenle ve en önemlisi güzel ahlakla duyur-

madığımız müddetçe, ecdat o karlı dağlarda üşümeye devam edecektir. Ancak biz bu duruma 

bir mani olursak ve hakikati memleketimize duyurursak, şehitlerimiz o karlı dağlarda rahat 

uykuya ereceklerdir.  

Kıymetli okurlarım, yazımı şehitlerimiz için yazdığım bir şiirle sonlandırmak istiyorum. 

Diğer yazımızda görüşmek dileğiyle.  

Hoşça kalın güzel dostlarım.     
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Torunlarından Sarıkamış Şehitlerine Hediyeler 

 

 
 

Ey benim dilsiz memleketim 

Binlerce şehidimin uyuduğu güzel cennetim 

Allahuekber Dağları’nda tekbirler çeken yiğitlerim 

Sizlere, torunlarınızdan selam getirdim. 

 

Ey güzel Muhammetçiklerim 

Batıl ve ayyaş olanı değil 

Hak olanı savunan aziz ceddim 

Size, torunlarınızdan şehadet şerbeti getirdim. 

 

Ey vatan için soğuktan elleri buz tutan 

Ayakları ve vücutları tir tir titreyen 

Ancak düşmana geçit vermeyen dedelerim 

Sizlere, torunlarınızdan Yasinler ve Fatihalar getirdim. 

 

Ey diz boyuna ulaşan karlara karşı gelen 

Soğuktan nefeslerini ellerine üfleyen 

Isınmak için kardeşlerine sarılan 

Ve Allah diyerek hayata gözlerini yuman neferlerim 

Size, torunlarınızdan ay yıldızlı kefenler getirdim. 

 

Ey benim karda yatan muhafızlarım 

Ezan dinmesin ve vatan bölünmesin diyerek yollara koyulan 

Devlete zeval gelmemesi için göçüp giden şehitlerim 

Sizlere, seksen bir torununuzdan  

Seksen bir avuç toprak getirdim. 

 

Devrim AKTÜRK 
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BUZ TUTAN SATIRLAR 

TUBA KAN 

 

 

En soğuk yazıydı ellerim titreyerek yazmaya çalıştığım, yüreğim ürpererek kaleme aldı-

ğım. Tarihin  en soğuk, en ayaz  en ürpertici satırları arasında binlerce öykünün arasında 

kaldığım.  

Bir milletin korkusuzca ölüme gittiği hiç düşünmeden… Allahuekber dağlarından  ölüm 

ayazlarıydı yayılan. Binlerce askerin buz tutan öyküleri ve tipiye tutulan bedenleri... İncecik 

kıyafetleri ile iman gücüyle ısınmaya çalışan yürek odları idi.  Belki tarihin içinde yürek yakan 

binlerce askerin en acı hikâyesi idi bu... Tarihin en acımasız  zemherisiydi, coğrafi koşulları 

düşünmeden binlerce askeri donduran o taarruz emri! 

O iman dolu yüreklerini kalkan yaptılar... Daha tetiğe dokunamadan buz tutan beden-

leriydi. Belki tarihin gizli satırları arasında kaldığı giziydi. Ölüme yürüdüler, yürütüldü yüz-

binlerce Mehmetçik.  

Ve dilinden dökülen  sözcükler buz tuttu tüm dünya işitemeden, Allah-u Ekber diyerek 

inlettikleri  dağlardı. Sessiz çığlıklarıydı geriye kalan ve donuk nefesleri  tarihin ensesinde 

hala... Ve ben bu satırlar arasında nefes almaya çalıştıkça utandım. 

Bu yüzdendir belki toprağın kalp atışını duymadığımız. Ah! Sarıkamış sen nasıl dayan-

dın peki bu kadar acıya?  

Nasıl anlatılır ki bu durum, sayfalara sığmaz onca ananın bağrından kopan bu tufan çiğ 

gibi büyür de büyür.  

Buz tutan evlatlarının ısıtmak için tutamadığı ellerini, o anaların yüreklerini yakar ka-

vurur. Baharın güneşiydi oysa o Mehmetçikler. Daha baharındaydılar hayatın. Sarıkamış bin-

lere Mehmetçiğin öyküsünü gömdün bağrına... Eğilmez mi  şimdi geçit vermeyen dağların, 

dayanılmazdı bu acı. Tarihin sarılamayan soğuk yaralarıydı. Çünkü kardandı  kefenleri, buz-

dandı mezarları... Çatlamış dudaklarında kelime-i şehadet sızardı karlara Mehmetçiğin.  

Ve ben üşüyorum demeye utanıyorum, yüreğimde bir ateş  

Nasıl yazılabilir, nasıl anlatılabilirdin Sarıkamış, 

 

Kardenler açtı üzerinde sen kan ağladıkça...  

Sustun Sarıkamış bu derin sessizlik  nedendir?  

Hala üşüyor mu  Mehmed’im,  saramadın mı? 

Buz tutmuş bedenleri daha ısıtamadın mı? 
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TURHAN CANDAN İLE RÖPORTAJ 

ASLI ÜNAL – RAMAZAN YANAR 

 

Dergimizin bu sayısında Çorum’da edebiyat denilince akla gelen ilk isimlerden olan Tür-

kiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şube Başkanı, Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı,  Ede-

biyatçı Turhan Candan ile bir röportaj yaptık. Turhan Candan Künye Edebiyat için çok şey 

demek. En başta Künye Edebiyat olarak bizi TDED bünyesinde bir araya getiren, bize hamilik 

yapan, her türlü imkânı sunan değerli bir hocamız…  

Onunla edebiyat ortak paydasında şehir den siyasete, Künye Edebiyat Grubundan Sarı-

kamış’a uzanan keyifli bir sohbet yaptık. Başkanımız, onca işinin arasında bize zaman ayırdı 

ve saatin ilerlemesine de aldırış etmeden sorularımız içtenlikle cevapladı.  

Kendisine bize gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.   

 

Aslı Ünal & Ramazan Yanar 
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Kendinizi tanıtır mısınız? 

İsmim Turhan Candan. Çorum Belediye Başkan yardımcılığını ifa ediyorum. Evli ve 3 

çocuk babasıyım. Aslen Ordu doğumluyum. Ordu İmam Hatip Lisesi ve ardından İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Edebiyat öğretmeni ola-

rak ilk görev yerim Konya-Beyşehir-Üzümlü Lisesi. Daha sonra Lâçin Lisesi ve en son Çorum 

Merkeze gelerek Başöğretmen Anadolu Lisesinde görevime devam ettim. Daha sonra buradaki 

kamu görevimden istifa ederek dershanecilik sektöründe 2009 yılına kadar görevime devam 

ettim. Tabi bu arada sürekli Sivil Toplum Kuruluşları içerisinde yer aldım. Milli Gençlik Vakfı 

Şube Başkanlığı, Ensar Vakfı yönetim kurulu, hâlâ faaliyet göstermekte olan Türkiye Dil Ede-

biyat Derneği Çorum Şubesi kurucu başkanlığı yaptım, yapmaktayım.  Sivil toplumun hep 

içinde oldum. Yaklaşık yedi yıl radyo programı yaptım. Çorum Hâkimiyet gazetesinde 6-7 yıl 

civarında haftada bir köşe yazıları yazdım. Bir televizyon kanalında bir buçuk yıl civarında 

haftada bir program yaptım. 2009 yılında belediyeye geçtim ve bu üçüncü dönemim. Burada 

hem Belediye Başkanımız tarafından verilen görevleri hem de sivil toplum kuruluşlarındaki 

görevlerimi yapmaya devam ediyorum. Tabii bütün bunların yanında hayatımızın olmazsa 

olmazı edebiyat var. Çocukluğumdan beri şiir ve kitap ile farklı mecralarda olsam da benimle 

beraber yürümeye devam etti. Hangi makamda olursak olalım o edebiyatçı yanımız hep devam 

etti. Hani derler ya, adamın kanına mürekkep karıştı mı, bir daha iflah olmaz. Bizimki de öyle 

oldu. Kısaca hayatım böyle diyebilirim. 

 

Önceden edebiyata karşı bir ilginiz var mıydı, yoksa yükseköğreniminiz gereği 

mi edebiyatçı oldunuz? 

Yok, ilkokulda başladı. Babam, teyp kasetleri alırdı. Genelde âşıkların kasetleri olurdu 

ve çok dinlenirdi. Onları çok severdim. Şimdi onları bulamazsınız. İlkokul dönemlerimde şiir 

yarışmalarına katılırdım. Ortaokulda şiir merakım biraz daha arttı ve kendi şiir kitaplarımı 

yazmaya başladım. Liseye geçince edebiyat öğretmenim Azime DURGUN sayesinde şiir sevgi-

sinden bir üst boyuta geçerek edebiyatı komple sevmeye başladım. O benim için bir dönüm 
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noktası… Kendisi ile hala görüşmekteyim. Aslında lisenin 

sayısal bölümünde olmama rağmen edebiyata olan ilgim-

den, sevgimden dolayı edebiyat bölümünü tercih ettim. Ta-

bii İstanbul Üniversitesi, Türkiye’de en eski ve en köklü 

edebiyat kurumudur. Mesela amfilerimizin ismi,  Yahya 

Kemal, M. Akif Ersoy, Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret ol-

ması… Yani kim, nerede, hangi dersi vermişse onun adıyla 

anılması sizi ayrıca motive etmede perçinleyen bir unsur 

oluyordu. Orada eğitim almanın yanında İstanbul’da olma-

nın verdiği ayrıca bir şans vardı ve bundan fazlasıyla istifa 

ettik. Okul dışında farklı etkinliklere katılma imkânımız 

oluyordu ve ben istekli bir öğrenciydim. Kıyısından köşe-

sinden edebiyatla, kültürle alakalı olan etkinlikleri kaçır-

mazdım. Tabi bunun yanında benim bir avantajım da İs-

tanbul Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısında 2. Sınıftan itiba-

ren çalışmaya başladım ve üç yıl burada çalıştım. Bu nok-

tada biraz Ramazan’a benziyorum; o da bu yolda ilerliyor… 

Tabi o gün hayatta olan yazar-çizer ve edebiyat camiasının 

önde gelen isimleriyle sohbet etme fırsatı buluyordum. Ben 

onların çaylarını taşıyordum ama yine de çok zevk alıyor-

dum. Onlarla aynı ortamda olmak büyük keyif veriyordu. 

Edebiyatta kademe kademe ilerleyişimiz bu şekilde. 

 

Edebiyatçı olmanızda etkili olan, örnek aldığınız kimler var? 

İlk başta söylediğim gibi öncelikle lise edebiyat öğretmenim; Azime DURGUN,  üniversi-

tede yeni isimlerle, yeni yüzlerle tanışma fırsatı buldum. Başta Sezai Karakoç, hala hayatta 

iken herkesin mutlaka tanışması, yüz yüze gelmesi gereken büyük bir isim. Öbür taraftan 

Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı Vakfına giderdik ve oradaki programlarda onun sohbetine nail 

olurduk. İsmet Özel, hakikaten çok özel birisi… Nerde onun programı varsa mutlaka giderdik. 

