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DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN
Belediye Başkanı

BAŞKAN’DAN...

H emşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıran 
fizikî ve sosyal hizmetlerimizi sürdürüyor 
bir yandan da tarihî ve kültürel mirasımıza 
sahip çıkıyoruz. Kurumlarımızın, sivil toplum 

kuruluşlarımızın şehrimiz ve ülkemiz kültür mirasına 
değer katacağına inandığımız faaliyetlerine destek 
veriyoruz. Kadim şehrimiz Çorum’un sahip olduğu 
kültürel mirasın tanıtılması, bu mirasın kültüre, sanata 
ilgili duyan insanlarımızla paylaşılması da ihtimam 
gösterdiğimiz diğer bir çalışma alanımız. 

Geçmişten günümüze intikal eden değerlerimizin 
ışığında hazırladığımız, basım ve yayımını 
yaptığımız Şehir Defteri Dergimizle de Türkçenin 
zarafetiyle insanlığa sesleniyoruz. Çünkü kültür, 
büyük ölçüde lisanla korunur ve lisanla da geleceğe 
taşınır. Toplumu bir arada tutma gücüne sahip olan 
dil, geçmişle bugün arasında kurduğu köprüyü bugün 
ve gelecek arasına da inşa eder. 

Biz’i biz yapan tarihimiz, sanatımız, edebiyatımız, 
düğünlerimiz, bayramlarımız, şiirlerimiz, şarkılarımız, 
ağıtlarımız, ninnilerimiz ve türkülerimizle gök kubbe 
altında hoş bir seda bırakmanın en temel insani 
değer olduğuna inanıyoruz. 

Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal
Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

Türkçenin en kıymetli şairlerinden biri olan 
Bâkî’nin de söylediği gibi Şehir Defteri’mizle güzel 
şehir Çorum’dan yazar, şair ve sanatçı dostlarımız 
tüm insanlığa sesleniyor. Dergimize katkı sağlayan 
kardeşlerimize, büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. 
Tüm kârilerimize iyi okumalar diliyorum. 

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere;
 “Hoşça Bakın Zatınıza”…

Ahmet Yazıcı A. Agah Öncül 
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TURHAN CANDAN
Genel Yayın Yönetmeni

BAŞLARKEN...

Baharın ardından yazı da covid-19 tesiri altında 
koca koca değişim -dönüşümlerle  geride 
bırakıyoruz. İlaç ve aşı bulma arayışları henüz 
beklenen sonucu vermezken,  insanlık pozitif 

vakaları, entübe ve yoğun bakım istatistiklerini; hatta  
ölümleri kanıksamaya başladı. 

Virüsün hayata en büyük etkisi, şartlar ne kadar 
olumlu olursa olsun dünyanın öyle çok tekin bir yer 
olmadığının ortaya çıkması oldu. Sokakta yaşayana 
da sarayda yaşayana da dokunabilen bir tehlike, 
insanlarda sağlıklı ortam bularak can güvenliğini 
koruma ve kendi gıdasını kendi üretme arayışını  
güçlendirdi. 60 yaş üstü için köye dönüş hızlanırken, 
AVM ve dijital dünyanın esiri olmuş genç ve orta yaş 
kuşağı da şehrin dışına çıkarak toprak ile, kır ve köy 
yaşamı ile tanışmaya başladı. Şehrin çeperlerinde 
oluşan bağ alanları gitgide büyüyor;  ekmek pişirme, 
yufka açma, domates-biber yetiştirme deneyimlerimiz 
günlük yaşamımızın parçası haline geliyor. Tabiat bir 
sığınak ve barınak olarak yeniden hayatımıza giriyor. 

Virüs, dünya ülkelerini ulusal sağlık ve güvenlik 
konularına odaklayınca “Ayasofya” gibi küresel bir 
sinir ucu da hassasiyetini kaybetti ve Türkiye bunu  
fırsata dönüştürerek “Ayasofya”yı yeniden camiye 
dönüştürdü. 537 yılında Bizans’ın bir patrik katedrali 
olarak inşa ettiği yapı Peygamber efendimizin övgüsüne 
mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 
1453’te camiye dönüştürülmüş, bir çağın kapanıp 
yeni bir çağın açılmasının işareti,  1935 yılına kadar 
fethin sembolü bir cami olarak hizmet vermişti. Devrin 
şartlarının zorlamasıyla müzeye çevrilen Ayasofya, 
Batı karşısında ezikliğimizin ve mahcubiyetimizin 
sessiz göstergesi olarak bugünlere geldi. Günümüz 
nesli Ayasofya çığlıklarını ve isyanını Necip 
Fazıl’dan, Osman Yüksel Serdengeçti’den, Necmettin 
Erbakan’dan duydu. “Zincirler kırılacak, Ayasofya 
açılacak!” sloganlarıyla büyüyen nesil bugün işbaşında. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
öncülüğündeki siyasi irade, hiç beklenmedik bir 
zamanda Türkiye’yi bir özlemine daha kavuşturmuş, 
Ayasofya’yı cemaatiyle buluşturmuş oldu. Bu sessiz 
devrimin tanıkları olarak, coğrafyamızdaki dirilişin 
yeni bir eşiğe ulaştığını görüyor ve bundan milletçe 
büyük bir heyecan duyuyoruz.

Bu arada değerli gönül adamı, yazar Asım Gültekin de 
bir gece ansızın göç eyledi sevgiliye. Cuma namazında 
Ayasofya’da buluşma çağrısı yapmıştı gençlere. 24 
Temmuz’un arefesinde dergileri, hikmet sohbetlerini 
ve sevenlerini öksüz bırakıp önden gidenlere katıldı. 

Şehir Defteri’miz sadece Çorum’da değil, ülkemizin 
seçkin kültür ve edebiyat çevrelerinde ilgiyle 
karşılandı; bunun için kıymetbilir okurlarımıza ve 
yayın kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. 3. Sayımızı da 
hayatla ve  kültürle dopdolu olarak ilginize sunuyoruz. 
Yakaladığımız seviyeyi biraz daha yukarıya taşımamıza 
vesile olan şair ve yazarlarımıza minnettarız.

Çorum yerel kültürü ve tarihine ilişkin yazılar 
yanında pandemi sürecinin hayatımıza yansımaları 
da 3. sayımızda yerini aldı. Corona virüsüyle girdiği 
amansız mücadeleyi kazanarak o mücadele sırasında 
yazdığı şiirini dergimize gönderen  şairimiz Özcan 
Ünlü’ye teşekkür ediyor, geçmiş olsun diyoruz.

Üniversite yıllarımızda kanımıza mürekkep karışırken 
Avaz Dergisi’nde birlikte kalem oynattığımız Ertuğrul 
Aydın, bir gezi yazarı olarak Granada’yı yazdı. Genç 
yaşında aramızdan ayrılan Ramazan Yanar’ın “ağıt”ı 
sızısını bıraktı sayfalarımıza. Dergimizde ilk yazısı 
ile okurlarımıza merhaba diyen kıymetli şair ve 
yazarlarımıza hoş geldiniz, iyi ki geldiniz diyoruz.

İlk yıl 3 sayı olarak planladığımız Şehir Defteri’ni, 
2021’de 4 sayı çıkarmayı planlıyoruz. 4. sayımız Ocak 
2021’de okurlarımızla buluşacak. Dergimizin yazar ve 
şairlerini Şubat 2021’de bir etkinlikte buluşturmayı 
planlıyoruz.

Hayatı, hakkını vererek okuyanlara ve bir güzelliğe 
varmak için yola çıkanlara selam olsun.
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Hazer kıl kırma kalbin kimsenin cânını incitme
Esîr-i gurbet-i nâlân olan insânı incitme
Tarîk-i aşkda bî-çâre-yi hicrânı incitme
Sabır kıl her belâya hâne-yi Rahmân’ı incitme
Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
Günâhkâr olma "Fahr-i Âlem-i Zî-şân"ı incitme

Elin çek meyl-i dünyâdan eğer âşık isen yâre
Muhabbet câmını nûş et asıl Mansûr gibi dâre
Misâfirsin felek bâğında bendin salma efkâre
Düşersen bir belâya sabır kıl Mevlâ verir çâre
Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
Günâhkâr olma "Fahr-i Âlem-i Zî-şân"ı incitme

Bulaşma çarh-ı dünyâya vücûdun pâk u tâhirken
Güvenme mâl u mülk ü mansıbın efnâsı zâhirken
Nic’oldu mâlı Kârûn’un felek bâğında vâfirken
Nedir bu sendeki etvâr-ı derd gönlün misâfirken
Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
Günâhkâr olma "Fahr-i Âlem-i Zî-şân"ı incitme

Hasîslikden elin çek sen cömerd ol kân-ı ihsân ol
Konuşma câhil-i nâdân ile gel ehl-i irfân ol
Hakîr ol âlem-i zâhirde sen ma’nâda sultân ol
Karıncanın dahî hâlin gözet dehre Süleymân ol
Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
Günâhkâr olma "Fahr-i Âlem-i Zî-şân"ı incitme

Ben insânım diyen insâna düşmez şâd u handânlık
Düşen bî-çâreyi kaldırmadır âlemde insânlık
Hakîkat ehlinin hâlidürür dâim perîşânlık
Bir işi etme kim gelsin sana sonra peşîmânlık
Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
Günâhkâr olma "Fahr-i Âlem-i Zî-şân"ı incitme

Ehl-i irfânım deyu her yerde bendin atma meydâna
El elden belki üstündür ne lâzım uyma şeytâna
Yakîn olmak dilersen Hazret-i Hallâk-ı ekvâna
Cihânda tatlı dilli olması lâzımdır insâna
Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
Günâhkâr olma "Fahr-i Âlem-i Zî-şân"ı incitme

Nutk-i Şerîf

Celîs-i meclis-i ehl-i hakîkat ol firâr etme
Hevâ-yı nefsine tâbi’ olan yerde karâr etme
Tekebbürlük eden insâna aslâ i’tibâr etme
Sana cevr ü cefâ ederse bir kes inkisâr etme
Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
Günâhkâr olma "Fahr-i Âlem-i Zî-şân"ı incitme

Vefâsı var mıdır gör kim sana bu çarh-ı devrânın
Eser yeller yerinde hani ya "Taht-ı Süleymân"ın
Yalınız adı kaldı âlem-i zâhirde Lokmân’ın
Geçer bir lahzada rü’yâ misâli ömrü inşanın
Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
Günâhkâr olma "Fahr-i Âlem-i Zî-şân"ı incitme

Sana bir fâide yokdur bilirsin halkı gıybetden
Gözün aç âlemi bir bir geçersin çeşm-i ibretden
Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehl-i mehabbetden
Yeme kul hakkını korkar isen rûz-i kıyâmetden
Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
Günâhkâr olma "Fahr-i Âlem-i Zî-şân"ı incitme

Hakîkat bahrinin gavvâsı ol terk-i mecâz eyle
Çıkar hâ alma mazlûmun âhın seni i’tiraz ile
Çekil "Semt-i Habîb"e ey gönül azm-i Hicâz ile
Yüzün tut hâk-i pâyine hemen arz-ı niyâz ile
Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
Günâhkâr olma "Fahr-i Âlem-i Zî-şân"ı incitme

Gönül âyinesin silmek gerekdir kalb-i âgâhe
Muhabbet şemsi doğmuşken ne lâzım mihr ile mâhe
Ne müşkil hâcetin varsa hemân arzeyle Allah‘e
Der-i Mevlâ dururken bakma Lutfî başka dergâhe
Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
Günâhkâr olma "Fahr-i Âlem-i Zî-şân"ı incitme

Alvarlı Muhammed Lutfî
Kuddise Sırruh
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Seval Karaoğlu
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ŞEHİR VE TABİAT
Prof. Dr. Alâattin KARACA

Şe
hi

r v
e M

ed
en

iye
t Günümüzde şehirlerin en 

büyük problemlerinden 
biri, tabiatın yerleşim 
birimleri ve para uğruna 

tahrip edilmesi ve dolayısıyla insanın 
tabiattan kopmasıdır. Evvelâ şunu 
ifade etmek lazım; insan yaradılışı 
gereği toprağa ait, toprağa bağlı 
bir varlıktır, topraktan kopması 
mümkün değil. Âşık Veysel’in 
“Benim sâdık yârim kara topraktır” 
deyişi bu bakımdan derin anlamlar 
içeriyor. Sadakat aslında karşılıklı, 
sadece toprak insanın değil insan 
da toprağın sadık yâri. Dolayısıyla 
toprakla insan arasında karşılıklı 
ve vazgeçilmez bir fıtrî bağ var. 
Bu bağ koptuğunda ruh, yârinden 
kopmuş gibi olur. Mevlana’nın 
Mesnevi’sindeki ney gibi… Nasıl ney 

kamışlıktan koptuğu için kendini 
gurbette hissederse ve inilerse insan 
da tabiattan koptuğunda gurbettedir. 

Bugün modern kentlerde maalesef 
insanla tabiat-toprak arasındaki 
bağ oldukça zayıfladı. Oysa 
tabiatla irtibat hâlinde olmak, 
insana öncelikle kendini ve varlığı 
tefekkür imkânı verir. Tabiat bize 
en geniş anlamda sadece sükûnet 
ve huzur değil, evrendeki yerimizi, 
konumumuzu tefekkür ve temaşa 
etme imkânı da sunar. Biz, tabiatı 
temaşa ederek -ki klasik dönem 
şairlerinin çoğunda bu vardır, hatta 
Şinasi’nin “Münacaat’ında dahi 
bunu görürüz- Tanrı’nın varlığını, 
birliğini ve yüceliğini kavrarız. 
Tabiattaki o mükemmel nizam, 
bizde büyük bir hayret uyandırır. 

Bunun dışında tabiatın bir huzur, 
bir inziva, bir tefekkür mekânı 
olduğu da unutulmamalı. Bana göre 
“Ashab-ı Kehf”in bir mağaraya 
çekilmesinde de bozulan kentten bir 
süreliğine kaçıp, tabiata, tefekküre, 
yalnızlığa sığınma vardır. Peygamber 
Efendimizin Hira’ya gidişi de böyle 
bir anlam taşır. Günümüzde büyük 
kentlerin boğucu, sıkıcı gürültülü 
havasından kaçmak ve bir süreliğine 
de olsa tabiatta kalmak isteğinin 
arkasında da ruhun huzur ve 
sükûnet arayışı olsa gerek. Nitekim 
İsmet Özel “İls Sont Eux” adlı şiirinde 
kaypak ilgilerin ve zarif ihanetlerin, 
“çinko damlar ve plastik sürahilerin” 
egemen olduğu bu modern kentlerden 
bunalıp kaçma isteğini; “Ogün bugün, 
şehri dünyanın üstüne kapatıp 
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bıraktım” dizesiyle dile getirir. “Azıcık 
gece alayım yanıma yalnız” diyerek de 
tabiata, yalnızlığa olan ihtiyacın altını 
çizer.

Tabiatın insan ruhu üzerindeki olumlu 
etkilerini tartışmaya dahi gerek yok. 
Bunu kimse inkâr da etmez zaten. 
Ancak bütün bunlara karşın modern 
kentlerde tabiatın tahrip edilmesine, 
çok katlı gökdelenlerle birlikte insanın 
ayaklarının topraktan kesilmesine, 
tabiattan kopmasına ne demeli? İsmet 
Özel’in belirttiği gibi biz bu şehirlerin 
ahalisi; “üstü çizilmiş kişiler/ Kalırız 
orda senetler, ahizeler ve tren 
tarifesiyle.”

Bize bu tabiattan kopuk modern kent 
modelleri nereden geldi? Elbette 
Batı’dan. Gökdelenler, raylı, buharlı, 
mekanik tüm ulaşım araçları, büyük 
ticari binalar, AVM tipi alışveriş 
merkezleri, geniş asfalt yollar… Daha 
önce belirtmiştim modern kentler 
bilimin ve teknolojinin ürünüdür. Bu 
bilim ve teknoloji anlayışı, tabiatı 
sadece deşilmesi, ayrıştırılması 
ve ürün elde edilmesi gereken bir 
gömü olarak görür, müşahede ve 
hayranlık uyandıracak bir malzeme 
olarak değil. Dolayısıyla tabiata 
müdahale esastır Batı’nın bilim ve 
teknoloji anlayışında. Modern kentler 
ise tabiata müdahalenin merkezi 
alanlarıdır. Bundan kaçmak mümkün 
müydü? Belki! Ama Ahmet Haşim’in 
“Müstakbel Mimari” yazısı sanırım 
bize bu konuda önemli öngörüler 
sunuyor.

Bu yazıda fikirlerimi Haşim’in söz 
konusu denemesinden hareketle 
arz edeceğim. Haşim bu yazısında 
teknolojinin yaşam alanlarında -tabii 
ki şehirlerde- büyük bir değişime 
yol açtığını belirtir. Örneğin buharın 

keşfiyle beraber “Mavi deniz 
üzerinde büyük pervaneler gibi 
dolaşan yelkenli gemiler kanatlarını 
toplayıp” gitmiş, fabrika mimarisiyle 
beraber ise “siyah bacalar, hava ve 
sema manzaralarını” değiştirmişler, 
sanayileşme ve fabrikalar eski 
Roma’daki köleleri “işçi/ amele” 
sınıfına dönüştürmüştür. Bu, elbette 
şehirleri değiştiren ilk teknolojik 
gelişmelerdi. Kuşkusuz bunlar 
tabiatta da büyük tahribata yol açtı. 
Ama Haşim’e göre şehirlerdeki asıl 
büyük değişim ‘motor’un hayatımıza 
girmesinden sonra olmuştur. Nitekim 
bu konuda şöyle der:

“Fakat motor, hayatın umumi 
manzarasını yakında kökünden 
çevirip bir başka şekle koyacak.”

Haşim’in 1920’li yıllarda gittiği 
Paris’te, izlenimlerinden hareketle 
şehirlerde büyük bir değişimin 
yaşanacağını tespit etmesi oldukça 
büyük bir öngörü. O yıllarda 
otomobillerin hızla artmasının eski 
şehirleri bütünüyle değiştireceğini, 
öncelikle ulaşım yollarının bu araba 
seline yetmeyeceğini, o zamanki 

trafik sıkışıklığının önemli bir soruna 
dönüşeceğini görmüş. Diyor ki; 
“Binlerce otomobil cadde ortalarında 
sıkışmış, adım başına dikilen 
polislerin sopa işaretine uyarak, birer 
kaplumbağa yürüyüşü ağırlığıyla, 
her beş dakikada bir, ancak yarım 
metrelik bir yol alıyor.”

1900’lü yılların başına kadar meselâ 
en gelişmiş şehrimiz İstanbul’da da 
Boğaz’da buharlı gemiler yoktu, ulaşım 
denizde sandallarla ve yelkenlilerle 
sağlanırdı, sonra atlı tramvaylar 
vardı, Tünel’den İstiklâl Caddesine 
doğru çıkan. Ardından elektrikli 
tramvaylar… Ve sonra otomobil 
sürüsü… Bütün bunlar, İstanbul’un 
çehresini, özellikle ulaşım yolları 
açmak suretiyle kökten değiştirdi 
elbette. Yani Haşim’in öngörüsü 
daha da ileri giderek gerçekleşmiş 
bulunuyor.

Peki, bu gelişim engellenebilir miydi? 
Teknolojinin girmesi, kullanılması, 
refah ve hız isteği elbette 
engellenemezdi. İstanbul ve diğer 
şehirlerimiz eski ulaşım araçlarına 
uygun olarak dar, toprak, Arnavut 
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taşlarından yapılma sokaklardan 
oluşuyordu, yeni ulaşım araçlarına 
uygun değildi. Benim çocukluğumda 
Çorum’da Yazıçarşı’dan Osmancık’a 
giden yolu hatırlıyorum da, taştandı. 
Faytonlar gelip giderdi sıkça, 1970’li 
yıllarda bile fayton ve at arabası 
önemli bir ulaşım aracıydı. Şimdi 
artık tarihi, antika seyirlik bir 
araç!.. Dolayısıyla değişimin önüne 
geçilemiyor. Haşim de 1920’li yıllarda 
bunları söylüyor. Yazara kulak 
verelim. Şu sözleri ibretamizdir:

“Bi’z-zarure (zorunlulukla) iptidaî 
(ilkel) münakale (ulaşım) vasıtalarına 
göre kurulan kurun-ı vustâî (orta 
çağa özgü) şehir çerçeveleri yıkılacak 
ve şimdi bir nevi delil addedilen 
Le Korbüzye (Le Corbusier) gibi 
mimarların ‘bedi’i  (eserleri) dünya 
üzerinde hâkim olacak.”

Haşim’in dediği çıkmış, teknolojinin 
sınırlarımıza dâhil olmasıyla 
şehirlerimiz kaçınılmaz biçimde 
yıkılmıştır. Dolayısıyla makine de 

şehirlerde tabiatı elinin tersiyle itip 
kendisine deyiş yerindeyse zorla 
-zorla çünkü elinde büyük bir makine 
gücü vardı- alanlar açmıştır. Tıpkı 
Haşim’in işaret ettiği üzere bu yeni 
“Seyrüsefer sahasını boşaltmak 
için evler kalk[mış] ve bütün bir 
mahalleyi karnında toparlayan 
Amerikankârî, kırk elli katlı, bin bir 
pencereli korkunç ve çıplak mik’âblar 
(küpler) yüksel[miştir].”

Bütün bunlar kaçınılmazdı 
kabul. Ama başta söylediğim gibi, 
teknolojinin tabiatı yıktığı, bu büyük 
kalabalık betondan ve çelikten inşa 
edilmiş modern kentlerin insanla 
tabiat arasındaki o fıtrî ve ezelî bağı 
da nispeten koparttığı maalesef bir 
gerçek. Zaman da mekân da insan 
da bu teknolojinin egemenliği altında, 
bu mekanik kentlerde adeta bir 
makineye dönüşüyor.

Turgut Uyar’ın “Geyikli Gecesi”ne kulak 
verelim. Tüm bu mekanikleşmeye, 
makine istilasına rağmen yine 

balkonlarda menekşe yetiştirmiyor 
muyuz? Yetiştiriyoruz! Bu, 
iyiye işarettir. İnsanın tabiattan 
kopamadığını sadık yârini daima 
özlediğini gösterir. Aslında Uyar’ın 
şu dizelerine katılıyorum: “Hâlbuki 
korkulacak hiçbir şey yoktu 
ortalıkta/ Her şey naylondandı 
o kadar”… Önemli olan içimizdeki 
“geyikli geceleri” korumak, onu şu 
dişlilerin, asfalt yolların elinden 
kurtarmak ve şunu unutmamak: 
Mekân ruhu da misafir eden bir alandır 
ve ruh tabiattan koptukça huzursuz, 
mutsuz olur. Pencerelerimiz daima 
bir ağaç, bir çiçek görsün, ayağımız 
toprağa bassın. Şehrin ve insanın 
ruhu tabiatta dinlenir.

Turgut Uyar’la bitireyim yine. “O 
Zaman Av Bitti” şiirinde diyor ki:

“Bir otçuk olmayınca çayırdan bir 
göz seyretmeyince balıktan

“Akşam mı denir yükselen küflü 
kentli buğuya kalabalıktan”
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Ç in’in Hubei Eyaleti 
Vuhan kentinde 31 
Aralık 2019 tarihinde 
ortaya çıkan Covid-19 

virüsünün başlangıçta zatürre 
gibi bir hastalık oluşturduğu 
sanıldı. Zatürre tedavilerinden 
sonuç alınamayınca, yeni 
bir virüs olduğu kesinleşti. 
İnsanların birbirlerine 
bulaştırma oranlarının yüksek 
olması, hastalığın hızla 
yayılması ve birçok ülkenin 
vaka durumlarını duyurması ile 
11 Mart 2020’de Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından pandemi ilan 
edildi. Pandemi en sade ifade ile 
dünya üzerinde, hızla yayılarak 
insanlığı tehdit eden bulaşıcı 
hastalık demektir. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün tanımına göre bir 
hastalığın pandemi olması için; 
yeni bir virüs olması, insanlara 
kolayca ve sürekli bulaşması 
gerekmektedir. 

Korkulan oldu ve virüs kararlı 
bir şekilde bulaşmaya devam 
etti. Doğal olarak da insanlarda 
yaşama, iş ve gıda konusunda 
korkular oluşturmaya başladı. 
Acaba böyle bir durumda neler 
yapılmalıydı? Virüsün yayılma 
hızı, durumun ciddiyeti sebebiyle 
bizlere neler yapmamız gerektiği 
ivedi olarak açıklandı. Bir nevi 
alarm durumuna geçtik, geçtik 
ama anlatılanları uygulamak ile 
medyadan öğrenmek oldukça 
farklı geldi bize. Daha önce bu 
tür bir durum ile karşılaşılmadığı 
için, kontrol altına almak nasıl bir 
süreç gerektirecekti bilmiyorduk. 
Artık uzun vadeli planlar yapamaz 
ve yetkililerden gelen talimatlar 
dışında keyfi kararlar alamaz 
duruma gelmiştik. Evden çıkmak 
isteyen biri, kapı kolunu tuttuğu 
andan itibaren evden çıkış ve 
tekrar eve dönüşü sırasında 
tamamen potansiyel virüs bulaşan 
kişi ya da taşıyıcı olabilirdi. 

Genel olarak koruyucu önlemlerin 
artırılması ile pandeminin seyrini 
değiştirmek öncelikli hedeflerden 
biridir. Günlük ihtiyaçlarını 
karşılamak zorunda olan, 
çalışmak zorunda olan bireyler 
olduğumuz için devletimiz acil 
durum mekanizmalarını harekete 
geçirerek hangi şartlarda 
hangi sektörlerde ne gibi 
önlemler alındığını açıklamıştır. 
Halk virüsün ne derece ciddi 
sonuçlara yol açacağı hususunda 
bilgilendirilerek, tespit edilen 
Covid-19 vakalarının izole 
edilip, temas ettiği ya da etmiş 
olabileceği her kişi incelenmiştir. 
Hastanelerin hazırlanması, 
sağlık personellerinin eğitimi, 
eksiklerin giderilmesi için geceli 
gündüzlü çalışmalar devam 
etmiştir. Çalışmaların başka bir 
boyutu ise ekonomik şartlara 
bağlı olarak hem ekonomik 
hem sosyal kısıtlamaların 
yapılmasıdır. 

ŞEHRİN UNVANI
Şe

hi
r v

e M
ed

en
iye

t
Prof. Dr. Faruk GÖKMEŞE

Seval Karaoğlu
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Üzerinde tüm dünya bilim 
adamlarının yoğun bir şekilde 
çalışmasına rağmen, henüz 
kesinleşmiş bir ilaç tedavisi ve 
aşısı bulunmayan bu hastalığa 
karşı kişisel olarak uygulanan 
tedbirler ile günlük hayatımıza 
devam ediyoruz. El temizliği, 
maske kullanımı, bireysel 
karantina ve toplu etkinliklerin 
iptali önemli ölçüde korunma 
sağlamaktadır. Virüsün insanlar 
aracılığı ile yayılmaya devam 
etmesi, hala durumun ciddiyetini 
anlayamayan bireylerin olduğu 
anlamına gelmektedir. 

Dünya üzerinde ekonomiye ve 
üretime bağlı olarak güç dağılımı 
değişerek alışılmışın dışında 
bir tablo belirmeye başladı. 
Küçük devlet-büyük devlet 
kavramlarının ortadan kalkma 
durumu Covid-19 ile olası bir 
biyolojik saldırıya karşı ülkelerin 
kendi imkânları ile hazırlıklarını 
tamamlamasına bağlıdır. Bunun 
akabinde gelişmeleri takiben 
küresel ekonomik büyümeye 
yönelik girişimler önemli 
oranda değişecektir. Virüsten 
kaynaklanan zararın hizmet 
sektörleri başta olmak üzere, 
ekonominin geneline yayılması 
kuvvetle muhtemeldir ve alınan 
tedbirlerin etkinliği de bu hususta 
belirleyici faktör olacaktır. 

Dünya genelinde yaşamakta 
olduğumuz bu süreç bir kez daha 
göstermiştir ki, bu dünyada 
en büyük güç bilgidir. Burada 
bahsedilen bilgi, sahip olmak 
için paha biçilemez bedeller 
ödenen varlık/değerdir. İnsanlık, 

tarihi boyunca yaşadığı olumsuz 
tecrübeleri önce fark etmiş, sonra 
anlamaya çalışmıştır. En sonunda 
ise bu olumsuzluktan nasıl 
kurtulacağını ve korunacağını 
bulmakla uğraşmıştır. Nitelikli 
bilgi bunun gibi bir süreçten elde 
edilebilir ve tecrübe dediğimiz 
bedeli ödeyerek sahip oluruz. 
Bilgi edinmenin bir başka yolu ise 
yönteme dayalı bilimsel araştırma 
sürecidir. Biz buna bilimsel 
faaliyet de diyoruz ve bunun 
için de yatırım ve harcamalar ile 
belki de en önemlisi zaman gibi 
büyük fedakârlıklar yapmamız 
gerekiyor. Yaşadığımız çağda öne 
çıkmış ve dünya üzerinde söz 

sahibi olan devletlerin hemen 
hepsinin bilimsel faaliyetlere 
büyük önem veriyor olmaları bir 
tesadüf olmasa gerek. Söz konusu 
devletler, başka kimseye muhtaç 
olmadan kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek teknolojilere ve 
hatta bunları başka ülkelere ihraç 
edebilecek düzeye ulaşabilmek için 
en önemli değerin bilgi olduğunun 
farkında olarak bu yatırımlarını 
sürdürmektedir. Tam burada 
teknolojiden de bahsetmekte 
fayda olduğunu düşünüyorum. 
Teknoloji hayatımıza doğrudan 
müdahale eden ve yaşantımızı 
etkileyen somut bir kavramdır. 
Ancak unutmamamız gereken şey 
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teknolojinin bilimsel faaliyet olmadığı ve bilgi olmadan 
teknolojinin gelişemeyeceği gerçeğidir. Teknolojinin 
tek başına nasıl çaresiz kaldığını, güncel örnek olarak 
içinde bulunduğumuz pandemiden verebiliriz. T.C. 
Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme sayfasındaki 
sıkça sorulan sorulardan bir tanesine ve cevabına 
bakmamız sanırım anlatılmak isteneni çok iyi bir şekilde 
açıklayacaktır: 

“Soru: Yeni koronavirüs (Covid-19) aşısı var mıdır? 

Cevap: Hayır, henüz geliştirilmiş bir aşısı 
bulunmamaktadır. Teknolojideki gelişmelere rağmen 
insanlar üzerinde güvenle kullanılabilecek bir aşının en 
erken bir yılda üretilebileceği bildirilmektedir”.

En yetkili kurum olan Sağlık Bakanlığının da belirttiği 
gibi, bu pandemiyi kontrol altına almaya başlamamız 
için en az bir yıllık bir süreye ihtiyacımız olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu süre içerisinde vaka sayısının 
kontrolsüz bir şekilde artmaması ve sevdiklerimizin 
de dâhil olduğu çevremizdeki kişilere ve elbette kendi 
sağlığımıza da zarar vermemek için bilim kurulunun 
yani bilimin tavsiyelerini çok sıkı bir şekilde takip etmeli 
ve uyarıları can kulağıyla dinlemeliyiz. Ülkemizde son 
yıllarda olumlu gelişmelerin olduğunu görmek mutluluk 
verici. Özellikle pandemi döneminde solunum cihazı, 
maske, tulum vb. cihaz ve malzemelerin temininde 
sadece kendi vatandaşlarımıza değil dünyanın önde gelen 
ülkelerine bile yardımda bulunabilecek seviyeye gelmiş 
olmak hepimizi gururlandırmıştır. Ülkemiz insanlarının 
imkân verildiğinde nasıl başarılı olabileceğinin somut 
örneklerini yaşıyoruz. Aynı yaklaşımı ve uzak görüşü 
bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için de 
ortaya koyup, özellikle beyin göçünü tersine çevirerek 
bilimde de söz sahibi bir ülke olacağımızı ön görmek için 
sağlam gerekçelerimiz oluşmuştur.

Önemli bir atasözümüz “Her şerde bir hayır vardır” der 
ve yaşadığımız olumsuzlukları hemen yargılamamayı, 
altında yatan veya arkasından gelecek olan hayırlı bir 
sonucu araştırmamızı öğütler. Yaşadığımız pandemi 
sürecini de bu öğüte kulak vererek değerlendirebilir ve 
hem ülke olarak hem de Çorum şehri olarak bu süreçten 
büyük bir kazançla çıkabiliriz. Güncel ifade ile krizi 
bir fırsata çevirebilir ve atacağımız önemli adımlarla 
dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna sağlam bir 
şekilde ulaşabiliriz. 
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Daracık, siyah parke taşı döşeli bir 
sokakta çocuk olmak...

Sokak başından giren at arabasının 
tekerlek sesi nal seslerine karışarak 
yankılanıyor sabahtan akşama…

Sokak lambaları da yandı işte...

Akşam namazını kıldıktan sonra 
caminin etrafındaki dükkânlardan 
aldıkları evinin erzakını ceplerinde 
taşıdıkları filelere doldurmuş 
büyükler ağır adımlarla sokağın 
bir ucundan görününce, oyuna 
doymamış çocukların uflaya  
puflaya istemeye istemeye evlerine 
yönelişleri...

Birbirine omuz vermiş tek ve iki 
katlı kerpiç evlerden sokağa yemek 
kokuları yayılıyor...

Kalaylı bakır siniler üzerindeki 
kapaklı bakır tabaklarda, yakın/
uzak komşuya, dula yetime ikrâm 
edilmek üzere -o gün Allah ne 
verdiyse- pişirilmiş yemekler, 
taşınmaya başladı işte, mutad 
olduğu üzere...

Kör Hafize nine... Tek başına, 
hayırsever bir komşunun kendisine 
tahsis ettiği tek odada yaşamaya 
çalışıyor... Elindeki değneği ile ara 
sıra sokağı adımlarken çocuklardan 
birisinin koşarak elinden tutup 
gideceği yere götürdüğü Hafize 
nine... Mutlaka bir sini üzerinde 
götürülen nevaleden nasibi kadarı 
ona da gidiyor...