Onun Milli Gazetede “Cuma Mektupları” yayınlanırdı ve herkes o mektuplar için Milli Gazete 

alırdı, okurdu. 90’lı yılların en popüler şairlerindendi ve hala da öyle biz onun şiirlerinden çok 

etkilenirdik. Abdürrahim Karakoç, yine çok sevdiğim isimlerden birisidir. Onunla da yüz yüze 

gelme, kitabını imzalı olarak alma şansım oldu. Onu da rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. 

Onun dışında Nurullah Genç, biliyorsunuz geçmiş yıllarda Çorum’a getirme ve program 

yapma şansımız oldu. Türkiye Diyanet Vakfının naat yarışmasında birinci oldu ve Türkiye 

onu tanımış oldu. Bunun dışında üç defa buraya geldi ve şuan sıkı bir dostluğumuz vardır. 

Onun şiirlerinden etkilenmek mümkün değil. Yine Şükrü Erbaş, onu da Çorum’da Dil Edebi-

yat Derneği olarak ağırladık. Şiirlerini çok kaliteli buluyorum. 

 

Sizin bir de siyasetçi yönünüz var, ne zaman ve hangi saikler neticesinde siyasete 

girdiniz? Edebiyat ve siyaset ilişkisini nasıl yorumlarsınız? 

Siyasete girmek için edebiyattan çıkmak gerekmiyor. İkisi kendi mecranın da akıp gidi-

yor. Sosyal bir insansanız bir şekilde siyasete ucunuz dokunuyor. Ancak edebiyatçı bir siya-

setçi olmanın biraz farklı yönleri vardır. Keskin uçları olan bir siyasetçi olmuyorsunuz. Siya-

sette işinizi kolaylaştırıyor. Ben 2001-2009 arasında aktif bir şekilde siyasette olan birisiydim. 

Cumhurbaşkanımla birlikte Türkiye’nin çıkmış olduğu yolculukta onunla beraber yürümenin 

keyfini yaşadım. Tabi o en öndeydi ve biz ona ayak uydurma, onun gösterdiği hedefe yürü-

meye çalıştık. Siyaseti topluma, memlekete hizmet etme aracı olarak görürseniz bu şekilde… 

İşte bir edebiyatçı için farklı bir ortam oluşuyor, bir sanayici için farklı, bir mühendisin farklı 

bir ortam oluşuyor ve topluma hizmet ediyorsunuz. Tam bu röportajın yapıldığı saatte Türkiye 

yerli otomobilini tanıtıyor. Onlarda yerli otomobilin şiirini yazıyorlar… Türkiye’nin iş adamları, 

mühendisleri birleşmişler ve Türkiye adına, toplum adına bir şeyler yapıyorlar. Bu muhteşem 

bir şey. Bunun bir sonraki aşamasında bu millet buna sahip çıkacak ve gerçekten Türk milleti 

samimi olan her şeyin arkasında duruyor.  Bu insanlar bu millet için bu şekilde bir şiir yazı-
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yorlar, bu da sanayicinin, mühendisin şiiri oluyor… Siyasetçinin de kendisini milletine mem-

leketine adamış olması ve onun için mücadele etmesi de onun şiiri oluyor. Edebiyatçıda bu-

nun metnini yazıyor. Siyasetle edebiyat birbirini dışlayan alanlar değil, birbirinden ayrı alan-

lar değil. Yahya Kemal milletvekilidir. M. Akif milletvekilidir. Bu mümkün… 

 

 
 

Siz şuan Belediye Başkan Yardımcılığı görevini ifa ediyorsunuz; Belediye işleri-

nin yoğunluğu edebiyat ile ilişkinize zarar veriyor mu? 

Şöyle ki; yazı yazma konusunda; evet. Yazı yazamıyorum ancak kendi deneyim heybemi 

fazlasıyla dolduruyorum aslında ve bir fırsat olursa müthiş hikâyeler yazma şansım olacak 

diye düşünüyorum. Çünkü burada tanık olduğum ilginç hikâyeler var, onları ilerde yazmayı 

düşünüyorum.  

Bir Turhan Candan Hatırat kitabı olarak görebilir miyiz bunları? 

Görebilirsiniz, ben bunları bir hatırat olarak mı yazarım veya hikâye olarak mı yazarım 

bilemiyorum ama edebiyatçılar içerisinde bu vardır. Mesela Necati Cumalı buna örnektir. 

Kendisi avukattır ve avukatken aldığı davalar, katıldığı duruşmalar, dinlediği hikâyeler kitap-

larının kaynağı olmuştur. Ben de belediyede kazandığımız bu deneyimi, tanıklık ettiğimiz bu 

vakaları ilerde değerlendiririm diye düşünüyorum.  

 

Edebiyatın siyasete, siyasetin edebiyata bir katkısı var mıdır? 

Edebiyatın her şeye katkısı vardır. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Edebiyatın çay içmeye 

bile katkısı vardır. O çayın hakkını ancak edebiyatçılar verebilir. Çayın kıymetini edebiyatçılar 

verir. Onun için siyaseti kendi aromasıyla güzelleştiren edebiyattır. Tabi siyasetçinin edebi-

yata gerekli değeri vermesi gerekir.  
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Hocam siz Ordulusunuz ve Çorum’da yaşıyorsunuz, Çorum’a geliş hikâyeniz ne-

dir? 

Ben Çorum’a edebiyat öğretmeni olarak atanıp geldim. Konya’dan buraya İstanbul’a git-

mek için gelmiştim. Bu şekilde projelendirip gelmiştim ama planladığımız gibi olmuyor ve ha-

yatın farklı planları oluyor ve ona göre yaşıyoruz. Her sene gideceğim dedim ancak gidemedim 

ve artık gitmeyeceğim, bu şehri seviyorum dedim ve burada kaldım.  

Çorum yaşanabilir ve güzel bir şehir… Bunu çoğu kişi de tecrübe ettim. Çorumlu olma-

yıp Çorum’da kalan birçok arkadaşımızdan bunu duydum.  

Bunu bizzat sizden duymak güzel… 

Eyvallah, Çorum’u seviyorum, ailem ve çocuklarım da seviyor. 

 

‘Çorum ve Edebiyat’ hakkında neler söylersiniz? 

Çorum’da edebiyatla ilgilenen önemli bir kitle var ve çoğunlukla bağımsız hareket edi-

yorlar. Biraz daha organize olarak hareket etseler daha farklı olabilirler. Biz bu eksiliği gördük 

ve Dil ve Edebiyat Derneği olarak bu eksikliği kapatmaya çalıştık bu güne kadar yaptığımız 

faaliyetlerle buna katkı sağlamaya çalıştık. Ancak bugün Çorum Belediyesi olarak bir dergi 

çıkartmaya karar verdik. Bu dergide eli kalem tutan herkesi bir araya getirmeyi ve ürünlerini 

değerlendirebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Yazdıkları edebi değer taşıyan her-

kese bu dergide yer vereceğiz. Bir dergi merkezi kurup oraya herkesin gelmesini çayını- çor-

basını içmesini ve edebi sohbetin içinde bulunmasını sağlayacağız. Burası bir mektep gibi 

hizmet edecek. Bu eksikliği gördük ve biz gidereceğiz. Bütün edebiyatseverleri “Şehir Defteri” 

adlı dergimizi okumaya davet ediyorum. Ocak ayına kadar çıkacak ve 3 ayda bir yayımlaya-

cağız. Çorum’un Türkiye’ye açılan edebiyat penceresi olacak ve tüm Türkiye’de ses getirece-

ğine inanıyorum.  
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Peki, edebiyat ortamının size bir katkısı oldu mu? 

Özel bir edebiyat ortamı yok ancak edebiyatla ilgisi olan dostlarımızın bize çok fazla kat-

kısı oldu. Özellikle; Abdülkadir Ozulu, Halit Yıldırım, Hüseyin Kır ve ismini şuan sayamaya-

cağım birçok büyüğüm ve hocamın bir etkisi, bir katkısı oldu. 

Türkiye Dil Edebiyat Derneği Çorum Başkanı Olarak Künye Edebiyat Toplulu-

ğunu Nasıl Buluyorsunuz, E-Dergimizi Nasıl Buluyorsunuz, Grubun Geleceği Hakkında 

Ne Söylemek İstersiniz? 

Evet, Künyeciler güzel bir yolculuğa çıktıklarını görüyorum. Tabi ki gelece artık e-dergi-

cilikte görünüyor. Bu anlamda bugüne kadar ortaya koydukları performansı takdirle karşılı-

yorum. Çok özel ve çok gönüllü bir oluşum, sanırım tadı da birazdan buradan geliyor. Bu 

anlamda emek veren bürün arkadaşları tebrik ediyorum. Bu noktada size rehberlik yapan 

Halit Yıldırım Hoca’ma da çok teşekkür ediyorum. Kendi eserleri bu e-dergide yayınlandığı 

zaman normal basılı bir dergide yayınlanmış gibi haz duymalarını tavsiye ediyorum. Normal 

dergide mesela benim şiirlerimin yayınlanmasından haz alırdım. Görmenin yanında dokuna-

biliyordum. E-derginin bu noktada biraz eksik kaldığını düşünmekle beraber insanların za-

manla buna da alışacağını düşünüyorum. Çünkü artık hayat internet üzerinden kuruluyor. 

Bu noktada sizlerin Çorum’da başlatmış olduğu bu faaliyetin tüm Türkiye’ye bir örnek teşkil 

edeceğini düşünüyorum. Kendini geliştirip, güncelleyip daha iyi noktalara geleceğini düşünü-

yorum. İşin “e” kısmı olduktan sonra burayla sınırlı kalmayacağını düşünüyorum ve bunun 

da meyvelerini toplamaya başladınız. Ülkenin dört bir yanından gelen yazıları orada yayınlı-

yorsunuz.  

Bizim bu sayımız Sarıkamış’la il-

gili olacak, Sarıkamış hakkında bir 

şeyler söylemek ister misiniz? 

Sarıkamış dediğiniz zaman benim 

içim böyle sızlar. Sarıkamış’ın yüzüncü yı-

lında oraya gitti. Kent Konseyi Başkanıy-

dım ve iki otobüsle ve gençlerimizin ağır-

lıkta olduğu, sivil toplum kuruluşlarından 

birer temsilcinin de bulunduğu bir ekiple 

oraya gittik. Tabi hikâye çok acıklı… Ye-

men’den oraya getirilen, Sarıkamış dağla-

rında çok büyük bir… Sahipsizlik diyeyim 

artık. Çünkü üzerlerinde doğru dürüst kı-

yafetler bile olmayan askerlerimiz -

20’lerde, -30’larda üzerindeki yazlık kıya-

fetlerle vatan için, millet için, Allah için, ci-

hat için, çarpışmaya gidiyorlar. Ağaçların 

altında ısınabilmek için birbirlerine sokul-

muşlar ve oraları gördük. Birbirlerine so-

kulanlar donmuşlar ve ayıramamışlar. 