Sokaktaki Bakkal Osman, 
dükkânının kepenklerini besmele 
ile kapatıyor, ertesi gün sabah 
namazından dönüşte açmak 
üzere... Bir elinde iki tahta meyve 
kasası, komşuların bakımını 
üslendiği Ümran'ın kapısına bırakıp 
gidecek yine, kış çok çetin geçiyor, 
soğuk iliklerine işliyor insanın. 
Hiç olmazsa odun sobasında bir iki 
saatliğine de olsa yakar kadıncağız!

Evlerin arka cephesindeki odunluk 
ve ardiyenin olduğu bahçe 
duvarından bitişik komşuya bir kaç 
günde bir sobalık doğranmış meşe 
odunu atıveren anneler nineler!

Ve sokağın delileri... Deli İhsan, Deli 
Hatce, Deli Güllü, Deli Alâeddin...

Hepsine insanca yaklaşıyorlar 
sokağın sakinleri.

Alâeddin, uzunca bir gecelik 
benzeri keten entarisi ile zaman 
zaman oturma odasında gelenlerin 
yanına uğruyor, homurtu şeklinde 
sesler çıkarıyor ara sıra, oturuyor 
yerdeki kilimin üzerine bir yandan 
kilimin tüylerini yolup ağzına 
atıyor, çiğneyip tükürüyor...

Alâeddin’i, bakımını üslenmiş  
kardeşlerinin (ağabeyi, iki ablası 
ve yaşlı bir babası var) saldırgan 

dönemlerinde evin çatısına çıkarıp 
zincirle bağladıklarını söylüyorlar.

Evin delisi evin içinde yaşıyor, 
ona insanca davranılıyor, herkes 
tarafından sahip çıkılıyor...

Sadece evin sakinleri değil, 
komşuları da Alâeddin’e, İhsan'a, 
Hatce'ye, Güllü'ye aynı yaklaşım 
içindeler... Onlar sokağın çiçekleri, 
gülleri!

♦♦♦

Nereden nereye geldi bu toplum...

Okur-yazar oranı yüzde otuzlardan 
doksanlara, şehirleşme yüzde 
otuzlardan yüzde yetmişlere çıktı...

At arabasının zaman zaman geçtiği 
sokaklarda lüks otomobilleri park 
edecek yer yok.

DÜNDE KALAN SOKAĞIN DELİLERİ VE
BUGÜNKÜ MECZUBLAR...

Prof. Dr. Suat KIYAK
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Henüz evlerde su şebekesinin 
olmadığı günlerde, sokaktaki tek 
çeşmeden kovalar ile kullanım ve 
içme suyunun taşındığı günlerden 
geldik bu günlere. Fakat bugün 
sensörlü, sıcak/soğuk su akıtan 
bataryaların altın kaplama olması 
derdindeyiz.

Dün Antep kilimi serili odalarda 
yaşanıyordu, bugün serili halılar bir 
kaç yılda bir değiştiriliyor.

Sığdığı iki oda bir sofadan yüzlerce 
metrekareye sığamaz oldu çekirdek 
aileler...

Dünkü yatay mimarinin iki katlı 
kerpiç evlerinin yerini bugün dikey 
mimari ile çok katlılar gökdelenler 
aldı,  Sokak yaşantısı apartman/
rezidans yaşantısına döndü...

Birbirini tanıyan ve her gün bir kaç 
kez selamlaşan sokak sakinlerinin 
yerini rezidansın asansöründe 
birbirini çok sık rastlaştığı halde 
tanımayan ve mesafeli duran 
komşu(!)lar aldı...

Ezcümle bir eli yağda öteki balda 
günümüz insanının öğretim seviyesi 
(eğitim seviyesi değil) yükseldi, 
sahip olunan diplomaların sayısı 
arttı, varı variyeti arttı, paralandı 
güya... Şehirlileşti de...

Ancak bir şeyleri kaybetti, 
kaybetmeye de devam ediyor...

İnsanlığı erozyona uğradı; sevmeyi, 
hoşgörüyü, tevazuu, dayanışmayı, 
yardımlaşmayı, hürmeti unuttu.

"Ben"i güçlendirdi maddî gelişmeler 
ve hayat şartları, "biz" denilen 
kalabalıktan hoşlanmayan 
yaratıklara doğru evirdi insanı...

Daha dün sokağındaki dula, yetime, 
düşküne, fukaraya ve delilerine 
elindeki imkânları ölçüsünde sahip 
çıkan toplum, bugün aklı başında 
olanların bile yüzüne bakmaz, 
yanında durmaz hâle gelmiş...

Dün delilerine insanca yaklaşan 
toplum bugün akıllılara tahammül 

edemez hâlde...

Ötekine tahammülü olmayan, hatta 
kendine tahammülsüz, istekleri 
bitmez, kanaatkârlıktan bîhaber, 
gözü aç, gönlü fukara, bilgisi var 
irfânı yok, diploması ile makamı-
unvanı ile parası ile araba ve eşyası 
ile adam olunduğunu, kalitesinin 
arttığını zanneden meczuplar ile bu 
kadar olur.

"Kim deli?" diye sorma hakkımı 
kullanıyorum...

Evet kim?

Göğe yaklaşan kibirli gökdelen ehli 
mi, yere yakın mütevazı sokak 
sakinleri mi?

Fikrimi sorarsanız, dünkü sokağın 
delilerini bugünkü meczuplara 
değişmem, derim...

Fi tarihi değil elli yıl öncesinden 
bahsediyorum...

15
Şehir Defteri
Ağustos 2020



Şehir, TDK sözlüğüne göre; 
nüfusunun çoğu ticaret, 
sanayi, hizmet veya 
yönetimle ilgili işlerle 

uğraşan, genellikle tarımsal 
etkinliklerin olmadığı yerleşim 
alanı demekmiş. Türkçede 
karşılığı kent... Etimolojiye göre 
Soğdca kökenli olan kent ("kend") 
şehirleri korumak için yapılan 
surların yapıldığı çamur "balçık" 
ile yakın ilişkili. Kent sözcüğü 
birçok dilde uygarlık anlamına 
gelen sözcüklerle ifade edilmiştir 
ve Arapça Medine de aynı anlama 
geliyor. Hatta Medine ile medeni-
yet de aynı çıkıştan anlamlanıyor. 
Şehirli olan medeni, şehir dışında 
çölde yaşayanlar bedevi. “Her 
işin bir bidayeti ve nihayeti olur.” 
cümlesindeki bidayeti düşünün. 
"Başlamak, önce gelmek" 
manası yanında "çölde yaşamak, 
sahrada oturmak" anlamında 
da kullanılan Arapça bedâvet 
(bidâvet) kelimesi, "yerleşik 
hayat, medeniyet" anlamına gelen 

hadâretin karşıtıdır. "Kır, sahra, 
çöl" anlamına gelen bâdiyede 
yaşayan kimselere bedevî veya 
ehlü'l-bâdiye denir. Hemen 
hemen her toplumda yaşanan 
mekân üzerinde kategorize etme 
ve ayrışma vardır. Özellikle 
Anadolu’da köylü-şehirli ayrımı 
1980’lerin sonuna kadar 
sürmüştür. 

Şehir her dönemde ve coğrafyada 
değişik yaklaşım ve anlamların 
odağı olan canlı bir kavramdır. 
Aristo şehri; insanların daha 
iyi bir yaşamak amacıyla 
toplandıkları mekânlar olarak 
tanımlar. Orta Çağda ‘Duvarlarla 
çevrili insan yerleşimleri.’ olarak 
değerlendirilir. 

Bu değerlendirme, orta çağın 
en belirgin yapılarından ve 
aynı zamanda dış tehlikelerden 
korunmak için yapılan kalelere 
götürür bizi. İnsanların korunma 
refleksi önceliktir. İbn-i Haldun 

da, insanların toplu halde göçebe 
yaşantıdan şehir yaşantısına 
geçme isteklerini ekonomik 
ve güvenlik ihtiyacı olarak ele 
alır. Ona göre b-ilimler medeni 
toplumlarda doğar ve gelişir. 
Şehirli olmak medeniliktir. 
Devletin ortaya çıktığı ve temel 
ihtiyaçlardan sonra insanların 
sanata ve ilme zaman ayırdıkları 
dönem medeni toplumun da 
oluştuğu dönemdir. Ona göre 
medeniyet siyasi ve ekonomik 
gelişmişlikle sağlanır. Şehir ve 
şehirlinin oluşması devletin 
varlığına bağlıdır. İşte güçlü 
bir devlet yapısının bulunduğu 
toplumlarda gelişeceğini iddia 
ettiği ilimlerle ilgili temel eleştiri 
ve kritiklerde bulunmuş olsa da 
İbn-i Haldun için asıl problem 
onun için pratik değeri olan 
tarih ilminin içinde bulunduğu 
vakıadır. Onun çalışmasının asıl 
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hedefi tarihi; hikâyeci anlatım 
seviyesinden, araştırma, sebep 
belirtme ve yorumlama temeline 
dayalı bilimsel seviyeye çıkarmak 
arzusuna dayanır.

Günümüzde ise yukarıdaki 
tarihsel perspektife ilave olarak, 
şehir kavramının tanımında 
istihdam, ekonomi, nüfus vb. 
gibi kıstaslar kullanılmaktadır. 
Özellikle sanayi devrimi ile birlikte 
şehirlerin yerleşke ve işlevleri 
değişmiştir. Şehirlerde nüfus artışı 
hızlanmış, işçi sınıfı ortaya çıkmış 
ve sosyalizm doğmuş, sömürgecilik 
yayılmış. Bunlar elbette insan 
yönetimine dönüktür. Bunların 
yanında çevre sorunları, bilimsel 
ve teknik gelişmelerin hızı, refahın 
artması, insan ömrünün uzaması 
ortaya çıkmış. Merceği belki de 
tam buraya tutmalıyız. 

Maslow’un insani ihtiyaçlar 
hiyerarşisine göre, piramidin 
en alt kısmı biyolojik hayatta 
kalmamız için en önemli ve 
vazgeçilmez ihtiyaçları içerir. 
Piramidin üst kısmı daha az acil 
ihtiyaçlar içeriyor. Bunun yerine, 
üst kısım kendini gerçekleştirme 
ile ilgilidir. Piramidin en 
alt kısmındaki ihtiyaçları 
karşıladığımızda, piramidin üst 
kısmına geçme eğilimi başlar. Yani 
karnı doyan, güvenliği sağlanan 
ve cebinde parası olanın başka 
ihtiyaçları oluşur. Piramidin 
üstüne doğru yapılan yolculuk 
bir amaç, kendini gerçekleştirme 
arzusuna yol açar. 

Öte yandan şehir, kusursuz bir 
bütünleşme alanı olmayıp bir 
çelişki ve çeşitlilik alanıdır. Benzer 
işleri yapan ve benzer düşünme 
biçimli insanların değil, farklı 
işleri yapan ve farklı düşünen 
insanların da kendi usulünce mutlu 

olmaları gereken yerdir. Şehir 
kültürdür. Tarih ve siyasettir. 
İnsanın yaşadığı ve gelişebileceği 
yerdir. Şehri çıkar ve rant için bir 
obje olarak görmek, yaşadığı alanı 
sömürmek hatta o alana ihanettir. 

Yaşama, Şehirlileşme ve 
Modernleşme

Şehir (Medine) medeniyettir. 
Medeniyet insan ve değer 
üzerinden yükselir. İnsan da 
değeri olan varlıktır. Cemil Meriç 
“…mukaddesi olan” diye tanımlar. 
İnsan ve şehir için “ruhu olan” 
tabiri kullanılmaktadır. Bu tabir 
değerler silsilesi anlamındadır. 
İnsan bu değerler silsilesini 
bilendir. İşte medeniyet bu değer 
yargıları üstüne mebnidir.

Sadettin Öktem kendisiyle yapılan 
bir söyleşide “Eski şehirlerimiz 
İslam medeniyet tasavvurunun 
değerler sistemine göre inşa 
edilmiştir. Burada yaşanan hayat 
da mekânın getirdiği olumlu 
katkılar sebebiyle değerler 
sistemine uygundur.” der. 
(Altınoluk, Kasım 2019). Yine aynı 
röportajda Şehir Kültürü ve Şehir 
Estetiği anlamında da şunları 
söylüyor: “Modernitenin insanı bu 
şehirde kolay, rahat ve güzel yaşar. 

Biliyoruz ki bireyin her eylemi 
bildiği ve inandığı değerlerin 
bir ürünüdür. İslam medeniyet 
tasavvurunun değerlerine inanan 
bir insan modernitenin insanı gibi 
davranamaz. Şu andaki şehirlerimiz 
modernitenin şehrini yansıtan 
yapıları ile bizi modernitenin 
insanı gibi davranmaya icbar 
ediyor. Mensup olduğumuz 
İslam medeniyet tasavvurunun 
değerleri ise modernitenin 
değerleri ile uyuşmadığı için biz 
bu yeni şehirlerimizde ikiyüzlü 
bir hayat yaşamak mecburiyetinde 
kalıyoruz.” (Altınoluk, Kasım 
2019). 

Medeniyet iddiası olan toplulukların 
tek dayanağı değerler sistemidir. 
Bu sistem; eylemlerle hayata 
geçme hedefine ulaşma oranı kadar 
da medeniyete ulaşır. Fakat insan 
iradesi olan varlıktır. Sözü edilen 
iddiaya sahip çıkma konusunda 
da hürdür. O halde medeniyet 
iddiası, değerler sistemine göre 
hareket edilip edilmediğinden de 
mesuldür. Devletin denetim ve 
kontrol mekanizması bunu yapar. 
Toplumun geleneği (töre) ve hukuk 
buna memurdur. 

İslam medeniyetine ait olma bilinci 
olan kişilerin davranış şekilleri 
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de örfi ve idari hukuka uymak 
durumundadır. Çünkü birlikte 
yaşama kültürü, bireysel ve 
hukuk dışı bir davranışın sosyal 
karşılığının olabilmesidir. Şehirde 
yaşamak şehrin hukukunu 
korumak demektir ve bu kişisel 
etik alanında bir sorumluluk ister. 

Sanat-Bilim-Teknoloji

Arzu düşünceyi tetikler. Düşünce 
başladığında hayaller uç verir. 
Hayaller yazıya dökülür. 
Yazılanlar formel-biçimsel bir 
yaklaşımla bilim ve teknolojiye 
ulaşır. Bu dizgi, felsefe, edebiyat, 
fizik ve matematiği kullanır. 
Mesela yazar Jules Verne’in 
düşünüp hayal ederek öngördüğü 
ve yazdığı “Denizler Altında 
20.000 Fersah” romanı; Verne’in 
kitabı yayınladığı 1870 yılında 
elektrik yeni ve tüm imkânları 
bilinemeyen bir teknoloji olup 
ihtiyaç olan enerji açığını 
kapatabilme potansiyeline sahipti. 
1880’li yıllarda, mühendisler ilk 
çalışan denizaltıları inşa etmeyi 
başardılar ve bunların çalışma 
mantığı Verne’in hayal ettiği 
ile birebir aynı idi. 1887 yılına 
gelindiğinde, İspanyol Donanması, 
ilk elektrikli denizaltıyı su ile 
buluşturdu. Özet geçelim, Jules 
Verne’in hayal ve düşüncesi 
edebiyatı-romanı doğurdu. 
Mühendisler, fizik ve matematik 
bilgisi ile makineyi üretti. Tabiri 
caizse sanat ve bilim evlendi, 
çocukları teknoloji oldu. 

Bu kısımda endüstrinin şehirde 
olduğu gerçeğine değinelim. 
Endüstrileşen sosyal yapının 
ortamı doğal ortamdan çok 
farklıdır.  Sanat-Bilim ve tekniğin 
insan elinden çıkan örnekleri ile 
etrafı çevrilidir. Bu ortam doğal 
değil şartların getirdiği ortamdır. 
Sanat-bilim ve teknik bakımından 

gelişen bir toplumda insanın 
da paralel gelişimi, kendini 
geliştirme süreci hızlanmıştır. 
Yukarıda değindiğimiz üzere 
Maslow’un insani ihtiyaçlar 
hiyerarşisi. Piramidin en 
alt kısmındaki ihtiyaçları 
karşıladığımızda, piramidin üst 
kısmına geçme eğilimi başlar. Yani 
karnı doyan, güvenliği sağlanan 
ve cebinde parası olanın başka 
ihtiyaçları oluşur. Piramidin 
üstüne doğru yapılan yolculuk 
bir amaç, kendini gerçekleştirme 
arzusuna yol açar. 

Bu arzuların ele geçirdiği toplum 
günümüz algısına göre ileri 
toplumdur. Bu toplumda yeni 
bakış açıları, daha geniş- derin ve 
özgür düşünsel ortam,  yeni icat,  
hep şehirlerde gelişir ve şehirden 
kırsala yayılır. Bu anlamda bir 
de teknolojinin sanatta dönüşüm 
sağlaması söz konusu olmaktadır. 
Hatta sanatın zanaata dönüşmesi 
de. Akademisyen Mutlu ERBAY; 
“Kültür ve toplum üzerinden 
sanat ve bilim arasındaki ilişki” 
adlı makalesinde buna açıklık 
getirmiş. Şöyle ki “Medici ailesi 
Floransa şehrinin zengin, asil ve 
sermayedarlarıdır. Savaşı finanse 
ederler, bankerlik yaparlar sanatı 
ve sanatçıyı destekler. En önemlisi 
de zamanın bilim adamlarının 
bulunduğu loncaları himaye 
ederlerdi. Dolayısı ile bütün 
yenilikler öncelikle bu aileye 
getirilirdi. Savaş için tasarlanmış 
zamanın kılıçlı destroyeri 
diyebileceğimiz araç Leonardo da 
Vinci tarafından Medici ailesine 
sunulmuştur. Keppler’in dünyanın 
yörüngesi hakkındaki bilgisi bize 
İtalyan mimar Bramante’nin 
oval kubbelerinin oluşmasına 
ilham kaynağı olmuştur. İlk 
tren istasyonlarının büyük 
şehirde oluşturulmuştur. Biz 

Avrupalı ressam Claude Monet’in 
fırçasından1877 yılında tuval 
üzerine yağlıboya yapılan St. 
Lazare  Tren Garını resmetmiştir. 
Sanayi Devrimini gerçekleştiren 
İngiltere’de bir ressam William 
Turner 1840 yılında ortaya 
koyduğu tablonun adı Rıhtıma 
Çekilmek İçin Götürülen Savaşçı 
Temier Zırhlısıdır. 1844 yılında 
tuval üzerine yaptığı tablosunun 
konusu Yağmur, Buhar ve Hızdır.  
Turner’in bahsi geçen bu iki 
tablosunun ortak özelliği her 
ikisinin de teknolojinin yeni 
icadının figürlerini izleyene 
göstermesidir. Bu nesneler 
buharlı lokomotif ve buharlı 
gemidir. Bu figürler ilk kez bir 
tabloda kullanılmaktadır.”

Günümüz hayat algısında sanat 
adeta topluma dayatılan bir şeye 
dönüşüyor. Kırsal hayattan kente 
göçen, sosyal ve ekonomik olarak 
tutunmaya çalışan insan belirli 
talim ve terbiyeden mahrum 
kalmış olunca da bu insan için 
sulandırılmış hafif doz olarak 
sunuluyor. İletişim imkânlarının 
fazlalığı özellikle de TV bunu 
tetikliyor. Kültür programları, 
belgeseller tutmayınca kapitalist 
bakış açısı gereği, sinema 
sulandırılarak dizi hâlinde 
sunuluyor. Kitap okuma sorununu 
çözmek için albenili kapaklardan 
değişik bakanlık ve STK’ların 
desteklediği yarışmalara kadar 
pek çok faaliyet yürütülüyor. 
Bugün teknolojik gelişim 
doğrultusunda insanların sanatla 
ilgilenebilme ve sanatın farkına 
varma istekleri, geleneksel 
anlamda sanatın dışında farklı 
bir yapıyı önümüze çıkarmıştır. 
Kolaycılık ve basitlik, tavşanın 
suyunun suyu yeni bir akım 
kapımızda.
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Salgın, genel olarak kısa süre içinde insanlara ve hayvanlara bulaşan bir hastalıktır. Tıp biliminde endemi, 
epidemi ve pandemi terimleri salgın ve bulaşıcı hastalıkları ifade etmek için kullanılmaktadır ama aralarında 
farklar bulunmaktadır. Endemi, küçük çapta, bölgesel salgınlara, Epidemi, daha büyük çaplı örneğin bir 
ülkenin tümüne yayılım gösteren salgınlara denilmektedir. Son zamanlarda çok sık duyduğumuz Pandemi 
ise bulaşıcı bir hastalığın ülke sınırlarını aşarak, ülkeler arası yayılım göstermiş halidir (Hacımustafaoğlu, 
2018:172). İşte Hititler döneminde baş gösteren salgın bir pandemidir. Çünkü baktığımızda Hititler dönemine 
tekabül eden ve Hititçe çivi yazılı metinlerde henkan-, hinkan- olarak geçen salgının (Ünal, 2016:184) yayılım 
gösterdiği coğrafya sadece bir ülke ile sınırlı değildir. Bu coğrafya kabaca Mısır, Mezopotamya (Hurri-Mitanni, 
Babil), Kuzey Suriye’de bulunan yerel krallıklar, Anadolu’da Hititler ve etki alanlarında bulunan krallıklar, 
Doğu Akdeniz bölgesindeki ticaretin de etkisiyle Kıbrıs (Alašiya) ve belki de Ege adalarını kapsamaktadır.  
Böylesine geniş yayılım gösteren bulaşıcı hastalığın, endemi ya da epidemiden ziyade, son zamanlarda adını 
fazlaca duyduğumuz pandemi olması gerekir.

HİTİTLER VE PANDEMİ
Doç. Dr. Özlem SİR GAVAZ

B u salgın ile ilgili bilgileri 
ise hem Mısır Tel-El 
Amarna arşivi, hem 
Ugarit (Ras Şamra) 

arşivi, hem de Boğazkale (Hattuša) 
arşivinde bulunan çivi yazılı 
belgelerden eş zamanlı olarak 
öğrenmekteyiz. Özellikle Amarna 
belgelerinde, M.Ö. 1335’lerde bu 
salgına odaklanıldığını ve bazı 
belgelerde salgının başlangıç yeri 
ve ciddiyeti ile ilgili bilgilerin 
mevcut olduğunu görüyoruz. 

Örneğin EA 96 nolu Amarna 
tabletinde, Simyra’daki herkesin 
Byblos’a girmesinin yasaklandığı 
ve eşek kervanlarının zararları 
ile ilgili bir kayıt tutulduğu 
görülmektedir (Trevisanato, 
2007: 1371). Bu belge Kuzey 
Suriye’de bulunan ve önemli bir 
ticaret kenti olan Byblos kentinin 
karantinaya alındığını açıkça 
göstermektedir. Elbette ticaret 
ve aktif ticaretin o dönemdeki en 
önemli aktörleri olan tüccarlar, 

salgınların yayılmasında da rol 
oynuyorlardı. Bu sebeple bazı 
kentlerde ticaretin durdurulması 
ya da salgının nüksettiği 
kentlere tüccarların girişinin 
yasaklanması gibi önlemler, 
salgının ne kadar sert ve ölümcül 
seyrettiğini de göstermektedir. 
Kaydedilen birçok çivi yazılı 
belge sayesinde, dünyayı kasıp 
kavuran şu pandemi günlerinde, 
günümüzden yaklaşık üç bin 
beş yüz yıl önce, Doğu Akdeniz 
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Bölgesinde bulunan devletlerin 
zor salgın günlerinde neler 
yaşadıklarını tahmin etme şansı 
da yakalayabiliyoruz. Öte yandan; 
farklı arşivlerde bulunan eş zamanlı 
belgeler sayesinde, pandeminin 
yayıldığı coğrafya, nasıl bulaştığı 
ya da çözüm yolları ile ilgili de 
ipuçlarını bir araya getirerek bir 
resim ortaya koyabiliyoruz. 

Mısır, Mezopotamya, Suriye, 
Filistin, Kıbrıs, Anadolu, Ege 
Kıyıları, Girit ve Yunanistan’ı içine 
alan Doğu Akdeniz Bölgesi, MÖ. 
2. Bin yıldan itibaren gelişmiş bir 
ticaret ağına sahiptir ve Kuzey 
Suriye’de bulunan zengin liman 
kentleri bu ticaretin merkezi 
durumundadır. Ticaret, bölgede söz 
sahibi olmak isteyen devletlerin 
birbiriyle rekabetini, rekabet ise 
stratejik taktik ve savaş oyunlarını 
gerekli kılmıştır. Nitekim 
diplomatik yollarla çözülemeyen 
uluslararası ilişkiler, devletlerarası 
antlaşmaların feshine ve güçlü olan 
tarafın üstünlüğü ile sonuçlanacak 
olan savaşlara yol açmıştır. 
Savaşlar her zaman taraflar için 
yorucu, yıpratıcı ve geri dönüşü 
zor koşulların önünü açan, hayatta 
kalma eylemlerinden ziyade, bir 
takım zümrelerin varlık ve üstünlük 
mücadeleleri olarak ön plana çıkan 
eylemlerdir.  Zira kaybeden devlet 
kadar, kazanan tarafta çoğu zaman 
önüne geçilemeyen kayıplara gebe 
kalmaktadır. 

İşte M.Ö. 14. yy’da Hitit İmparatorluk 
Devri kralı I. Šuppiluliuma 
döneminde kralın Kuzey Suriye 
ve Yukarı Mezopotamya üzerinde 
izlediği hâkimiyet politikası 
gereği, Mısır’ın sınır bölgesinde 
bulunan Amka’ya saldırısı aslında 
bir zaferle sonuçlanmış gibi 
görünse de, ne yazık ki durum 
öyle değildir! Nitekim ele geçirilen 
savaş tutsaklarının, aslında 
bir hediye değil, ceza olduğu 
anlaşıldığında, her şey için çok geç 

kalınmıştır. Zira ticaret rekabete, 
rekabet savaşa, savaş ise salgın 
hastalığın tutsaklar vasıtasıyla 
Hitit askerlerine ve daha sonra da 
Hitit Ülkesine yayılmasına neden 
olmuştur. Maalesef, ne kral ne de 
emrindeki ordu, Mısır sınırında 
bulunan Amka bölgesindeki bu 
ölümcül salgından habersizdir. 
Başta kralın, sonra oğlu II. 
Arnuwanda’nın ölümüne neden 
olan ve daha sonra tahta geçen 
II. Muršili döneminde ise ülkeyi 
kasıp kavuran bu büyük salgın 
ile ilgili en çarpıcı bilgileri II. 
Muršili zamanında kaleme alınan 
salgın dualarından öğreniyoruz. 
Kral, bu salgın karşısında o 
kadar çaresizdir ki, tanrılara bir 
taraftan yalvarırken, bir taraftan 
da örtülü bir ifadeyle onları tehdit 
etmektedir: “[Hatti Ülkesini] 
salgın fena halde bastırdı. [Eğer] 
siz [salgını] yok etmezseniz ve 
eğer ölümler (böyle) devam edip 
giderse, sayıları (zaten) a[zalan] 
sizin [kurban ekmeğinizi yapan 
fırıncılar] ve şarap sunucuları (da) 
[ölüp gi]decekler ve h[iç kimse] size 
artık kurban ekmeği (ve) şarap 
[sunama]yacak!” (Ünal, 2003: 
103). Eskiçağ toplumlarındaki 

genel inanışa göre insanlar, 
tanrılara hizmet etmek için 
yaratılmışlardır. Birçok yaratılış 
mitosunda bu tema baskın bir 
ifadeyle vurgulanmıştır. Bu Hititçe 
duada da Kral, tanrılara hizmet 
edenlerin de ölmeye başladığından 
yakınmakta ve tanrılara hizmetin 
bu sebeple aksayacağını özellikle 
vurgulamaktadır. Bu örtük 
tehditkâr tavır, aslında kralın 
acizliğini ve bu durum karşısındaki 
güçsüzlüğünü göstermektedir. 
Nitekim Kral aynı metinde, 20 
yıldır Hitit Ülkesinde ölümün 
hüküm sürdüğünü şöyle dile 
getirmiştir: “Bu hastalık Hatti 
ülkesini kırıp geçirmekte ve ülke 
büyük zarar görmektedir. Hatti 
ülkesinde kitle halinde ölümler 
başlayalı tam 20 sene oldu.” 
(Ünal, 2003: 101.) II. Muršili, bu 
salgının nedenini fal aracılığıyla 
araştırmış, babası zamanında 
yapılan bir takım yanlışlar ve 
kültsel ihmaller nedeniyle ülkenin 
ve kendisinin bu salgına maruz 
kaldığını öğrenmiştir. Başlarına 
gelen her türlü felaketin, doğal 
afetin ve hastalıkların tanrılara 
karşı yapılan bir suç ve günahla 
ilintili olduğunu düşünen 
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Hititlerin, böylesine ölüm 
saçan bir salgının nedenini 
de tanrılarla bağdaştırmaları 
elbette kaçınılmazdır. Bu 
sebeple hastalığa karşı alınan 
tedbirlerin başında, hem tanrıları 
yatıştırmak hem de ihmal edilmiş 
bir takım dinsel aktiviteleri telafi 
etmek amacıyla, çeşitli ritüelleri 
icra etme telaşı görülmektedir. 
Diğer taraftan özellikle Amarna 
ve Ugarit arşivlerinde kaydedilen 
ve hastalığın hızla yayılım 
gösterdiği şehirlere giriş ve 
çıkışların yasaklandığına dair 
ifadeler, hastalığa karşı alınan 
dinsel önlemlerin dışında; belki 
de en önemli tedbirin karantina 
olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca EA 7 ve 11 nolu belgelerde; 
Babil’li aristokrat bir kadının 
ve yerel bir yöneticinin salgına 
yakalandığına dair kayıtlar 
(Trevisanato, 2007: 1371), 
yine Hititli kralların bu salgın 
yüzünden ölmesi, geniş bir 
coğrafyada yayılım gösteren bu 
hastalığın sadece orduyu, halkı ve 
tüccarları değil, devletleri yöneten 
en üst kademedeki otoriteyi de 
sarstığını ve dolayısıyla salgının 
boyutlarını göstermesi açısından 
son derece önemlidir. 

Son olarak vurgulamak istediğim 
bir husus da, salgının yayılım 
hızı ile ilgilidir. Günümüzdeki 
ulaşım ve teknolojik koşullar 
düşünüldüğünde salgınların 
yayılım hızı ve yayılım 
gösterdikleri coğrafya elbette 
bizi şaşırtmamaktadır. Fakat 
yaklaşık üç bin beş yüz yıl önce 
vuku bulan bir salgının, ticaret ve 
savaş gibi nedenlerle yayılması, 
sadece Hititçe metinler referans 
alınsa bile, 20 yıl bu salgının 
insanları tehdit etmesi ve kitle 
ölümlere neden olması, salgının o 
dönemin dünyasını nasıl derinden 
etkilediğini açıkça göstermektedir. 

Eşek kervanları ile yapılan kara 
ticareti, at ve at arabalarıyla 
yapılan savaşlar ve kuşatmalar 
göz önünde bulundurulduğunda 
salgının bir ülkeden diğerine 
bulaşma hızı elbette günümüze 
kıyasla oldukça yavaştır. Fakat 
etkisi ve bulaştığı coğrafyadaki 
kalıcılığı, muhtemelen günümüze 
oranla çok daha sert ve 
ölümcüldür. Kuşkusuz Eskiçağ 
dünyasında farklı coğrafyalarda, 
eş zamanlı ya da Hititlerden daha 
eski dönemlerde de salgınlar 
yaşanmıştır ki bunlarla ilgili, 
kayıtlar mevcuttur. Fakat Mısır 
Ülkesi, Hitit Ülkesi, Babil Ülkesi, 
Mitanni Ülkesi ve Kuzey Suriye’de 
bulunan birçok yerel krallık 
yani Doğu Akdeniz bölgesinin 
neredeyse tamamına yayılım 
gösteren, ayrıca çok uzun yıllar 
süren bu salgının bir pandemi 
olduğu kanaatindeyim.
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Osman Keser

Covid-19
Ateş bana kor ona
Gazel çekme hariçten 
Solist gerek korona
İnsanoğlu perişan
Aşın yok mu Korona
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Tekke, zaviye, hangâh, 
dergâh, ribât vb. isimlerle 
anılan müesseseler, hattı 
zatında bir şeyhin 

riyasetinde irşat faaliyetlerinin 
yürütüldüğü ancak bununla birlikte 
bugün farklı kurumlar tarafından 
yürütülen sosyal ve içtimai hayata 
dair değişik görev ve hizmetler ifa 
eden çok önemli kurumlardı (Kara, 
2010: 15). Söz konusu bu müesses 
nizamın merkezinde yer alan şeyh 
ve dervişler, özellikle önemli yollar, 
tekin olmayan geçitler, iskâna 
uygun ancak henüz boş bulunan 
verimli araziler, ormanlık alanlar ile 
yeni fethedilen ya da fetih güzergâhı 
üzerinde bulunan bölgelerde tekke 
ve zaviyelerini inşa etmişlerdir. 
İçinde barındırdığı bütün risklere 
ve tehlikelere rağmen bilmedikleri 
yerlere, tanımadıkları toplulukların 
en yakınlarına ve içlerine kadar 
ilerlemekten imtina etmeyen bu 
derviş grupları, özellikle fetihlerin 
yoğun olarak yaşandığı 13 ila 15. 
yüzyıllarda başta fetih-iskân-irşat 
konularında devletle uzlaşmış, 
toplumla bütünleşmiş ve onlara yön 
vermişlerdir. Dervişlerin içinde 
bulundukları topluluklar üzerindeki 
manevi güç ve nüfuzları söz konusu 
önderliklerinde başat rol oynamış 
gerek Anadolu gerekse Balkanlarda 
İslam Medeniyeti lehine büyük 
bir değişim ve dönüşüme zemin 
hazırlamıştır. 