Ruslar operasyon sonrasında yakınlara 

hendekler kazıp yapışan askerlerimizi kit-

lerle halinde oraya yuvarlamışlar. Enver 

Paşa ve onun gibi maceraperestlerin bir 

millette yapabilecekleri kötülüklerden birisini orada gördük. Siz kahraman olmak içi, büyük 

hayaller kurmak için çok iyi hesaplanmamış maceralara girerek 60 bin; kimisi 60 bin, kimisi 

90 bin diyor artık ne kadarsa… En az altmış bin kişiyi ölüme terk edilmişler ve o Mehmetçiğin 

kurşun atmadan donarak ölmesi… Sarıkamış bizim tarihimizde beyaz bir sızıdır. O yolu yü-

rüdük ve Mehmetçiğin yürümeye başladığı yerden itibaren yaklaşık 10 km bir yolu yürüdük 

ve orada olup biten her şey bize anbean anlatıldı. Fotoğraflarını gördük. Ancak biz muhkem 

elbiselerle o yolculuğu yaptık. O insanlar Yemen’den gelmiş, çöllerden gelmiş. İnsanımız kıy-

metsizmiş o zamanlar, Mehmetçik kıymetsizmiş. Bugün Allah’a şükürler olsun; insanımız çok 

kıymetli, çok değer veriliyor. Çok iyi eğitimden geçiriliyor, hiçbir lojistik desteğe ihtiyacı yok. 
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Dünyanın en iyi, en muhkem ordularından birine sahibiz. O zamanda Mehmetçik milletimiz 

için çok kıymetliydi. Ancak bazı maceraperestler yüzünden bu olaylar yaşanmış… 

 

Son olarak size ait bir şiiri ve hikâyesini dinleyebilir miyiz? 

Evet, tabi ki… Sanırım 1992 yılıydı Bosna’da müthiş bir savaş vardı ve Boşnaklar sırf 

Müslüman oldukları için bir soykırımdan geçiriliyorlardı. Sırplar ve Hırvat’lar tarafından… 

Günlük haberler geliyordu, içimiz parçalanıyordu. O zamanlarda vakıflar yardım toplayıp 

oraya gönderiliyordu ve bu vesile ile bazı arkadaşlarımız da oraya gitme fırsatı buluyorlardı. 

Bosna o kadar çaresizdi ki; günlük yapılan katliamların ve zulmün haberleri geliyordu. Ben 

de oraya gitmek istiyordum, gitmeliydim ancak o günün şartlarında benim yerime bir başka 

arkadaşımızı gönderdiler ve bende o duygularla bir şiir yazdım. “Gitmeliyim, Sözüm Var” isimli 

bir şiir… 

 

Gitmeliyim Sözüm Var 

 

Susuzluğun kumsalında salkım sıcak düşlerim 

Kirpiklerim ucunda candan özge sevdalar 

Çiçekli prangalar yol verin de gideyim 

Sizin olsun bu diyar, gitmeliyim sözüm var 

 

Filizkıran fırtınası kırmasın filizleri 

Bıçak okşamasıyla ürpermesin şahdamar 

Gel, gel! diye inliyor ahdimizin izleri  

Can verir de duramam, gitmeliyim sözüm var 

 

Uzatmazsam ellerimi bir dal kalmaz tutacak 

Bir daha açmaz bu gül ölümler kusar bahar 

Yüreğim şerha şerha, zaman beni yutacak 

Böyle kalamam daha, gitmeliyim sözüm var  

 

Çekin benden sevginizin dikenli tellerini 

Hapsetmeyin kafese öyle sevilmez kuşlar 

 Köpüklere sığdırdım vaktin güzelliklerini 

Bir güzele adandım gitmeliyim sözüm var. 

 

Şiirimiz bu. Tabi daha sonra gitmek nasip oldu. Savaştan sonra gidebildim. 

 

Olsun hocam, yine sözünüzü tutmuşsunuz. 

Evet, öyle oldu ancak o zaman da gitmeyi çok isterdim. Gençlik dönemlerimizde bu ko-

nularda çok hassastık. Bir de hakikaten dünyada hiç sahipleri yoktu. Bir avuç insan ve zulüm 

görüp soykırımdan geçmelerinin tek sebebim Müslüman olmaları. İslam’ı bıraksalar sorun 

yoktu, tabi bırakmadılar. Başlarında Aliya İzzetbegoviç bilge insan, en ahlaklı savaş adabını 

tüm dünyaya gösterdi. Sadece Türkiye yardım gönderdi. O yardımlar da bir şekilde dağlardan 

taşlardan geçirilerek ulaştırılabiliyordu. O dağları da görmek nasip oldu ve hala insan kemik-

lerini görebiliyorsunuz. Tankları o dağlara çıkarıp şehri bombalamışlar. Binalarda o kurşun 

izleri hala duruyor. Mutlaka herkesin gidi görmesi gerekiyor. 

 

Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırıp bu bilgileri paylaştığınız 

için. 

Ben de sizlere çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 
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GİTMELİYİM SÖZÜM VAR (NOTA) 

S: TURHAN CANDAN – M: HALİT YILDIRIM  
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35 | S a y f a  

MEMNUNİYETSİZ AKŞAMLAR 

ÖMER YAŞAR 

 
 

Karanlıklardan öte, 

Süzülür aşağıya memnuniyetsiz gölgeler, 

Açılır gölge gölge bulutlar, 

Bir şafak doğar; kanlı, hırçın, 

Bir savaşa çağrı, 

İçlerin bütün sıkıntılarıyla, 

Yarının acıklı yüzleşmeleriyle, 

Başların tüm sıkıntısıyla, 

Çöker karanlık hücumsuz yanımıza, 

Memnuniyetsiz akşamlar, 

Kabullenemeyen insan kalır ardından, 

Akşama korku var; titreme, özlemek, 

Hızlı bir bekleyiş var, 

Eli kulağında dakikalar, 

Memnuniyetsiz anlar kalır, 

Ömrün uzayışında, bir koyu leke gibi, 

Dikişi kopmuş şapka, 

Memnuniyetsiz akşamlarda kuşlar, 

Neden kaybolur ikindi, 

İster istemez, 

Sığınabiliyor mu insanlık memnuniyetsiz gölgelere. 
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Memnuniyetsiz akşamlar, 

Bir bekleyiş, bir sağanak hüzün, 

Tir tir pencere demirleri, 

Soluk almışız, pencereden sızan rüzgâr, 

Evin köşesinde bir çocuk, 

Aç eli karnında, 

Yüzü toprak, açlık ortasında, 

Kızıl ve sarışın bir sonbahar, 

Sevdiğim ötede, 

İçimde, aşağıya korkuyla inen sevmek 

Yaralanmış, tepede bir gölgede, 

Etrafımda aç kurtlar, üstümde çılgın kargalar, 

Zorla bir eve sığınıyorum, 

Nereye dokunsam bu, 

Aniden soğuğa tutuluyor vücudum, 

Ölüme teslim oluyorum çaresiz. 

 

Usul usul, bir tarafıma çöken ıssız karanlık, 

Gülümseyen sokak lambaları, 

Özlüyorum seni bütün geceler, 

Bir görmek hasret ve sonra yıldızlar, 

Alaca, ay ışığında uzayan ev gölgeri, 

Bir daha yaşasaydık da, 

Ve sonra saçların, dağınık, zifiri gündüz, 

Ölümlü, öpüşlü sonbahar. 

 

Sarkık gölgelerde öpüyorum seni, 

Sen gülüyorsun yabancı, Anadolu, 

Bir koyu rüya, 

Bir fesleğen açılıyor arkamızda, 

Sessiz sakin gülümsemeyen bir çocuk. 
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NADİDE ÇİÇEĞİM 

SEHER DOĞAN 

 

Kokarsın buram buram 

Dökme renklerini yere  

Kıyamam bilirsin 

Gülümse güneşe 

Tortu tortu yayıl ovaya 

Rengârenk her yere 

Mavi benim rengim 

Sarı senin rengin 

Arada biriksin yeşil 

Toprak koyu kahveye 

Kıyamam bilirsin 

Yol uzun gün uzun 

Tan ağarırsa bir gün 

Gülümse güneşe 

Tutsağın olmasın bulutun 

Gölgesine inmesin hüzün 

Sen çerçevedeki rengini seç 

Kıyamam bilirsin 
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KİMLER KALDI GERİLERDE 

MUHAMMET AYAZ GÖLER 

 

 
 

Kimler kaldı gerilerde 

Hüzün rüzgârı esercesine, 

Özlem vuruyorum eskilere 

Bilmem kaç yerden kaç kere. 

Denizler dalgasını vurur sertçe 

Çağırır beni gizlice, 

Sesini çıkartmadan kızgın şekilde 

Bilmem kaç yerden kaç kere. 

Güneş göstermez oldu kendisini 

Karanlıklar çöker oldu gözüme, 

Toprak atar oldular üzerime 

Bilmem kaç yerden kaç kere. 

Dönmez artık dünya geriye 

İnsanlar başladı değişmeye, 

Gelen giden vurdu yüzüme 

Bilmem kaç yerden kaç kere.      
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GÖRMEDİM 

SERVAN ERDİNÇ   

 
Sevdaya çare diye kaç tane tabip gezdim 

Gözlerin gibi şifa dağıtanı görmedim 

Ayağımın altında binlerce ömür ezdim 

Sevdiğini dost doğru unutanı görmedim 

 

Bir gram eksik tartmam aşkın terazisini 

Gönlüm cennet zanneder huzur dolu sesini 

Candan seven kullarda kıymetli mazisini 

Bambaşka bir sevdayla uyutanı görmedim 

 

Efsane seven diye ben varım lisanlarda 

Mecnun olmak ne gezer yârine küsenlerde 

Hislerimi taşıyan sayısız insanlarda 

Tutuşan yüreğini soğutanı görmedim 

 

Gülüşün süslüyorken sevinç dolu iremi 

Bağrımda duruyor Ferhat'ın şirin veremi 

Âşıklar diyarında bir an bile kalbini 

Gurura çırak verip eğiteni görmedim 

 

Akşamın kor vaktinde tutsak bulutlar gibi 

Seni benden koparan nankör hudutlar gibi 

Aklını, umudunu; çaldığım utlar gibi 

Hasret değirmeninde öğüteni görmedim 
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HAYAT VE SEÇİMLERİMİZ 

ZEYNEP ÖZÇEREZCİ 

 

Hayatın koşturması içinde kayboluyoruz. Ekmek parası, yaşam şartları, gelecek kaygısı, 

aldığımız sorumluluklar ve seçimlerimiz..... 