Bu tarihi süreçte 13. yüzyılın 
sonlarından itibaren Çorum’da da 
iz bırakan dervişler görülmeye 
başlanmıştır. İşte Pîri Baba’nın 
mürşidi olup Veysel Karâni hazretin 
soyundan geldiği anlaşılan Şeyh 
Zeynüd dîn de bunlardan birisidir. 
Resmi kayıtlarda 19. asırda bile 
tekkenin ismi Pîrî Baba ve İmam 
Zeynüddîn (Zeyneddin) şeklinde 
yani halef ve selefin adlarının 

birlikte geçmesi her ne kadar 
sonraları burası halk arasında 
daha çok Pîrî Baba Tekkesi olarak 
anılsa da bu hareketin, yol ve 
erkânının Şeyh Zeynüddin ile 
başladığını ortaya koymaktadır 
(ÇŞS. d.7, s. 237, h. 326, 13 
Temmuz 1877). Şeyh Zeynüddin’in 
tarihi kimliği hakkında onun Veysel 
Karani evladından olduğunun 
kayıtlarda geçmesinden başka 
bilgi yoktur. Yine onun ve halifesi 
olduğu anlaşılan Pîrî Baba’nın 
hangi tarikat ekolünü temsil 
etkileri de bilinmemektedir. Aslında 
bu husus 13. ve 14. yüzyıllarda 
Anadolu’da tekke ve zaviye kuran 
birçok derviş için de geçerlidir. 
Zira bu durum, söz konusu 
dönemlerde tarikatların henüz 
tasavvufi bakımdan kalıplaşmış 
kurallar bütünüyle kuşatılmamış 
olmalarıyla da ilgilidir. Ancak 
Şeyh Zeynüddin ve tekkesinin 
atası Veysel Karani hazrete isnat 
edilen Üveysi bir tasavvufi geleneğe 
sahip bulunduğunu düşünmememiz 
için sebep yoktur. Zira tasavvufi 
çevrelerde çok istemesine rağmen 
Hz. Peygamberi dünya gözüyle 
göremeyen Üveys el-Karani’nin, 

rüyasında O’nun tarafından irşat 
edildiği kabul edilmiştir. Dolayısıyla 
Üveysîlik, Hz. Muhammed, Veysel 
Karanî, Hızır veya bir mürşitten 
ruhanî yolla eğitim gören tasavvufi 
anlayış için kullanıla gelmiştir ki 
(Tosun, 2012: 400-401) eldeki sınırlı 
veriler ışığında Şeyh Zeynüddin ve 
haleflerinin de bu tasavvufi geleneği 
sürdürdükleri söylenebilir.

Burada üzerinde durulması gereken 
bir husus da tekkenin gelişimine 
ve bir vakfa kavuşmasına önemli 
katkılar sunduğu anlaşılan Pîrî 
Baba’nın tarihi kimliğidir. Ancak 
ne var ki onun Şeyh Zeynüddin’in 
halifesi, kuvvetle muhtemel de 
akrabası olması dışında elimizde 
bilgi yoktur. Diğer taraftan 14. 
yüzyılda tarih sahnesinde bulunan 
Pîrî Baba, zaman zaman 15. asırda 
Merzifon’da yaşamış bulunan ve bir 
Kalenderi dervişi olduğu düşünülen 
Pîrî Baba’yla (Şahin, 2007: 280) 
karıştırılmaktadır. Ancak bu iki 
tarihi şahsiyet arasında eldeki 
verilere göre isim benzerliği dışında 
ne soy ne de temsil ettikleri yol ve 
erkân bakımından bir bağ yoktur. 

TEKKEDEN ÇAMLIĞA PİRİ BABA TEKKESİ
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Pîrî Baba Tekkesi, 16. yüzyıl Rum 
Evkaf kayıtlarında “Vakf-ı zâviye-i 
Baba Pîrî, derbâlâ-yı şehr-i Çorum” 
(Taş, 1998: 212) ve “Baba Pîrî 
zaviyesi”şeklinde geçmektedir 
(Defter-i Mufassal-ı Liva-i Çorum 
s. 18). Tekkeye ait en eski tarihli 
vakfiyenin H. 768 (M. 1366/1367) 
tarihli olup Pîrî Baba’nın ismini 
taşıdığı düşünülürse Şeyh 
Zeynüddin zamanında tekke 
kurulmuş olsa bile bir vakfının 
henüz bulunmadığı anlaşılmaktadır. 
Yine buradan hareketle büyük bir 
ihtimalle Pîrî Baba bu tarihlerde 
hayatta olsa da şeyhi Zeynüddin 
daha öncesinde vefat etmiştir. 
Bununla birlikte yine söz konusu 
vakfiye tarihinden yola çıkarak 
Şeyh Zeynüddin’in Çorum’a en 
erken 13. yüzyılın sonlarında gelmiş 
olabileceği tahmini de yürütülebilir. 
Şu halde Çorum-Samsun güzergâhı 
üzerinde olup, o dönemlerde şehrin 
dışında, çeperlerinde kalan bugün 
ise Pîrî Baba Çamlığı ile Bahçelievler 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
bulunduğu yerleşkenin bir kısmını 
da içine aldığı anlaşılan tekke 
külliyesinin, 14. yüzyıl ortalarında-
ki daha öncesinde de olabilir- 
faaliyette olduğundan şüphe yoktur. 

Pîrî Baba tekkesinin kurulduğu 
tarihten itibaren Şeyh Zeynüddin’nin 
soyunun idaresinde kaldığı 
kayıtlardan anlaşılmaktadır (BOA. 
C. EV. Nr. 512/25886, M. 2 Mayıs 
1783). Aslında bu durumun tescili 
Pîrî Baba’nın da Şeyh Zeynüddin’in 
soyundan olma ihtimalini hemen 
hemen kesinleştirmektedir. Nitekim 
19. yüzyılda da tekkenin postnişin 
ve mütevellîlik görevlerini Veysel 
Karânî evlâdından Seyyid Murad, 
Ahmed, Hasan ve Hızır halifelerin 
yürüttükleri görülmektedir ki bu 
aileden gelenlerden atamalar daha 
sonraları da aynı şekilde devam 
etmiştir (BOA. C. EV. Nr. 141/7045, 
M. 28 Ağustos 1832; ÇŞS. Nr. 8, 
Hük. 91, s. 62).

Pîrî Baba tekkesinin klasik Türk 

İslam tekke ve zaviye mimari 
dokusuna ve misyonuna sahip 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira 
tekke hemen bütün benzer yapılarda 
olduğu gibi yolun ulu şeyhinin 
kabri/türbesi; gelip giden yolculara, 
ulahlara, tüccarlara, kimsesizlere, 
fakirlere bedava yeme içme ve 
konaklama hizmeti verilen bir imaret 
(İE. EV. Nr. 46/5187, M. 6 Ekim 
1839); tarikatın yol ve erkanının 
bir şeyhin riyasetinde sürdürüldüğü 
tekke/zaviye ve günlük ibadetlerin 
yürütüldüğü mescitten oluşan bir 
külliyeye haizdi. Şeyh Zeynüddin, 
buradaki kabristanda metfun 
olup üzerinde ahşap bir türbe 
bulunmaktaydı. Nitekim onun 
hizmetinde bulunan halifesi Pîrî 
Baba da vefatı ardından yanına 
defnedilmiş ve zamanla tekkenin 
etrafında bir mezarlık oluşmuştur 
(Ali İzzet Efendi, 1997: 66). Bütün 
tekke ve zaviyeler gibi haftanın 
belli başlı günlerinde muhtemelen 
özellikle Cuma akşamları ve Cuma 
günleri Pîrî Baba tekkesinin 
de kapılarını halka açtığından, 
şehirden insanların buradaki 
sohbetlere ve zikir ayinlerine 
katıldıklarından, kendilerine 
ikramlarda bulunulduğundan şüphe 
yoktur. Yine hemen birçok tekkede 
görülen bazı hastaların türbeyi 
ziyareti, postta oturan şeyhten 
dua talebi gibi hususlar Pîrî Baba 
tekkesi için de söz konusu olmuştur. 
Nitekim Ali İzzet Efendi’ye göre 
burasını daha çok baş ağrısı çeken 
hastalar ziyaret etmekteydi (1997: 
66).

Tekkenin Çorum ve civarında ifa 
ettiği sosyo-ekonomik ve sosyo-
kültürel görevler dışında Çorum-
Samsun (Karadeniz), Çorum-
Amasya (uzunca bir dönem şehzade 
sancağı) ticaret ve ulaşım güzergâhı 
üzerinde bulunması nedeniyle de 
zamanla öneminin daha da arttığı 
söylenebilir. Nitekim tekke vakfına 
tahsis edilen arazilerden bahsedilen 
kayıtlardan tekkenin sosyo-

ekonomik yapısının bir hayli güçlü 
olduğu anlaşılmaktadır. Zira Pîrî 
Baba tekkesinin o dönemlerde güney 
tarafında harman yerinde bulunan 
ve “döl ağılı” diye tabir edilen yerden 
başlayarak, güney yönünden gelen 
Melik Gazi kuru çayının kıblevî 
tarafından, tekke civarında bulunan 
kabristan ve doğu tarafında Melik 
Gâzî yönünde olan bağların güney 
tarafında vaki Kanlıpınar, Evkaya 
ve Sıklık deresinden gelerek, Kâfir 
deresinden Eski kışla tarafına 
ulaşan ve adı geçen döl ağılıyla 
son bulan hudut ile çevrilmiş arazi 
mahsulüne ait öşrün yarısının 
öteden beri zaviyenin vakfına 
tahsis edildiği görülmektedir (ÇŞS. 
d.7, s. 237, h. 326, M. 1712/1713). 
Anlaşılacağı üzere söz konusu 
arazi o gün için Çorum’un önemli 
bir kısmını çevreleyen geniş bir 
arazidir. Kaldı ki bundan başka 
zaviyenin Paşa, Ezil, Serpin 
köylerinde de vakıf arazilerinin 
bulunduğu bilinmektedir (Korkmaz, 
2003: 124). Tekkenin bu denli geniş 
vakıflara ve gelirlere malik olması 
gerek farklı tarikat çevreleriyle 
gerekse resmi makamlarla 
zaman zaman bir takım nüfuz 
mücadelelerine de yol açmıştır (Işık, 
2017: 136-145). Nitekim 18. yüzyıl 
başlarında Çorum Mal Müdürü 
vekilince tekkenin öşür gelirlerine 
bir müdahalede bulunulmuş ancak 
tekke idaresi meseleyi mahkemeye 
taşımış, sonuç olarak şehirde 
çok önemli görevler ifa eden 
tekkeye yapılan bu müdahale, kadı 
maharetiyle engellenmiştir (ÇŞS. 
d.7, s. 237, h. 326). 

Tekkenin mescidinin 1832 yılında bir 
minber konulmak suretiyle camiye, 
kamuya açık bir ibadethaneye 
dönüştürüldüğü görülmektedir. 
Böylece Cuma namazları da 
kılınmaya başlanan camii ortak 
paydasında kamu idaresi, halk ve 
tekkenin bir araya geldiği ve daha 
fazla kaynaştığı söylenebilir. Zira 
her ne kadar mescit, camiye çevrilse 
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de tekkedeki iktidarı temsil eden 
postnişin ve mütevellilerin rızası 
alınmadan söz konusu camiye hatip 
ya da görevli atanmadığı kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. Yani tekke idaresi ile 
camii görevlilerinin uyum içerisinde 
bulunmalarına, tekke için sorun 
çıkartmayacak bir kimliğe sahip 
olmalarına dikkat edilmiştir. Nihayet 
camiye hatip olarak ilim sahibi, 
faziletli, ariflerin başı, erenlerin delili 
şeklinde taltif edilen ve sufî meşrep 
bir kişiliğe yani tekkeyle uyumlu 
bir kimliğe haiz olduğu anlaşılan 
Derbendi el-Hac Hüseyin Efendizâde 
Abdurrahman Halife atanmıştır (C. 
EV. Nr. 141/7045, M. 28 Ağustos 
1832).

Pîrî Baba Tekkesi, tekke ve 
zaviyelerin kapatıldığı 1925 yılına 
kadar beş buçuk asrı aşkın bir 
süre hizmet vermiştir. Söz konusu 
tarihten itibaren faaliyetleri 
durdurulan tekke ve türbe kaderine 
terk edilmiştir. Evkâf Umum 
Müdürlüğü’nün Pîrî Baba kabristanı 
ve bu kabristan dâhilindeki cami ve 
türbenin bulunduğu yerin bölünerek 
Çorum Belediyesi’ne ve muallim 
mektebi yapılmak üzere İl Özel 
İdaresi’ne devrini/satışını Bakanlar 
Kurulu’na teklif ettiği, teklifin 
27.11.1929’da kabul edildiği ve bu 
yerlerin söz konusu karara bağlı 
olarak 04.09.1942 yılında satıldığı 
kaydedilmiştir (Erkoç, 2015: 277). 
Nihayet içinde Şeyh Zeynüddin 
ve Pîrî Baba’nın kabirlerinin de 
bulunduğu mezarlık kısmı, Baha 
Çorbacıoğlu’nun Belediye Başkanlığı 
döneminde bir parka (Pîrî Baba 
Parkı) dönüştürülmüştür. Zira izahı 
güç bir kararla burada bulunan 
mezarların Ulu Mezara taşınması 
için halka duyurular yapılmış, 
insanlar yakınlarının mezarlarını bir 
şekilde kendilerine gösterilen yere 
taşımışlardır (Erkoç, 2015: 276). 

Pîrî Baba tekkesi, 14. yüzyıl gibi çok 
geç bir döneme ait olup şüphesiz 

Çorum’un tarihi siluetinin, otantik 
mimari dokusunun çok önemli 
bir parçasıydı. Zira Kale ve Ulu 
Cami gibi o dönemlerden kalan 
en nadide parçalardan birisiydi. 
Bugün estetikten uzak beton yapılar 
arasında da olsa söz konusu camii, 
mescit, medrese, tekke, zaviye, 
dergâh, kütüphane, han, hamam, 
çarşı, bedesten gibi yapıların varlığı 
hem tarihi ve kültürel mirasın 
korunması hem de gelecek nesillere 
görerek, dokunarak, hissederek 
geçmişleriyle bir bağ kurmalarına 
imkân sağlanması bakımından 
büyük önem taşımaktadır. Ancak 
ne var ki maalesef Çorum’da dâhil 
birçok şehrimizde tarihi ve kültürel 
mirasımız layıkıyla korunamamış 
modernitenin çarkları arasında 
öğütülerek zayi edilmiştir.
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Çorum Sürgünü:
REFİK HALİT KARAY

Ali ALAKOÇ

C umhuriyetin ilk yıllarında da 
sürgün cezası “hapis cezası 
sonrası zorunlu ikametler” 
ve “siyasi amaçlı zorunlu 

iskânlar”  olarak uygulanmıştır.

Çorum’un bu dönemde Anakara 
Vilayetine bağlı bir Sancak olması, 
kıyı şeridinde bulunmaması, 
özellikle önemli karayolu, demiryolu 
gibi merkezi yol ağlarına olan 
uzaklığı, askeri sevkiyat noktasında 
bulunmaması gibi nedenlerden dolayı 
Çorum, adeta bir sürgünler şehri 
olmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında 
düşman devletlerinin tebaasına 
yönelik sürgünler, Çerkes 
sürgünleri, 2. Dünya Savaşı 
sırsındaki Almanların enterne 
edilmesi, Refik Halit Karay, Ref’i 
Cevat Ulunay, Hüseyin Cahit 
Yalçın, Orhan Kemal, Kemal Tahir, 
Abidin Dino gibi birçok isim bir 
dönem Çorum’da sürgün cezalarını 
çekmişlerdir.

İşte bu yazımızda 1916 yılında 
Çorum’da sürgünde bulunduğu 
dönemde iki hikâye yazan Refik 
Halit Karay’ın sürgün yaşamını 
konu alacağız. 

Refik Halit, 15 Mart 1888 yılında 
Beylerbeyi'nde doğmuştur. 
18. yüzyıl sonlarında bir kolu 
Mudurnu'dan İstanbul'a göçen 
Karakayış ailesinden Serveznedar 
Mehmed Halid ile Kırım Hanı 
Giraylarından Nefise Ruhsar 
Hanımın oğludur.

"Galatasaray Lisesi" ve "Hukuk 
Fakültesinde" de okuyan Refik 
Halit Karay, Meşrutiyet sıralarında 
gazeteciliğe başlamıştır. 

Refik Halit'in basın hayatında 
tanınmasını ve şöhret bulmasını 
mizahi yazıları sağlar. Refik Halit, 
bir röportajında “şöhretimi “Kirpinin 
Dedikleri” başlığı altında “Şehrah” 
Mecmuasında yaptım. Sonra “Kalem” 
ve “Cem” Mecmualarında devam ettim. 
Sinop’ta sürgünde iken Ali Kemal’in 
“Peyam” gazetesine “Aydede” takma 
adıyla yazılar yazdım.” diyecektir.

İttihat ve Terakki’cilerin 
başarısızlıkları Refik Halit gibi 
yazarların eleştirilerine neden 

olur. Hatta Refik Halit, Minelbab 
İlelmihrab kitabında Cemal Paşa 
ile tanışmasında bu konu hakkında 
“Refik Halit Bey! Siz bize çok fenalık 
ettiniz. Kaleminiz bizi çok hırpaladı 
ve haysiyetimizle çok oynadı. 
Binaenaleyh aramızda hâlâ bunu 
unutmamış mühim, pek mühim zevat 
vardır. (Talat Paşa ile Doktor Nazım 
Bey’i kastediyordu.)” diye yazacaktır.

Ancak Refik Halit, Minelbab 
İlelmihrab adlı kitabında Sinop'a 
sürülmesini, yazdığı “Talat Paşa: 
"Hırkaya alışanlar birden bire frak 
giyerlerse gülünç olurlar dediğimin 
cezasını pek tesirli seçmişti. Zira 
beni menfaya (sürgüne) bu cümlem 
göndermiş bu cümlem yüzünden 
menfam (sürgünüm) beş sene 
uzamıştı.” diye anlatmıştır.

Sinop'a sürgün olarak giden Refik 
Halit, buradan Çorum’a gönderilmesini 
şöyle anlatacaktır: " ... Birinci Cihan 
Harbi patladı; pahalılık başladı; daha 
kötüsü Rus torpidoları ikide bir 
limana girip deniz vasıtası namına 
bulduğunu batırdı. Menfilerden 
(sürgünlerden) çoğunu affedip 
İstanbul'a gençleri askere aldılar. 
Kasabada en ziyade mimlenmiş, o 
meyanda ben kaldım. Kalanları da 
sahil şehrinde barındırmayı mahzurlu 
gördüklerinden 1916 yılında Çorum'a 
yolladılar.”

Yine Ref’i Cevad Ulunay Milliyet 
Gazetesindeki 1965 tarihli köşe 
yazısında “İttihatçılar 1. Dünya 
Harbine girdiler, iki de bir de Rus 

Sinop, Çorum, Bilecik sürgünleri nedeniyle yaşadığı Anadolu’daki sıradan insanları anlatan Memleket 
Hikâyeleri isimli eseriyle Türk Hikâyeciliğini Anadolu’nun gerçek yüzüyle tanıştıran, Bugünün Saraylısı, 
Nilgün, Çete gibi film ve dizi olarak ekranlara gelen romanların yazarı, Milli Edebiyat akımının öncüsü Refik 
Halit Karay’ın yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tam 22 yılı sürgünde geçen hayat hikâyesi…

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kuruluş yıllarında fethedilen yerlere imar ve güvenlik amacıyla Osmanlı 
tebaasından halkın yerleştirilmesi amacıyla başlayan sürgün, daha sonraki yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun 
gerileme dönemine girmesiyle beraber ceza sistemi olarak uygulanmaya devam etmiştir.
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Donanması Sinop’u topa tutuyordu. 
İttihat ve Terakki’nin 1.400 kişiye 
varan sürgünleri tahliye edip 
Çorum’a göndermek üzere deste 
başı olarak ayırdığı 28 kişi içinde 
beraberdik. Sinop’tan Çorum’a 
yaysız Tatar arabalarıyla silahlı ve 
süvari jandarmaların muhafazasında 
Çorum’a sevk edildiğimiz zaman, 
O’nun bindirildiği arabanın 
tentesinden baktım, rengi sapsarı idi. 
Hiç bir zaman terk etmediği vakur 
edasıyla;

---- Yapsınlar bakalım; dedi, onların da 
sonunu göreceğiz!”

İşte Refik Halit Karay ve Refi’ 
Cevad Ulunay bu şartlarda Çorum’a 
gelirler. Çorum’a geldiklerinde 
Refik Halit,  “Beni tâ Çorum’a, 
yani anavatanın top sesi gelmez 
cenk avazesi işitilmez bir emniyetli 
merkezine yerleştirdiler. Ah Çorum, 
o ne huzurlu yerdi!” diyecektir. 

Refik Halit, Çorum’da iken 
annesi Kırım Hanı Giraylarından 
Nefise Ruhsar ve babası Karakayış 
ailesinden Serveznedar Mehmed 
Halid ziyaretine gelir. Bu ziyareti 
Refik Halit, Bir Ömür Boyunca isimli 
eserinde şöyle yazacaktır.

“… Gene sırtladık yatağı. Her gün bir 
hana serip kaldırıyordum. Ser yatağı, 
topla yatağı! Nihayet Çorum. Artık 
kendi evimdeyim, önce hizmetçim, 
sonra ailem o işle meşgul.”

Refik Halit Karay’ın annesi Nefise 
Ruhsar Hanım, o günlerde 
rahatsızlanır ve yeterli tedavi 
imkânı bulunmadığı için Çorum’da 
vefat ederek Hıdırlık Mezarlığına 
defnedilir.

O zamanlar İmparatorluğun çöküş 
zamanlarıdır. Her yerde olduğu gibi 
Anadolu’da da bir başıbozukluk 
hâkimdir. Anadolu’ya atanan 
idareciler, memurlar da kendilerini 
sürgüne gönderilmiş hissederler. 
Kendileri devlet memurlarıdır ama 
devlete küsmüşlerdir. Bu nedenle 
görevlerini layıkıyla yapmazlar. 
Git gide devlet idarecilerine güven 
azalmıştır... Bu şartlar altında Refik 
Halit Çorum’da sürgünde bulunduğu 

1916 yılında Sarı Bal ve Küs Ömer 
isimli iki hikâye yazar.  

Sarı Bal, Çorum’un dışında alçak 
damlı, dar sokaklı, ışıksız bir 
mahallede oturan ve insanları 
eğlendiren bir çengi olmakla beraber 
adeta kasabanın bir felaketidir. Sık 
sık taşıp köprüleri götüren Deliçay, 
damları çökerten karayel, bağları 
soyan dolu kadar zararlıdır.

Bir Mal Müdürü, Sarı Bal uğruna 
kasasında açık vererek perişan 
olmuştur. Lakin şimdiki kaymakam 
sert çıkmıştır. Polise şiddetli emirler 
vererek “İçeride yakaladığınızı 
tıkın hapse!” demiştir.   

Çorum’un ileri gelenlerinden 
biri olan Hilmi Ağa, kasabada 
çok meşhur olan ve tanınan Sarı 
Bal’ın bulunduğu eve giderek 

arkadaşlarıyla eğlenmek ister. 
Fakat Sarı Bal onlara kapıyı 
hemen açmaz. Hilmi Ağa kapıyı 
defalarca vurduktan sonra nihayet 
kapı açılır. Sarı Bal, onları içeri 
alıp eğlencelere başlarlar. Ancak 
Hilmi Ağa ve arkadaşları kapının 
geç açılmasından, Sarı Bal’ın 
hareketlerinden, isteksizliğinden 
şüphelenmişlerdir.  Aniden bir 
süre sonra kasabaya yeni gelen 
Komiser ve polisler eve baskın 
yaparlar. Polisler evde her yeri 
ararlar. Arama sırasında Hilmi 
Ağa, yerdeki yatakta Sarı Bal’ın 
iki oğlundan başka birisinin daha 
yattığının farkına varmıştır. Hilmi 
Ağa tekmesiyle yorgana vurarak 
yatan kişiyi bir tarafa fırlatır.

Bundan sonrasını, hikâyenin sonunu 
yazarın kendi kaleminden okuyalım:
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…Bu herkese aşina bir çehre idi; 
fakat bir noksanı vardı ki kimse 
tanıyamıyordu. Şaşkın, sessiz 
duruyor, dik dik bakıyordu.

Birden tanıdılar. Evet, O idi. Ta 
kendisi. Fakat hep kırmızı fesli, 
siyah setreli, vakarlı, azametli 
görmeye alıştıklarından derhal seçip 
çıkaramamışlardı. Kimse gözlerine 
inanamıyordu. Ne yapacaklardı.

… Yataktaki adam elan kımıldamamış, 
konuşmamıştı. Elan komiserle göz 
göze, dimdik bakışıyorlardı.

Ertesi günü istifa eden Kaymakam, 
İstanbul’da kendisini himaye eden 
Saraya mensup bir eski dostuna 
yazdığı mektupta:

“Durulur bir kasaba değil… İşret, 
zina, fisküfücur, ben tahammül 
edemedim” diyordu.

Lakin süratli vasıtalarla hakikatten 
haberdar edilen bu zat verdiği 
cevapta:

Şu sırada ahar (başka) bir mahalle 
tayininize imkân yoktur. Oradan 
ayrılmamalıydınız; bolluk bir 
memleketmiş; yağının, peynirinin 
nefasetini söyleye söyleye 
bitiremiyorlar. Kasabaya has bir 
nevi Sarı Bal’ın methi ise ta buraya 
kulağımıza geldi.” diyordu.

Küs Ömer hikâyesinde ise olayın 
kahramanları Zehra ve Ömer bir süre 
sonra evleneceklerdir. Ömer herkese 
benzeyen bir adam değildir. Önceleri 
arabacılık yapan Ömer, bir keresinde 
Hüsmen'in atları kendisinin atlarını 
geçtiği için atları ve yaylıyı satarak 
arabacılığı bırakmıştır.

Çocukluğunda güreşirken sırtım yere 
geldi diye alıp başını gitmiş, bütün bir 
yaz kasabaya uğramayarak bağlarda 
çakal gibi yatıp kalkmıştır. Zaten bunun 
için adına "Küs Ömer" demişlerdir. 
Şimdi ise geçimini tütün kaçakçılığı ile 
sağlamaktadır.

Ömer ile Zehra bir süre sonra evlenirler. 
Zehra, evlendiği eve eşyalarıyla birlikte 
elleriyle baktığı ve çok sevdiği kazları 
da getirmiştir. Bu kazlardan biri çok 
değerli ve iki senedir güreştiği hiç bir 
kaza yenilmemiştir.

Çevredekilerin, Eşref Ağa'nın ve 
karısı Zehra’nın baskısıyla Ömer, kaz 
dövüştürmeye karar verir. Dövüşün 
sonunda Ömer'in kazı yenilir. Ömer 
eve gelerek kısrağını alır ve başını 
alıp gider. Zehra ise bir senedir 
kocasından haber alamaz.

Refik Halit, bu hikâyesinde yenilgiyi 
kabullenemeyen, arkadaşları 
içerisinde yenilerek onurunun 
zedelendiğini düşünen bir insanın 
yaşantısından kesitler sunmaktadır.

Yazar, her iki hikâyesinde 
de Anadolu insanını ve sosyal hayatı 
üzerine anlatımlar yapıyor, yaşayan 
yerli insanları, çevreyi, kasabayı 
görülmemiş bir canlılıkla aktarmayı 
başarıyor.  

Refik Halit, hikâyelerinde 
Anadolu’dan öyle gerçekçi anlatımlar 
yapar ki, bu özelliği ile köy ve 
köylüyü, Anadolu insanının günlük 
yaşantısını sürdüren sıradan insanı 
anlatma akımının öncüsü olur. 

Refik Halit Karay, hayatının 22 yılını 
sürgünlerde geçirmiş bir yazardır. 
Bu sürgünlerin bir meyvesi olan 
Memleket Hikâyeleri’nde, Türk 
hikâyesini Anadolu’nun gerçek 
yüzüyle tanıştırmayı başarmıştır.

Refik Halit, yaşadığı dönemi çok 
sert eleştirmesine rağmen kullandığı 
üslubun yumuşaklığı nedeniyle 
toplum tarafından kabul görmüş bir 
yazardır. Yazılarını, eleştirilerini, 
hikâyelerini yumuşak ve ironik bir 
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dille yazmış olmasına rağmen çok 
etkili bir yazar olmayı başarmıştır.

Refik Halit annesinin ölümünden 
sonra Çorum'dan Ankara’ya naklini 
ister. Ankara Valisi Reşat Bey’in de 
izin vermesiyle Ankara'ya nakledilir. 
Daha sonra ise Bilecik’e oradan da 
Ziya Gökalp’in araya girmesiyle 
İstanbul’a geri dönecektir.

İstanbul’da çeşitli mecmua ve 
gazetelerde yazı yazan Refik Halit, 
Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın 
kurulmasıyla bu partiye girer. Daha 
sonra iktidara gelen Hürriyet ve İtilaf 
Fırkası tarafından 14 Nisan 1919 
yılında Posta Telgraf Umum Müdürü 
yapılır.

Bu dönemde Refik Halit, Damat 
Ferit Paşa hükümetinin bir memuru 
olarak Redd-i İlhak, Teşkilat-ı Milliye, 
Müdafaa-i  Hukuk  Cemiyetleri ile 
Erzurum Kongresine katılanların 
telgraflarını, kısaca Anadolu’da 
başlayan Milli Mücadele Hareketinin 
haberleşmelerini yasaklar.

Refik Halit, Milli Mücadele hareketinin 
başarılı olması, yakın arkadaşı 
gazeteci Ali Kemal’in tutuklanması 
üzerine 9 Kasım 1922’de Pierre Loti 
vapuruyla ailece Beyrut’a kaçar. 

Lozan Antlaşması dâhilinde sürgün 
edilecek insanlarının sayısının 150’yi 
geçmeyecek şekilde öngörülmüş olması 
nedeniyle Refik Halit tarihimizde 
150’likler diye anılan listeye eklenerek 
16 yıl sürecek Beyrut-Halep sürgün 
hayatı başlar.

17 Temmuz 1938 tarihinde ise af 
kanununun yürürlüğe girmesiyle 
yurda gelen Refik Halit Karay, önce 
Tan Gazetesinde yazılar yazar, 
sonra da Aydede adlı gazeteyi tekrar 
çıkarmaya başlar.

Atatürk’e muhalifliği konusunda Halit 
Refik Karay; “Ben İttihat ve Terakki 
Partisine muhaliftim. Atatürk’e 
muhalefetim oradan gelir. İttihat 
ve Terakki’yle çalıştığı için uzak 
kaldım. O da bir sure sonra onlardan 
uzaklaşınca, O’nun yanına geldim. 
Sonradan anladım ki, O da onları 
(İttihat ve Terakki) temizlemeye 
karar vermiş.”

Refik Halit Karay, 2. Meşrutiyet 
sonrasında Hüseyin Cahit Yalçın’ı 
mebus seçilmesi nedeniyle isimsiz 
bir mektupla kutladığını anlatırken 
Bir Ömür Boyunca adlı eserinde olayı 
şöyle anlatmaktadır. 

“Evet, son yıllarında bazı toplantı 
ve lokantalarda karşılaşınca 
Hüseyin Cahit Yalçın’la görüşürdük; 
hatta bir gün Karpiç Lokantasında 
karşılaştığımızda bana;

---Çorumlular, bana bütün sürgünler 
içinde sizden başka kimsenin iyi bir 
isim bırakmadığını söylemişlerdi” 
demiştir. 

Oysa Beni, Çorum’a yollayan 
hükümetin erkânından biri de kendisi 
idi, hâlbuki O’nu yollayan benimki 
değildi.

Hoş O’nu da (Hüseyin Cahit) Beni 
de sürgüne yollayanlara ikimiz de 
müteşekkir kalmıştık. O, sürgünde 
bulunduğu için İstiklal Mahkemesi’nde 
beraat etmişti, ben de yine sürgün 
olduğumdan dolayı cephelere sevk 
edilmemiştim.”

Yurda döndükten sonra siyaseti 
bırakan, çeşitli gazetelerde 
romanlarını yayınlayarak hayatını 
sürdüren Refik Halit Karay, Yezidin 
Kızı, Çete, Sürgün, Nilgün, Bugünün 
Saraylısı, Gurbet Hikâyeleri gibi birçok 
eser bırakmıştır. Eserlerinden bazıları 
film, televizyon dizisi yapılan Refik 
Halit Karay, 18 Temmuz 1965 yılında 
İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

Kaynakça:
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İnkılap Yayınları

KARAY, Refik Halit, Gurbet Hikayeleri, 
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Roma döneminin hekimi ve 
farmakolojinin kurucusu olarak 
kabul edilen Dioscorides, 
defneyapraklarının mide, 
ağız yaraları, iltihap ve akrep 
sokmalarında kullanıldığını 
belirtmiştir. Yapraklarının özsuyu 
antiseptik olup, karın ağrısı, 
romatizma, adale uyuşması 
hastalıklarında ağrı kesici olarak 
kullanıldığı gibi soğuk algınlığı, 
siyatik, şeker, kulunç ağrısı, uyuz, 
çıban, basur, öksürük ve ülser 
hastalıklarının tedavisinde de 
yararlanılmıştır. Günümüzde ise 
defne tohumlarının ve yağının kas/
eklem hastalıklarının tedavisinde 
kullanılması, antik dönem ve 
sonrasında defnenin kas gücüyle 
görev yapan savaşçı insanlara 
özgü olarak atfedilmesinin 
nedenlerinden biri olabilir.

İnsanoğlunun ilk dönemlerinde 
birincil iyileştirici etkenlerin 
“Büyücü-Şifacılar” olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca büyücüler 
farmakolojik çalışmalar yaparak 
şifa veren ve zehirleyici etkisi 
bulunan bitkileri tespit etmişlerdir. 
İlk ilaçlar da şüphesiz bu kişiler 
tarafından bitkiler veya bitkisel 
kökenli maddelerden yapılmıştır. 
Böylece bitkisel drogların kullanılışı 
da başlangıçta “büyü” ile beraber 
olmuştur. İlk insanlar hastalığın 

sebebini fena ruhlara, tabiat 
olaylarına ve tanrıların insanları 
cezalandırma isteği gibi insanüstü 
kuvvetlere bağladıkları için şifa ile 
büyü de iç içe girmiştir.

Hititlerin yaşadığı coğrafya olan 
Anadolu’da 12.000 (tür, alt tür, 
varyete) civarında bitki türünün 
olduğu tahmin edilmekte ve 
bitkilerin üçte birini endemik 
türler oluşturmaktadır (Avcı, 
2005, s.28). Bu bitkilerden 500 
kadarının ise tedavi amaçlı 
kullanıldığı bilinmektedir. Anadolu 
halk hekimliğinde ilaç yapımında 
bu bitki türleri kullanılmaktadır. Bu 
bitkiler, Anadolu’da yetişen bitkiler 
ve komşu memleketlerden getirilen 
bitkiler olarak ikiye ayrılabilir. İlaç 
yapımında kullanılan temel Anadolu 
bitkilerinden odunsu olanlar kayın, 

kavak, kestane, söğüt, ceviz, zeytin, 
hurma, çam, kızılcık ve kızılağaçtır. 
Bunların meyve, yaprak, kök ve 
kabukları kullanılmaktadır. Otsu 
bitkiler ise otlar, kökler, tohumlar, 
çiçekler, yosunlar ve baharatlar 
olarak tasnif edilmektedir.

Hitit tabletlerinde kayıtlı 
reçetelerde adamotu, alıç, 
aksırıkotu, arpa, badem, banotu, 
buğday, defne, dişotu, hardal, 
haşhaş, kayısı, köknar, mazı, 
mersin, meyankökü, safran, 
sarımsak, sedir, selvi soğan, üzüm, 
zeytin gibi Anadolu’da yetişen 
bitkiler yanında abanoz gibi dış 
ülkelerden getirilen droglara da 
rastlanmaktadır. Hititler, “alanza” 
adını verdikleri defne ağacından 
ilaç elde etmişlerdir. 

GÜNÜMÜZDE ‘‘DEFNE’’, HİTİTLERDE ‘‘ALANZA’’
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Prof. Dr. Ebru GÖKMEŞE

İnsanoğlu varoluşundan itibaren bitkilerden ve ağaçlardan yararlanmaya çalışmıştır. Doğadan topladıkları 
yabani bitkileri kullanarak başlattıkları bu süreç, en çok kullandıkları bitkilerin tarımını ya da ticaretini 
yapmaları ile devam etmiştir. Hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkileri inceleyen araştırmalar önemli 
hale gelmiştir. Bunlardan biri olan defne ağacının, (Laurus nobilis) anavatanı Anadolu ve Balkanlar’dır. 
“Defne” kelimesinin kaynağı antik Daphne ifadesidir. Anadolu’nun özgün biyolojik ve kültürel sürekliliğinin 
kaynaklarından biri olarak sayılabilir (Torlak, 2011, 475-495). Kökeni Anadolu olan ve etkili bir kokuya sahip 
olan defnenin, Anadolu kökenli kültürleri etkilemesi de kaçınılmazdır. Defne, muhteşem kokusu ve farklı 
görünümüyle Anadolu uygarlıklarında yer edinen ender ağaçlardandır. Bu nedenle adı binlerce yıldan beri 
değişmemiş, ismi farklı kültürleri de birbirine bağlamıştır. Defne ağacı Anadolu’da halk ilaçları yapımında 
kullanılmıştır.
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Hititlerin Güneş Tanrıçası 
törenlerinde kullandığı güneş kursu 
motifi, defneyaprağı dallarıyla 
tamamlanmıştır. Hititler, hastalığı 
Tanrıların insanları cezalandırması 
olarak kabul ettiklerinden 
tedavide sihir ve ilacı bir arada 
kullanmışlardır. İlaçların çoğunu 
bitkisel droglar (Hititçe Waşşi) 
teşkil etmektedir.

GIŠalanza(n)- “defne ağacı, defne 
bitkisi”

Hititçe Metinlerde “Ša-la-an-za-aš-
ša wa-ar-hu-iš” olarak geçmektedir. 
warhui- “ormanlık, makilik” 
anlamlarına gelmektedir. Burada 
ormandaki Defne ağaçlarından 
bahsedilmektedir. (Friedric, 1975: 
56; Ünal, 2007: 787).

Anadolu’da başlayıp 
Mezapotamya’ya uzanan defne 
serüveninde ilgili çalışmalara, Ebû 
Bekr Muhammed bin Zekeriyya er-
Râzî’nin (865-925), kaynaklarında 
da rastlanmıştır. Horasan’ın Rey 
şehrinde doğmuş olan Er-Râzî 
edebiyat, kimya ve felsefe ile 
uğraşan ayrıca tıp eğitimi de olan 
bir ilim adamıdır. 56'sı tıp 21’i 
kimya olmak üzere yaklaşık 232 
eser bırakmıştır. İlk defa kimyayı 
tıp ile birleştiren Er-Râzî kimyada 
çığır açan kişi olarak tanınmıştır.

Asırlar boyunca Avrupa’ya ders 
veren kimyager ve hekim olan 
Er-Râzî, Tahran’a yakın Rey’de 
doğup Bağdat’ta vefat etmiştir. 

Asıl adı Ebubekir Muhammed bin 
Zekeriya’dır. Doğum yerinden dolayı 
Râzî adını almıştır. Sülfürik asit, 
etil alkol, antiseptik vb. kimyasal 
maddeleri keşfetmiştir. Devrinin 
en büyük bilginidir. Doğum günü 
olan 27 Ağustos İran’da her sene 
Tıp Bayramı olarak kutlanır. 230 
kitabı vardır. Bu kitaplardan 12 
adedi kimya eseridir. Kitab–ül Esrar 
(Sırların Kitabı) adındaki en meşhur 
Kimya kitabı, 14. asra kadar Kimya 
ilminin baş eseri olarak Batı’da 
okutulmuştur. 

Râzî’nin vaka temelli yazılmış 
Kitâbü’t-Tecârib adlı Arapça 
eserinde çocuk hastalıkları ile ilgili 
vakalar bulunmaktadır. Râzî’nin 
Kitâbü’t-Tecârib (Deneyimler Kitabı) 
adlı kitabı, hasta tedavisindeki 
klinik uygulamalarını göstermesi 
bakımından oldukça önemli bir 
eserdir. Arapça yazılmış olan 
bu kitabın bir nüshası İstanbul 
Topkapı Sarayı Kütüphanesinde 
bulunmaktadır. Bursalı Ali Münşî 
tarafından XVIII. Yüzyılda 
Türkçeye çevrilen bu eserin, üç 
çeviri nüshasından birisi İstanbul 
Süleymaniye Kütüphanesinde, diğeri 
İstanbul Bayezit Kütüphanesinde ve 
üçüncüsü ise Çorum Hasan Paşa 
Yazma Eserler Kütüphanesinde 
bulunmaktadır (19Hk19111/2009). 
Bu vaka temelli eserde Er-Râzî, sar’a 
hastası olan üç yaşında bir çocuğu 
tedavi ederken defne kullandığından 
bahsetmektedir (Acıduman, 2012, 
216-234).
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Kalenin Ulaştepe Mahallesi’ne 
bakan tarafında kaya 
üstünde bulunan şapka 
büyüklüğünde birtakım 

çukurlar vardır. Yaşlılar bunların Hz. 
Ali’nin atının ayak izleri olduğunu 
söylerler. Anlattıklarına göre Hz. 
Ali, Hristiyanlarla savaşmak üzere 
şehrimize gelmiş ve atıyla birlikte 
Yivlik Kayasından kaleye atlamış. 
O çukurlar, işte o zaman atının ilk 
bastığı yerlerde oluşmuş.

Türkiye’de Zengibar Kalesi adı verilen 
çok sayıda kale vardır. İskilip Kalesi 
dışında; Malatya Darende’de, Kayseri 
Yeşilhisar’da, Isparta Şarkî Karaağaç 
Muratbağı Köyü’nde, Konya Bozkır 
İlçesi yakınlarındaki antik İsaura 
kentinde bulunan kalelere de Zengibar 
Kalesi denildiği bilinmektedir. Acaba 
bunlardan hangisi gerçek Zengibar 
kalesidir? Veya bunların hepsine 
de eskiden Zengibar Kalesi  mi 
denilmekteydi? Biz bu yazımızda bu 
konuya açıklık getirmeye çalışacağız.

Zengibar kelimesi zeng ve bar 
kelimelerinden meydana gelmiş 
Farsça bir tamlamadır ve “Zencilerin 
yaşadığı topraklar veya karalar 
(siyahîler) memleketi” anlamına 
gelir. Bu anlamda, dünyadaki tek 
ülke ve şehir olarak Afrika kıtasının 
Hint Okyanusu içinde yer alan 
Zanzibar (Zengibar) şehri ve adasını 
gösterebiliriz. Türkiye’de Zengibar 
kalelerinin bulunduğu hiç bir şehirde 
istisnalar dışında zenci nüfusu 
yaşamamış olduğuna göre bu kalelere 
Zengibar isminin bu nedenle verilmiş 
olması mantıklı değildir.

O halde bu kaleler niçin Zengibar ismi 
ile anılır? Bu konuyu birazda tarihin 
derinliklerinde aramanın doğru 
olacağı kanısındayız.

1071 yılında Malazgirt Savaşı 
neticesinde Anadolu Türklere açılmış 
ve hızla Türkleşmeğe başlamıştır. 
Selçuklu komutanı Kutalmışoğlu 
Süleyman 1075 yılında İznik’i 
Bizans’tan alarak şehri başkent yapar 
ve Anadolu Selçuklu Devleti böylece 
kurulmuş olur.

Avrupa’da yaşayan Hristiyan devletler 
Anadolu’nun ve Hristiyanlarca kutsal 
sayılan Ortadoğu’daki toprakların 
Türklerin ve Müslümanların eline 
geçmesi üzerine harekete geçerek 
Haçlı Seferleri dediğimiz ve 1095 ten 
1270’lere kadar süren bir dönemi 
başlatırlar. İki yüzyıl kadar devam 
eden bu savaşlar sırasında pek çok 
kan dökülür. 

Anadolu’da Kılıç Arslan 
komutasında Anadolu Selçukluları, 
Danişmentliler, daha sonraları da 
Musul Atabeylerinden Zengiler ve 
Selahattin Eyyubiler  kendilerinden 
kat be kat güçlü olan Haçlı ordularıyla 
kahramanca savaşırlar. Birinci Haçlı 
Seferi’nde Kılıçaslan ve kuvvetlerince 
yıpratılmalarına rağmen bir türlü 

durdurulamayan Haçlılar, Anadolu 
Selçuklu Devletinin başkenti İznik’i 
alınca, başkenti Konya’ya taşınır. 
Aynı kuvvetler daha sonra Urfa’yı da 
ele geçirir ve burada Urfa Kontluğu 
adıyla bir devlet kurar ancak 1144 
yılında Musul Atabeyi İmadeddin 
Zengi Urfa’yı Haçlılardan geri alır. 
İkinci seferde Urfa’yı tekrar ele 
geçiren Haçlılar şehri çok fazla 
ellerinde tutamazlar. Bu defa Nureddin 
Zengi ani bir baskınla Urfa’yı tekrar 
fetheder. İşte bu zaferler Zengilere 
İslâm dünyasında haklı bir şöhret 
kazandırır ve isimleri Anadolu’da 
efsaneleşir.

1164 yılında Danişment Beyi Yağı 
Basan ölünce aile içinde taht için 
çatışmalar başlar. Durumdan 
yararlanmak isteyen II. Kılıç Aslan, 
Sivas’a kadar Danişment topraklarını 
ele geçirir. Bunun üzerine Danişment 
prensleri Nureddin Mahmud Zengi’ye 
sığınırlar ve ondan yardım isterler. 
Zengi, ordusuyla Anadolu’ya gelir. 
II. Kılıç Arslan barış ister ve 
Danişment topraklarından çekilir. 
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ZENGİBAR KALESİ
Mürsel SÜMER

"Zengibar Kalesi alındı mııııı...? Yedi kulplu kazan bulundu muuuuu...?" 

İskilip’in sembollerinden biri olan kalesine eskiden beri halk arasında "Zengibar Kalesi" denildiğini sanırım 
pek çoğumuz bilmez.  Eskiler, kaleye Zengibar  Kalesi denildiğini ve zaman zaman kale içinden  derinden 
derine "Zengibar kalesi alındı mııııı? Yedi kulplu kazan bulundu muuuuu?”  diye bir sesin geldiğini söylerdi. 
Rivayete göre kalenin içinde yüzlerce yıl önce hapsedilmiş bir cin varmış ve bu ses ondan geliyormuş. Yedi 
kulplu kazanın da altından yapılmış olduğu söylenirdi.
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Zenginin Suriye’ye dönmesinden 
sonra da yeniden Sivas dâhil bütün 
Danişmend topraklarını zapt eder. 
Zengi, Anadolu’ya ikinci defa gelir. II. 
Kılıç Arslan tekrar barış ister (1173). 
Bu çekişme 1174 senesinde Nureddin 
Zengi’nin ölümüyle sona erer ve II. 
Kılıç Arslan Sivas Danişmentlilerini 
hâkimiyeti altına alır.

Nureddin Zengi Anadolu’ya yaptığı 
bu iki sefer sırasında pek çok kaleyi 
savaşsız ele geçirmiştir. Kanaatimce 
Anadolu’da adı Zengibar olarak 
bilinen bu kalelerden bazılarına 
Nureddin Zengi’ye atfen “Zengi’nin 
Kalesi” anlamında Zengibar ismi 
verilmiştir. Buradaki bar kelimesi 
kale anlamındadır ve bar kelimesinin 
Farsça’da daha pek çok anlamı vardır.

Tanınmış tarihçi ve tarihi roman 
yazarlarından Enver Behnan Şapolyo, 
Kılıç Aslan adlı tarihi romanında aynen 
şöyle yazıyor: “Haçlılar Suriye’ye 
girdikleri zaman Kılıç Aslan dinlenmek, 
hem de onların Anadolu diyarından 
geçip gitmeleri için ordusunu Çorum’a 

çekmişti. O zaman Çorum civarında 
İskilip şehri bulunuyordu. Bu 
kasabanın kalesi pek müstahkemdi. 
Buna Zengibar Kalesi denilmekte idi. 
Önde bir göl ve etrafında ormanlık 
vardı. Kale kumandanı da Yavusu 
Bey’di. Gül Baba denilen pîr de burada 
idi. İskilip’in etrafını da Demirci Sultan 
Dağları çeviriyordu. Bu müstahkem 
kaleye Haçlıların girmesine imkân 
yoktu. Kılıç Arslan Zengibar Kalesi’nde 
rahatça dinlendi.”

Her ne kadar sözü edilen kitap roman 
olup ilmî bir eser sayılmazsa da aynı 
zamanda iyi bir tarihçi olan Şapolyo’nun 

tarihî gerçeklere dayanmadan böyle bir 
eseri kaleme alması düşünülemez.

Biz de İskilip Kalesi’nin, yaşlı 
büyüklerimizin söylediği gibi Zengibar 
Kalesi olduğu inancındayız ve Zengibar 
kelimesinin de Musul Atabeyi olan 
Zengilerle ilgili olduğu görüşündeyiz.

Kaynakça
1. İlk Müslüman Türk Devletleri. M. Çağatay 
Uluçay. MEB Devlet Yayınları. Ankara,1975

2. Kılıç Aslan. Enver Behnan Şapolyo. Türkiye 
Yayınevi.
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Nasıl ve nerede görürsek 
görelim Korona, Hakkın 
insanlığa gönderdiği 
ibretamiz misafirlerden… 

Habersiz. Kötü huylu. Sessiz. Hızlı. 
İnsanın tabiata, insanın insana, 
hülâsa insanın hayatın her alanına 
tutumuna mukabele eden, yani 
çağın ruhuna uygun düşen bir 
misafir… Diğer bütün konuklar gibi 
bu yakıcı ziyaretçinin de talepleri 
oldu, uzun kalmamak, etrafı daha 
fazla dağıtmamak, ziyaretini kısa 
tutmak için… O, her şeyden önce 
insanı kendisiyle, zayıflığı ve 
yalnızlığıyla yüzleştirmek isteyen 
kötümser bir mizaca sahipti. 
Toplumuyla arasına mesafe koyan 
fert mevsimlerin dönüştüğünü 
gördü, tabiatın kendisi olmadan da 
akışını sürdürdüğünü, uzakların 
onsuz da renklerini muhafaza 
ettiğini, daima onsuz olamayacağını 
hatırlatsa da uzağında kalanların 
çaresiz alışkanlığını, sevdikleri 
ve sevenleri ile o uzun ayrılığa 
hazırlanışını… 

“İçimizdeki Şeytan” da Sabahattin 
Ali, acziyeti ile çarpışan kimsenin 
hâlini “Bana öyle geliyor ki hakikaten 
yapabileceğimiz tek şey vardır, o da 
ölmek.” ifadesiyle anlatır. (s. 14) Zaten 
var olan bir ölümün çağrılmasından, 
daha hızlı adımlarla yaklaşmasından 
elbette kendine bir hisse çıkarmalıydı 
Rahman’ın halifesi tayin ettiği insan. 
İşte tefekkürün mağarasına girince, 
başkalarının ölümlerini daha ince 
bir perdenin ardından seyretti insan, 
seyrettikçe kendi ölümüne yaklaştı, 
yeni bir hayat inşâ etti yakınında 
duran bu ölümle. 

Cahit Zarifoğlu’nun “İşaret 
Çocukları”nda geçen:

“ya bu kez ölenleri görmeliysek

ya sen kuş olup gitmeliysen bir trenle” 
mısraını hatırladı. Aynasına daldı 
gönül âleminin, anlamlandırmaya 
çalıştı. Hayatın sayfaları arasında 
daha sık dolaşmaya başladı 
parmakları, gözleri kelimeleri daha 
çok kovaladı. Tabiat ve insanla 
rabıtası kesilince, içinde saklanan 
kelimeleri yoklama imkânı buldu, 
çıkarıp onları usulca masaya bıraktı. 
Araya Korona girip de bireyi ıssızlığı 
ile göz göze getirince, aşkın ve 
öfkenin, hürriyet ve esaretin, şükür 
ve hasretin, cesaret ve inceliğin 
mısraını yeniden duymaya başladı… 
Yeni bir demde, yeniden…

Edebiyat yalnızlıkla beslenir, 
sessizlik söyletir. Kelimeler de uzlet 
ve sükût talep eden misafirleri 
değil midir yolculuklarımızın; her 
uğultuda kaçışan, sonra bir daha hiç 
bulunamayacak olan bir boşluğun 
kıyısına kıvrılan? Bu zaman aralığı 
da nicedir hoyrat ve kalabalık adımlar 
altında ezilen, öğütülen, iniltisi 
bile duyulamayan kelimelere nefes 
aldırdı. Hayatın hızıyla yarıştırılan, 
kısa molalarda alelâde kâğıtlara 
sıralanan, örselenmiş, yaralı ve 
eğreti durduğuna bakılmaksızın 
bir öykü ya da şiirin kaderi olan 

kelimeler, sanatkârın gönlünde 
dinlendirildi. Daha dingin, daha sakin 
zamanların ürünleri olarak çıkmaya 
başladı meydana. İçi huzurla doldu 
yıpranmış mısra ve cümlelerin, 
sevindi. Çünkü kelimelerin de bir 
Mevla’sı vardı; emaneti fütursuzca 
yerlere saçan kuluna “yavaşla” dedi.  

Halide Edip Adıvar “Sinekli 
Bakkal”ında Vehbi dedenin 
dudaklarından sorar zahiren 
muhatabına, özünde insanlığa; 
“fikrin maddeye ne kadar hâkim 
olduğunu düşündün mü?” Dünyaya 
her daim tepeden bakan insan, başını 
eğince yükseldi ve mananın muzaffer 
edasını seyretti. 

Hayatın içindeki pek çok şey için 
hüsran taşıyan Korona, insanın, 
edebiyata edeple muamele ve 
mukabele etmesi için bir eşikti. Gönül 
dallarının yapraklarını bile hüzünle 
titreten bu süreç edebiyatımıza bir 
bayram getirdi. Ona yavaşlama ile 
gelen bu diriliş, belki de altın çağının 
başlangıcıdır.

Her misafir bir taleple gelir. Kimisi hürmet ve muhabbet ister sadece ev sahibinden, kimisi kahve kokusuyla 
sermest olmuş birkaç tatlı söz bırakmayı diler hâtıralarına… Kimisi bir parça tebessüme sükûtu katık 
etmeyi arzu eder; sessiz de söyler ve dinler, kimi de gönlünü talep eder muhatabından. Gelmişken, bu hasret 
yurdundan karşısındakini alarak, kendini de onda bırakarak gitmeyi murat eder. Az ya da çok, değişimin ve 
dönüşümün habercisidir her misafir.

KORONA GÜNLERİ; EDEBİYATIN ZAFERİ
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Veysel AKÇIL

İbrahim ÇALIŞGAN

İki canda, iki kalpte, birdir aşk. 
Başta söze, döner öze, sırdır aşk. 

Çeker çile, bilmez hile, saftır aşk, 
Arar bulur, yarda durur, hastır aşk. 

Bazı susat, içte yanar, kordur aşk. 
Durmaz coşar, derdi artar, zordur aşk. 

Rabbim yolu, hizmet dolu, kârdır aşk 
Haktan gelen, candan seven, yardır aşk, 

Evvel olan, ölmez kalan, vardır aşk 
Kulda talep, halde edep, ardır aşk, 

Kışı yazı, dinmez gözü, yaştır aşk. 
Dosta hayran sadık kurban; baştır aşk,

Bir tepenin yamacına oturdum
Ömrümün son günüymüş gibi
Doymaz gözlerle toprağa, ağaca
Sarı, cılız gün ışığına 
Derin, derin baka durdum
Dağlardan beşik yaptım
Bulutlarlarla beledim
Erkence kalk diye 
Ninniler söyledim
Uzak ufaktaki güneşe 
Hüzünlenme ey insan
Ben her sabah
Erkenden kalkarım
Yeni umutlar saçarım
Bekle, gör, neler neler 
Alıp satarım
Üzüntü, keder, elem alır
Mutluluk, huzur,  sevinç satarım

Ask
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KORANA (COVID-19) NELER GETİRDİ, 
NELER GÖTÜRDÜ?

Ali ÖZKANLI

Bizler olayların sadece 
görünen kısmını görür 
anlar ve ona göre yorum 
yaparız. Hâlbuki olayların 

bizim bilmediğimiz nice hikmetleri 
vardır. Bunu ancak Allah (cc) bilir. 
Bize düşen ümitsizliğe kapılmadan, 
bunda da bir hayır vardır diyerek 
Allaha teslim olmaktır. Başımıza bir 
musibet geldiğinde; isyan etmemiz, 
bağırıp, çağırmamızın hiçbir 
faydasının olmadığını biliyoruz. 
O belayı savamadığınız gibi 
imanımıza, kendimize, çevremize 
zarar vermiş oluruz. Daima 
Rabbimizden hakkımızda hayırlı 
olanı dilemeli, sabretmeli ve Allah’a 
(cc) teslim olmalıyız. "Sizin için 
daha hayırlı olduğu hâlde bir şeyi 
sevmemeniz mümkündür. Sizin için 
daha kötü olduğu halde bir şeyi 
sevmeniz de mümkündür. Allah 
bilir, siz bilmezsiniz.''  (Bakara: 
216) Bu ayeti kerimede açıkça 
neyin hakkımızda hayırlı neyin 
hayırsız olacağını bilemeyeceğimiz 
bildiriliyor. "Onlar; başlarına bir 
musibet gelince, “Biz şüphesiz 
(her şeyimizle) Allaha aidiz 
ve şüphesiz O’na döneceğiz” 
derler. (Bakara:156) Her sıkıntı 
yaşandığında söylenmelidir. "Her 
nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir 
imtihan olarak hayır ile de şer 
ile de deniyoruz. Ancak bize 
döndürüleceksiniz." (Enbiya: 
35). Bu ayeti kerime Rabbimizin 

bizi imtihan ettiğini, belalara 
karşı sabretmememiz, nimetler 
karşısında ise şükretmemiz 
gerektiği bildiriyor. 

Corona virüsü ilk olarak 2019 
Aralık ayında Çin'in Wuhan 
kentinde ortaya çıkması ve oradan 
dünyaya yayılmasıyla dünya 
dengelerini birçok yönden sarstı. 
Dünya bu illetle mücadele etmenin 
derdine düştü. Yaşadığımız olaylar 
sonucunda açık bir şekilde devlerin 
cüce, dışı hoş olanların içlerinin boş 
olduğunu dünya sahnesinde görme 
imkânı bulduk. Dünya dengesinde 
fazla itibara alınmayan, bizlere 
burun kıvıran ülkelere, Türkiye 
olarak yaptığımız etkin mücadele 

ve yardımlarla insanlık dersini bir 
kez daha gösterdik. Ecdadımız her 
zaman dinine, ırkına bakmadan 
mazlum ve mağdurun her zaman 
yanında oldu. Ve olmaya da çok 
şükür devam ediyor.

Bu virüs belası yaşamımıza neleri 
getirdi neleri götürdü acaba? Hiç 
düşündük mü? Yaşananlardan 
ibretler çıkarıp gereken dersleri 
alabildik mi?

Konumuza sadrımızdan satırlara 
düşenlerle girizgâh yapalım.
Korana belası çok büyük illet
Nefse esir olmak insana zillet
Yaşanandan ibret almalı millet
Tedbiri almayan hastalık buldu.
*

Değerli Dostlarım... Öyle zamanlar vardır ki insanlar başlarına gelen hastalık, bela, musibetlerle bir çeşit 
imtihan olurlar. Bu imtihan dünyasında yaşanan olayları en güzel, en faydalı bir şekilde değerlendirmek ve 
atlatmakta insanların görevidir. Şer gibi görünen hayır, hayır gibi görünen şer olabilir. Biz bunu bilemeyiz. 
Bizleri yaratan, yaşatan ve bizi en iyi tanıyan Rabbimiz bilir. Bizler kul olarak üzerimize düşenleri yaptıktan 
sonra Allah tevekkül edeceğiz. Tedbir bizden takdir Allah'tandır.
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İmtihansın bizlere biliyorum Korona
Evladına hasrettir kucaklamak zor 
ona
Yaşamayan bilmez ki acısını sor ona
Görüp de yaklaşmamak bilir misin 
kor ona.

*

İnsanoğlunun başına gelen salgın 
hastalıklar, günlük hayatta birçok 
alışkanlıklar kazandırmış, aynı 
zamanda birçok da kayıplar 
verdirmiştir. Çocuk yaşlarımda 

Verem hastalığı ile çok etkin bir 
mücadele yapılmış ve her insana 
aşı yapılarak devlet üzerine 
düşeni yapmış, insanlarda sağlık 
çalışanların sözlerine uyularak 
ülkemiz bu sınavı en az zararla 
atlatmıştı. Salgın hastalıklarda önde 
tedbir, tevekkül ve duayla elimizden 
ne geliyorsa onları yapmamız 
gerekir.

Gelelim şimdi yaşanan bu 
Korona'ya... Hayatımızda neler 

değişti, neleri yaptık, neleri 
yapamadık? Nelere hasret kaldık? 
"Yapacağım o kadar iş var ki, bir 
türlü zaman bulamıyorum." diyenler 
için öyle bir zaman bereketi oldu 
ki. Özellikle sokağa çıkma yasağı 
olduğu dönemlerde buna çok daha 
iyi gördük. Bir yazar olarak; bu 
zamanı en iyi şekilde kullanmak için 
çok güzel bir fırsat önüme gelmişti. 
Bol bol okuyup, araştırma yaparak 
hazırlananları kitap dosyası haline 
getirme imkânım oldu.

Foto: Seval Karaoğlu
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Virüs Neler Getirdi? 

Öncelikle ilim adamları gerekli 
araştırma ve incelemeyi öne 
çıkardılar. Temizliğin önemini, 
uzun süre evde kalmanın 
zorluğunu daha iyi anladık. 
Hasta olup hastanelerde günlerce 
kalmanın güçlüğünü, evde kalıp 
aile bağlarının kuvvetlenmesini, 
yalnız, kimsesiz insanların neler 
çektiklerini yaşayarak öğrendik. 
Bu salgını fırsat gören hainlerin 
her türlü sahtekârlıklara 
girdiklerini gördük. 

Doktorlarımız, hemşirelerimiz 
ve sağlık çalışanlarımız virüslü 
hastaları iyileştirip sağlıklarına 
kavuşturmak için, nasıl can siper 
olarak çabaladıklarını ve bu 
uğurda kendilerini feda etmekten 
çekinmediklerini gördük ve onları 
ayakta alkışladık. En önemlisi 
onlara bolca dua ettik. 

Sağlığımızı ve çevremizdekileri 
düşünerek gerekli tedbirleri almayı 
daha iyi kavradık. Kitap okumaya 
çok zaman olduğunu gördük. Yaşlı 
büyüklerimizi ve çocuklarımızı daha 
çok sevmemiz gerektiğini hissettik. 
Komşunun, komşusunun külüne 
muhtaç olduğunu yaşayarak gördük, 
paylaşma ve yardım severlik 
duygusunu geliştirdik... 

Virüs Neler Götürdü?

Virüs, öncelikle sevdiklerimizden 
bir kısmını fâni âlemden bâki âleme 
götürdü. (Hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, hasta olanlara 
şifa diliyorum.) İnsanlar arasındaki 
dostluk, düşmanlıklar olduğu 
gibi devletlerarasındaki dost ve 
düşmanları da tanıttı.

Ramazan dolayısıyla; teravihi, 
cemaatle kılınan namazları, hafta 
da bir kıldığımız Cuma namazını, 
ihtiyaç sahipleri, akraba, arkadaş 

ve dostlarla birlikte yapılan 
iftarları kaybettik. Her akşam 
Sağlık Bakanının açıkladığı bilgilere 
odaklandık. Televizyon karşısında 
her gün Korona'dan vefat edenlerin 
istatistiğini takip ettik. Geçmişte 
dünyada buna benzer salgınları, bu 
salgınlarda kaç kişi öldü, onlarla 
ilgili araştırmalar yaparak bilgi 
sahibi olduk.

Yaşanan bu süreçten sonra dünya 
dengelerinde bazı değişikliklerin 
olacağını düşünüyorum. Yenidünya 
çok daha farklı gelişmelere sahne 
olabilir. Hem gelişmiş ülkeler 
açısından, hem  gelişmekte olan 
ülkeler hem de gelişmemiş ülkeler 
açısından çok farklı olaylara kapılar 
açacağını tahmin ediyorum. 

Dünya düzeninde olduğu gibi devlet 
işleyişinde çok şeyler değişecek, 
elektronik olacak. E-okul, e-devlet, 
e-belediye, e-eğitim, e-yönetim, 
e-market vb... İşte bu anlamda 

bu değişime karşı kim daha hızlı 
değişimin içinde bulunursa ya da 
yeniliğe kendini programlayacaksa 
onlar önde olacaklar.  

Evet, Korona ne getirdi, ne götürdü 
demiştik. Kısaca, insanlara ölümü 
daha çok hatırlattı, temizliğin 
önemini kavrattı. Tedbir, tevekkül 
ve duadan uzak olanlarda daha 
çok panik, korku ve psikolojik 
travmalar oluşturdu. Söylenecek 
daha çok şeyler olabilir, ancak 
şunu unutmamak lazım. Birilerinin 
hesabı ve planı varsa, Allah'ın (cc) 
da bir hesabı ve planı vardır... 

Rabbim... İnsanlığı bu virüs 
belasından kurtar. Bizleri 
yaşadıklarımızdan ibret alıp ders 
çıkaranlardan, Hakkı hak bilip 
Hakka uyanlardan, batılı batıl bilip 
ondan uzaklaşanlardan eyle. Âmin...
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Dr. Mehmet GÜNEŞ 

Yanık yüreklerden yâre yakılan, 
Bir içli destandır bizim türküler. 
Gönülden çağlayıp dile dökülen, 
Kutlu bir fermandır bizim türküler.

Bir dut dalı can bulunca ellerde, 
Yaslayıp başını yatar kollarda, 
Hangi duygu dile gelmez tellerde, 
Bağlamaya şandır bizim türküler.  

Saz ustası; üstâdından el tutar, 
Yüreklere mızrap vurur, tel tutar, 
Perdelerde uzun ince yol tutar, 
Cihânı seyrandır bizim türküler.  

Asırların nefesinden iz vardır, 
Sevdâ ateşinden kalmış köz vardır, 
Her “âh”ın içinde bin bir söz vardır, 
Ehline ayândır bizim türküler.  

Türkü vardır; şâhı dize getirir, 
Türkü vardır; Kaf Dağı’nda oturur, 
Türkü vardır; bizi alıp götürür, 
Bir tayy-i mekândır bizim türküler. 

Bir pîrin bâdesi, bir dost selâmı, 
Bir şiir nefesi, bir aşk kelâmı, 
Gül Yüzlü Güzel’e “Gül” ihtirâmı, 
Hak’tan armağandır bizim türküler.   

Oğlum Ahmet Kürşad’a    

Türkülere Destan
Mısralarda ışır gönül terimiz, 
İçinde saklıdır ruh cevherimiz, 
Ata yâdigârı mücevherimiz, 
Cânıma cânândır bizim türküler. 

Sevincin, elemin, aşkın, hicrânın, 
Hayata hükmeden en sıcak ânın, 
Türkülerde atar nabzı zamanın, 
Yaşanmış devrândır bizim türküler. 