İşte hayatımız bu seçimlerden oluşuyor. Hayat ve seçimler… Hayatımızı seçimlerimiz 

belirliyor. Hemde ne seçimler öyle çok büyükleri düşünmeyin mesala, yediğimiz ufak bir 

çikolatadan başlayalım. Çikolata güzelde aldırdığı kilolar bizi üzüyor değil mi? İşte her seçimin 

sonucunu düşünerek hareket edebilsek keşke deneyimlesek her şeyi.. Hayat bir okul bana 

göre hayatımıza giren her seçimde dersimiz. Bazen isteyerek bazen istemeden önümüze gelen 

seçimlerle hayat geçiyor maalesef.. 

 
İsteyerek seçtiğimiz ve mutlu olduğumuz her seçim bizim zenginliğimizdir. Zenginlik, 

varlığından mutlu olduğumuz her şeydir. Onun içinde varlığından mutlu olduklarımıza 

şükretmeyi, elimizdekilerle yetinmeyi bilmeliyiz. Yetinmek, şükretmek öyle bir erdemdir ki 

malımıza ve sahip olduklarımıza anlam yüklerken aynı zamanda zenginliğimizi fark etmemizi 

sağlar. Eğerki içimizdeki sahip olma dürtüsüne dur demeyi öğrenemesek zamanla o 

dürtülerin esiri oluruz. Hedef haline gelen isteklerim mutluluğa ulaşmak için birer sebep 

haline gelir. Bütün bu tatmin olmaz arayışlarıda dur demek de ancak elimizdekilere 

şükretmemizle mümkündür. 

Teknolojinin rahatlığını yaşarken ne kadar maddeci olduk. İnsani değerleri tüketiyor, 

birbirimizi eskitiyoruz. Her şeyin çıkar olmadığı, pozitif insan olmanın önemli olduğu bir 

dünya yaratmak bizim elimizde! Olumlu insan olmak pozitif zihni yapıya sahip olmak ve her 

şeyi "kendi gerçekliği içinde kabullenmek" mutlu olmayı sağlayan önemli unsurlardandır. 

"Kendisiyle barışık olmayan, hiç kimseyle barışık yaşamayaz." Olumlu insan her şeyi olumlu 

ve yapıcı ve güzel tarafından görür ve yetinmesini bilir gerçekleri kendi kabullerine uydurmaya 

çalışmak yerine kabullerini gerçeklere uydurmaya çalışır ve böylelikle mutlu olur. 

Hayatın bize verdiği kadarıyla yetinmeyi hazırmı sınız? Biz hazırız diyorsanız ne mutlu 

size... Yetinmeyi ve şükretmeyi bilerek olgunlaşmış ruhlara hayat yolu hep aydınlık olur... 
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RUHUM YORGUN 

FATMA NUR TORCU  

 
 

Yetişmek zorunda olduğum tren bana geç kaldı. 

Benimle kara sulara büründü şehir. 

Ruhuma kan bulaştı 

Katilim kim? 

 

Zaman geriye akmakta, 

Adımlarla yalpalanarak koşuyorum. 

Zihnimde yazdıklarımı kâğıtlar tanımıyor. 

Duymuyor fısıltılarımı karıncalar 

Ve en kalabalık şehirler. 

 

İnsanlardan kaçmak istiyorum Allah'ım. 

Uçurumun kenarındaki yalnızı kim kurtarmak istemez ki… 

Anlamıyorum… 

 

Hasret, ayrılık ne varsa birikmiş hepsi bende 

Buluttaki karamsarlık, 

Ölen karıncanın sessizliği, 

Gülerek ağlayan insan çaresizliği 

Hepsi bende. 

Mezarıma kendi gülümü kendim ektim. 

 

Yalnızlığımla yalnızız Allah'ım 

Bekliyoruz öylece. 

Üşüyorum Allah'ım 

En şiddetli fırtınalarda gönlüm bitap düştü. 

Kanatsam göğsümü, 

Kanla yıkasam elimi, yüzümü. 

Parçalasam bendeki o en berbat düşü... 

 

Ufku aramak düştü ruhuma 

Kalbimin koca çatlaklarıyla yürüyorum, 

Ufka doğru… 

Allah'ım… 
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SENİ DÜŞÜNÜRÜM 

EMRE ŞENOL 

 
 

Seni düşünmekten alamam kendimi  

Sigaram söner  

Cesaret edemem yenisini yakmaya  

Seni düşünürüm  

 

Penceremin kenarı buz tutmuş 

Garibana düşman hava  

Seni düşünürüm 

 

Rızkımıza göz koymuş düşünce düşmanları  

Bezdirmiş hayatımızdan 

Ben yine seni düşünürüm  

 

Çünkü bir ekmek kavgası seni düşünmek  

Ciğeri beş para etmezlere sabredebilmek 

Gözlerim şişene kadar ağlayabilmek  

 

Seni düşünmek yetim bir çocuğu sevindirmek kadar güzel  

Hiç gidilmeyen koyları hayal edebilmek kadar umut verici  

 

Sabahın körü dükkân açan bir esnafa selam vermek seni düşünmek  

Sana yüzünü dönen birinin elinden tutabilmek  

Ve kaldırım taşlarına selam verebilmek  

 

Manasız olsa da gülümsemek her şeye rağmen  

Bizi yenmek isteyenleri kahredercesine  

İnebilmek hiç durmadan dimdik yokuşları  

Kirpiklerinden gözlerine inercesine  
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"SIFIRDAN" (0) 

EMRAN VURAL 

 

Hayata gözlerimizi açmakla başlar... 

Işığı, sesi, sıcağı, soğuğu, vs. bilmezsin, "Öğrenirsin". 

Her geçen gün dengede durmayı, "Öğrenirsin". 

Bakışlarınla çevrendekileri görmeyi, "Öğrenirsin". 

Elin, kolların güçlenir. Tutmayı, "Öğrenirsin". 

Yerde yuvarlanırken, emeklemeyi, "Öğrenirsin". 

Ayakta durmayı başardığında, yürümeyi, "Öğrenirsin". 

Konuşmaları duydukça, kelimeleri, "Öğrenirsin". 

Paldır, küldür koştuğunda, düşmeyi ve ayaklanmayı, "Öğrenirsin". 

Okul zamanı geldiğinde, okumayı, yazmayı, "Öğrenirsin". 

Arkadaşların olduğunda, onları tanımayı zamanla, "Öğrenirsin". 

Her geçen gün, hayattan yeni bir şeyler, "Öğrenirsin". 

Zorluklarla mücadele etmeyi, karşı koymayı ve yıkılmadan ayakta kalmayı, "Öğrenirsin

” 

Kadın veya adam olmayı değil, insan olmayı, "Öğrenirsin". 

Anne, baba olmayı, kol kanat germeyi, "Öğrenirsin". 

İnsanlara, diğer canlılara, merhamet etmeyi ve vicdanlı olmayı, "Öğrenirsin"... 

Öğrenmenin yaşı yok... 

İnsanları tanıdıkça, güvenmemeyi, "Öğrenirsin". 

Sen, (1) bir'sin, senden başka yok, bunu "Öğrenirsin". 

 

"Hayata sıfırdan başladığın her şey senin tecrüben.  

Ve bu tecrübeler senin sıfırdan büyük olduğunu gösterir. Zaman çok kısa gibi görünse 

de hayat o kadar uzundur ki "Öğrendiklerimiz" bize yol gösterir. Hayatta iseniz her geçen gü

n katlanarak kendinize değer katın. Sıfırdan başlanan bir hayatı, zamanınızı çalanlara harca

mayın"... 
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BİR YIL DAHA GEÇİYOR SEVİNSEK Mİ  -  DÖVÜNSEK Mİ? 

MAHİR ODABAŞI 

 

 
 

‘’Çocuktum / Hep kardan adamlar süslerdi düşlerimi /Büyüdüm / Hep kandan adamlar 

oydular yüreğimi’’  Evet; çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlıkla devam eden bir hayat 

serüveni. Bu hayat yolculuğunda, gençler grup halinde, orta yaşlılar ikişer ikişer, ihtiyarlar 

ise teker teker yürürler. ‘ Gençliğin ihtiyarlığı kırk, ihtiyarlığın gençliği ise elli yaşıdır’ der 

büyüklerimiz. Buna göre herkes kendi durumunu görebilir. Biz belki farkında olmasak ta, 

zaman hızla geçiyor ve aynı zamanda gün günü aratıyor. Cahit Sıtkı’nın ifadesiyle; 

 

 “Zamanla nasıl değişiyor insan  

Hangi resmime baksam ben değilim 

Nerede o günler, o şevk, o heyecan  

Bu güler yüzlü adam ben değilim  

Yalandır kaygısız olduğum yalan...” 

 

Efendim Eflatun’a sormuşlar. İnsanları nasıl görüyorsun? Hayret demiş; 

BİRİNCİSİ, insanlar çocukken birden büyümeyi istiyorlar. Birde bakıyorsunuz ki, bü-

yüdükten sonra da keşke o eski günlerim bir geri gelse diye çocukluğunu özlüyorlar. Çünkü 

gençlik ilkbahar gibidir. Yaşlılık ise kışa benzer. Öyle bir kış ki, arkasından bir daha bahar 

gelmez. Geçenlerde emekli olacak bir arkadaş, ‘’Ahh… On beş yıl önceki zamanıma geri döne-

bilsem emekli ikramiyemin tamamını veririm’’ demişti. Bende parana yazık etme, nasıl olsa 

on beş yıl sonrasına geri geleceksin diye takılmıştım. İhtiyarlığında kendini yalnız bulan ve 

hastalıklarla boğuşan yaşlı bir amca, ‘ahh gençliğim geri gelse de yaşlılığın başıma neler açtı-

ğını bir şikâyet etsem’ diye mırıldanmıştı. 

İKİNCİSİ, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaya çalışıyorlar, birde bakıyorsunuz ki hiç yaşa-

mamış gibi çekip gidiyorlar. Şairin dediği gibi, ‘Niceleri gelip neler istediler / Sonunda dünyayı 

terk edip gittiler / Sen de hiç gitmeyecekmiş gibisin değil mi? / Ama o gidenler de senin gibi 

idiler ‘ hesabı. Hayat güzel, akıbet ölüm olmasa… Galiba öyle, dün kim gitti, bugün kim gide-

cek? Acaba yarın sıra nasıl takip edecek? 

ÜÇÜNCÜSÜ ise, insanlar gençlik yıllarında para biriktirmek için hep sağlıktan kısıyorlar. 

Ama bir de bakıyorsunuz ki; yaş kemale erip hastalıklar bir bir gelmeye başlayınca, şu  ( 

şeker,  böbrek, tansiyon, kanser vs.) hastalığım bir gitse tüm servetimi vermeye hazırım di-

yorlar. Öyle değil mi, ‘geleceği kazanmak için, şimdiden fedakârlık yapmak ticarettir ‘ felsefesi 

veya ekonomik nedenlerle muhannete muhtaç olmamak adına, fedakârlığı hep kendimizden 
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yapıp çoluk çocuğumuz rahat etsin niyetiyle gençlik yıllarında geceyi gündüze katarak çalış-

maya gayret ederiz. Tabiri caizse sağlığımızı ikinci plana atarız. Ta ki yaş kemale erip, hasta-

lıklar alenen ortaya çıkıncaya kadar… O zaman da bir bakarsınız ki, iş işten geçmiş oluverir. 