Düğünde, dernekte, toyda söylenir, 
Şehirde, yaylada, köyde söylenir, 
Halayda, sinsinde, çayda söylenir, 
Cenkte mehterândır bizim türküler. 

Davul vurur, kıt’aları titretir, 
Çalar zurna, gök kubbeyi inletir, 
Hüznü nefes nefes mey’de dinletir, 
Sîneyi yakandır bizim türküler.    

Şiir, kanatlanır sazın telinde, 
Ezgiler demlenir zaman selinde,
Nağme aşka gelir âşık dilinde;
Edeptir, erkândır bizim türküler.

GÜNEŞ’in gönlüne düşmüş sevdâdır,
Yürek sızısına derttir, devâdır, 
Baraktır, zeybektir, uzun havadır, 
Hoyrattır, tatyandır bizim türküler. 
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DÜNYA ÇAĞRISI
Zeynep Sati YALÇIN

Pembe beyaz teni, yeni 
dokunmuş saf ipek gibi, bir 
de gülüşü var ki başında 
saatlerce duruyorum da 

doyamıyorum. Yüzüne bakıp bakıp 
gülüyorum o da gülüyor. Emzirme 
bitince, gazını çıkarmak için 
sırtını ovarken hep o gülen yüz… 
Cennetten gönderilmiş nadide bir 
hediye. İkimizden başka bir şey 
kalmasa yeryüzünde... Bir ben bir 
de o.

Ayağımda annemin işlediği 
küçücük bebek yastığı, yastıkta 
çiçek gibi başı, yan dönmüş, 
yine gülüyor, ben de gülüyorum. 
Hep gülüyor, o gülünce yüzümü 
asamıyorum, astığımı bile fark 

etmiyorum da gülünce çenem 
gevşiyor o rahatlıktan anlıyorum 
surat astığımı. O mu önce dalıyor 
uykunun denizlerine, ben mi 
bilmiyorum. Nereden geliyorsa 
gelip nefesimi kesiyor bu yılan, 
büklüm büklüm dolanıyor kolumda, 
sırtımda, bacaklarımda. Sonra 
boynuma sarılıyor, boğuluyorum. 
Kendi daralan nefesimin sesiyle 
kendime geliyorum. O pembe 
beyaz yastığında gülümsüyor. 
Gülümseyince anafordan çekiliyorum.

Yeniden dalıyorum uykuya, kızım 
büyümüş elimden tutmuş oluyor, 
çiçekli yollarda yürüyoruz, 
yanımızda o yılan da yürüyor. 

Zil sesiyle beraber yılan kayıp 

gidiyor, ferahlıyorum. Bebeğimi 
bırakıp kapıya koşuyorum, yan 
komşum. Elinden tuttuğu ise 
oğlum… Kara gözleri yerde, utanmış. 
Komşum sakin, “çiş yapmış 
asansöre” diyor. Özür diliyorum, 
ben yapmışım gibi.” Bir daha yapma 
emi” diye uyarmayı unutmadan 
eve itekliyor oğlumu. İnciniyor 
anne yanım, çok utanıyorum. 
Kafasına uzanıyor elim, sadece 
okşamak için. Korkudan kafasını 
kaçırıyor, oysa bir kez bile 
vurmadım ben ona. Zorla kendime 
çekip kucaklıyorum. Bu yaklaşma, 
yoğun is kokusunu dolduruyor 
burnuma. Yangın yerinden çıkmış 
gibi, bu koku midemi bulandırıyor. 
Banyoya sokuyorum koca kafalı, 

Soğuk ürpertici bir sürtünmeyle süzülüp gidiyor tenimden karayılan. Her gece aynı düş. Gündüz de boğazıma 
oturuveriyor. Gittiğim yer beni arındırır mı koygun kederden? İçimde sonsuz bir kaçış duygusu, belki uçuş… 
Bitmeyen dipsiz bir anaforun köpeklerle biteviye dönen yüzeyinden başlayarak dönmek, dönmek, dönmek… 
Dünyanın bir merkezi varsa, o merkeze dönerek akmak… Sonra? Sonrayı ben de bilmiyorum… Aktıkça bilinçten 
uzaklaşmak suyla, köpükle, dairevi dönüşlerle bütünleşmek ve tamamen bilincin yitirilişine kendini bırakmak; 
bir isteğin ötesine geçmiş dilek gibi yerleşmiş hücrelerime. Beni bir su arayışına doğru itekliyor adeta. İncecik 
ağlama sesi, çekip alıyor beni anaforumdan.
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haylaz, kara tenli oğlumu, şampuanı 
sürer sürmez ağlama sesiyle odaya 
koşuyorum ellerimin köpüğüyle, 
kızım pembe beyaz çiçekler gibi 
duruyor beşikte. Sallıyorum onu 
dünyayı sarsar gibi, o sakinleşince 
gözlerim kapanıyor. Karayılanın 
tıslamasını duyduğum anada 
dalmak üzere olduğumu anlıyorum. 
Banyodan kara oğlan bağırıyor, 
gözleri yanmış, acıyormuş, su çok 
sıcakmış, yansın, azıcık aklaşır 
belki. Çiçeğim susuyor, huzurlu 
yüzünün gülümsemesinden bir 
avuç alıp sürüyorum yüzüme. 
Dudaklarım, çenem, yanaklarım 
gevşiyor. Banyoya koşuyorum.

Kara oğlanın aklaşacağı yok, o 
hep sokaklarda gezdikçe böyle 
kara olacak. Havlusu da kara, 
babasını kızdıra kızdıra kendisi 
seçti. Durulanması bitince kara 
havlusunun içinde yılan gibi süzülüp 
gitti odasına. Ürperiyorum, yılanı 
başka şeylerde de görüyor olmak 
kendimi kötü hissettiriyor, bana ne 
oluyor?

Acıkmıştır diye bir dilim ekmeğe 
salça sürüp götürüyorum, yemiyor. 
Tost yapayım diyorum, istemiyor. 
Patates közlemişler sokak 
çocuklarıyla. Bizim sitenin karşısı 
gecekondu. Sitenin çocuklarıyla 
oynamıyor, gidip gecekondu 
çocuklarıyla oynuyor. Öyle kaptırıyor 
ki oyuna kendini, çişini bile 
unutuyor, son anda koşsa da yedinci 
kata çıkana kadar kaçırıveriyor. 
Evde tutamıyorum, hiperaktiflik var 
çocukta, ne yapayım… Oyunlarını 
anlatırken bile nasıl heyecanlı. 
Dal parçalarını toplayıp kâğıtların 
üzerine dizmişler, ateş yakmışlar, 
patatesi gömmüşler ateşe, bir duman 
varmış mavi maviymiş… İsi pası 

üstüne sinmiş, nasıl koktuğundan 
haberi yok. Babası gelip yine 
bana kızacak, zaten ishal oldu, 
niye gönderiyorsun diye soracak. 
Göndermeyince nasıl tepinerek 
ağladığını söyleyemiyorum, oğlanı 
kalkıp bir de onun için hırpalamasını 
istemiyorum. 

Ben bir kişiyim, yetemiyorum. Daha 
yemek yapılacak… Yeryüzündeki 
tek işi çalışmak, yemek ve uyumak 
olan adam gelip beni azarlayacak, 

evden çıkıp gitmek için muhakkak 
ama muhakkak bir bahanesi olacak. 
Yemeği beğenmeyişi, oğlanın aşırı 
hareketli oluşu, bebeğin ağlayışı, 
balkonda kapılarda koltuklarda 
hemen her yerde yıkanmış 
çamaşırların asılı olması, durmadan 
hapşırmasına neden olan yumuşatıcı 
kokusu... Bağırıp çağıracak, kara 
oğlanı önce azarlayacak durduk yere, 
ağlatamayınca kalkıp tekme tokat 
girişecek, elinden zor kurtaracağım, 

Foto: A. Agah Öncül
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sonra da söve söve kapıyı çarpıp 
gidecek. Gece oldukça geç gelecek, 
ben uyumuş gibi yapacağım, 
ama uyumamış olacağım, ses 
çıkarmamaya çabalayarak yanıma 
uzanacak. Tütün ve parfüm kokusu 
karışımından midem bulanacak, 
nefesim tıkanacak, çiçek yüzlü 
bebeğim uyansa ağlasa da 
kalkmaya bahanem olsa diye dua 
edeceğim. Duam kabul görecek, 
birkaç dakika uzatacağım bebek 
sesini duymayı ki, geldiğinde de 
uyuyor olduğuma inansın, yoksa 
bunu yeni kavga sebebi yapacak, 
güzel karşılanmanın öneminden, 
kadının kocası gelmeden 
uyumaması gerektiğinden dem 
vurup bir saat nasihat çekecek 
bana. Nasihate ihtiyacı olan bir 
benim zaten…

Beni kim güzel karşılayacak? 
Gecem gündüzüm birbirine 
karışmış, doğum yaralarım 
daha iyileşmemiş, göğüslerimde 
süt sancısı, geceliğimde süt 
lekeleri, kara oğlanın ishali, 
her gün olmasa da iki güne bir 
görümcenin telefonları… Anneme 
ilgisiz oldun, anneme saygısız 
oldun, annemi görmezden geldin… 
Hiçbirini yapmadım oysa. Doğum 
için desteğe gelmişti sözde, ama 
sürekli benden hizmet bekliyordu, 
tarlada doğumlar yaptığını anlatıp 
yüksek gücünün kibri içinde beni 
nazlılıkla suçluyordu, gücüm 
tükenince nasihate başlıyordu. 
Herkes benden bir şey bekliyordu. 

Ben kaç kişiyim, bir kadın, lohusa 
hâlinde kaç kişi eder? 

Kabaktan başka bir şey yok 
dolapta. Kabaktan ne yapılır? 
Dolma, mücver, oturtma, 
kavurma… Domatessiz hiçbiri 
olmaz. Mücver belki. Yumurta 
da kalmamış, o seçenek de öldü. 

Neden gidip almadın der. Çocukları 
bırakamadım, desem söyleseydin 
ben alırdım der. O kalın sesiyle 
pörtlemiş gözleriyle her daim 
kavgaya hazır ve nâzırdır. Kabak 
oturtma salçayla da olabilir. 

Bebek ağlıyor koşuyorum, abisi 
başında korkmuş gözlerle bakıyor 
bana, bir şey yapmadım diyor ve 
o da ağlıyor suçlanmış gibi. Önce 
onu kucaklıyorum, susuyor. Bebeği 
kucaklıyorum boynu kıpkırmızı, 
bir şey yapmış işte, yapmış 
belli. Yalnız bırakmamak lazım... 
Yatağa uzanıyoruz üçümüz, 
küçüğü emzirirken büyüğe 
masal anlatıyorum. Kara oğlan 
kendi annesini özlüyor mudur? 
İncitmemeye çalışıyorum, ama 
kendi annesinin yerini tutabilir 
miyim bilmiyorum. Uyumamaya 
direniyorum. Diğer göğsümü 
sıkarak uykuyadalıyor kara oğlan. 
Çiçeğim de doymuş, dudağında süt 
damlasıyla uyuyakalmış. Kabaklar 
beni bekler…

Yuvarlak halkalar halinde 
doğruyorum kabağı. Aklıma 
üşüşen kinleri, hesap sormaları 
kovmak istiyorum, gitmiyor 
bir türlü. Boğazıma yılan 
dolanmış gibi koca bir düğüm, 
yutkunmamı engelliyor. Bütün 
acımı ve çaresizliğimi yemeğe 
boca ediyorum sanki. Arada gidip 
çocukları yokluyorum, uyuyorlar. 
Banyoyu temizliyorum, makinaya 
çamaşırları yerleştiriyorum, 
kuruyanları katlıyorum, yemeği 
karıştırıyorum, çocukları tekrar 
yokluyorum. Deterjanı, diş 
macununu yememek için büyük 
bir çaba sarf ediyorum. Dişlerimin 
dipleri sızlıyor, dilim uyuşmuş, 
göğsüm geriliyor, çenem yine 
kilitlenmiş. Uyusam al basacak, 
yılan kılığında gelecek al karısı, 

göğsüme oturacak dev cüssesiyle. 
Kara, kapkara bir gölge o. Bedeni 
ve yüzü belirsiz, sisler arasında 
karaltı olarak geliyor. Gelemediği 
zaman karayılanı gönderiyor. Hiç 
rahat vermiyorlar bana. Uyusam 
onlar, uyumasam işler, akşama kara 
bakışlı adam, kararmış düşler, kara 
bir uyku… Bu böyle gitmez... 

Yemek tamam. Tüm acımı doldurdum 
içine, beğenmeyecek, akşam yeni 
kavga nedenimiz hazır. Çamaşır 
bitmiş, asılacak. 

Çamaşır sepeti ağır geliyor, 
kollarım hâlsiz. Balkon ne kadar 
yakın yere… Yedinci kat böyle mi 
olur? Bahçe katındaymışız gibi 
geliyor o an… Ayağımı uzatıyorum 
korkuluklardan. Çimenler nasıl 
yeşil, çiçekler nasıl güzel açmışlar. 
Bir ayağım balkonda, bir ayağım 
dışarıda. Biz ne zaman taşındık bu 
bahçe katına… Taşınmadık ki, ama 
balkon neden bu kadar yere yakın…

Biraz çıksam, biraz nefes alsam 
bahçede… Bulutlar bembeyaz, 
güneş göz kamaştırıcı, hava 
tertemiz, başım dönüyor. Balkonun 
korkuluğunda ata biner gibi 
oturmuşum bir dışarıyı izliyorum, 
bir içeriyi.

İçerisi loş, gözlerimden uyku akıyor, 
karayılan ve Alkarısı gelecek 
endişesiyle uyumaya korkuyorum, 
içeriye girmemeliyim. Dışarıda ne 
çok aydınlık var, ferahlık var. Bir 
nefes, biraz nefes, dışarıya baktıkça 
boynumdan uzaklaşıyor karayılan. 

Bahçeye inmeliyim, hazır çocuklar 
uyurken, karayılan boynumdan 
gitmişken buradan geçip bir nefes 
almalıyım, birazcık nefes…
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Mehmet OKUMUŞ

Beyaz bir atın 
Sırtına alıp gittiği; ey!
Dünyaya doğru koşacak mecalim kalmadı. 
Geldiğim yer, geçtiğim yer, gideceğim yer hepsi düştü atlastan
Korkunun fethettiği kalpteki boşluğa kurulan sofrada ne ekmek ne aş ne tuz
Kalplerimizdekinden başka yiyeceğimiz yok niyetlerimizden başka içeceğimiz yok.

**
Suyu çağır ve bulandır 
Taşıdığı hasret belli olmasın 
Hasret çünkü Yakup’tan mirastır
Gözlere oturduğunda zaman yalımıyla geçer 
Eti kemiği yakar ve ip gibi dizer insanı Allah’ın karşısına 

**
Beyaz bir atın 
Sırtına alıp gittiği; ey!
Sarkıp içine baktığın uçurum
Sarkıp içime baktığında seni gördü 
Göklere dağılaydı hüznün üç kez örterdi dünyayı

**
Külliyatın arasına konan gül yaprağı
İki gül yaprağının
Arasına sıkışan 
Külliyat; 
Ey!

**
Sığındığı 
       gönlü 
          taşımaktan 
                 yorulmaz 
                               insan 
        yorulmaz
               taşımaktan 
       gönlü
 sığındığı 

----

Gerdûn sitem-i baht-ı siyâh etmeğe değmez
Billâh bu gamhâne bir âh etmeğe değmez”
                                Keçecizade İzzet Molla

Manzum ve Mensur

Søren Kierkegaard iki soru armağan eder insanlığa: “Tanrı benimle neyi kast etmiş olabilir? Yahut 
benden ne yapıp, çıkarmak istiyor?” Filozof mutmain olduğu bir cevap buldu mu bulamadı mı, muhal! 
İnsanın kendine dair taşıdığı merakın himalayasıdır bu soru(lar). ‘Kendini bil’menin besmelesi… 
Kendi(si)’yle ilgili ihtişamlı bir soru sormadan yaşam’ı tüketmek ne büyük israf! Böyle bir 
sor(g)u yakalayamamak ne kadar yorucu ve boşa bir koşu. Eleğimsağmanın altından geçmek 
mümkün müdür’e kadar merakını büyüten insanın, tanrının kendisiyle kastını merak edememesi 
ne büyük nasipsizlik… Başka(larının) kaderine yönelen hayret ve merak, insanın kendi hayret ve 
merakına karşı yaptığı suikasttır. Hayretini ve merakını elleriyle yaptıkları rahlede ehlileştirenler 
ancak “tanrı benimle ne kast etmiş olabilir” gibi ahenkli bir soruyla nimetlendirilebilirler. 
-----
Hemen her şeyle ilişkisini ve iletişimini birdenbire savaşa çevirebilen bir yaratık, insanoğlu. 
Kendisine biçilen vaktin yarısından fazlasını savaşarak geçirir. Teyakkuzu emreder kendine. Savaşa 
hazır bir biçime sokar kendisini. Elleri, ayakları, gövdesi; ağzı, dili, gönlü; anlayışı, kavrayışı, şuuru; 
harfleri, kelimeleri, cümleleri sürekli tetiktedir. Oysa ne kadar güçlü olunursa olunsun, ne kadar 
teçhizatlı olunursa olunsun, girilen savaşların pek çoğundan ağdalı zaferlerle çıkılırsa çıkılsın 
nihayet kaybedilecek bir harptir hayat. Ölüm’le nihayet bulur. Ölüm ki; evrendeki bütün silahların 
toplamından daha sessiz - daha gürültülü, daha hafif - daha sert, daha kesin - daha muhal, daha 
kör - daha keskin, daha flu – daha bariz savaşın sonudur ve bütün savaşları asla yapılamayacak 
şekilde hizaya sokar. 
----
Charles Baudelaire/ Paris Sıkıntısında şöyle bir diyalog serdeder; 
Söyle, anlaşılmaz adam, kimi seversin en çok, ananı mı, babanı mı, bacını mı, yoksa kardeşini mi?
"Ne anam var, ne babam, ne bacım, ne kardeşim."
Dostlarını mı?
"Anlamına bugüne dek yabancı kaldığım bir söz kullandınız."
Yurdunu mu?
"Hangi enlemdedir, bilmem."
Güzelliği mi?
"Tanrıca ve ölümsüz olsaydı, severdim kuşkusuz."
Altını mı?
"Siz tanrıya nasıl kin beslerseniz, ben de ona öylesine kin beslerim."
Peki, neyi seversin öyleyse, olağanüstü yabancı?
"Bulutları severim... İşte şu... Geçip giden bulutları... Eşsiz bulutları!" 
----
Hitam; 
Sığındığın gönlü gerektiği gibi taşı, gerektiği gibi hayret ve merakla besle, gerektiği gibi savaştan 
koru ki; gül yaprağının arasına yakışsın külliyatın…
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SİYAH YAZI
Bekir GÖL 

Güz- bir dökülüş
Kırk yıl toprak işleyen Âdem’in boz 
ve büyük bir uykuya daldığı günden 
beri Semih’in gözyaşı dinmedi. Her 
sabahını dünyanın canı ceviz kabuğu 
içinde uyandı. Annesi görmesin diye 
nemlenen yastıkları sakladı, elleri 
rençper, toprak attı üzülen yerlerine 
annesi bilmesin diye. İçine içine 
‘toprak örter’ diye konuştu. Anne 
toprağın altını en iyi görendi, bilemedi. 
Kalktı uğrun uğrun ağlayacak 
kuytular aradı kendine. Gün oldu 
rüzgârlara ağladı, rüzgârlar uğuldadı 
gün oldu gitti sıra sıra kavaklara 
döktü yaşını, kavaklar çatırdadı. Ama 
en çok ırmak boylarındaki söğütlere 
yaslanıp ağladı. O ağladı söğütler 
ağıda durdu, o dağlandı dizlerini 

dövdü, söğüt dalları ırmaklara yaslı 
yaslı dokundu, ırmaklar çoğaldı, 
çağıldadı. Çağıldayan ırmaklardan 
kalktı zamanında Âdem’in gittiği 
yolları gitti, Âdem’in ektiği tarlalarda 
dolandı, onun tarlalarına konan 
balıkçıllarla, leyleklerle, söğüt 
bülbülleriyle konuştu. Onlara kesilen 
soluğuyla Âdem’i anlattı, konuşurken 
ağladı, ağlarken konuşamadı ama 
kuşlar onu anladı ve hepsi bir olup 
başının üstünde uçuşmaya başladı. 
Semih uçuşan kuşları, çağıldayan 
ırmakları, ağıt yakan söğütleri, 
çatırdayan kavakları ve uğuldayan 
rüzgârları alıp kara sular inmiş 
ayaklarıyla akşam ezanı okunmadan 
eve döndü. Belli bir süre evlerinden 
uğultular, çatırtılar, ağıtlar, 
çağıltılar eksik olmadı. Köylü evden 

yükselen bu seslere şaştı, şaştı da 
kalakaldı. Neyse ki Semih bir gün 
uzun kırların sessizliğini alıp eve 
dönünce bu sesler yerini gittikçe 
bilenen bir suskuya bıraktı. Susku 
bir çığ oldu buralarda. Köylü derin 
bir oh çekti bu Semih’in içinde bin 
ah oldu. Semih içinde bin ah kimi 
gün kırlardan kimi gün ırmaklardan 
kimi gün dağlardan kırmızı ve 
ağrıyan gözlerle eve döndü. Annesi 
aklı şerden yorgun ve telaştan arta 
kalmış bir yüzle eşiklerde karşıladı 
onu. Oğlunun gözlerine derin baktı 
uzun sustu. Semih başını önüne katıp 
suçlu bir edayla her daim kurulan 
sütlü alüminyum sofraya oturdu. İki 
kulak ekmek yedi, kesildi sonra uzun 
uzun sofrayı izledi bir yoksulluğu 
izler gibi. Annesinin ‘oğlum yesene 

Siyah

‘neden eve dönmekten ibarettir hayat’ (Seyyidhan Kömürcü)
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kuş kadar kalacaksın’ demesiyle 
irkildi. Elbette ‘keşke kuş kadar 
kalsam, hayat çok ağır’ diyemedi. 
‘Doydum anne’ deyip oyuğunu seven 
bir taş gibi kerevetin her zamanki 
köşesine oturdu. Kuş olmak istediği 
o uzun sürmüş günün akşamında kuş 
olamadı Semih. Olağanca ağırlığıyla 
sindiği köşede oturdu kaldı. Hep aynı 
boyda kalan saçlarını ve boyuna 
uzayan tırnaklarını düşünmeye 
başladı. Burada saç sefa tırnak cefa. 
Düşündükçe saçlarına aklar düştü 
sonra daha yirmilerinde kırçıllaşan 
saçlarıyla konuşmaya başladı Semih. 
Beyaz saçlarına inat siyah ve kırgın 
öyküler anlattı hayata. Ak kâğıtlara 
siyah konuştu, siyah sustu, siyah 
ağladı. İşte o her şeyin siyah her 
şeyin yas olduğu günlerde annesinin 
kara yazmalarından birini boynuna 
bağlayıp elinde bir kitap ölümün 
olmadığı bir yer aradı, bir orman. 
Onu boynunda kara bir yazma elinde 
bir kitap bir o köşe başı bir şu köşe 
başında gören köylü türlü laflar 
söylendi. İyice delirdi, kafayı yedi, 
meczup gibi dolanıp duruyor, yine 
köyün başına bir bela açmasa, denildi. 
Tüm her şeyi içine gömdüğü gibi bu 
söylenenleri de içine gömdü Semih. 
O kaldığı köşelerde âlemi seyretti, 
gözyaşını akıttı, kendince yeni 
cümleler buldu: “ağaçlar en çok güzün 
konuşur” gibi mesela. Yapraklar 
dallarından nasıl döküldüyse onun da 
canı ve yaşı döküldü en çok canı ve 
yaşıyla konuştu oralarda. 
Ağaç ve yaprak, can ve yaş.

Kış- bir kuruma
Ayvaların bol olduğu bir güzden kışın 
sert ve yoğun karlı geçeceği anlaşıldı. 
Hava soğudu, su soğudu, toprak soğudu. 
Sabahları ve Semih’in uykularını kırağı 
çaldı. Uykular soğudu. İşte Semih o 
rüyasız ve uykusuz gecelerde sabahlara 
değin öyle ağladı öyle ağladı ki köy koca 
bir kış kar tutmadı gözyaşlarından. 

Hatta Kös Dağı’nın başındaki karlar bile 
eridi. Zamanında köyün başına bir bela 
açacak diyenlerin haklılığı kimilerince 
doğrulandı. Kimileri ise döktüğü onca 
yaşa acıdı ‘zaten kaç yıldır kar tutmadı 
bu köyün toprağı’ deyip geçiştirdi. 
Fakat o ben dedim diyenlerce parmakla 
gösterilen, kelimelerle taşlanan, 
kargışlanan biri oldu Semih. En çok 
da ‘gözleri kurusun’ dendi. Sonunda 
olan oldu kar kuşlarını izlemeye gittiği 
gün en çok da onları kardan mahrum 
bıraktığını düşünerek için için ağlamaya 
başladı ama gözünden tek yaş gelmedi. 

Ağlaması uzadıkça gözleri kan çanağına 
döndü, başına ağrılar dadandı. Ağrıyan 
başını, kan çanağı gözlerini, kar 
kuşlarını alıp eve döndü. Kan çanağı 
gözlerini gören annesi Semih ‘yaşım 
kurudu anne’ demeden gözlerinin 
kuruduğunu anladı. Anne toprağın altını 
en iyi görendi, bildi. O an Semih’in ne 
kadar yaşı kuruduysa annenin de o 
kadar içi kurudu. Anne kuruyan içini bir 
yana bırakarak oğlunu kolundan tuttuğu 
gibi zamanında Semih’e ‘gözlerini 
kapamazsan, göremezsin’ diyen Hekim 
Kör Sinan’a götürdü. Adında kör 
geçmesine rağmen Hekim Sinan görmez 
değildi sadece bu dünyaya değmezdi 
gözleri. O ‘demirin üstünde karınca izini 

karanlık gecede görmüş’ dünyadan el 
etek çekmiş, gerçeği kavramış, gazeller 
söyleyen, mesneviler yazan bir şeyhti.  
Kapısına gelip de iyileşmeden giden 
pek enderdi. O gün Semihler kapısını 
geldiğinde annesinin gülleri solmuş 
sesinden sadece üç kelime dökülebildi: 
‘Hocam Semih’in gözleri…’. Sinan Hekim 
hemen Semih’in gözlerini parmaklarıyla 
yokladıktan sonra ‘Ah evlat nereye 
döktün onca yaşı’ dedi. Semih de 
rüzgârlara, kavaklara, ırmaklara, koca 
bir kışa döktüm, diyemedi. Sustu kaldı. 
Sinan Hekim şifa niyetine kendinden 
bir gazel okudu ve okumasıyla birlikte 
Semih’in başına ve gözlerine dadanan 
ağrılar bir sis gibi dağıldı. 

Ardından şöyle devam etti: ‘Evlat, 
kurumuş gözün çeşmen, akmaz daha 
yaşın, ağrırsa gözün uzaklara bakın 
çün alır ağrısını uzaklar gözün.’ 
Hekim’in evinden ayrıldıktan sonra 
annesini de bir sapakta bırakan Semih 
kendine uzaklar aradı, uzaklara 
seslendi, uzaklara yürüdü. Az gitti uz 
gitti kendini susada buldu. Uzaklara ve 
dağlara bakmaya başladı. Uzaklar onun 
oldu, o uzakların. Uzaklar ve dağlar 
gözün ağrısını aldığı gibi canın ağrısını 
da alıyormuş. Anladı. 

Semih dağları ve uzakları alıp eve döndü.
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AYDINLIĞIN YANSIMASI VE GERÇEKLİK
Seyit KÖSE

Batı’da 15-16. Yüzyıllarda 
sermaye hareketleri, 
felsefi ve bilimsel 
gelişmeler ile başlayan 

modernlik süreci yaşamın doğal, 
geleneksel biçimlerini tedricen 
ortadan kaldırıp insanları 
örgütlü, işbölümüne dayanan 
burjuva dünyasına kaçınılmaz 
bir şekilde raptetmiştir. İnsani 
ilişkiler ve insanın yaşam dünyası 

ile olan ilişkileri de modern 
devletin gölgesinde akılcılık ve 
çıkar temelinde oluşturulan 
yasalarla ve eğitimli olmanın 
seçkinlik sebebi sayıldığı-
geçer akçe olduğu bir kültürel 
hiyerarşi içerisinde ilerlemenin, 
gelişmenin, kültür ve uygarlığın 
bayrağı altında şekillendirildi. 
Burada, epistemolojik düzeyde bir 
farklılaşma ve ontolojik düzeyde bir 

kayıptan söz edebiliriz artık. 

Modern dünya, aklın ve bilimin 
öncülüğünde oluşturulan metafizik 
yasalarla, insanın bilgi ile olan 
ilişkisinin organik bütünlükten 
koptuğu ve dolaylı kavrayış 
modelleri etrafında çerçevelendiği 
bir bilinç biçimi oluşturdu. Bu, 
tarihte bir kopuş anını imler bir 
bakıma. Bu tür bir epistemolojik 
yönelim ise her şeyi kavram olarak 

Aydın kimdir? Sorusu zihnime her düştüğünde aklıma Tolstoy’un “Kazaklar” adlı romanı ve bu romanın 
ayrıksı başkişisi Olenin gelir. Romanı okuyanlar bilir, Olenin, doğal durum içerisinde yaşayan Kazak köylüleri 
ile kendisinin de ait olduğu şehirli-medeni çevre arasına sıkışmış; ne öteki olabilen ne de beriki kalabilen 
yersiz yurtsuz bir insan tipolojisini temsil eder. Onun, hiçbir yere ait olamayan bilincinin derinlerine inmek 
istediğimizde ise karşımıza uzun ve kıvrımlı bir modernlik tarihi çıkar. Aydın kişisi de zaten modern bir 
fenomendir.
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gören insan zihninin mutlak-ı, 
hakikati bilmeye muktedir olduğu 
iddiası üzerinde temellendi ve 
yaşam dünyası da bu zeminde 
giderek dolaylı ilişkiler ve algılayış 
biçimleri ile dönüşmeye başladı.

Yaşamın bu düzyazı dünyasında, 
Vico ile başlayan Rousseau ile 
devam eden metafizik ve uygarlık 
eleştirileri aklın karşısına duyular 
ve tutkuyu, uygarlığın karşısına 
miti ve kültürlerin çeşitliliğini, 
düzyazının karşısına şiiri, 
felsefenin karşısına bağımsız 
sanatı, mimesisin karşısına 
dehayı, bireyselliğin karşısına 
kollektiviteyi, mutlak-ın karşısına 
ironi ve oyun kavramlarını çıkaran 
Romantik şair ve düşünürlerin 
çalışmalarıyla bir ivme kazandı. 
Bu durum Aydınlanma ruhunda bir 
çatlak oluşturdu. Uygarlığın ilerleme 
değil, bozulma şeklinde ortaya 
çıktığı; doğal insanın, kültürün ve 
uygarlığın yapay, sahte, gösterişçi 
alanına çekildiği vaki olmuştu. Geri 
dönüş yoktu ve eski dünyanın ölüm 
ilanı Nietzsche’den geldi: Tanrı, yani 
anlam ölmüştü.

Bu, ölüm ilanına bir ağıt olarak da 
düşünülebilecek olan Modern şiir, 
Octavio Paz’ın da belirttiği gibi 
‘modern çağa bir tepki olmuştur’. 
Modern bir tür olan, 18. Ve 19. 
Yüzyıllarda altın çağını yaşayan 
roman ise, uygarlık ve ilerleme 
kültünün en temel arızalarını, 
insan gerçeğine dönerek farklı 
yaşamsallılar özelinde ifşa etmekle 
mağrurdu. Freudyen manada 
uygarlığın bastırdığı, ikinci plana 
ittiği, meşruiyet tanımadığı ne varsa 
modern edebiyat ve sanatla geri 
dönmüştü. Günümüzde kapitalizmin 
dönüştürmediği bir yer neredeyse 

kalmadı. Ancak, tarih içerisinde 
her toplumda geleneksel-modern, 
doğal durum-kültürel durum, köylü-
kentli, halk-seçkinler, halk kültürü-
yüksek kültür şeklinde bir dikotomi, 
bir ikilem yaşanmıştır. Tolstoy’un 
“Kazaklar” adlı romanı ve romanın 
başkişisi Olenin tam da bu ikilemin 
üzerinde durur. Bu ikilemde ikinci 
sırada anılan taraftan çıkmıştır 
Olenin. Ancak, sahteliğini görüp, 
üzerine yapışan bir lanet gibi yaşar 
onu. İlk sırada anılan kısma da ne 
yaparsa yapsın ait olamayacaktır. 
Burası ne o olabilen, ne de bu 
kalabilen insanın lanetli, mutlak 
yalnızlığıdır artık. 

Bütün bu çizdiğim çerçeve içerisinde 
yazının başında zikrettiğim 
soruya dönersek, şöyle bir 
sonuca varmak gerçekçi olacaktır 
sanıyorum: Modernlikle doğru 
bir şekilde hesaplaşmadan aydın 
kişi olamazsınız! Her ne sebeple 
olursa olsun diyalektiğin şu veya 
bu tarafında yer tutmakla, görünen 
sınırlar içerisinde kalmakla, küçük 
hesaplarla, çoğunluk tarafında veya 
esen rüzgâra göre pozisyon almakla 
aydın olarak anılabilirsiniz belki, 
ama asla aydın olamazsınız. Çünkü 
duyuşlar kadar, duruşlar ve izahlar 
da niteliğe etki eder. 

Türkiye’de şayet aydın insanlar 
var ise, her defasında karanlık 
veya aydınlık bir tablodan söz 
ederek gündelik hesapların, 
temelde birbirinden farksız olan 
siyasi çekişmelerin yedeğinde 
kalarak değil, esas meselenin 
üzerinde durmakla tarihi bir rol 
üstlenebilirler ancak.
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ÇIKMAZ SOKAK
Ezgi Fatma AÇIKGÖZ 

Her insan, yazmak 
istediğinde bir şeyler 
yazabilir aslında. Günlük 
veya not tutar, hafta 

pazarından alacaklarının, özel 
günlerin listesini yazar kâğıtlara. 
Gündelik hayata dair ipuçları 
kâğıtlarda yer bulur. Tüm bunlar, 
bir bakıma hayatı kolaylaştıran 
unsurlardır.  

Buna karşılık edebiyatla haşır-
neşir olarak, onun zorlu yollarında 
ilerleme gayretiyle çırpınanların 
durumları biraz farklıdır. Onların 
yolları, dışarıdan zannedildiği gibi 
kolay bir yol değildir. Nicelikten çok 
niteliğe önem veren, her yazdığının 
bir önceki çalışmasından daha 
iyi olmasını dileyen, bunun 
için tüm benliğiyle yönünü 
gelişime çevirenler, gerçekte 

sancılı bir hayatın yolcuları 
olmayı seçmişlerdir. Kimi zaman 
dost çevresinden, kimi zaman 
yakınlarından uzakta yaşamak 
zorunda olduklarını bilerek 
girmişlerdir bu yola. Uzaklarda 
yaşamak deyince yalnızca araya 
kilometrelerin girdiği şehirlere 
göç etmekten bahsetmiyoruz. 
Bu yaklaşım, bazı zamanlar 
aynı evin içinde ayrı dünyalar 
kurmak zorunda kalan yazarların 
anlayışlarına da uymaz zaten.

Konu buralara kadar gelmişken, 
yıllar önce izlediğim bir televizyon 
programı geldi aklıma:

Adını şu an hatırlayamadığım, 
romanı yeni yayımlanmış genç bir 
erkek yazar, kendisiyle söyleşen 
sunucuya, ailesiyle bir arada ama 

aslında ailesinden ayrı yaşadığını 
söylemiş, "Kendi evimde gurbette 
yaşıyorum." demişti. Sunucu, 
yazarın sözleri karşısında 
afallamış, adamın ne dediğini 
anlamak için nerede yaşadığını 
ikinci kez sormuştu kendisine. 
Anlaşılan, ailesine bağlılığıyla 
tanınan, farklı ortamlardaki 
konuşmalarında sıklıkla bunu dile 
getiren yazarın bu sözlerini tuhaf 
karşılamıştı. Genç yazar ilerleyen 
dakikalarda, çalıştığı işyerinden 
hafta boyunca akşama doğru 
çıktığını, arkadaşlarıyla biraz 
zaman geçirdikten sonra evine 
gittiğini, annesinin kendisi için 
hazırladığı sofrada karnını doyurur 
doyurmaz odasına çekildiğini 
anlatmıştı. Gecenin geç saatlerine 
kadar yazdığını, aile bireylerinin 

Yazmak, genel bir düşünceyle, rahatlatıcı eylemlerin başında sayılır. Ne de olsa içinizde birikenleri kâğıt 
üzerine aktardığınızda epey rahatlarsınız. O güne kadar kalbinizde ve aklınızda öbekleşerek ruhunuzda 
ağırlık yaratan ne varsa, yazmaya başladığınızda birer birer kâğıda saçılır. Çeşitli nedenlerle yazamadığınızda 
huzursuzlaşmanız, içinizdeki gökyüzünün sıklıkla bulutlara teslim olması da sıradan bir hâldir sizin için. 

Yazmak rahatlatır insanı; yazamamaksa  bir yazar için en büyük sancıların kaynağını oluşturur.
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onun rahat yazabilmesi için bıkıp 
usanmadan kendisine hizmet 
ettiklerini söylemişti. Ardından 
bunun için çok şanslı olduğunu dile 
getirmişti.

Sohbetin sonuna doğru genç yazar 
sunucuya: "Biz erkek yazarların işi 
kadın yazarlara göre çok daha kolay. 
Dışarıdaki işlerimizi hallettikten 
sonra, istisnalar hariç, ev işi, çocuk 
bakımı, yemek yapma derdimiz 
yok. Evdeki hazır düzen içinde tek 
yapmamız gereken, yalnızca uygun 
bir ortam bulup yazmak. Oysa kadın 
yazarların durumu öyle mi ya? Bin 
bir sorumluluk içinde yazar olarak 
da verimli olabilme gayretleri 
nedeniyle, onları her zaman bir 
adım ileride görüyorum." demesin 
mi? Programın sunucusu, yazarın 
sözleri karşısında ne diyeceğini 
bilememiş, konuyu bu yönüyle 
hiç düşünmediğini belirtmekle 
yetinmişti.

Bu örneğin ışığında, kadın veya 
erkek olsun, yazarların gündelik 
hayatın yoğunlukları içinde yazma 
çalışmalarını disiplinli ve dengeli 
şekilde sürdürmelerinin kimi 
zaman güçlükleri de beraberinde 
getirdiğini düşünmek yanlış olmasa 
gerek. Özellikle iş hayatındaki 
verimin yanı sıra ev hayatındaki 
düzenin sağlanması da zorunlu bir 
hâl  aldığından yazı çalışmalarının 
sürdürülmesi apayrı özverileri 
gerektiriyor. Belki de bundan dolayı 
emeklilik çağlarını yaşayanların, 
zamanlarını rahat şekilde 
değerlendirmek suretiyle verimli 
çalışmalar ortaya koymalarının 
daha kolay olduğu düşünülüyor. 
Bunda gelecek kaygısı, geçim 
derdi, aile bireylerinin birbirlerine 
karşı görev ve sorumluluklarının 
derecesi… gibi etkenlerin bir yazar 
için yazmayı sınırlandırabilen 
unsurlar olarak görülmesinin de 
etkisi var gibi görünüyor. 

Öte yandan, emekli olmalarına 
rağmen çalışmaya devam edenlerin 

olduğu gerçeğini ve en az kadınlar 
kadar ailesiyle ilgili sorumlulukları 
arasında sıkışıp kalmış erkeklerin 
varlığını da göz ardı etmemek gerek 
elbette. 

Yeri gelmişken, konunun bir başka 
yönünü daha dile getirmek yerinde 
olacaktır:

Genç yaşlarda, belki de bedensel 
ve ruhsal olarak yazma gücünün 
en yüksek  olduğu dönemlerde 
bambaşka sorumluluklar söz konusu 
olduğundan,  yazabilmek için zaman 
kıtlığı çekilmesi, buna karşılık olgun 
yaşlarda zaman ve olanaklar daha 
geniş olsa da ruhsal ve bedensel 
enerjinin azalması yazarlar için en 
büyük çıkmazı işaret etmektedir.

Tıpkı, sanatın diğer dallarında 
olduğu gibi edebiyatın da kendisiyle 
haşır neşir olanlardan en büyük 
beklentisi, düzenli ve özverili çalışma 
saatleridir. Pline l’Ancien'in "Bir 
satırsız bir günüm yok." deyişinde 
olduğu gibi disiplinli şekilde az-çok 
bir şeyler yazma eylemi, körelmemek 
ve yazı sanatıyla bağlantının 
koparılmaması açısından büyük 
önem taşımaktadır. Beden için 
hareket etmek ne kadar önemliyse, 
ruh ve akıl için de okumak ve yazmak 
aynı derecede önemli sayılır. Bu yola 
baş koyanların, kendilerine ne yapıp 
edip verimli çalışma zamanları 
yaratma zorunlulukları da bundan 
ileri gelmektedir.

Hayatın içinde genellikle eğlenceli 
zamanlardan, dost sohbetlerinden, 
toplum içine karışmaktan geri 
durmak durumunda kalan yazarlar, 
bir köşede kalemleriyle baş 
başa kalmanın hazzıyla birlikte 
tedirginliğini de yaşarlar. Blaise 
Cendrars'ın ifadesiyle: "Yazmak 
yaşamak demek değildir; 
yaşamanın dışına çıkmaktır." onlar 
için. Tedirginliklerinin kökeninde 
dışarıdakilere dertlerini 
anlatamamaları, yazmanın kendileri 
için nefes almakla eşdeğer olduğunu, 
bunun için de mecburen yalnızlığa 

ihtiyaç duyduklarını tam anlamıyla 
ifade edememeleri yatar. Böyle 
bir durumda, etraflarında onların 
durumunu anlayabilecek bir kişinin 
dahi bulunması, çıkmaz sokakta 
dönüp duran yazarlar için en büyük 
şans olacaktır. 

Bu noktada, konuyla ilgili bir 
ayrıntıyı satırlarımıza taşımakta 
fayda var:

Yazarların yalnız kalma ihtiyacının, 
kişilere göre değişmekle birlikte, 
genel olarak yazma sürecinde 
gerçekleştiğini düşünmek 
mümkündür. Bu süreçte aranan, 
sessiz ve huzurlu bir ortamdır. 
Yazmaya başlayana kadar toplum 
içine karışmak ve insanlarla 
iletişim kurmak suretiyle akıllarını 
ve ruhlarını besleyen yazarlar, 
bu sayede biriktirdiklerini sakin 
bir ortamda kâğıda aktarma 
yolunu seçerler. Yazmak, özellikle 
başlangıç ve gelişim aşamasında, 
farklı basamakların yaşanarak 
aşılmasına ihtiyaç gösteren bir 
merdiven,  gerçekleştirilmesi pek de 
kolay olmayan  bir eylemdir. 

Buna karşılık, her şeye rağmen 
içlerindeki yazma aşkıyla 
yaşamlarını sürdüren yazarlar 
için, koşullardaki zorluklar aşılarak 
er-geç bir çıkış yolu bulunacaktır. 
Onlar cinsiyetleri, şartları, dâhil 
oldukları toplumun yapısı ne olursa 
olsun kalemleriyle dostluklarını 
kaybetmemek için var güçleriyle 
direneceklerdir. Yaratıcı tarafından 
sunulan yazarlık yeteneklerinin 
körelmemesi ve o yetenekleri 
sayesinde açığa çıkaracakları 
çalışmalarla, hem kendilerine hem 
de evrene katkıda bulunabilmek 
için asla vazgeçmemeleri 
gerektiğinin bilinciyle yollarına 
devam edeceklerdir.  Aynı 
zamanda, çıkmaz sokakların er-
geç ferah yollara ulaşacağına dair 
yüreklerinde taşıdıkları güçlü 
inançla kalemlerine sıkıca sarılmayı 
düstur edineceklerdir.
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ŞU UZUN GECENİN GECESİ OLSAM
Ayşe Melike KURTARAN

Yorgun geldim, dedim kendime. 
Rüya görmem mümkündü. 
Beni çağıran tılsımı 
çözemedim ama rüyamı 

yorgunluğuma yorup dinlenmek için 
yatağa geri döndüm. Çorum’u sadece 
hızlı gelişen, yaşanabilir bir kent olarak 
algılamıyor, aynı zamanda tarihini, 
güzelliklerini de merak ediyordum. 
Aslında buraya gelmemdeki önemli 
sebeplerden birisiydi binlerce yıla 
meydan okuyan tarihi, ehil geçmişi. 
Öyle de yaptım. Bir gezi kafilesine 
katılacak ve ilk iş İncesu Kanyonu’nu 
gezecektim. 

Sabah, geceye rağmen dinç ve 
dinlenmiş uyandım. Kralların kenti 
Çorum’un tarihini gezmek için kendime 
üç gün ayırmıştım. İlk günü uzunca 
bir yolculukla başladı bile. Döne döne 
çıkılan yollardan, nefis doğal güzellikler 
tadan gözlerimiz Ortaköy’e ulaşmıştı. 
Kanyonu gezmeye başlamıştım.  
Kanyon boyunca demir bir yol 
kurulmuş ve taş düşmelerini önlemek 
için de demir filelerden korumalar 
oluşturulmuştu. Kayalar boyunca 
kıvrılan yoldan suyu takip ediyor belki 
de her adımda bir çağın gizemine adım 
atıyorduk. Bu kayaların arkasında 
mezar olduğu rivayet edilirmiş. 

Rehber, tarihi bilgiler verdikten sonra, 
size bir efsaneden de bahsetmek 
isterim, dedi. Benim aklıma birden gece 
gördüğüm o rüya geldi. Bir işaret, bir 
haber mi acaba, diye düşünürken hayli 
zaman geçmiş ki rehberin efsanesini 
kaçırdım. Patika bir parkurdan da 
yürüdüğümüz için hayli yorulmuştum. 

Otele geldiğimde bitkin de 
hissediyordum. Günün ne kadar yorucu 
olduğunu anlamama aldığım duştan 
sonra yatağa uzandığımda bedenim 
de tanıklık etti. Uyku gözkapaklarıma 
işkence etmeye başlamıştı bile. Bir 
tılsımı vardı uykunun ve o, beni 
kendine çekiyordu.

“Karagözlü babamızın ruhuna… 
Onlar bana yemek verirler, yerim 
şükür… Allah rızası için şu fakire 
sadaka… Çanakkale içinde… Beni bul 
kızım… Ramazan pideleri bilir beni… 
Kalbini hiç kırmadığım dostlarım 
bilir… Kahrımı çekmiştir, karım bilir. 
Onlar hep gelir. Ben onlar gelmeden 
bilirim geleceklerini. Bu sefer biraz 
zor zamanlardan geçiyorlar. Yanıma 
gelemeyecekler. Sen gel kızım. Benim 
küçük cadıma çok benziyorsun. N’olur 
kızım, gel! Bul beni. Hayat boyu hep 
verilenle yaşadım. Razı oldum her şeye. 

İstemem bir şey aslında, ama özledim. 
Sen Çorum’a ayak bastığından beri… 
Kızıma çok benziyorsun evladım. Bir 
kerecik gel. Hem, neyse kızım, bunca 
zaman içimde kaldı, sana da etmeyeyim 
lafını ama sen gel!”

Nefes nefese uyandım. Tutamadım bu 
kez içimde hıçkırarak çıktım odadan, 
lobiden geçtim. Sabah olmasına yakın 
bir zamandı koşarak kente karıştım. 
Nefes nefeseydim. Tıpkı rüyamdaki 
gibi… Bir saat kulesi… Tıpkı rüyamdaki 
gibi… Biraz ilerisinde belediye 
binasıymış eski, tarihi bir doku… Tıpkı 
rüyamdaki gibi… Koşmaya devam 
ettim. Parklar geçtim. Biri bitip biri 
başlıyordu. Tıpkı rüyamdaki gibi… 

Rüyanın ilk tesirini atlattığımda otele 
dönüş yolunu tuttum. Odaya girdim.  
Bu gördüğüm şeyin bir rüya olması 
ne kadar mümkündü? Mümkün 
müydü? Bu bir rüya olamazdı. Bu bir 

“Karagözlü babamızın ruhuna… Onlar bana yemek verirler kızım, yerim şükür… Allah rızası için şu fakire 
sadaka… Çanakkale içinde…”

Kan revan içinde uyandım. Bir bardak su aradım otel odasında. Bir yudum içtim, buz gibi. İçim yanmış desem, 
gece hafif serindi bile. Lakin rüyanın etkisiyle kavruluyordu gönlüm. Tabii… Rüya gördüm. Sahi neydi o öyle? 
Hiç böyle bir rüya görmemiştim. Sesler vardı, kalabalık sesleri… Tabak çanak şakırtıları… Bir yer; lokanta 
mı, yemekhane mi? Neydi o sesler? Çocukların, büyüklerin sesleri karışmıştı birbirine. Sonra adımları bir 
duyuluyor bir kayboluyordu, bir yürüyor bir duruyorlardı sanki.
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ulaktı belki. Bu haberci beni seçmişti. 
Rüyamda başka sokaklarda gösterdi 
bana. İnsan uyurken bilmediği şehri 
gezer mi? Düşünürken bir yandan da 
hazırlanıyorum. Bugün rehberle gezimin 
son günü, yarın yalnız gezeceğim. 

Birazdan Hititlerin başkenti Hattuşa bizi 
ağırlayacak. Milattan önce on dördüncü 
yüzyılda yaşamış Hititler Anadolu’ya 
büyük oranda hâkim olmuş. Duvarlarına 
kazınan resimlerden güçlü bir devlet 
olduğu ve Mısırlılarla yapılan Kadeş 
Antlaşması’nın ilk antlaşma olması da 
gücün ve medeniyetin başlangıcı olduğunu 
anlamama çoktan yetti. Rehberimiz iyi bir 
kadındı. Anlatmak için değil, yaşatmak 
için anlatıyor gibiydi. Onun anlatışını 
tanımlayabileceğim ifade bu olur ancak. 
Kendinizi Puduhepa sanabilir, taşlarla 
konuşmaya başlayabilir ya da emirler 
verebilirdiniz her an. İtiraf etmem 
gerekirse dünden daha yorucu ama daha 
doyurucu bir gezi olmuştu benim için. 

Yine oteldeydim. Bu kez lobide uzun 
kaldım. Yerel gazeteleri okudum. Dergi 
karıştırdım. Odama ne kadar geç gitsem 
o kadar iyi olacak gibi geliyordu bana. 
Bir yandan da merak ediyordum bu rüya 
ne demekti, nedendi bu yakarış. Odamı 
değiştirmelerini istedim görevlilerden. 
İyi gelebilirdi. Akşam sabahki ulak fikri 
de aklıma yatmadı. Nitekim o kadar 
tanıdığı vardır bu amcanın, ziyaret 
edeni vardır. Ben bunca ev arasından 
hangisinde arayıp duracaktım. Olacak 
şey miydi bu? Yeni odama geçtiğimde 
biraz daha iyi hissediyordum kendimi. 
Yarın kentin ruhunu hissedecektim. 
Belki fotoğraf da çekerdim. Bir an 
yerel radyoyu açmak istedim. Acaba 
var mıdır güzel türküleri? Tanpınar’ın, 
“Türk’ün romanı türkülerdir.” dediğini 
üniversitede hocamdan duymuştum 
ilk. Bunca tarih türküsüz olmaz 
zannederim. Radyodan kulağıma 
nihayet bir türkü sesi geldi bile;

“Şu uzun gecenin gecesi olsam
Sılada bir evin bacası olsam…”

İşte geceye sunulacak tüm ikramlar 
hazırdı. Harika bir ezgiyle söylenmiş, 
manalı nefis bir türküydü, dinlediğim. 
Sonra diğerleri geldi peşi peşine. 
Nitekim dalmışım.       

“Karagözlü babamızın ruhun Fatiha… 
Onlar bana yemek verirler, yerim 
şükür… Allah rızası için şu fakire 
sadaka… Çanakkale içinde… Beni bul 
kızım… Yolu sözlerime gizledim kızım. 
En çok tekrar edilene… Özlem kızım. 
Küçüğüne çok benziyorsun. Yürü… 
Gelince sağımda dur…  Beni bul…”

Uyanmak yetmiyordu. Rüyamda bir 
misafirim oluyordu her gece. Bense 
misafirini güzel ağırlayamamış ev 
sahibi gibi mahcuptum her seferinde. 
Harita diyordu, kılavuz, yol… Ben 
bunca yolu bu rüyayı görmeye gelmiş 
gibi bitkindim. Bu kez büyük tepkiler 
göstermedim. Atmadım mesela kendimi 
yollara. Koşmadım, kalmadım nefes 
nefese. Bir şeye inandım lakin bu rüya 
bir tılsımı saklıyordu, bu rüya bir ulaktı. 
Yattım yatağıma geri ne diyordu türkü 
“herkes sevdiğini dilden bırakmaz.” 
Hasret, diyordu; özledim, diyordu; onlar 
gelirler ama bu kez gelemediler, diyordu. 
Düşünürken uyumuşum tekrar. Bu kez 
rüya görmedim sabah kalktım. Fotoğraf 
makinemi aldım. Çorum sokaklarında 
gezecek, tandırın, keşkeğin tadına 
bakacak, sokak sokak dolaşacaktım. 

Çıktım. Yürüdüm. En dar sokaktan 
geçtim. Dursam her köşesinden 
bir öykü çıkar. Heybetli padişah 
Dördüncü Murat’ın buradan geçerken 
yenilediğinin anlatıldığı Ulu Cami’yi 
gezdim. Yazma Eserler Kütüphanesi 
olarak kullanılan güzel bir konaktan ara 
sokaklara düştü yolum. 

Dizlerim de titremeye başladı. 
Bu sokaklar rüyamda gördüğüm 
sokaklardı. O amca bu evlerden birinde 
mi acaba, diye düşündüm. Biraz daha 
ilerlediğimde bir kalabalığa denk geldim. 
Rüyamdaki tabak çanak sesleriyle 

karışan adım seslerinin resmedilmiş 
haliydi burası. Bir aşevinin önüne 
geldiğimi fark ettim. Kesinlikle bu 
insanlardan biri diye düşündüm. Sonra 
bu koridoru çevreleyen dilencilere 
baktım. Biraz daha zorladım zihnimi… 
Ne diyordu? “Kara gözlü babamızın 
ruhuna Fatiha…” Anahtar cümle 
buydu. Çünkü karşımda Çorum’un Ulu 
Mezarlığı vardı. İstemsizce yürümeye 
başladım. Sezgi de denebilir, tesadüf 
de sol tarafa doğru döndüm. Biraz 
yürüdüm. Kendime geldiğimde durdum. 
Koca mezarlık, nasıl bulacaktım. “Bu 
şekilde olmaz, bunca mezardan hangisi 
ne bileyim” diye söylenip bakınırken 
bir mezara ilişti gözüm. Aradığım 
mezar oradaydı. Yazıyordu işte. “Kara 
gözlü babamızın ruhuna Fatiha...” 
Bulmuştum. Gözümden yaşlar akmaya 
başladı. Hemen mezarın yanına gittim, 
sağına geçtim. Ellerimi gökyüzüne 
kaldırırken, gözyaşlarım yeryüzüne 
damlamaya devam ediyordu. 

“Bismillahirrahmanirrahim…” 

*Es geçilmiş nice babalar gününün ve 
ziyaret edilememiş bir arife gününün 
affını umarak yazılmıştır.
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Efsanelerin, mitolojinin ve daha 
birçok anlatının belirleyici 
gücü olmuş, hayatın her 
zerresine ince ince işlemiştir. 

Kimi zaman bir sözde anlam bulmuş, 
kimi zaman bir şarkının notasını 
süslemiştir nakış gibi.

Altay yaratılış mitlerinde; ‘Yaratıcı’nın 
emriyle denizin derinliklerinden 
çıkarılan toprağın, suyun yüzeyine 
serpilmesi ve sonucunda dünyanın 
oluşması’yla toprağın tarihi başlar. 
Yunan Filozof Empodokles’e göre ise 
varlıkların ana maddesi toprak, su, 
hava ve ateştir. İslam felsefesinde ise 
bu dört unsur anasır-ı erbaa olarak 
çıkar karşımıza. Tasavvuf edebiyatında 
da gerek sembolik gerekse doğrudan 
anlamıyla toprak imgesi sıkça 
kullanılmıştır. Toprağın kutsallığı her 
dönemde her millette bâki olmuştur.

Yagız yir yaşıl suv yaraştı bile
Ara ming çiçekler yazıldı küle
(Kutadgu Bilig)

(Kara toprak ve mavi su birbiri ile uyuştu; 
ortada binlerce çiçek gülerek açıldı.)

İnsan doğumdan ölüme kadar hep 
toprakla iç içedir. İki anası vardır ilki 
topraktır. Sofradaki ekmeği topraktan, 
üstündeki çatısı topraktan, testisi 
topraktan… Bedeni topraktan, ebed(î) 
topraktan… “Başım tofrak, cismim 
tofrak, özüm tofrak” der Ahmet Yesevi 
ve toprakla beslenen tüm iyi duyguları 
söze öz eder.  

Ölümün rengi olan kara toprağı “Benim 
sadık yârim kara topraktır” dizesiyle 
bağrına basar Âşık Veysel. Giden bir 
eşin ardından bir ana gibi bir yar gibi 
ona sığınır. “Hakkın gizli hazinesi 
toprakta” der ve kutsal sayar toprağı. 
Toprağa verdiklerinin hatırına belki de 
topraktan gelene nimet der. 

Toprağın milleti yoktur; içindeki güçle 
tabiatı,  üzerindeki kültürle şairi, aşığı 
besler. “O, topraktan öğrenip kitapsız 
bilendir.” der Nazım Hikmet. Ve toprağı 
işleyen çiftçiye emsal verir Nasreddin 
Hoca’yı, Bayburtlu Zihni’yi, Ferhad’ı, 
Kerem’i, Keloğlan’ı Yunus’u…

Alur yigidün âlâsın dîvâne ider anasın
Gelinlerün el kınasın topraklara karar 
ölüm
(Yunus Emre Divânı)

İnsanoğlu toprağı hep yanı başında 
taşımış. Doğmuş; “toprağa belenmiş”, 
hastalanmış; “gözü toprağa bakmış”, 
hırslarını kovalamış; “gözünü toprak 
doyurmuş”  bezmiş; “toprak paklasın” 
demiş ve toprak olmuş sevinçleri, 
umutları, arzuları…

Ah dili olsa toprağın! Dökse içini, 
dinlesem, dinledikçe çoğalsam; gökyüzü 

olsam kaplasam, sarsam sarmalasam 
her yerini…

Derken Toprak Ana Cengiz 
Aytmatov’un romanında ruha bürünür. 
Ve tüm bilgeliğiyle şöyle der insana: 
“Saban izine bir çekirdek, bir tohum 
tanesi atın, size yüz katını vereyim, 
küçük bir fidan dikin kocaman bir 
çınar vereyim! Evler kurun, temel 
olayım! Üreyin, çoğalın, hepinize güzel 
bir barınak olayım! Derinim, yükseğim, 
büyüğüm, ucum bucağım da yok… 
Hepinize yeterim ben. Sen de bana, 
insanlar savaşmadan yaşayamaz mı 
diyorsun Tolgonay. Bu bana bağlı değil 
ki. Siz insanlara, niyetinize, irade ve 
bilgeliğinize bağlı.”

“Her coğrafyada aynı kutsiyet, her 
histe ayrı hüviyet”…

Her şeye olduğu gibi iyi hislere de candır toprak. Peşinden koştuğumuz, yakalamak uğruna telaşımıza 
savuşturduğumuz hislere… Hayattır toprak. Filizlenen tohuma yuva, börtü böceğe kucaktır. Bazen başlangıç, 
bazen sonsuzluktur.  Hem sade hem gizemli; hem somut, hem ruhani…  Kara Han’dan bu yana dünyayı 
kucaklayan sonsuz bereket…
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Hasan TOMUK

Bana anlat..

Uykusunda pusuya düşen ve fethedilen şehir olmak nedir?
Nasıldır? Karanlıkta seni bekleyen ateş böceklerinin ışıktan seslerini duymak
Hep aydınlık olmalı deme,
Sende olmak, simsiyah bir gecede ancak kendini aramak...

Bana anlat.. 

İplik iplik zihnime kalbime işleyen gözlerinde kendimi bulmak
Yapayalnız göçlerimin çetrefilli yolculuklarını bir çırpıda sende atmak
Parçalanmış bir gülüşü de aldım yanıma geriye dönmeden seni arıyorum
Atını arayan bir süvari gibiyim, ejderhaların beldesinde seni soruyorum
Kaybetmeleri elimde bitirdim, kazanmak nasıldır anlat bana..

Sensiz günlerimde bocalamamaya çalışmam gerek
Sonsuzluk, senin gözbebeklerinde de değilse, gitmem gerek
Katran yarası bir sancıyı göğsümde eritirken
Merdivenlerde yorulan bir ben miyim parmaklarım eğilmişken
Bir kervan geçiyor uzağıma düşen, bağırıyorum olabildiğince, duymuyorlar
Beni de alın yanınıza diye feryat eden o kadar yalnızlığın içinde bir beni 
görmüyorlar

Söyle.. 

Gergef gergef işlenmek, önce ince ince delirmek midir
Sabahları bir ayağı kırık sehpada beklemek gece midir
Sığ sularda yüzmek önce ölmek midir
Derin sulara inmek aşka asıl hakkını vermek midir

Derdi küflenenler mesâfelerin kopuş olduğunu zannedenlerdir
Derdi yüklenenler, mesafesiz sevgilerini büyütenlerdir
Şakağımda biriken cümleleri de alıyorum
Dertten ölmüyorum dertten yavaş yavaş büyüyorum..
Bir yağmur birikiyor yanağımda biliyorum bu yara genişleyecek
Bir ark aç bana peşim sıra gelen gölgemi tutan ateşten kanatlar görüyorum

Bana Anlat
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KÖŞEYİ DÖNÜNCE YALNIZLIK
Hasan AKBAL

Başlayarak her hayr olanın 
enfes makamına inşa 
edeceğimiz yalnızlığımızı 
alarak baştan sona bir 

çizgi çekmeliyiz. Doğum, yaşam, 
ölüm, sonsuzluk merdivenini her 
geçen gün aktara aktara dalmalıyız 
hayatımızın yokuş ve engebeli 
günlerine...

İlk günden başlarsam yorulurum. 
Miladı belirsiz, söner umutlarım.

Sokakta ötüşen kargaların ürpertici 
sesi ile yalnızlığa doğru bir adım 
daha yürüdüm. 

Sokağa çıkmakta istisna bir 
meslekte olduğumdan ıssızlığı 
hissederek derinlemesine yaşadım. 
Ruhum kurulmuş bir tedirginlikle 
adımlarımın sesini tekrar eden 
uğultuyu kulaklarıma servis 
ediyordu. 

Onca kalabalıktan bunalmış olan 
milyon şehirde yalnız başına  bir 
yere dokunamadan yürümek acı, 
tarifi ise kefensiz bir beden gibi... 

Yürüdüm. Eceli düşündüm. Geri 
kalanları... Var olanları düşündüm. 
Yok olanları...

Kargaların sesi titrek ve korkuyu 
artıran haberci... Uzadıkça 
adımlarım daha derinden etkileyen 
sokağın her köşesinden bir korku 
selamını gizliyordu. Daha ne olabilir, 
dediklerimiz vardı aklımda...

Şimdi evde kalanlar farkında 
mı, nasıl, kimsesizlikten 
üşümüş sokakların caddelerle 
kelepçelendiği...

"Her yer insandı. İnsan kokardı 
hani" aklıma geliyor, fazla mı işgal 
ettik bize emanet olan yaşamayı...

Her köşe başında bekleyen olur 
diye hayale kapıldığım anlarda 
yine köşeyi dönünce yalnızlık ile 
karşılaştım.

Öksüzlük sarıyorken kendimi bir 
kendim daha oldum. 

SABAH...
Evden çıkarken maskemi aldım ama 
eldiven yok. Gömleğimin kollarını 
uzatarak açtım kapıları. Sessiz 
ve yoklukla yıkanmış sokağım. 
Yasaktan hemen önce gitmişler 
başka yerlere İstanbul, terk 
edilmiş. Yokluk ki perdeler hâlâ bir 
kapalı tabut. Aha, dedim. Köşeyi 
dönünce olacak bir kalabalık. 
Tıklım tıklım dolmuş birazdan 
gelir, nasıl tutunurum bir yerlere... 
Sanki hayat bağımın kopacağını 
düşünür gibi hayıflandım. Yazık, 
dedim kendi kendime. Öyle bir acı 

Derin yaraları saramıyoruz belki... Belki de kendimize iyi gelecek bir rüya kurmadık daha...
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ki köşeyi dönünce yalnızlık. Ne 
dolmuş var ne de dolmuşa binecek 
onca kalabalık. Onlarda yoklar. Pür 
dikkat dinledik ya dün akşam ajansı 
neyin beklentisi bu şimdi?

Meslek gereği çıktım sokağa her 
gün olduğu gibi... Tedirginim 
ama oldum olası bir yokluk yok. 
Fırsat kollayarak dışarı çıkanları 
görüyorum. Sokağa çıkmak yasak 
caddeye çıkmak serbest galiba, 
diyorum içimden. 

Seyrek gelen otobüsler, içindekiler 
suçlu gibi maske üstünden bakan 
gözleri ilk defa insan görüyor gibiler. 
Vahh, ben de böyleyim, demek! 

Sessiz geçen bir mesaiye giden yol. 
İş yerinde kulaktan dolma bilgilerle 
birbirini tedirgin eden cümleler...

ÖĞLE
Mesafeleri koruyarak yemek içmek 
devam. Aklıma geliyor, sokağa 
çıkmak yasak da kâğıt toplayıp 
geçinenler ne yapıyor acaba? 
Hayvanları için mecbur olan 
çiftçileri düşünüyorum. 

Memleket, diyorum. Babamı 
arıyorum. Genellikle gündüz vakti 
konuşmayız. İşinden geri kalma 
oğlum, dediği için ben de çoğu 
zaman aramam. Ama bu sefer başka 
memleketim ne haldedir. On hanelik 
mahallem ne durumda? Babam 
özetliyor üç beş cümle ile bir umut 
ekiyor kalbime. Hem sıkıntı yokmuş 
hem de iş güç devam... Tamam, 
diyorum. Hayat devam ediyor. 

AKŞAM
Haberleri okurken köy derneğimizin 
dağıttığı maskeleri verdikleri 
kişilerin fotoğrafını çekmişler. 
Babaannem de var.  Babaannemi 
nasıl da özlemişim anlatamam. 

Şehirlerarası yasak var, diye 
psikolojik herhalde bu özlem 
biraz daha artıyor. Görüntülü 
konuşuyoruz. Çok şükür çok iyiler. 

Ya iyi olamayanlar var. Sağlık 
çalışanları, askerlik vazifesini 
yapanlar, polisler...

Aklımda. Unutmadım. Ya imkânları 
bizim gibi olmayanlar. Günü birlik 
çalışanlar?

Ve sonra sabahı takip eden günler...

Belli etmeden takip ediyorum. 
Geleceği nasıl değiştirecek hayat 
diye başlıyorum okumalara.