O halde sen ne öneriyorsun bu insanlara diye Eflatun’a tekrar soruyorlar. Eflatun’da  

‘’dünya da kendinizi sevdirmeye çalışmayınız. Ya sevilmeye bırakınız. Önemli olan çok şeylere 

sahip olmak değil, ihtiyaç halinde aradığını aradığın zaman bulabilmektir’’ diye cevap veriyor. 

Bu bağlamda, gençliğinde veya makam, mevki sahibi olup her türlü imkâna sahipken, haya-

tının son deminde kalabalıklar içerisinde şairin ifadesiyle,  

 

‘’Zamanla anlıyor insan  

Etrafındaki korkunç ıssızlığın 

Yar olsun, dost olsun, ne arıyorsun  

Adresi belli mi vefasızlığın ’’   

 

hesabı sahte dostların terk edilmişliğine uğrayıp, yalnız yaşayanların sayısı acaba ne kadar, 

biliyor muyuz?  

Eflatun’un önerisini, sivil savunma tedbirleri ile ilişkilendirmeye çalışırsak, ben size olası 

depremlere karşı evinizde ışıldak bulundurun derim, siz gider el feneri veya cep telefonunun 

lambalısını bulundurursunuz. Gece deprem olursa apartmanın dördüncü katından inerken 

size yol gösterir, cam kırıklarına basmamanıza vesile oluverir. Veya ben çadır bulundurun 

derim, siz gidersiniz beş metre naylon bulundurursunuz, deprem sonrası yağmur yağarsa sizi 

ıslanmaktan koruyuverir.  

Her ne kadar rahmetli babam nüfus cüzdanımı ilkokul son sınıfta alsa da, 01 Ocak en 

azından benim de resmi doğum günüm ve üzerinden; 

 

Bir yıl daha geçti  

Sevinsem mi? 

Yoksa dövünsem mi?  

Mazide acı tatlı hatıralar  

Atide meçhul bir zaman  

Biraz sonra başıma ne gelecek   

Bilmiyorum hiç bir zaman  

Yalnız bilinen bir gerçek var  

O da her saniye yaşlanıyorum  

Ve planlarımı alt üst edecek olan   

Ölüme bir adım daha yaklaşıyorum  

O halde söyler misiniz bana  

Ey sadık dostlar? 

Bir yıl daha geçti diye  

Nasıl sevineyim ben o zaman! 

 

Netice olarak, ‘İnsanlar hangi limana ulaşmak istediğini biliyorlarsa onlar için her rüzgâr 

uygundur’ (Senaca) sözünden hareketle, yeni yılda savaşların yerine barışın, fitne, fesadın, 

tefrikanın yerine dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün; afetlerin yerine, afiyetin gelmesi temen-

nisi ile yeni yılınızı şimdiden en kalbi dileklerimle tebrik ederim. Saygılarımla… 
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TÜRKİYE’M 

MUHAMMED MUHAMMEDOĞLU 

 

  

 

Milletin dilinde tekbir nidası 

Dağları titretir Türk’ün sedası 

Mehmet’imde çoktur yiğit edası 

Zaferler yazdırır aslanım benim 

 

Devletin görmesin zeval Türkiye’m 

Bir kentin dünyaya bedel Türkiye’m 

Çakallar için hep hayal Türkiye’m 

Namusum şerefim vatanım benim 

 

Ki Allah vermişti böyle bir hüküm 

Dünyayı dolaştı Türk – İslam ülküm 

Tarihin yazarı şanlı bir Türküm 

Bütün Avrupalı hayranım benim 

 

Türk olan eğilir yalnız Allah’a 

Bazıları Türk’ü bilmiyor daha 

O zaman milletim kalkmalı şaha 

Hainle dolmuşsa her yanım benim 
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SEN GELİNCE 

KÜNYE 

 

Sen Gelince kitabı toplam da yetmiş iki sayfa olan 

bir şiir kitabıdır. 

İçerisinde yoğunlukla geçen kelimeler mavi dünya, 

inci, çiçek, sen, İstanbul, avuç, ıslak gibi kelimeler yerini 

alır.  

Kitabın sonunda edebi bir mektup bulunmaktadır. 

Mektup; ''Avuçlarım Semaya Baktı'' İsmiyle yer al-

maktadır.  

Kitapta daha çok Manevi Aşk`a yolculuk yapan şiir-

ler yer alır. ''Seydam'' Bu şiirlerden biridir. 

Özlem ve ayrılık türü şiirlerde yer bulmaktadır ken-

dini dizelerde. 

Serbest ölçü ile yazılan kitapta noktalama kullanıl-

mamış tamamen şiirler özgür bırakılmıştır.  

'' Maneviyatı en derin hissedilen arş 

Hüzün yaprakları saklasın halini 

Belki de duaların makbulü 

Vuku bulduğu secde 

En derin köşelere sakla halimi'' 

 

Seher Doğan Kimdir? 

Sivas/Doğanşar İçdere köyü doğumlu. İlkokulu köyü İç-

dere'de, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da Bahçelievler Lise-

sinde tamamladı. 

Seher Doğan; iki ayrı üniversitede eğitime devam et-

mekte olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahi-

yat Önlisans Programı son sınıfında okumaktadır. Aynı za-

manda Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Önlisans Programı 

son sınıf öğrencisidir. 

İstanbul'da Bilim Yıldızları Anasınıfında Değerler Sınıfı Öğretmeni olan Seher Doğan; Halk Ede-

biyatı dergisinde şiir ve hikâyeler yazmakta, Kalemin Gücü Platformu'nda yer almaktadır. 

28 Eylül 2019 tarihinde Cumartesi günü Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşen İstanbul 10. Gelenek-

sel Sivas Günleri'nde; Seher Doğan, Doğanşar İlçe Tanıtım Programı'nda Sivas Radyo Televizyonu SRT 

ve Vizyon 58 TV ekranlarından da canlı yayınlanan İstanbul şiirini okudu. 

Kitapları: 

Mavi Gece, Halk Edebiyatı Dergisi Yayınları, Şubat 2018 İstanbul 84 sayfa 

Sen Gelince, 7 Harf Yayınları, Eylül 2019 İstanbul 
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NESİBE ÖZCAN ÖZBİÇER  KİTAPLARI… 

KÜNYE 

 

MARDİN ‘DE BİR İSTANBULLU 

Konusu:  

İstanbul’da bir yetimhane de büyüyen, aldığı eğitim bursları ile 

başarılı bir yönetici olarak büyük bir holding de yönetici olarak çalı-

şan Ayça’nın, yıllardır içinde anlamadığı ve tarifi mümkün olmayan 

bir merak ile her şeyi geride bırakarak Mardin’e gitmesi ve Mardin’de 

berdel, töre, aşiret ile karşılaşması ve yine kadın şiddeti vb. 

Güzel Ayça ile Miran ağanın aşkını anlatırken, kadınların “ka-

dın” olduğu için yaşadıkları acı dram... 

 

 

 

BEŞİK KERTMESİ  

Konusu:  

Mardin’de Bir İstanbullu kitabımın devamıdır. Beşik Kertmesi, 

adından da anlaşılacağı gibi kundakta yapılan evlilik anlaşmasını ve 

bunun sonucunda yaşananları anlatıyor. 

Mardin’in en büyük aşireti Hozat Aşiretinin ağası Miran ağa ile 

Hanım ağa Ayça’nın çocukları Boran ağa ile Baran ağanın kan davasını 

önlemek, aşiretler arası barışı sağlamak için yapılan beşik kertmesi ve 

yine erkeklerin hâkim olduğu bir dünya da kadınların yaşadığı çile… 

 

BİZİM ÇOCUKLARIMIZ 

Konusu:  

Toplumun kanayan bir yarası olan ve günümüzün acı ger-

çeği olan ‘çocuk gelinleri’ anlatan “Bizim Çocuklarımız” isimli ki-

tapta üç hikâye birbiriyle bağlantı kurularak anlatılmış. 

Birinci bölümde, dokuz yaşındaki 

Berçem ile yetmiş yaşındaki Abbas ağanın evliliğini anlatı-

yor. Yetmiş yaşında ikinci evliliğini torunu yaşında olan Berçem 

ile yapması ve çocukluğunu yaşamadan, evliliğin ne olduğunu 

bilmeden, ailesinin fakirliği yüzünden bir bedel karşılığında ço-

cuk gelin olması ve acı dramı... 

  İkinci bölümde; eniştesi tarafından tecavüze uğrayan ve 

bunun travmasını yaşarken ne olduğunu anlamadan on beş ya-

şında Serhat ağa ile evliliği ve gerek eşinden gerekse ailesinden 

gördüğü şiddet ve ötesi… 

Üçüncü ve son bölümde ise; yaşları küçük, sevdaları büyük ama korkularından büyük-

lerine söyleyemeyen ve aileleri tarafından çocuk yaşta evlendirilen Ferman, Merdan, Mizgin 

ve Heja’nın yüreklerindeki çapraz sevdayı ve yaşadıklarını anlatıyor. 

Kitaplarımdaki konular, gerçek olaylardan esinlenmiş, kurgulanmış, hayatın gerçeği 

olan hikâyelerdir. 
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EĞİTİMCİ-YAZAR NESİBE ÖZCAN ÖZBİÇER 

1964 Erzincan doğumlu olup ilk orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Ana-

dolu Üniversitesi İşletme mezunu olup, üç ay vekil öğretmenliğin ardından üç yıl İstanbul İl 

Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapmıştır. 1988 yılında Yapı Kredi Bankasına sınavla geçiş 

yaparak çeşitli kademelerde görev yaparak Operasyon Yöneticisi olarak emekli olmuştur. 

‘Babamın Şiirleri’ derlemesi ile edebiyat dünyasına giren yazar Nesibe Özcan Özbiçer, ilk 

kitabı “Beşik Kertmesi” isimli romanı ile Kırmızı Türk Dijital Dünyanın En’leri Ödüllerinde 

“2017 Yılının En İyi Kitabı” ve yazarı da “Yılın En İyi Çıkış Yapan Yazarı” olarak çift ödüle layık 

görülmüştür.  

“Mardin’de Bir İstanbullu” ve “Bizim Çocuklarımız” romanları ile Edebiyat dünyasında 

“ben de varım” diyen Nesibe Özcan Özbiçer, eserlerinde kadın şiddet, çocuk gelinler ve top-

lumsal konular işleyerek, kadın ve insan temalarına ağırlık veriyor. 