2012'den beri 5. Sanayi Devrimi 
olarak çıktı bazı icatlar. İnsanı yok 
sayarcasına bir düzen kurulmak 
istendi. Oysa nerede o kalabalık 
şehir? Hani insan kokardı her 
yer. Olmuyor işte öyle bilimsel 
tanımların mükemmelliği bile 
tanımsız kalıyormuş gördüm.
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YARIM KALANLAR
Mustafa ARIKOĞLU 

Servis kapısı açılıyor ve 
içeriye, dışarıda bir hayat 
olduğunu müjdeleyen serin 
hava doluyor. Hafif bir de 

yağmur var ve benim şemsiyem yok… 
Allah’ın cezası servisin güzergâhı 
bizim sokaktan geçmediği için her 
gün uzunca bir mesafeyi yürümek 
zorunda kalıyorum. İnsafsız servis 
şoförü de yağan yağmura bile 
aldırmadan bugün de aynı yerde 
bıraktı beni. Ne olur sanki bizim 
sokağa kadar gidiverse? Ama olsun… 
İstemeden yaptığım bu yürüyüşler 
iyi geliyor bana. Zamanda bir 
yolculuk yapıyorum. Mesela birazdan 
çocukluğumun içinden geçeceğim, 
yine o küçük Ayşe olacağım… İşte, 
çam oluğun yanındayım. 

Arkadaşlarımla birlikte, içinde 
kâğıttan kayıklar yüzdürüyoruz. 

Ümmet Amca, 2 ineğiyle birlikte 
gelince kaçışıyoruz. “Korkmayın” 
diye başımızı okşuyor Ümmet Amca, 
“Bir şey yapmazlar.” Şimdi de taş 
dibeğin üstünde yerden yüksek 
oynuyoruz. Zekiye Teyze kızıyor 
bize, “Cevizlerime taş sıçratırsanız 
kemiklerinizi kırarım” Ama sonra 
kıyamıyor, ceplerimize ceviz içi 
doldurup başımızı okşuyor. “Haydi, 
başka yerde oynayın” Hemen hemen 
her bahçede ceviz ağacı var, kadın-
erkek herkeste kararmış parmaklar… 
Taş fırının içindeyim. İftara 2 saat 
var, acıkmışım. Ortalık mis gibi 
pide kokuyor. Elimde 2 yumurta ve 
bir külah susam. Kuyruk da amma 
uzun…

Her akşam yaptığım gibi sokağın 
başında duruyorum, gözlerimi kapatıp 
derin bir nefes alıyorum. Artık neden 

ceviz kokmuyor bu sokak? Çam oluk 
nereye gitmiş? Ümmet Amca, Zekiye 
Teyze neredeler? İnekler nerede? 
Taş fırının olması gereken yerde 
neden boş bir arsa var? Bu yağmur 
neden bu kadar yabancı? Eskiden 
yağmur serpiştirince güzel bir esans 
bırakırdı arkasında. Şimdi havada 
tiksinç bir koku var. Kiri mi kabarmış 
ne bu mahallenin?

Ceviz kokulu o sokağımızı nasıl 
özlüyorum bir bilseniz… Suratı 
buruşmuş, kambur bir koca karıya 
benzeyen kerpiç evimizi, kiraz 
yazlarını, ayva kışlarını, nişasta 
yapmayı, tarhana dökmeyi, salça 
çiğnemeyi, mahallenin beli bükülmüş 
kadrolu amcalarını ve teyzelerini… 
Melankolik bir nostalji çabası değil 
benimkisi. Orta yaş kadını sendromu 
bile yaşayamadan ihtiyarlamış 

İliklerime kadar yorulmuşum. Yoksa kolay kolay uyumam serviste. Durağa yaklaşıyoruz, birazdan ineceğim ve 
rutin hayatımın gündüz kuşağını bitirip, akşam kuşağına başlayacağım.
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algılarımın, önleyemediğim fırça 
darbeleri sadece. Kilometrelerce 
kısalıktaki hayatımın ve bir 
kalabalığın ortasında yalnız olmanın 
serzenişi... Bir zamanlar yaşadığım 
yeri, evimi, sokağımı, insanlarımı, 
soyut ve somut bana ait olan her 
şeyi bir ağacın kabuğuna kazır gibi 
kazımışım benliğime. Hem de öylesine 
derin kazımışım ki…

Şimdi anlıyorum evlerin de bir canının 
olduğunu. Yaşıyor, nefes alıyor, 
yaşlanıyor ve ölüyorlar. Ve her ölen 
ev, içindeki canları da beraberinde 
götürüyor. Ben de bizim kocakarının 
kerpiçten bir yığıntıya dönüştüğü 
gün, henüz on birinci yaşımdan gün 
almamışken o yığıntının altında 
kaldım galiba. Bir kuru apartman 
dairesine aldanıp canına kıydığımız 
evimizin ahı mı tuttu ki, bir zamanlar 
“benim” olan bu muhitte yedi kat 
yabancı oldum?

İşte… O gudubet beton yığını karşıladı 
yine beni. Allah, insana renk denen 
şeyi neden vermiş haberi olmayan 
apartman sakinlerinin ortak kararıyla 
iç karartıcı bir griliğe hapsedildik 
geçen yıl. Neymiş efendim; toz, kir 
göstermezmiş! Herkes elbirliği etmiş, 
bir türlü sevemediğim şu apartman 
hayatından beni iyice soğutmak için 
çalışıyorlar. Her sabah sevimsiz 
duygularla ayrıldığım evime, daha 
da sevimsizleşen duygularla geri 
dönmek alışkanlığım oldu. Çünkü 
işimi sevmiyorum, tiksiniyorum da 
diyebilirim. Haftanın her günü tıklım 
tıklım olan bir marketin asgari ücretli, 
azami gayretli kasiyeriyim.

Allah’tan Orhan var. O da olmasa… 
Galiba şükretmeyi bilmiyorum. 
İnsanların kira ve ev sahibi dertleriyle 
boğuştuğu hayatta, bir apartman 
dairesine ve 9 komşuya sahibim. 
Ama ne onlar benim adımı biliyor, 
ne de ben onlarınkini. Ha, bir de tam 
tepemde hayatımıza kast etmiş bir 

baz istasyonumuz var…

Çok direndim diktirmemek için. 
Zararlarını anlatmaya çalıştım. Ama 
paylarına düşecek parayı duyunca 
tüm komşularım bayıla bayıla kabul 
ettiler şu zımbırtıyı. 9’a karşı 1 
olmak demokrasilerde işe yaramıyor. 
Evet, benim de payıma düşen bir 
miktar var. Orhan’ın bakıcı parasını 
çıkarıyor en azından. Ama ben yine 
de istemiyorum o aleti.

Şu anki apartmanımızın olduğu 
yerde duran, çökmesi kuvvetli bir 
rüzgâra bakan evimizi hatırlıyorum. 
Alçak duvarlı avlusunu ve Orhan’ın 
minderini… Baharın başlangıcından, 
güz soğuklarına kadar içeri girmezdi 
o minder. Orhan, kahvaltıdan hemen 
sonra kapının önüne oturur; tanıdık 
tanımadık, yoldan geçen herkesle 
muhabbet ederdi. Nazmiye Teyze’yle 
dedikodu, komşunun oğlu Ömer’le 
futbol… Muhabbet hep sürerdi. 
Akşamın bu saatinde bile evinin 
önünde olurdu herkes. Diziler henüz 
kanımıza girmemişti. Hayatımızdaki 
en büyük entrika bakkalın karısıyla, 
muhtarın karısının kavgası olurdu. 
Muhabbet, müebbete mahkûm 
olmamıştı henüz… Bugün, ağlak 
dizimizin küçük kahramanının 
aile sorunlarına hönküre hönküre 
ağlayan insanlar, Orhan'ı görmezden 
geliyorlar.

Apartmanın giriş kapısına 
yaklaşmamla, asansörün bozuk 
olduğunu hatırlayan bacaklarımdaki 
varisler ve diz kapaklarımdaki 
kireçlenme hep bir ağızdan 
sızlanmaya başlıyorlar. “Şimdi 7 katı 
kim çıkacak!” Şu asansör yüzünden 
Orhan da kaç gündür eve tıkıldı. Yine 
bana kök söktürecek eminim. İzin 
günüm olsa sırtıma alır indirirdim 
kapıya. Bakıcı nasıl yapsın? İzinler 15 
günde 1’e indi be Orhan, 5 gün daha 
bekleyeceksin…

Sağ salim çıkabildiğim 7. kattaki 
dairemizin kapısını çalıyorum. Kapıyı 
bakıcımız Emine açıyor. “Orhan, bak 
kim gelmiş?” Vestiyerin arkasından, 
emekleyerek gelen Orhan’ı görüyorum. 
Küskün ve öfke dolu gözlerle bana 
bakıyor. Ah be Orhan… Ben de istemez 
miyim?

Orhan bana annemin emaneti. Benden 
2 yaş büyük ağabeyim… Doğuştan 
serebral palsi hastası... Yürüyemiyor 
ve tam olarak konuşamıyor. Hayatla 
olan tek bağı benim. Bir de minderi… 
Hayatımızı birbirimize adadık. Ben 
ona anne oldum, o bana evlat… O bana 
ağabey oldu, ben ona abla… Orhan 
hayatımı öylesine doldurdu ki ne 
evlendim, ne de çoluk çocuğa karıştım.

Babamızı bu evin inşaatında 
kaybettik. Üst katlara tuğla çıkaran 
makaranın halatı kopmuş, tam da 
babamın üzerindeyken… İki sokak 
arkamızda kirada oturuyorduk o 
zaman. Kapımızı yıkarcasına çalan 
ustayı ve terliklerini bile giymeden 
evden fırlayan annemi hatırlıyorum. 
Bense Orhan’ı bırakıp gidememiş, 
kara haberin ayağıma gelmesini 
beklemiştim. Bu apartmandan nefret 
etmemin asıl sebebi de bu galiba. 
Annem de 10 yıl önce “haydi başınızın 
çaresine bakın” deyip bizi hayatla baş 
başa bırakınca her şeyim Orhan oldu.

Beni görünce o çarpık dudaklarından 
ismim dökülüyor. “Ayşe…” O kırgın 
ve küskün bakışların ömrü bu kadar 
işte, beni görene kadar. Eğilip ona 
sarılıyorum ve cebimden çıkardığım 
çikolatalı gofreti uzatıyorum. 
Bakışlarıyla kahkahalar atıyor. O 
anda Emine’yle göz göze geliyoruz. 
Her akşam olduğu gibi yine gözleri 
nemlendi. Hayatta hâlâ böyle içli 
insanlar var mı?

Orhan, şu hayatın yorgunluğunu 
atmamı sağlayan tek şey... 
Yemeğini yediriyorum. Sonra mısır 
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patlatıyorum, birlikte bir Kemal 
Sunal filmi izliyoruz. Bayılıyor bu 
filmlere… Sonra, uzun zamandır 
onu yıkamadığımı hatırlıyorum 
ve banyoya sokuyorum. Hiç 
hoşlanmıyor ama ne yapsın, diğer 
çocuklar gibi merdivenlere aşağı 
kaçamaz. Banyoda fark ediyorum ki 
Orhan’ım da yaşlanıyor artık. Saçına 
sakalına aklar düşmüş. Tertemiz 
yıkadıktan sonra sıkıca giydirip 
yatırıyorum. Annemin her gece 
yaptığı gibi, uykuya dalana kadar 
yanına uzanıyorum.

Sabah 7 gibi kapı çalıyor. Kesin 
Emine’dir, yoksa kim çalar bizim 
kapımızı? Ayrılık her sabahki gibi 
çok zor yine... Ama dışarı çıktığımda 
asansörün tamir edilmiş olduğunu 
görüyorum. Bu demek oluyor ki 
hava güzel olursa Ayşe Orhan’ı 
kapının önüne çıkarabilir. Keşke 
bir tekerlekli sandalyemiz olsaydı 
da onu gezdirebilseydim. Hâlâ nefes 
aldığıma değsin diye, kendime her 
gün şu yalanı söylüyorum: "Bunlar 
da geçecek..."

Evde su gibi geçen saatler, işte neden 
geçmek bilmez? Akşam olur, rutine 
devam… Servisten in, hatıralarınla 
vedalaş… Apartmanın önüne 
geldiğimde beni çok güzel bir sürpriz 
karşılıyor. Orhan, minderine oturmuş 
beni bekliyor. Kerpiç evimizin önünde 
beklediği gibi... Benim gibi Orhan da 
sevemedi şu apartmanı yıllardır. 
Dışarıdayken gözlerinden mutluluk 
akıyor. Emine’ye teşekkür ediyorum. 
Orhan’ın koluna giriyoruz, önümüzde 
12 basamaklı bir giriş merdiveni var. 
Ama Orhan, eve gitmek istemiyor. 
Yemekten sonra puding yapacağımı 
söyleyince ikna oluyor ama. Zorlu 
bir tırmanışın ardından asansörün 
önüne geliyoruz. Kaç kere söyledim 
yöneticiye, merdivenlere bir rampa 
yapılsın diye! Ama dinleyen kim? 
Başlarına gelmeyince kim takar 
sizin derdinizi? Gönül gözü katarakt, 
yardım eli kangren olmuş. İnsanlığa 
acil şifalar...

Sabah işe giderken, karşı apartmanın 
önünde bir hareketlilik fark 
ediyorum. 2. kattaki yaşlı karı-
kocanın ışıkları yanıyor. Ya bir 
hasta var, ya da cenaze... Sonradan 
öğreniyorum ki teyze vefat etmiş. 
Allah rahmet eylesin, adı neydi 
acaba? Komşularıma kızıyorum ama 
ben çok mu iyi bir komşuyum sanki? 
Kadıncağızla bazen kapının önünde 
karşılaşırdık. İçine kapanık, soğuk 
biriydi; selam sabah vermezdi. Amca 
da sadece namazdan namaza evden 
çıkar, Orhan kapının önündeyse ona 
uzaktan uzağa gülümserdi. Zavallı 
adam, tek başına kaldı öyle mi? En 
kısa sürede bir taziyeye gitmek 
lazım. 

Ama gidemedim... 

Buna ne işim, ne de Orhan'ın 
hayatımdaki varlığı müsaade etti. 
İnsanların "Boş zaman" dediği şeyin 
tadını hep merak etmişimdir. Oysa ne 
kadar isterdim bir kap çorba pişirip 
şu amcanın acısını paylaşmayı... 
Zaten aylardır ne dışarı çıktı, ne de 
ziyaretine gelen oldu. Kimi kimsesi 
yok mu bu adamın?

Bir sabah bir tencere çorba ve 
bir tabak taze fasulyeyle kapısına 
geldim. Zile bastım. Bekledim, açan 
olmadı. Tekrar bastım, içeride 
bir hareket var mı diye kulağımı 
kapıya dayadım. Evde kimse yok 
gibiydi. Tencereleri kapının önüne 
bıraktım ve merdivenlere yöneldim. 
Kulağıma bir baston tıkırtısı gelir 
gibi oldu. Yarım kat aşağıda amcayla 
karşılaştım. O tonton adamcağız kırk 
günde erimişti resmen. “Adım Ayşe. 
Karşı apartmanda oturuyorum. 
Başınız sağ olsun. Kusura bakmayın, 
anca…” diyebildim. Cümlenin sonunu 
doldurabilecek mantıklı bir mazeret 
bulamadım. Buğulanmış gözleriyle 
gülümsedi, belli ki karısının 
mezarından geliyordu. “Teşekkür 
ederim kızım ne kusuru?” Özlemle 
gülümsedi, “Yaşasaydı, bugün 
umreden dönmüş olacaktık…” Bir 

cevap vermek istedim. “Tekrar 
başınız sağ olsun.” diyebildim sadece 
ve başım önümde merdivenleri 
inmeye devam ettim.

O gün öğleden sonra, Orhan’ı kapının 
önüne çıkardım. Hava kapalıydı ama 
ılıktı. Ben de bir tabure attım ve bir 
türlü bitiremediğim “Sol Ayağım” 
kitabını okumaya başladım. Ne kadar 
da mucizevi bir hayat! Gözümden 
akan yaşı Orhan’a çaktırmamak 
için yan dönünce karşımda duran 
amcayı gördüm. Uzun zamandır ilk 
kez gülümsüyordu. “Yemekler için 
çok teşekkür ederim kızım.” dedi. 
“Rica ederim.” dedim kekeleyerek. 
Sahi, o gün adamcağıza bir şey 
söylemeden bir kargo görevlisi gibi 
kapıya bırakıp gitmiştim yemekleri. 
İnşallah ayıp olmamıştır. Nice 
sonra aklıma geldi de “Oturmaz 
mısınız?” deyip, taburemden 
kalktım. Ne yalan söyleyeyim, bu 
teklifimi geri çevireceğini düşündüm. 
Ama çevirmedi… Tabureye 
oturdu ve Orhan’la konuşmaya 
çalıştı. Bizim Orhan’ın da arayıp 
bulamadığı bu zaten. Beş kuruş ver 
konuşturamazsın, on kuruş ver 
susturamazsın. Kırk yıllık ahbap 
gibi muhabbete başladılar. Neden 
bilmem, bu manzara çok hoşuma 
gitti. Kerpiç evin önündeki babamla 
Orhan canlandı gözümde. “Siz oturun 
amca, ben hemen geliyorum.” dedim. 
Eve çıktım. 2 orta kahve yaptım, 
Orhan’ın gazozunu da unutmadım 
tabii… Tepsiyle merdivenlerden 
inerken sitem edercesine baktı amca. 
“Ne zahmet ettin kızım…” Adama 
nasıl içersin diye sormamıştım. 
Çünkü babam kahveyi hep orta 
içerdi. O kahveyi babama yapmak 
istedim sanırım. 

Gün batana kadar uzun uzun 
dertleştik. Adının Nuri olduğunu 
öğrendim. Eşinden bahsederken 
gözlerinin içi gülüyordu. Dün 
gece rüyasında görmüş. Karısı 
sürekli “Yarım kalanı tamamla” 
diye yalvarıyormuş. “Herhalde 
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gidemediğimiz umreden bahsediyor.” diyordu Nuri 
Amca… “Allah hayırlara yazsın.” dedim. “Sultanım 
ister de ben yapmaz mıyım?” diye gülümsedi. Ölmüş 
eşinin arzusunu yerine getirmek için yanıp tutuşan 
bir yürek… Ne büyük bir sevgi bu!

İki hafta sonra, yine bir izin günümde karşı 
apartmanın önünde bir taksi durdu. Nuri Amca’nın 
dışarı çıktığını görünce apar topar aşağı indim. 
Sonunda gidiyordu ha? Orhan’ı da indirmek 
isterdim ama vakit yoktu. Neden böyle alelacele 
gitmek istediğini de anlamamıştım ya... Yanına gidip 
elini öptüm. “Allah kabul etsin, sağ salim gidip gelin 
inşallah.” Tebessüm etti… “Âmin kızım.” Ama bu 
seferki gülüşü biraz hınzırcaydı sanki. 

Fazla oyalanmadan eve çıktım, çünkü Orhan 
yalnızdı. Geldiğimde her zamanki gibi televizyonun 
başındaydı. O gün keyif günümüzdü ve Orhan’ı 
şımartmak hoşuma gidiyordu. “Ne yemek istermiş 
bakalım benim aslan abim?” Cevaptan adım gibi 
emindim. “Pizza!” Pizzacıyı aradım ve 2 tane karışık 
pizza söyledim. Pizzalar gelene kadar, geceden 
biriktirdiğim çamaşırları makineye atmaya giriştim. 
Daha sepetin yarısını bitirmiştim ki kapı çaldı. Vay 
anasını! Bu ne hız? Pizzacı aşmış artık kendini… 
Çantamdan para alıp kapıya koştum. Orhan da 
peşimden… O gelmezse olur mu hiç? Karşımda 
pizzacı çocuğu görmeyi umarken Nuri Amca’yla 
karşılaşınca afalladım. “Ama siz… Gitmediniz mi?” 
Taksiye binmeden önceki hınzır gülümseme hâlâ 
yüzündeydi. “İçeri girebilir miyim?” diye sordu. 
Kapının ağzından çekildim. “Ne demek, buyurun.” 
Kapıdan içeri geri geri girerken, önündeki bir şeyi 
sürüklüyordu. Yüzünü döndüğünde bunun bir 
tekerlekli sandalye olduğunu anladım. Akülü bir 
tekerlekli sandalye! 30 yıldır Orhan’ın yüzündeki 
her duyguyu okumayı öğrenmiştim ama şu ifadeyi 
ilk kez görüyordum. “Şok!”

Nuri Amca anlatmaya başlayacaktı ki pizzacı 
siparişleri getirdi. “Sever misiniz?” diye sordum. 
“Getir kızım getir, o da bir nevi ecnebi lahmacunu.” 
dedi. Ne kadar doğal, ne kadar bizden şu adam… 
Pizzalarımızı yerken anlatmaya koyuldu. “Yine 
geldi rüyama… Ama bu kez yalnız değildi. Orhan da 
vardı…” Çok şaşırdım ve bölmeden edemedim. “Orhan 
mı?” Başını salladı “Evet… Yemyeşil bir düzlük… 
Orhan, yürümek istiyor fakat yürüyemiyordu. Eşim 
de yanındaydı. Yine aynı şeyi söyledi.” Ondan önce 
tamamlayıverdim. 

“Yarım kalanı tamamla…”
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SEZAİ KARAKOÇ
Diriliş Mimari Yaşayan En Büyük Şairimiz:

Mehmet TATLISU

Mona Roza: 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde okurken âşık olduğu 
Muazzez Akkaya hakkında yazdığı Mona Roza şiiri 
Sezai Karakoç’un en ünlü şiiri olup, 1998 yılında 
bağımsız bir kitap olarak yayımlandı.

Diriliş Dergisi:
1960-1992 yılları arasında 33 yıl; günlük, haftalık, aylık 
olarak yedi dönem halinde toplam 394 sayı yayımlandı. 
Sezai Karakoç adı “Diriliş” kavramıyla özdeşleşti. 
Diriliş Dergisi, bir edebiyat ve sanat dergisi olmasının 
yanı sıra İslam düşüncesi ve siyasetinin şekillendiği bir 
yayın organı oldu.

Diriliş Yayınları:
1974 yılında kuruldu. O tarihten bu yana Sezai 
Karakoç’un bütün eserleri Diriliş Yayınları etiketiyle 
okuyuculara sunulmaktadır. Toplam 60 Sezai Karakoç 
kitabı.

Diriliş Partisi:
1990 yılında kurduğu ve Genel Başkanlığını yaptığı 
Diriliş Partisi 1997 yılında Anayasa Mahkemesi 
tarafından kapatıldı.

Hakkında Yazılan Kitaplar-Dergi 
Özel Sayıları
Bu güne kadar Üstad Sezai Karakoç hakkında 30 
civarında bağımsız kitapla; birçok Edebiyat ve sanat 
dergisi tarafından ÖZEL SAYILAR yayımlanmıştır. 
Bunlardan Prof. Turan Karataş’ın hazırladığı “Doğunun 
Yedinci Oğlu Sezai Karakoç” kitabı ile Hece Dergisi- 
Sezai Karakoç özel sayısını anmak isterim.

Sezai Karakoç Hakkında Ne Dediler?
♦ Sezai Karakoç kendisine has, derin, büyük insicamlı, 
geleceği olan bir dünya kurdu.

Prof. Mehmet KAPLAN

♦ Sezai Karakoç sanatında görülen temalar ve inandığı 
değerler bakımından şiirimizde ileri ve yeni bir sestir. 

Ahmet KABAKLI 

♦ Karakoç günümüz şiirinde İslami düşünceyi,  modern 
şiirdeki gerçeküstücülükle kaynaştıran, mistisizmden;  
enbiya, evliya kıssalarından yararlanan çarpıcı 
benzetme ve imgelerle, denenmemiş sentezlere ulaşan 
bağımsız sayfalar açtı. 

Behçet NECATİGİL

1933 Diyarbakır-Ergani doğumlu. Baba, tüccar Yasin Bey; Anne, ev hanımı Emine hanım. 
Çocukluğu Ergani, Maden ve Piran’da geçti. İlkokulu Ergani’de okudu. Maraş 

ortaokulu ile Gaziantep Lisesinde parasız yatılı okudu. 1950 yılında girdiği 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki eğitimini de parasız yatılı 

olarak tamamladı. Bu okulun Maliye Bölümü’nden 1955 yılında mezun oldu. 

Öğrencilik yıllarında başta Türk Klasikleri olmak üzere;  Doğu ve Batı 
Klasiklerinin çoğunu okumuştu. Necip Fazıl’ın Büyük Doğu Dergisi’yle 
ortaokul öğrenciliği yıllarında tanışmış. Lise ve üniversite dönemlerinde 
tutkulu bir “Büyük Doğu Okuyucusu” olmuştu. 1950’li yıllarda tanıştığı 
ve üstad bildiği Necip Fazıl’dan ömrü boyunca ayrılmadı.

1955 yılında Maliye Bakanlığında çalışmaya başladı. Maliye Müfettiş 
Yardımcısı oldu. Görevi gereği yurdun birçok yerini görme imkânı buldu.

1960-61 yıllarında askerlik görevini Ankara ve Ağrı’da tamamladı. 
1973 yılında Maliye Bakanlığındaki resmi görevinden istifa 

etti. Bu tarihten sonra herhangi bir resmi görev almadı.

Hiç evlenmedi İstanbul’da yaşıyor.
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Mona Roza’dan…
Mona Roza, siyah güller, ak güller,
Gülcenin gülleri ve beyaz yatak.
Kanadı kırık kuş merhamet ister.
Ah, senin yüzünden kana batacak.
Mona Roza siyah güller, ak güller.

Açma pencereni, perdeleri çek.
Mona Roza seni görmemeliyim.
Bir bakışın ölmem için yetecek.
Anla Mona Roza, ben öteliyim.
Açma pencereni, perdeleri çek.

Hızır’la Kırk Saatten
Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, bunu bana öğretmediniz.
Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz.
Kadının üstün olduğu, ama mutlu olamadığı.
Günlere geldim bunu bana öğretmediniz.
Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı,
Ama yine de eşsiz zulümle işlediği vakitlere erdim,
Bunu bana söylemediniz.
İnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler,
Bunu bana öğretmediniz.
Kardeşim İbrahim bana mermer putları
Nasıl devireceğimi öğretmişti.
Bende gün geçmez ki birini patlatmayayım
Ama siz kâğıttakileri ve kelimelerdekini,
Ve sözlerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz.

Sürgün Ülkeden Başkentle Başkentine
Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır.
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır.
Aşk celladından ne çıkar mademki yâr vardır.
Yoktan da vardan da ötede bir VAR vardır.
Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır.
O şarkıya özlenip söylenecek mısralar vardır.
Sakın kader deme, kaderin üstünde bir KADER vardır.
Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır.
Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır.
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır.
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır.
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır.
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır.
Senden umut kesmem, 
kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır.
Sevgili,
En sevgili.
Ey sevgili,
Uzatma dünya sürgünümü benim.

♦ Sezai Karakoç bence yaşama konumu olarak, tek 
ve benzersiz bir kişi. 1960’tan bu yana mukaddesatçı 
kesimde boy gösteren sanatçı ve yazarları en çok o 
etkilemiştir. Sıkışmış, sıkıştırılmış DEHA…

Cemal SÜREYYA

♦ O bütün insanlara dönük yanıyla da, münzevi yanıyla 
da, şiirimizde özgün bir duruştur.

 Gülten AKIN

♦ Sezai Karakoç özgün bileşim şairidir. Şiirinde çok 
yönlü ve özgün bir senteze ulaştı. Hızır’la Kırk Saat bu 
tarzın bir başyapıtıdır.    
                                                   Talat Sait HALMAN

♦ Sistem sahibi ilk düşünce adamımız olan Sezai 
Karakoç sadece modern şiirimizin değil bir bütün 
olarak Türk şiirinin en büyük şairlerinden biridir.

Kurtuluş KAYALI

♦ Sezai Karakoç bizim sanat ve düşünce hayatımızda 
Mevlana ve Yunus Emre’den beri, eşine, benzerine 

rastlayamadığımız bir şair, bir mütefekkirdir.  
Ömer ÖZTÜRKMEN

Kitap Önerileri-(Beş Kitap)
Sezai Karakoç’un şu an itibarı ile; Diriliş Yayınları 
etiketiyle sürekli yayınlanan 60 kitabı bulunuyor. 
Ben öncelikli olarak, mutlaka okunması gereken Beş 
Eserini bütün okuyucularımıza; özellikle de öğretmen 
ve öğrencilerimize tavsiye ediyorum. Bu kitaplar 
şunlardır:

1.Gün doğmadan (Bütün Şiirleri)
2.Diriliş Neslinin Amentüsü 
3.İslam’ın Dirilişi
4.Yitik cennet
5.İnsanlığın Dirilişi.
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ÇORUM'DA SÖYLENEN ÖLÇÜLÜ SÖZLER
İbrahim GÖSTERİR

Günlük konuşmalarımızda 
söylediklerimize ilgiyi artırmak, 
düşüncelerimizi güçlendirmek 
amacıyla sıklıkla kalıplaşmış 

sözlerden yararlanırız. Bu sözler, yerine 
göre bir atasözü, bir deyim olabilir. 
Konuşmalarımızda ara sıra ölçülü uyaklı 
sözlere de yer veririz. Her biri küçük 
birer şiir sayılabilecek bu sözler; “ölçülü 
söz”, "meşhur söz", "manzum atasözü", 
"kâfiyeli söz", "ölçülü fıkra" gibi adlarla 
yazılı kaynaklara geçmiştir (Tan, 1986: 
9). “Düzgü” olarak da adlandırılan ölçülü 
sözlere Manavgat yöresinde “diyesek” adı 
verilir (Kaya, 2014: 308). 

Ölçülü sözlerle ilgili ilk derlemeleri halk 
bilimci Nail Tan yaptı. Tan, derlediği ölçülü 
sözleri 1979-1984 yılları arasında değişik 
dergilerinde yayımladı. Daha sonra bunlar 
birleştirilerek “Folklorumuzda Ölçülü 
Sözler” adıyla 1985 yılında kitaplaştırıldı. 
Bir yıl sonra kitabın genişletilmiş ikinci 

baskısını araştırmacı, halkbilimci M. Sabri 
Koz gerçekleştirdi. Halk Kültürü Yayınları 
arasında çıkan bu baskıdan sonra da Nail 
Tan, eline geçen ölçülü sözleri biriktirmeyi 
sürdürdü. Çeşitli yazılı, sözlü kaynaklardan 
alarak biriktirdiklerini makaleler halinde 
okuyucuya ulaştırdı. Sonra da bu konuda 
elde ettiği birikimi “Türkçenin Oyaları: 
Dîvân ve Halk Edebiyatımızda Lâedrî 
ve Ölçülü Sözler” adıyla bir kez daha 
kitaplaştırdı. Bu yayınla birlikte artık bu 
konuya nokta koyduğunu, bundan sonraki 
çalışmaları genç halkbilimcilere bıraktığını 
belirtti (Tan 1999: 5). Bununla birlikte bir 
halkbilimci duyarlılığı ile eline geçenleri 
not edip 2010 yılında, Kültür Çağlayanı 
dergisinin ilk sayısında ek olarak yayımladı.

Ölçülü sözler; bir deneyimi, düşünceyi, 
dünya görüşünü dile getirmesinin; 
uyarı, öğüt niteliği taşımasının yanı sıra 
bilgi de içeren sözlerdir. Ölçülü sözler 
aynı zamanda özlü sözlerdir. Her biri 

ölçülüp biçilerek söylenmiştir. Bunlar 
içinde çerçevelenip işyerlerine asılanlar 
vardır. Örneğin, “Sefa geldin ey misafir, 
kahve ısmarla içelim / Çalışanla sohbet 
olmaz, merhaba deyip geçelim.” sözünün 
Erzurum’da bir dükkânda asılı olduğunu 
okumuştum bir yerde. Yine, “Veresiye 
veremem / Arkan sıra gelemem / Gelsem 
bile bulamam / Bulsam bile alamam.” 
sözünü de dükkânlarda görenimiz çoktur. 

Ölçülü sözlerle günümüzde günlük yaşayışın 
her anında karşılaşabiliriz. Kimisi "Kendim 
uzaktayım hayalim yakın / bir fotoğrafın 
arkasında yer alır. “Az yaşa çok yaşa / Bir 
gün gelecek başa” diyeni mezar taşlarında 
yazılıdır. “Önünü görmeden sollama / Eve 
kara haber yollama.” diyeni bir taşıtın 
arkasında uyarı görevi yapar. “Ne eğridir 
ne yamuk / Adayımız İsmail Pamuk” 
biçiminde, bir seçim döneminde kişiye 
özgü olarak Çorumlu zekâsıyla üretileni de 
vardır. 

“Ayarını bozduğun kantar
Gün gelir seni de tartar”
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Ölçülü sözler; düşünceyi, duyguyu az 
sözcükle anlatır. Ancak bu anlatış sanatlı 
bir anlatıştır. Şiirde kullanılan benzetme, 
değişmece (mecaz), eğretileme (istiare), 
karşıtlık (tezat), değinmece (kinaye), 
artsama (tevriye) gibi söz sanatları bu 
sözlerde de kullanılır. Sanatlı anlatış, sözün 
dinleyenler üzerindeki etkisini artırır.

Çoğunluğu hece ölçüsüyle söylenen ölçülü 
sözler, uyak örgüsü bakımından halk 
şiirimizin özelliklerini taşır. Hece sayıları 
iki ile on altı arasında değişir. Ölçülü sözler 
genel olarak iki dizeden oluşur. Kimi sözlerde 
dize sayısı sekize, ona dek çıkabilir. Aruz 
ölçüsüyle söylenenleri daha çok divan ya da 
halk ozanlarınca yaratılmış, halk arasında 
yayılarak atasözü gibi kullanılmıştır. 
Ziya Paşa’nın, “Nush ile uslanmayanı 
etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın 
hakkı kötektir” dizeleri bunun en güzel 
örneklerindendir.

Ölçülü söz özelliği taşıyan atasözleri olduğu 
gibi, atasözlerine eklemeler yapılarak 
oluşturulmuş ölçülü sözler de vardır. 
Örneğin, “Zurnada peşrev olmaz ne çıkarsa 
bahtına” atasözü, ekleme yapılarak “Bakma 
gönül işinde körpesine kartına / Zurnada 
peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına” biçiminde 
ölçülü söze dönüştürülmüştür (Tan 1986: 
43).