Okuma ve yazmayı çok seven, edebiyat aşığı yazar üç çocuk annesidir.  
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EDEBİYAT DÜNYASINDAN YARIŞMA HABERLERİ 

KÜNYE 

''100.YILDA, 12 ŞUBAT RUHU ŞİİR YARIŞMASI'' 

Kahramanmaraş Büyük Şehir Beledi-

yesi tarafından açılan ''100. Yılda, 12 Şubat 

Ruhu Şiir Yarışması'' birincisine 5.000, 

ikincisine 4.000. Üçüncüsüne 3.000 TL 

para ödülü verilecek. 

SON KATILIM: 

04 ŞUBAT 2020 

YARIŞMANIN AMACI; 

Bu yarışma, Milli Mücadelenin 100. yılı 

münasebetiyle; Türkiye Cumhuriyeti Cum-

hurbaşkanlığı Himayelerinde yürütülen 

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden 

kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri kapsa-

mında, Kahramanmaraş Büyükşehir Bele-

diyesi tarafından düzenlenmiştir. Kahra-

manmaraş’ın düşman işgalinden kurtulu-

şunun 100. yıldönümünde millî mücadele 

ruhunu yaşatmak ve kurtuluş coşkusuna 

sanatçıları da ortak ederek 12 Şubat ruhu-

nun şiirin imkânlarıyla dile getirilmesini 

sağlamak. 

YARIŞMANIN KONUSU 

Kahramanmaraş’ın, düşman işgaline 

karşı verdiği kurtuluş mücadelesinin an-

lam ve önemi. 

YARIŞMA ŞARTLARI; 

-Yarışmaya 18 yaşından büyükler katılabilecektir. 

-Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce herhangi bir yerde (basılı olarak) yayımlanmamış 

olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın gru-

buna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser 

sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir. 

-Şiirler “12 Şubat Ruhu” konulu olacak, Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinin anlam 

ve önemini dile getirecektir. 

-Bir şair, yarışmaya en fazla 1 (bir) şiir ile katılabilir. 

-Şiirlerde tarz ve ekol sınırlaması yoktur. 

-Şiirler bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında ve 12’li 

yazı boyutunda A-4 kâğıdına yazılmış olacaktır. Gönderilen şiirlerin uzunluğu 100 satırı aşmama-

lıdır. Daha uzun şiirler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

-Yarışmaya katılan şiirin sol üst köşesine sadece rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı 

Bilgi Formu”na da yazılacaktır. 

-Yarışmaya katılan eserler ve ayrı bir word sayfasına yazılacak olan “Yarışmacı Katılım 

Formu”, 04 Şubat 2020 Salı günü saat 23.00’e kadar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yu-

zuncuyilsiiryarismasi@kahramanmaras.bel.tr internet adresine gönderilecektir. 
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-Yarışma sonuçları 08 Şubat 2020 tarihinde internet üzerinden http://www.kahramanma-

ras.bel.tr adresinden duyurulacaktır. 

-Yarışmada ödül kazanan şiirlerle yarışmaya katılan şiirlerin her türlü yayın hakları Kahra-

manmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. 

-Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve seçici kurulun kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. 

SEÇİCİ KURUL; 

Prof. Dr. Mehmet NARLI 

Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK 

Duran BOZ 

Âdem TURAN 

Ramazan AVCI 

 

ÖDÜLLER; 

1.Olan Yarışmacıya 5.000 TL 

2.Olan Yarışmacıya 4.000 TL 

3.Olan Yarışmacıya 3.000 TL 

Mansiyon kazanan yarışmacıya 2.000 TL 

ÖDÜL TÖRENİNE KATILIM; 

Ödül töreni dereceye giren yarışmacılara ayrıca bildirilecek olup, dereceye giren yarışmacılar 

Kahramanmaraş’taki ödül törenine davet edilecek. İl dışından dereceye giren yarışmacıların yol 

ücreti ile konaklama giderleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. 

İLETİŞİM ADRESİ; 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 

Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü 

Kayabaşı Mahallesi, Vakıf Tarla Caddesi, No.6 

Tel.0-344-2252415-16 

Dulkadiroğlu-Kahramanmaraş 

ÇORLU ÖYKÜ YARIŞMASI 

SON BAŞVURU TARİHİ: 10 Şubat 2020 

Amaç: 

Toplumda kadın hakları konusunda 

farkındalık düzeyini yükseltmek, toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek, ko-

nuyla ilgili yaklaşımları öykü aracılığıyla 

anlatmak. Yazmayı kendine uğraş edinenle-

rin  ‘Çorlu’ ya bakışı yansıtan hikâyelerini 

toplumla paylaşmalarına aracı olmak, genç 

ve yetişkinlerin çalışmalarını desteklemek, 

geleceğin yazarları olacak yeteneklerin keş-

fedilmesini sağlamaktır. 

Konu: 

Öykü yarışmasının ana teması ÇORLU’dur. Çorlu sokaklarında yaşanmış gerçek veya gerçek 

olmayan hikâyelerden oluşan öyküler yarışmaya kabul edilecektir. 

Organizasyon: 

Öykü yarışması Çorlu Belediyesi tarafından organize edilerek yürütülmektedir. 

Katılma Koşulları: 

Yarışma herkese açıktır. 

Yarışmacılar en fazla 2 öykü ile yarışmaya katılabilirler. 

Öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır. 

Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

http://www.kahramanmaras.bel.tr/
http://www.kahramanmaras.bel.tr/


52 | S a y f a  

Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişi-

lerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı 

zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder. 

Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu öyküler kitap haline getirilir. 

Başvuru sahibi yukardaki şartları kabul etmiş sayılır. 

Yarışmaya Gönderilecek Eserde Aranacak Şartlar: 

Öykünün konusu ”ÇORLU” ile alakalı olmalıdır. Türkçe yazılmalıdır. Türk dilinin özgünlüğü 

korunarak 5.000 ile 15.000 karakter arasında yazılmış olmalıdır. 

Yarışmaya katılacak öyküler; normal A4 boyutunda, 12 punto, 1,5 aralık bilgisayar oylu-

munda hazırlanarak 2 kopya halinde çıktı alınmalı, üzerinde isim yazmayan zarfa konularak tes-

lim edilmelidir. 

Yarışmacılar yarışma ile ilgili başvuru formunu doldurup imzalayacaktır. 

Dosyanın sol üst köşesinde yarışmacının rumuzu yer almalıdır. Rumuz anlamlı veya anlam 

taşımayan sayı ve harflerden, 6 (Altı) karakterle oluşacak şekilde belirlenebilir. (Örnek: A22Y1Z – 

DRM292 gibi) 

Öz yaşam bilgisi kapalı bir zarfla dosyaya eklenmeli, öz yaşam times new roman, 12 punto 

800 karakteri geçmemelidir. 

Yarışmacılar doldurdukları başvuru formunu adres ve isimlerin olmadığı bir zarfın içine koy-

malıdır. 

Yarışmaya gönderilen öyküler, değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın, yazarlarına iade edil-

meyecektir. Çorlu Belediyesi  bu öykülerden oluşan bir kitap hazırlama ve yayınlama hakkını da 

saklı tutar. 

Yarışmaya katılacak eserler 2 nüsha –ki tekrarla, üzerinde yazarına dair rumuzundan başka 

emare bulunmayan – ve başvuru formlu zarf, büyük bir zarf içinde aşağıdaki başvuru adresine 

kargo ile gönderilecektir. 

İstenilen tüm evrakların içinde olduğu zarf; ÇORLU BELEDİYESİ REŞADİYE MAHALLESİ SA-

LİH OMURTAK CADDESİ NO: 139 ÇORLU TEKİRDAĞ adresine kargo ile gönderilecektir. 

Yarışmacılar kargo ile gönderdikleri eserleri ayrıca strateji@corlu.bel.tr adresine pdf forma-

tında gönderecektir. Gönderilen dosya ekine açıklama olarak yazılmış olan eserin rumuzu ve ese-

rin ismi yazılacaktır. 

Yarışma Takvimi: 

Yarışma Başlangıç Tarihi: 16.12.2019 

Son Başvuru Bitiş Tarihi: 10.02.2020 

Sonuç Bildirimi: 06.03.2020 

Ödül Töreni Gecesi: 10.03.2020 

Ödüller: 

Birinciye tablet İkinciye hediye çeki 

Üçüncüye kulaklık 

 

Jüri: 

Vildan BALOĞLU 

Emel SARIKURT 

Ayşe Taşralı ERDOĞAN 

Haluk ECEVİT 

Yurt dışından katılanlar hariç ödülü hak eden kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde 

bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir ma-

zereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül Çorlu Belediyesi 

uhdesinde kalır. 

Özel Koşullar: 

Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, öykünün yasal sahibi olmalıdır. Başvuru belge-

sinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek 

hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Telif Hakları; Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine 

ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen Çorlu Belediyesi, sahiplerinin isimlerini belirtmek ko-

şulu ile dereceye giren öyküleri kitap haline getirip basabilir ve ücretsiz olarak dağıtabilir. 
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Ödül töreni gecesinin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden, sosyal medya hesap-

larımızdan duyurulacak, ayrıca yarışmacıların mail adreslerine yollanacaktır. 

Bu şartname yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır. 

 

EDEBİYAT ORTAMI DERGİSİ “I. ANKARA ÖYKÜ YARIŞMASI” 

ŞARTNÂME: 

SON KATILIM: 15 ŞUBAT 2010 

Edebiyat Ortamı Dergisi 2020 yılından 

başlamak üzere, I. Ankara Öykü yarışması 

düzenlemeyi kararlaştırmıştır. 

1 – Yarışmaya, herkes katılabilir. Yaş vs. 

sınırlaması yoktur. 

2 – Yarışmaya, her yarışmacı, sadece bir 

öyküyle katılabilir. 

3 – Yarışmaya katılacak öykülerin daha 

önce yayımlanmamış olması zorunludur. 

4 – Yarışmaya takma isimle katılınacak-

tır. 

5 – Yarışmaya katılanlar, metnin 6 (altı) 

adet kopyasının yanı sıra, ayrı bir zarfın 

içinde, gerçek isimlerini, kimlik bilgilerini, 

adreslerini, diğer iletişim bilgilerini ekleyip 

göndereceklerdir. 

6 – Başvurular, elden, iadeli taahhütlü 

posta ile, APS postayla, kargoyla en geç15 

Şubat 2020 günü mesai bitimine değin der-

gimiz adresine yapılabilecektir. 

7 – Yarışmada, birinciye, 3.000 (Üç bin) 

Türk Lirası, ikinciye, 2.000 (İki bin) Türk li-

rası, üçüncüye ise, 1.000 (Bin bin) Türk Lirası para ödülü verilecektir. Ayrıca, 2 (iki) esere mansi-

yon ödülü takdim edilecektir. Mansiyon ödülü, 500 (Beş yüz) Türk Lirası olacaktır. 

8 – Yarışmada derece alan eserler, yarışma etkinliğinin ortaklarından Edebiyat Ortamı Yayın-

ları, Edebiyat Ortamı Dergisi’nce yayımlanacaktır. Yarışmaya katılan, derece alan-almayan eser-

lerin tümünün yayım, telif hakları, Yarışmayı düzenleyen Kurum’a aittir. 

9 – I. Ankara Öykü Yarışması’na gönderilecek olan öykülerin, Ankara’yı, tarihini, bugününü, 

Ankara’da yaşamış tarihsel kişilikleri, Ankara’nın gündelik yaşamını, Ankara’nın bilinmeyen, de-

ğerli kişiliklerini, delilerini, meczuplarını, semtlerini, kültürünü vs. konu edinmesi yeğlenmelidir. 

Değerlendirmede, dil, kurgu ve anlatım özelliklerinin yanı sıra, seçtiği konu, kişilikler, olaylar ve 

onları yansıtma/aktarma biçimi de göz önüne alınacaktır. 

10 – Seçici kurul, 31 Mart 2020 günü toplanıp seçimini yapacak ve aynı gün bir basın toplan-

tısıyla kamuoyuna sonuçlar duyurulacaktır. 1 Nisan 2020 günü akşamı yapılan bir törenle ödüller 

sahiplerine verilecektir. 

Adres: GMK Bulvarı No: 24/8 Demirtepe – Çankaya / Ankara 
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ALTKİTAP 2020 ÖYKÜ ÖDÜLÜ 

 

altKitap 2020 Öykü Ödülü için 

1 Mart’a kadar başvuru yapılabilir. 

Katılım Koşulları: 

1. Katılım herkese açıktır. 

Konu sınırlaması yoktur. 

2. Sadece öykü başvuruları ka-

bul edilmektedir. Roman, deneme, 

şiir, vb. türlerde yapılan başvurular 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

3. altKitap 2020 Öykü 

Ödülü’ne bir öykü ile başvurulur. Bir kişi, birden fazla öykü ile başvuruda bulunamaz. 

4. Öykü en fazla 2.020 sözcükten oluşmalıdır. Bu sınırlamaya uymayan öyküler değerlen-

dirme dışı bırakılacaktır. 

5. Daha önce basılı veya sanal herhangi bir ortamda yayımlanmış ve/veya ödül almış öyküler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. Öykülerin bir yazı programı belgesine kaydedilmiş olarak (.doc, .docx veya .rtf), linkte yer 

alan başvuru formuna eklenerek gönderilmeleri gerekmektedir. 

7. Başvuru formu dışında, e-posta olarak gönderilmiş öyküler kesinlikle değerlendirmeye alın-

mayacaktır. 

8. altKitap 2020 Öykü Ödülü’ne katılan öyküler seçici kurula yazar kimlikleri gizli olarak su-

nulmaktadır. Bu nedenle öykünün yer aldığı dosyada yazarın kimliğine dair bir bilginin yer alma-

masına dikkat edilmelidir. 

9. Başvurular sadece linkten ulaşılan form aracılığıyla yapılmalıdır. 

Dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen öyküler jüri tarafından bir e-kitap olarak ya-

yımlanacaktır. Bu kitabın dışında kalan öyküler ise iade edilmeyecek ancak başka herhangi bir 

yerde de kullanılmayacaktır. 

altKitap 2019 Öykü Ödülü jürisi altKitap yayın kurulu ve altKitap 2019 Öykü Ödülü birincisi 

Aslıhan Kocabal’dan oluşmaktadır. 

Başvuru 1 Mart 2020 23:59’da sona erecektir.   

altKitap 2020 Öykü Ödülü’nün sonuçları 1 Mayıs 2020 tarihinden sonra www.altkitap.net 

sitesinde açıklanacak. 

FAKİR BAYKURT ÖYKÜ YARIŞMASI 

Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Yarışması için başvu-

rular başladı. SON BAŞVURU TARİHİ: 2 Mart 2020 

Sarıyer Belediyesi tarafından “Herkesin bir öyküsü vardır” sloganıyla düzenlenen Fakir Bay-

kurt Öykü Yarışması’nın bu yıl 9’uncusu yapılıyor. Sarıyer halkının okuma-yazmaya olan eğilimini 

arttırmak, edebiyatın bütünleştirici etkisiyle öğrenci, öğretmen ve edebiyatseverleri yazarlarla bu-

luşturmayı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Sarıyer Edebiyat Günleri ve Fakir Baykurt Öykü 

Yarışması” 7’den 70’e herkesi bir araya getiriyor. Sarıyer dışından da başvuruların alındığı yarış-

maya yurt dışından da katılımlar gerçekleşebiliyor. 

KATEGORİLER 

Seçici Kurul’da önemli yazarların bulunduğu yarışmaya adaylar ortaokul, lise, yetişkin kate-

gorilerinde bir öyküyle, yetişkin kitap kategorisinde ise yayımlanmış bir öykü kitabıyla katılabile-

cek. Öykü konusunun serbest olduğu yarışmada dört kategoride ilk dörde giren öykülere ödül ve 

mansiyon, dördüncü kategoride “Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü” verilecek. 
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SEÇİCİ KURULU: 

1. ve 2. Kategori Seçici Kurul Üyeleri  

Hanım KARAVELİOĞLU,  

Ceren MANSUROĞLU,  

Ayhan YEŞİLTAŞ,  

Murat GÜRBÜZ  

 

3. ve 4. Kategori Seçici Kurul Üyeleri  

Hülya SOYŞEKERCİ,  

Halil GENÇ  

Kadir YÜKSEL  

ÖDÜLLER: 

SIRALAMA KATEGORİLER 

YETİŞKİNLER LİSE ORTAOKUL 

Birinci: 5000 TL 2000 TL 1500 TL 

İkinci: 3000 TL 1000 TL 1000 TL 

Üçüncü: 2000 TL 750 TL 750 TL 

Mansiyon: 1000 TL 500 TL 500 TL 

 

Yarışmaya öykü kitabı ile katılan yetişkinlerde kazanan yazar, Fakir Baykurt Öykü Kitabı 

Ödülü’nü kazanacak ve 5000 TL ile ödüllendirilecektir. 

 

KIRIK'KALEM İÇİN HİKÂYEM VAR 

 

İlimizin hafızasını; unutulan, yazıya geç-

memiş hikâyelerini kayıt altına almak, bunları 

kitaplaştırmak; bu alandaki birikimleri gelecek 

nesillere aktarmak. 

Ödüller: 

Birinci olan Hikâye 3 Bin TL 

İkinci olan Hikâye 2 Bin TL 

Üçüncü olan Hikâye Bin TL 

 

Hikâye Yarışması Şartnamesi 

Yarışmaya gönderilecek hikâyeler Kırıkkale temalı (Kırıkkale’de geçmiş. Kırıkkale’de yaşanmış 

Kırıkkale kültürüyle özdeşleşmiş, herhangi bir unsuruyla Kırıkkale ile ilintili olan) olmalıdır. 

Yarışma, Türkiye’de ve başka ülkelerde yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 

açıktır. 

Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya her-

hangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir. 

Yarışmacılar, hikâye yarışmasına birden fazla hikâyeyle katılabilirler. 

Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır 

Yarışmacı; kimliğini, açık adresini, e-mail adresini ve öz yaşam öyküsüyle birlikte bir adet 

fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp hikâyesinin yer aldığı büyük zarf 

içine koyacaktır. 
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Hikâye Derleme, Yazıya Geçirme; Kurgu Hikâyeyi Oluşturma Aşamalarından oluşmaktadır. 

Derlenen hikâyede sayfa sınırlaması yoktur ancak kurgulanan hikâye en fazla on sayfa olma-

lıdır. 

Hikâyeler bilgisayarda Times New Roman karakteri ile 12 punto büyüklüğünde, bir buçuk 

satır aralığında, A4 boyutunda olmalıdır. 

Hikâyeler daha sonra kitap şeklinde basılacağı için, hikâyenin konduğu zarfın içine Word for-

matında hazırlanmış iki çıktı ile birlikte CD’ye yüklenmiş olarak gönderilmelidir. 

Yarışmaya katılacak eserler Ortaöğretim Şubesine elden verilecektir. 

Yarışmaya katılmak üzere Ortaöğretim Şubesine teslim edilen hikâye metinleri eser sahibine 

geri verilmeyecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir. 

Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakkı Kırıkkale Valiliğine ait olacaktır. Yarışmada 

dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikâyeler, kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak 

eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. 

 

CEMAL SAFİ AŞK ŞİİRLERİ YARIŞMASI 

YARIŞMA ŞARTLARI; 

-Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar. 

-Yarışmada sadece hece vezni ile yazılan eserler değerlendirilecektir. (Türk Hece geleneğinin 

kalıpları kullanılmalıdır) 

-Yarışmaya katılacak şiirler, daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır. 

-Yarışmacılar en fazla ikişer (2) şiirle katılabilirler. (Sadece bir şiire ödül verilir) 

-Yarışmaya 18 yaşından büyük herkes iştirak edebilir, 

-Şiirler en fazla 40 mısra olarak gönderilmelidir. 

-Sadece internet üzerinden başvuru kabul edilecektir. 

-Şartnameye uymayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

-Şartnamede belirtilmeyen konularda Seçici Kurul tarafından belirlenecek kararlar geçerlidir. 

-Şiirlerin sorumluluğu şairlerine aittir. 

-Tüm eserlerin telif hakkı Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait olup iade edilmez. 

-Yarışmacılar ödül alan ve yayınlanmaya uygun bulunan şiirlerinin Belediyemiz tarafından 

hazırlanacak olan albümde yayınlanmasını yarışmaya katılmakla kabul etmiş sayılacaklardır. 

SON KATILIM TARİHİ: 

20 MART 2020 

-Ödüle hak kazanan (İlk 3) ve şehir dışından Samsun’a gelecek olan yarışmacıların bir (1) 

kişilik ulaşım ve konaklama masrafları belediyemize aittir. Ödül gecesine katılmayanların (man-

siyonlar hariç) ödülleri verilmeyecektir. 

 

ESERLERİN TESLİMİ; 

-Eserler belediyemizin ilan ettiği e-posta adresine yüklenecektir. Ad, Soyad ile iletişim için 

telefon numaranızı e-posta adresinize ekleyiniz. 

 

YARIŞMA TAKVİMİ; 

Son başvuru.20 Mart 2020 

Sonuçların ilan tarihi.31 Mart 2020 

Ödül töreni.18 Nisan 2020 
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ŞİİRLERİN GÖNDERİLECEĞİ E POSTA ADRESİ;cemalsafi2020@ilkadim.bel.tr 

SEÇİCİ KURUL; 

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK (OMÜ TDE 

Bölüm Başkanı), 

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA (OMÜ TDE Bl. 

Öğretim Üyesi), 

Dr. Mehmet Aydın (OMÜ Tarih Bl. Öğ-

retim Üyesi-Şair), 

Mustafa Bilir- Âşık OBALI (Halk Aşığı-

Şair), 

Mehmet Akif SAFİ (Cemal SAFİ’nin 

oğlu), 

Şerif MIRIK (İlkadım Belediye Başkan 

Yardımcısı), 

Kenan YAVUZARSLAN (Şair-Mühen-

dis). 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ; 

Yarışmaya başvuran şiirler, Seçici Ku-

rul tarafından belirlenen aşağıdaki kriter-

lere göre 100 üzerinden puanlama yolu ile 

değerlendirilecektir. 

-Özgünlük, 

-Sanatsal değeri, 

-Türk örf, adet ve geleneklerine uygun-

luk, 

-Türkçe’nin kullanımı ve zenginliği. 

ÖDÜLLER; 

Birincilik Ödülü.5.000 TL., 

İkincilik Ödülü.4.000 TL., 

Üçüncülük Ödülü.3.000 TL., 

Mansiyonlar (3 Adet) .1.500 TL. 

Aile Özel Ödülü, Cemal SAFİ’nin ailesi tarafından seçilen bir şiire, aile tarafından verilecektir. 

Dereceye giren ve mansiyona değer bulunan eser sahiplerine ayrıca plaket verilecek ve Jüri değer-

lendirmesi sonucu belirlenen eserlerle birlikte seçki albümü haline getirilerek yayınlanacaktır. 

YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ; Kenan Yavuzarslan Tel.0-553-7055564 

 

“RUHİ TÜRKYILMAZ SANATEVİ ŞİİR ÖDÜLÜ” 
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Yazın alanında değişik türlerde pek çok yapıtı bulunan, 67 yıldır kültür-sanat dünyası-
nın zenginleşmesine ürünleriyle katkıda bulunan, sanat yaşamının büyük bir bölümünü ge-
çirdiği Almanya’da oluşturduğu yazınsal birikimlerini bu alana gönül verenlerle paylaşıp ya-
pıtlara dönüştüren şair-yazar Ruhi Türkyılmaz adına düzenlenen ve 2020’de 10’uncusuveri-
lecek olan “Ruhi Türkyılmaz Sanatevi Şiir Ödülü” başvuruları açıldı. 

Katılım koşulları şöyle açıklandı: 

1- Ödüle aday olan yapıtlarda çağdaş bir dünya ve şiir görüşü, şiirin gerektirdiği estetik 
ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır. 

2- 1 Ocak 2019-25 Mart 2020 tarihleri arasında yayımlanan şiir kitapları ya da kitap 
oylumundaki (en az 30 şiirden oluşan) şiir dosyaları ile ödüle aday olunabilir. 

3- Ödüle son başvuru tarihi 25 Mart 2020’dir. 

4- Ödüle katılacak kitap ya da dosyanın 5 örneğinin katılımcı tarafından bir başvuru 
dilekçesi, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileriyle belirtilen adrese kargoyla (PTT Kargo’nun işleyi-
şindeki yavaşlık ve aksaklıklar nedeniyle özel kargoların tercih edilmesi önemle hatırlatılır. Söz-
konusu kargodan dolayı oluşabilecek olumsuzluklardan Seçici Kurul sorumlu değildir) ulaştı-
rılması gerekmektedir. (İnternet yoluyla gönderilen dosyalar değerlendirilmeye alınmayacak-

tır.) 

SEÇİCİ KURUL 

Ayşe KESKİN,  

Emel İRTEM,  

Haşim HÜSREVŞAHİ,  

Ömer TURAN  

Şeref BİLSEL 

ÖDÜL: 

2.500 (iki bin beş yüz) TL’dir.  

Ödül töreni Ruhi Türkyılmaz Sanatevi’nde gerçekleştirilecek olup tarihi daha sonra açık-
lanacaktır. Ödül bölüştürülmeyecektir. Ödüle katılan kitap ve dosyalar, sahiplerine geri gön-
derilmeyecektir. 

Kargoyla Kitap ve Dosya Gönderim Adresi: 

Ömer Turan 

Ruhi Türkyılmaz Sanatevi Atatürk Alanı Suluhan İş Merkezi Kat: 2 No: 77-78 Ortahisar 
/ TRABZON 

Elektronik posta: omerturan@yandex.com 

 

4. CUMBA SANAT PLATFORMU ŞİİR YARIŞMASI 

4. Cumba Sanat Platformu Şiir Yarışması'nda derece alan şiirler kitaplaştırılacak. 

SON KATILIM TARİHİ: 

31 MART 2020 

Yarışma bu yıl ömrünün önemli bir kısmını, “Suyu” anlatmaya adamış İnşaat Yüksek 

Mühendisi Naci Özen adına sadece şiir dalında düzenlenmiştir. (Naci Özen Adına Su Gibi 

Kalemler). 

AMAÇ; 

Türk şiirine yeni kalemler kazandırmak, şiirin kalitesine katkı sunmak, ülkemiz için 

değerli bir insanın adını yaşatmak. 

 

ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ; 

-Ödül, şiir dalında verilecektir. 

-Konu, tür ve üslup sınırlaması yoktur. 

-Yarışmaya isteyen herkes katılabilir. 
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-Şiirler daha önce internet ortamı dâhil hiçbir ortamda yayınlanmamış ve ödül almamış 

olmalıdır. 

-Yarışmaya aşağıda isimleri belirtilen jüri, dosya tasnif kurulu ve platformun kurucu 

yöneticileri katılamazlar. Dosya tasnif aşamasında ve ya-

rışma sonucunda böyle bir durumla karşılaşıldığında il-

gili eser yarışmadan ve sıralamadan çıkarılacaktır. 

-Eserler en fazla 6 word sayfası uzunluğunda olma-

lıdır. 

-Her yarışmacı sadece bir şiirle yarışmaya katılabi-

lir. 

-Şiirler “Times New Roman” yazı karakterinde, 12 

punto ve A4 boyutunda yazılacak ve yedişer nüsha ola-

rak kargo-posta yoluyla gönderilecektir. 

-Eserin üzerinde veya herhangi bir sayfasında kim-

lik bilgileri, mahlas veya kimliğini belli edebilecek bir not 

yer almayacaktır. Bunun yerine eserin ilk sayfasının sağ 

üst köşesine rumuz yazılacaktır. 

-Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, kısa özgeç-

mişleriyle iletişim bilgilerinin (Posta adresi, gsm no, e 

posta) bulunduğu word sayfasına rumuzlarını da yaza-

caklar ve bu sayfayı üzerinde sadece rumuzları yazılı kü-

çük bir zarfın içine koyup bu zarfı eserin bulunduğu büyük zarfın içinde postaya verecekler-

dir. (Elden ve E Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) 

-Daha önceki şiir ve öykü yarışmalarımızdan herhangi birinde yarışmaya katılarak şiir 

dalında ilk üçe girenler bu yarışmaya katılamazlar. 

-Eserler yarışmacılara geri verilmeyecek-gönderilmeyecektir. 

-Yarışmaya katılan eserleri Cumba Kültür Sanat Platformu aylık olarak çıkardığı Cumba 

Fanzin’in 2020 yılındaki herhangi bir sayısında yayınlayabilir. 

-Yarışmaya gönderilen eserler yarışma tasnif kurulunca ön elemeye tabi tutulacak, bu 

şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, yarışma dışı 

bırakılacaktır. 

-Eserler jüri üyelerine 01 Nisan 2020 itibariyle gönderilecek ve değerlendirmeler 30 Ni-

san 2020’de alınacaktır. 

-Derece alan eserler, Cumba Kültür Sanat Platformu ve Naci Özen ailesi tarafından ki-

taplaştırılacaktır. 

-Jürinin değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan sonuçlar 01 Mayıs 2020 tarihinde 

sosyal paylaşım sitesi sayfalarımızdan duyurulacak ve belirlenecek bir tarihte ödül töreni Naci 

Özen’in ailesinin, jürinin, Cumba Kültür Sanat Platformu yönetici ve gönüllülerinin katılımı 

ile gerçekleşecektir. 

BAŞVURU ADRESİ; 

Cumba Kültür Sanat Platformu 

İcadiye Mahallesi, Mağazacı Sokak, No.14/A Üsküdar-İstanbul 

JÜRİ ÜYELERİ;  

Fevziye ŞİMDİ (Yazar Şair) 

Hatice NAYIR (Şair)  

Tansel Köseoğlu MAMAT (Edebiyat Öğret-

meni), 

Tuba KIR (Yazar), 

Türkan KEBECİ (Yazar Şair), 
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Umut KUTLU (Şair), 

Yalçın SOYSEVİNÇ (Cumba K.S.P. Temsi-

len Gazeteci). 

DOSYA TASNİF KURULU ÜYELERİ; 

Asiye Tüzün KOÇ 

Ayşe Güray KOÇ 

Deniz A. TÜZÜN 

2020 YAŞAR NABİ NAYIR GENÇLİK ÖDÜLLERİ  

ŞİİR VE ÖYKÜ YARIŞMASI 

2020 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri Şiir ve Öykü Yarışması başladı.  Dereceye Giren 

Dosyalar Varlık Yayınları Arasında Kitap Olarak Yayınlanacak. 

SON KATILIM TARİHİ: 

01 NİSAN 2020 

YARIŞMANIN AMACI; 

Varlık Dergisi ve yayınlarının kurucusu Ya-

şar Nabi Nayır adına her yıl kuruluş yıldönümü 

olan Temmuz ayında şiir ve öykü dallarında ve-

rilen Gençlik Ödülleri, edebiyatımıza yeni de-

ğerler kazandırma amacını taşıyor. 

YARIŞMA KOŞULLARI; 

-Ödüle 30 yaş ve altındakiler, şiir ve öykü 

dallarında katılabilir. 

-Her iki dalda da, ödüle aday olunabilir. 

-Kitap olarak yayımlanmaya uygun şiir ve 

öykü dosyaları A4 kâğıda Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, çift satır aralıklı di-

zilmiş olmalıdır. 

-Her dosyada fotoğraf, özgeçmiş ve iletişim bilgileri. İlk sayfada, dosya adının altında bu-

lunmalıdır. 

-Dosyalar 6 kopya halinde en geç 01 Nisan 2020 tarihine kadar “Varlık Dergisi;Yaşar Nabi 

Nayır Gençlik Ödülleri-Perpa İş Merkezi, B Blok, K.5, No.484, 34384 Şişli-İstanbul” adresine 

gönderilmelidir. 

-Dosyalar, iade edilmez. 

-Yarışma sonuçları, Temmuz 2020 tarihli Varlık Dergisi'nde açıklanacaktır. 

-Ödüle değer görülen dosyalar, Varlık Yayınları’nca kitap olarak yayımlanacaktır. 

ŞİİR SEÇİCİ KURULU; 

Hüseyin Ferhad 

Zeynep Uzunbay 

Nilay Özer 

Ali Özgür Özkarcı 

Seyyidhan Kömürcü. 

 

ÖYKÜ SEÇİCİ KURULU; 

Nursel Duruel 

Mehmet Zaman Saçlıoğlu 

Hatice Meryem 

Selçuk Orhan 

Pelin Buzluk.

 

 

 

 

 