Ölçülü sözlerin ilk söyleyenleri unutulduğu 
gibi, bu sözler dilden dile, ilden ile dolaşırken 
değişikliğe uğramış, çeşitlemeleri ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle ölçülü sözleri bir 
yere tapulamak doğru olmaz. Pertev Naili 
Boratav’ın, fıkralarla atasözleri toplumun 
ortaklaşa benimsediği hazır anlatı 
kalıplarıdır. Yerine göre kişi adları, yer 
adları, yaşanılan çağ değiştirilerek kullanılır 
(Çambel 2006: 11) değerlendirmesi ölçülü 
sözler için de geçerlidir. Bu bakımdan Çorum 
yöresinde yazılı ya da sözlü kaynaklardan 
derleyerek örneklerini sunduğumuz sözlerin 
hepsinin Çorum yöresine özgü olduğunu ileri 
sürmek çok doğru olmaz.   

Yazıya geçirilmesi unutulmaması 
açısından önemli olan ölçülü sözlerimizden 
seçtiklerimizi Sayın Nail Tan’ın konularına 
göre yaptığı sınıflamaya uygun olarak 
veriyoruz.  

1- Konuşma Üzerine
Dil sıcak yerde yatar 
İçindekini salar atar

*Dil söyler saklanır
Baş belaya katlanır

*Gazı goz anlama
Osuruğu toz anlama

*Lafını bil de gonuş 
Ağzını sil de gonuş

*Sığır isen mele
İnsan isen söyle

2- Aile Yaşamı Üzerine
Alınan götürürler 
Salınan getirirler

*Anadan olur uşak
Deveden olur köşek

*Ana gezer, kız gezer
Bu çeyizi kim düzer

*Analar taş yesin
Yarımşardan beş yesin

*Atlasa yama olmaz
Her avrada kuma olmaz

*Dokuz kodak anası
Gelin bunun neresi

*Eloğlu oğul olmaz
Külden tepe yığılmaz

*Elti eltiye eş olmaz
Arpa unundan aş olmaz

*Evliysen ev halinden bilesin
Evli değilsen kakır kakır gülesin

*Gelin evin yakışığı
Gaynana yur bulaşığı

*Karı tuz der
Arka cız der

*Oğulluya hak düşmez
Düşerse de çok düşmez

*Samanlıklar saray oldu
Avratlıklar kolay oldu

3- Ticaret Yaşamı / Meslekler 
Üzerine
Babalı boynuma
Parası goynuma

*Ese gardaşım
Musa gardaşım
İlle de kese gardaşım
Evlek evlek sattık
Böyle böyle battık
Köylü biçikten
Şehirli buçuktan

*Ne lazıma para yetmez
Neme lazıma para gitmez

*Pahalıda var bir lezzet
Ucuzda var bir illet

4-Tarım/Hayvancılık Üzerine
Anızda sürersen 
ambarı doldurursun
Otta sürersen
tarlayı öldürürsün

*Arpayı gurut biç
Buğdayı firit biç

*Bıldır ektin oldu anız
Bu yıl niye ektin bitli domuz

*Ektin bi talla bostan
Yan gel yat oğlum Osman

*Reçber isen tarlayı üçle
Malcı isen yaylada kışla
Mühlüz olayım dersen uykuya başla

*Ters yele harman savurma
Verebe gağnı devirme

*Ya herk et
Ya terk et

*Ye kirezi
Al siyezi

5- Dünyayı, Yaşamı, İnsanları 
Değerlendiren Felsefi, Bilgece 
Sözler
Adı verilmiş cendermeye
Muhtar mecbur göndermeye

*Deliden deli törer
Tavuktan bili törer

*Eleğim var sacım var
Kime ne muhtacım var

*Falan öldü filan öldü
Bir gün derler Kenan öldü

*Gölbez böyür it olur
Sirke böyür bit olur

*Hani eben, hani deden
Aynı yere sen de giden
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*Kuyuya sarkıtılan tola
Ya sağa çarpar ya sola

*Ölü bir değil ağlasam
Deli bir değil bağlasam

*Sokuya vurunca tokmağı 
Orada tanırsın ahmağı

*Yatsıdan sonra gecedir
Kırkından sonra kocadır

6-Sevi/ Güzellik Anlayışı Üzerine
Gara isem garayım
Altın gümüş parayım

*Güzellik ondur
Dokuzu dondur
Sarıynan gara, 
ondan olur hürü
Sarıynan sarı, 
ondan olur öllüğün körü

*Yatmaya kaya gölgesi, 
içinde mar olmasa
Öpmeye Arap kızı, 
dudağı mor olmasa

*Yunmuşsa yunmuş
Yunmamışsa gümüş
7- Toplum Yaşamındaki / İnsan 
Davranışlarındaki Bozukluklar 
Üzerine
Alırken buldum sanır
Verirken öldüm sanır
Arkadaş ikidir üçtür
Dört ise biri puşttur

*Çokça yedirdim kirazı
Memnun etmedi marazı

*Dünür geldik biz bu evin kızına
Yazı yazdık aynasının tozuna

*Ekmek etmesi oyuncak
Suya gitmesi salıncak

*Elemeden yoğuruyor
Gebe olmadan doğuruyor
Kara tavuk atası 
Görünüyor ötesi

*Kız hasta, gelin kötürüm
Gelin gidin bizde oturun

*Övünme çördük 
Seni de gördük

*Süpürgeye sıçıyolar
Dört tarafa saçıyolar
*Yediği yarma
Giydiği örme

8- Yeme İçme Üzerine
Akşam tarana, sabah tarana
Lanet olsun bu köye şahna durana

*Çatalaşın tokluğu
Sonra çıkar bokluğu

*Koyamadın bir kaşık mayayı
Her gün çıktın yamayı

Koyma girintiyi
Bitirir kırıntıyı

*Yavrum buna meze derler
Yerken bi tek bi tek yerler

*Yediğimiz düğül aşı
Bu iş gayretin işi
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9- İlçelerle, Köylerle İlgili 
Sözler
Bir kız aldım Bayat’tan
Vurdu düşürdü beni hayattan
*
İskilip’ten tuz alma
Armutlu’dan kız alma
*
Kuşsaray’ın pancarı
Ciğerime vurdu hançeri
*
Zeytinliye verme bilişlik
Hem akşam gelir hem kuşluk

10- Alkışlar / Kargışlar
Al Allah kulunu 
Zapt eyle delini 
*
Benden ırak olsun
Cehenneme direk olsun
*
Gadanı alayım
Uğruna öleyim
*
Yediğim soğan olsun
Sardığım civan olsun
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Yaşar BAYAR

 /ak ey semâvî nehir!
temizlensin bu şehir…/

I/ tebrîz ve tebşîr I/ tebrîz ve tebşîr 
İnsan yoktu… O vardı. Zaman ve yokluk yoktu
İç içeydi yıldızlar. Â(h/û), ilmik, su ve nur 
Önde tek: Ümmü’l-Kura; gülde gizlenen kuytu
Eşik ötesi ıtır, söz dağarında billûr
Kar suyuyla ovulmuş yayı çekilen ok’tu
Nâleleri gülgûn. Sadr. Çöl burcunda bakır sûr
Hem ankâ, hem bulut, encam İçinde fağfur
İnsan yoktu… O vardı. Zaman ve yokluk yoktu
İç içeydi yıldızlar. Â(h/û), ilmik, su ve nur

S/imge: Esma-i Hüsna… Varlık: vehim/dilemma
İnsan yoktu… O vardı. ‘Hayy’ ismiyle müsemma

Sözle başladı her şey, uçuştu ışık-tozlar
Ilık bir vahiy geldi; düştü şelalesinden
Eşyanın ötesini yansıttı yakamozlar
Hırka giydi beled. ‘Şâr’ doğdu hâlesinden
Kırık zamanda kaldı sahte tirat, yap-boz’lar
Revak’ın, soylu vav’ın, zerrîn meş’alesinden
Müsennâ alazların berrak seyyâlesinden
Sözle başladı her şey, uçuştu ışık-tozlar
Ilık bir vahiy geldi; düştü şelalesinden

Söz: harfsiz kanaviçe; aşkın bulut ebrusu 
Sözle başladı her şey. Gökten düştü bengi-su
Ve gök, denize göçtü. Şaşı/rdı fecr. Tuz, safîr
‘Vakt-i çerâgan’ gibi sarnıçların arkasından
Süt-beyazı gök-bulut; kızıl kıyamet. Zifir
Bir ay derviş. Bilge su; aktı altın tasından
Kelebek orkidesi, postnişînde misafir
Gam-ı nermînler geçti, en vehim tasasından
Lâm/ba yandı. Çiğ kaçtı, çıplak sandukasından
Ve gök, denize göçtü. Şaşı/rdı fecr. Tuz, safîr
‘Vakt-i çeragân’ gibi sarnıçların arkasından

Hâ-mîm’ler şebneminde raks etti sırlı sîmler
Ve gök, denize göçtü. Yere indi mevsimler

II/ tezhîp ve tezyînII/ tezhîp ve tezyîn
Şehr/âyin’dir artık; sır. Gökçekimli tayf-mekân
Fağfur bir tennûredir, taşların gölgesinde
Oluşlar paletinde renk-buğusu câmekân
Cilvedir. Damla köpük; çıkrığının sesinde
Şatafatlı kuyudur. Kıl heybeli nar-volkan 
Mülkü yok, muammâdır; füsunkâr nefesinde
Hayy/at’tır. Menfezlerin cilveli yelesinde
Şehr/âyin’dir artık; sır. Gökçekimli tayf-mekân
Fağfur bir tennûredir, taşların gölgesinde

Işık yüklü avize; gamzeden şavkıyan ay
Şehr/âyin’dir artık; sır. Ceviz sandık, gök-saray

Sadık bir inceliğin izi vardır yüzünde
Uzaklardan gümüş ay, güneşte pembe nardır
Güvercinler uçuşur, göçebe gündüzünde
Su ve taflan. Kadife. Sessizce yağan kardır
Köpüktür: En sarışın mevsimlerin güzünde
Nazlı sûzidilârâ, sermest, leyl ü nehardır
Kuğulu âteş/efruz, erguvanî bahardır
Sadık bir inceliğin izi vardır yüzünde
Uzaklardan gümüş ay, güneşte pembe nardır

Sehr/âyin ve  Tango 
Bir buhurdan içinde tütsüdür, bileşiktir
Sadık bir inceliğin sığındığı eşiktir

Atlas ferâcesinde erirken aksak zaman
Gümüş renkli pergeller işmar eder dizinde
Zümrütten gözleriyle, vecd içinde dervişân
Söz sıyrılıp kınından sürüklenir izinde
En haylaz çağ/lar geçer kubbelerin altın/dan  
Kristal neftîlikler, sîm taşır çeyizinde
Celî, sülüs teşrinler sırroldu temyîzinde
Atlas ferâcesinde erirken aksak zaman
Gümüş renkli pergeller işmar eder dizinde

Umut ve hamd emzirir; harf-i hafi uçuklar
Atlas ferâcesinde açılır tomurcuklar 

III/ tezâkir ve temenni III/ tezâkir ve temenni 
Kent: çatlamış fânus. Uğultulu heyûlâ 
Oyuncakçı rasputin, betonlaşmış siluet
Kırık-dökük eşya, meşk; gecenin mirası. Lâ
/teşbih, lâ/kelam; aksi: aynada puslu sûret
Kemiğinden ayrılmış ateş nehri. Vaveylâ
Elyazması sürmenaj, paslı çivi, kıyamet
Geceden altın zeytin, gün de: esef ve hayret
Kent: çatlamış fânus. Uğultulu heyûlâ 
Oyuncakçı rasputin, betonlaşmış siluet

Metropoliten: yargıç; erdem dilsiz sorgulanır
Kent: çatlamış fânus. Hayâller yargılanır

Nötron patlaması, sis; asfalt. Üst üste konut
Pervazlara tünemiş kösnül kuş: morg. Kör-f/elek
Metal tango. Plastik. Bitpazarı, zift bulut
Aşka esnası? Yoktur. Kırılmıştır zemberek 
Gri bir iskelette multivizyon bir tabut
Ne göl, ne mahmur kuğu; ne de sonsuz bir âhenk
‘Şeddâdî’ gökdelen de, ağlar bir kanlı melek
Nötron patlaması, sis; asfalt. Üst üste konut
Pervazına tünemiş kösnül kuş: morg. Kör-f/elek

Ahşap ev figürüne düşmüyor kılcal-ışık
Nötron patlaması, sis; bütün ruhlar sıkışık!

Kalem yasta, s/öz yitik; kör sahaf, kolsuz hattat
‘Şaşı’rmış kent/leş/meyi kanıksar mı Ebâbîl
K/asrın gölgelikleri sabun köpüğü; bayat
Bağbozumu çimento, kösnül kuleli Babil
Meltemsiz çiğ mimarî; kaos yorgunu hayat
‘Yedinci Oğul’ yorgun; ‘kün’g: üst geçit. Y/âr: zor dil
Her çehre ölü evi, renk körü; yağsız kandil
Kalem yasta, s/öz yitik; kör sahaf, kolsuz hattat
‘Şaşı’rmış kent/leş/meyi kanıksar mı Ebâbîl

Fotoseli kemirir, ulu şâr’da bir böcek
Kalem yasta, s/öz yitik; düğümü kim çözecek
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İSKİLİPLİLERE MEKTUP
Hasan Ali KALAYOĞLU

Şe
hi

r v
e E

de
bi

ya
t

İskilip’ten birootdan(1) gittiniz. Bidinnak(2) haberinizi 
alamadık. Husalanıyoruz(3). Mektup yazmaya gezek(4)  
gelmedi elleem(5).

Bıldırki(6) feşel(7) göbellerin(8) çılpuklukları(9) daha 
cibeli(10) cırtlamuklaştı(11). Fazla şinnetmemek(12) 
gerek. Girellikteki(13) kenefü(14), mahrama(15), 
cember(16), güdü(17) ve zendücü(18) biciğe(19) yığmıştık. 
Başı donbak(20) birisi tebelleş oldu(21). Kapının ırık(22) 
olduğu zaman mitilleri(23) bile alıp iyi ve yolaklı(24) bir iş 
yaptığını sanıp tüymüş(25). Medine’de(26), çiinnikte(27), 
terecede(28) ve şerbetlikteki(29) öteberiyi(30) 
devinletememiş(31). Çuvallığı(32), ılgıdırı(33), 
eleceği(34), kendürüğü(35) yüklüğe(36) yığdık.

Gönderdiğiniz tavuğa kelikten(37) pına(38) takmıştım. 
Pinnikten(39) kaçmış, zunnuğa(40) sıkışıp ölmüş, yır 
yır kokmuş(41). Bu yıl fazla kış oldu. Pörekler(42), 
çörtlenler(43) dondu. Buyduk(44). Zükkem(45), salım(46) 
olanlar çok. Giravu(47) günü boştum. Mayşalamaya(48) 
kemüreyi(49) yıktım, su sıyırdıyordum(50).

Meyvaların üğmeklerini(51) yere indirmişler, birisi tebelleş 
olmuş(21), yakaladım, örseledim(52). Zırıncadı(53). 
Baktım zıaracak(54), beni mesimiyor(55). Yılmanuk(56) 
sopayı buruk bacağına vurunca zeklenmeye(57) başladı. 
Bilirsiniz ki benim pirim, budağım yoktur(58).

-Lan göbel bağırdağını(59) ben mi çektim, edeni bilmiyor 
musun? deyip bağırınca arkası cehrilik(60) duvarı gibi 
geçti. Seyirttim(61) tuttum. Duluğu sirkeli(62)  bir 
karı çıktı kökünden(63) herifimi döğdürmem dedi. 
Düşenbe(64), Deri(65) günleri uğraştık. Bu işlerden 
kekrem döndü(66), mıkkım sıyrıldı(67), iyiki ipimizi 
eğerdik(68). İstediklerinizi hüvehü(69) gönderiyorum. 
Eldes(70) biraz kavutla(71) urubu(72) ivitleyip(73) 
kendim getireceğim. Dolma yemeğe goraf goraf(74) 
geleceğiz. Biliyoruz dolmalar bizsiz ümüğünüzden(75) 
geçmez. 

 Sağlıkla kalın…

Derleyen: İbrahim KESTEK

Yukarıdaki mektup, İskilip’te uzun yıllar Halk Eğitim 
Müdürlüğü yapmış olan İbrahim Kestek öğretmen 
tarafından 1960’lı yıllarda kaleme alınmış özgün bir 
metindir. Mektupta, o yılların İskilip ağzını yansıtılmasına 
özen gösterilirken, şive farklılıkları görmezlikten 

gelinmiştir. Biz de derlemenin bu yazılış yöntemine aynen 
uyuyor ve yalnızca İskilip Ağzı ile ilgili özgün sözcüklerin 
güncel anlamlarını veriyoruz.

  Hasan Ali KALAYOĞLU
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AÇIKLAMALAR:
NO T :    Sözcüklerin yalnızca mektupta 
kullanılan anlamlarına yer verilmiştir. 
Bazı sözcüklerin mektuptakinden farklı 
anlamları da vardır.

1. birootdan: ansızın, birdenbire

2. Bidinnak: azıcık, çok az

3. Husalanıyoruz: endişeleniyoruz

4. gezek: sıra

5. elleem: herhalde

6. Bıldırki: geçen yılki

7. feşel: haylaz, yaramaz

8. göbellerin: çocukların

9. çılpuklukları: şımarıklıkları

10. cibeli: daha çok

11. cırtlamuklaştı: yüzsüzleşti

12. şinnetmemek: şımartmamak

13. Girellikteki: İç kilerdeki

14. kenefü: Kenevirden dokunan kumaş.

15. mahrama: Ev tezgâhında dokunan mendil.

16. cember: Bele kadar inen el dokuması 
başörtüsü.

17. güdü: Keşkek pişirilen en küçük çömlek.

18. zendücü: küçük çömleği

19. biciğe: köşeye

20. donbak: başı açık

21. tebelleş olmak: Musallat olmak, üzerine 
düşmek.

22. ırık: aralık

23. mitil: Yorgan içi yapılan eski bez malzeme.

24. yolaklı: başarılı, işe yarar

25. tüymüş: kaçmış

26. medine: Oda içi ocaklığının yanındaki 
raflar.

27. çiinnik: Ocaklık yanında maşa ve bulaşık 
bezi konulan çıkıntı, basamak.

28. terece: Yüklük denilen yatak koyma 
yerinin kenarındaki raf.

29. şerbetlik: Ocaklık üstündeki lamba, kibrit, 
vb. konulan küçük dar raf.

30. öteberi: Gerekli malzemelerin tümü.

31. devinletememiş: kımıldatamamış

32. çuvallık: Ev içi dokuma tezgâhı.

33. ılgıdır: İpliği çile yapmaya yarayan iki ucu 
çengelli tahta araç.

34. elecek: İplik bükülen çıkrığın el tutma 
yeri.

35. kendürük: Yufka ekmeği yapılırken 
üzerinde un elenen deri yaygı.

36. yüklük: Eski evlerin odalarında, altı 
gusülhane ve odunluk; üstü ise yatak 
koyma yeri olarak kullanılan önü açık 
dolap.

37. kelik: Eskiden çocukların giydiği, üstü açık 
görünümlü bir tür ayakkabı.

38. pına: Kümes hayvanlarının kaçmaması ve 
birbirine karıştırılmaması için ayağına  
     bağlanan bez, eski ayakkabı gibi 
işaret.

39. pinnik: kümes

40. zunnuk: Küçük su tüneli.

41. yır yır kokmak: Çok kötü koku yaymak.

42. pörek: Topraktan yapılıp pişirilerek 
kullanılan su borusu.

43. çörtlen: Suyun sürekli aktığı kır 
çeşmelerinde, çeşme yerine takılan boru.

44. buyduk: çok üşüdük

45. zükkem: grip

46. salım: nezle

47. Giravu: Pazar günü

48. mayşalama: Bahçede bir ürün için ayrılmış 
kenarları tonçla yükseltilmiş yer.

49. kemüre: Kuru büyükbaş hayvan gübresi.

50. su sıyırtma: Suyu, sulanması gereken 
yere kendi halinde akıtma.

51. üğmek: Ağaçta, meyvenin toplu olarak 
bağlı durduğu yer.

52. örseledim: hırpaladım

53. zırıncamak: Sırnaşmak, ısrar etmek.

54. zıarmak, zığarmak: Karşı gelmek, itiraz 
etmek.

55. mesimemek: Önemsememek, itibar 
etmemek.

56. yılmanuk: Düzgün, yarayışlı.

57. zeklenmek: Karşıdakinin yaptıklarını 
aynen tekrarlamak, taklit etmek.

58. piri budağı olmamak: Ne yapacağı belli 
olmamak, güvenilmez olmak. 

59. bağırdak: Bebeğin beşikten düşmemesi 
için üstünden bağlanılan kumaş bağ.

60. cehrilik: Cehri denilen bir tür çalının 
yetiştiği alan.

61. seyirtmek, seğertmek: Koşmak.

62. duluğu sirkeli: Asık suratlı.

63. kökünden: asla

64. Düşenbe: Pazartesi

65. Deri: Salı

66. kekre(si) dönmek: Bıkkınlık gelmek.

67: mıkkı(mıtkı) sıyrılmak: Olumlu düşüncesi 
olumsuza dönmek.

68. ipini eğermek: İşini yoluna koymuş olmak, 
ihtiyacı kalmamak.

69. hüvehü: Tamamen, peşi peşine, ucu ucuna.

70. eldes: pardon

71. kavut: Armut ya da ahlat kurusunun 
öğütülerek un haline getirilmişi.

72. urup: Ham üzümün ya da Yonis eriğinin 
ezilip kaynatılmasıyla yapılan ve  
      yemeklerin üzerine limon yerine 
dökülen çok ekşi sıvı.

73. ivitlemek: Seçip ayıklamak.

74. goraf goraf: Kalabalık gruplar halinde.

75. ümük: boğaz. 69
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Mehmet Yaşar GENÇ

Asikâr Eyledim Derdim
Tarih tüten seyyahların hikâyeni anlatır
Her bir köşen, mesken tutmuş garipleri ağlatır
Çağlar aşan adımların izlerinde yürüdüm
Hüzün şehrim! Gerdanını ıtır ile bürüdüm
Sahipsizlik mahzeninden çıkacağın gün olam
Solgun bakan gözlerinin bebeğine gün dolam

Sahibinin arkasından yas tutuyor konaklar
Hangi gözün nazarısın? Bağrına saplı oklar
Dert sızıyor çatlağından, üşütüyor bedenin
Seni bahtına yazanlar şifa verenden emin
Yangındır içimdeki, sarsılırım ey mekân!
Dizlerimde dermanım yok, çekilmez mi taze kan?

Tenhalarda gördüm onu, ağlıyordu bedesten
Arastayı bilen olmaz, kim kurtarır kafesten? 
Özgünlüğün kentlerine hoyrat eller değince
Kaldırılmaz yolda ki taş, durur yerli yerince
Konuş ey taş, lâl mı oldun, neden üryânsın böyle?
Kimler soydu, hangi eller sana dokundu söyle?

Ürkütücü bir sevda, tıkanıyor köprüler
Vuslatına kavuşarak yıkanıyor köprüler
Yemyeşil bir sabaha çıkacak mı bu sular?
Kemerlerinin altından geçip gönlümü sular
Yanağında darp izleri, dudağında kuru ayaz
Muştuladım geleceğe, künyesinde içli niyaz

Ağzımızın tadı kaçtı, nöbet tutuyor Hisar
Yokluyorken düşmanları bedenine şiir sar
Gitti şen zamanlarım, sancağın arıyor gökler
Bulutlara kan bulaştı, zehrini içime döker
Nerde mağrur savaşçı, harcına taş koyanlar?
Yetimce gülümseyiş, seni bensiz kimler anlar?

Asil, yolların beyi, sükût etmiş koca han!
Nice sûretler gördün, seninle oldular nihân
Duvarlarına çizdim titreyen umutlarımı
Talan gören yüzüne bıraktım bulutlarımı
Cinnetini yaşasın hesabını görenlerin
Gam dağına dönüşsün urganını gerenlerin

Isıtıyor son bir kere suyunu, yaşlı hamam!
Bedenine almış kefen, elbisesi tastamam
Ayrık otlarıyla kaplı, çekilince halvete
Bacasından yas tüttürür kulak asmaz davete
Kirlerini pâk eyleyen, umumun tek yerisin
Suyun bulandığı yerde aranan değerisin

Akışına müptelayım, gönlümü yuyan çeşme
Meczubunum sokaklarda, omzuma dayan çeşme
Mahrum etme, kansın sana, Güneş’e tutunan el
Sarp kayalık, geçitlerde kaderine terk eder el
Biriktirdiğim sevdamı temeline zerk edem
İçimde ki ırmağımın kaynağı ahlak, erdem

Rahlemizdir, Hâfızı Kur’an sesidir medrese
Aldanışım setreyleyen, tövbe sunar herkese
Acılar mahşerimde sırat-ı müstâkimdir, O
Nefsime dergâhımdır, vefakâr hekimdir, O
Ötelerden gelen derviş, kuşku eriten ocak
Kış doğuran zamanı sarmalayan sıcak, kucak

Aşikâr eyledim derdim, ıssızlığımdır medet!
Acılar çöker üstüme, beni sarıver mabet!
Geçerek zamanlardan mazine elim uzattım
Vururken başım taşlara varıp arkına aktım
Bahanemi bırakayım yollarına adım adım
Kuşkulu bakışlarımda düğümlendi muradım
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Mustafa KÖSEOĞLU 

Savrulan bir gemiyle, kocaman bir ummanda
Hayat bir mücadele; sürekli, bitmeyecek 
Gidiyorken başıboş, bilinmezin ufkunda 
Gelir diye beklenen belki hiç gelmeyecek.

***
Hani bekler gözlerin, ufka bakar durursun
Hani özlem içini yakar da kavrulursun
Söndürmek için ruhundaki ateşi 
Uyku girmez gözüne, sabahı bulursun

***
Üstüne açılan yedi kat göğün
Altında yedi kat zifiri zindan
Gerçek mi sanırsın gözle gördüğün
Kalbin körleşmişse ne görsen ziyan

***
Oyun üstüne oyun, düğüm üstüne düğüm 
Yalanlar dans ediyor gerçeğin perdesinde 
Dipsiz kör kuyuların doruğunda gördüğüm 
Kaç boyutlu karanlık gizliyor gövdesinde

***
Kurudu sevdayı besleyen nehir
Göçmen kuşlar gibi kayboldu gitti
Silindi gözlerden çağlayan şiir
Yaşanmamış gibi söylendi bitti. 

***
Susmayı da öğrendim, içime atmayı da 
Acıyı yudum yudum, bal diye tatmayı da
Kapanmayan yarayı ahla kanatmayı da
Bağırsam da boşa söylediklerim.

Dörtlükler

A.Agah Öncül
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Mustafa ÖZÇELİK

Biraz da sulara bakalım… Denize
Işıklı gemilere ve gecenin içinde
Yeni bir hayata başlayan karşı kıyılara

Nasıl olsa açık bahtımız
Ay bulutlara rağmen tutkulu
Parlak alnıyla
İçimizde nehirler coşturur

Bilirim ki aşk o sonsuz hece
Kalbimize ansızın gelir
Susalım ve sesimizi yıldızlar duysun
Her Leyla bir çöl kızıdır
Dağlı bir yürek taşır her Mecnun

Şimdi sözün çölünde
Sonsuz bir nevbahar
Şimdi bu vakte yüzün düşer birazdan
Bütün martılar denize akar

İçimde deli bir tay
İçimde deli bir tay
Ansızın sulara giriyorum
Alnımda yakamozlar

Denizin  Türküsü
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A. Agah Öncül
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Metin DEMİRCİ

Çan saati çan çan çan
Dükkan kapar dükkan açan
Koyu gölge serin suyu
Çorumlu yürür asfalt boyu  
Güzeldir güzelin soyu 

Saat dibi pazar 
Çorum’da pazar
Can sesi çan sesi kadar
Hava alır hava atar
Uzar gider asfalt kadar

Saat dibi salı
Çorum’da salı
İşte unu işte balı 
Köşe olmuş almanyalı
Dağı tutan ova kadar
Aha bu kadar
Aha bu kadar

Saat dibi cuma
Çorumlu çıkmaz cama
Deli meli ama
Tren gibi yürekleri
Kopar gider van’a kadar

Ah o çarşamba 
Pazar yeri ana baba
Elinde file torba
Narin teyze taze sebze 
Domatese gel
Patatese gel
Soğan bedava 

Corum'da  Zaman

Pazartesi pazarın ertesi 
Cumartesi cumanın ertesi
Cumartesi pazara bağlar
Anason sakin son  
Pazartesi pazar kokar sokaklar 

Perşembe arada kaynar
Dünü günü olmayan bir o var
Köylü köyünde 
Şehirli şehrinde mutlu
Şunun şurasında 
Buluşmaya az var

Böyle diyor birileri 
“çorumlu yapmaz ”heri
Çarpı yemiş istekleri 
Herif gibi herifleri
Sever gider gurbet kadar

Bu can bu cananla
Akrep döner yelkovanla
Bu metinler bu çorumla
Yaşar gider sona kadar

Osman Keser
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Ramazan YANAR

Âsık Kusûri Agıtı 
Başını çevirip baktı geçmişe
Ağlayıp ağlayıp güldü Kusûrî
Ömrünü orakla ekin biçmişe
Ağaran saçını yoldu Kusûrî

Şaşırıp sığmadı yola yordama
Yeni mana veremedi kavrama
Erişmek kalmadı eski bayrama
Arife önünde doldu Kusûrî

Dağları omuz omuza dizilmiş
Alnına kara yazılar yazılmış
Bir güzel önünde dili çözülmüş
Derdini dilbere böldü Kusûrî

Zülfün teline canımı dolayım
Sen iste yolunda ölen olayım
Nazlı yar kabul et kölen olayım
Kurbanın olmaya geldi Kusûrî

Âşık Kusûrî seslenir dağlara
Talan vurmuş mor sümbüllü bağlara
Bayram günü vuslat olur sağlara
Arife gününde öldü Kusûrî
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Nilüfer Zontul AKTAŞ

“Bağa gülden sorsanız, 
Sarhoştur kokusundan. 
Bülbül hasreti bilir,
Ayrılmaz korkusundan.

Derdi dert bilmeyenin, 
Hali hamd sorgusundan. 
Dikeni görmeyenin, 
Teni gül kokusundan.

Gönül deryaya dalmış, 
Varlığın damlasından. 
Bahçeler hazan bilmez, 
Sevdanın baharından.

Varlıgın Damlasından

A. Agah Öncül
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Son on yıldır Çorum’a yılda en az iki kez gidip 
geliyorum. Her gelişimde hatırımda güzellikler 
biriktirerek geri dönüyorum. Bu yazı da öyle bir 
güzelliğin kayda geçirilmesinden ibarettir.  Bir 

ustadan ve onun besmelesinden bahsedeceğim. Usta, 
bir çatı ustası. Adını biliyorum ancak paylaşmayacağım. 
Ustamız ile, bağımızda bulunan ufak bir alanın çatısını 
tamir etmek üzere Pazar günü  için sözleştik. Oldukça 
yoğun çalışan usta, Pazar gününü ailesine ayırmıştı, 
kendi bahçelerinde vakit geçireceklerdi aslına ancak 
bizi kırmadı. Sabah 7:30 gibi ustamızı evinin önünden 
aldık. Bağa gittik. Ustamız işi için gerekli malzemelerini 
bir çantada getirmişti. Üzerini değiştirdi, ardından bu 
çantayı açarak içinden birkaç aleti çıkardı. Ben o sırada 
farklı bir işle meşguldüm ve ustamızdan birkaç metre 
uzaktaydım. Ustanın “Bismillahirrahmanirrahim” 
deyişini duydum. Çok güzel söyledi. Tarif etmesi zor... 
Mutlu oldum, tebessüm yerleşti yüzüme. İşe besmele ile 
başlayan insanları kıymetli bulurum, bir kat daha saygı 
duyarım. 

Bir örnek belki aynı hissiyatı paylaşmamıza 
yardımcı olabilir, o anın samimiyetine taşıyabilir 
sizleri de. Bekir Develi, dostu merhum Ömer 
Döngeloğlu’ndan bahsederken şöyle demişti: 

“Hayatınızda ondan daha güzel yemek yiyen birini 
görmemişsinizdir. Müthiş bir iştahla yerdi. İzlerken siz 
yemeyi unuturdunuz, o derece. Ha bir de her lokmada 
‘Bismillah’ derdi. Bu şekilde her lokmada besmele çeken 
gördüğüm tek insandı.”

Ustamızın besmelesini en az Ömer 
Döngeloğlu’nun besmelesi kadar kıymetli kılan, 
“Bismillahirrahmanirrahim” demesinin hemen 
ardından, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” 
şeklinde devam etmesiydi. Diline bir ezber olarak 
yerleşen, refleks şeklinde telaffuz edilmiş bir besmele 
değildi demek ki bu. Ustamız, aşağı yukarı 40 yılını alın 
teri dökerek geçirmiş bedenen belki ufak ama ruhen dev 
gibi olan ustamız, her bir hecesini tıpkı elinde tuttuğu 
çiviler ve keser gibi capcanlı hissederek besmele çekmiş 
ve ardından da Türkçe olarak tekrar etmişti. 

Böyle güzel insanlara nadiren denk gelirsiniz. Ve 
o anlarda insan kendisini ufacık hisseder. Aydın 
Karakimseli, yıllar önce başından geçen bir olayı 
anlatmıştı bir söyleşide. Aydın Bey, el çantasını bir yerde 
unutuyor. İçinde bin dolardan biraz fazla bir para var. 
Kadının biri buluyor çantayı. Aydın Beye doğru koşup 
çantayı vermek istiyor ama kocası engel oluyor. Kötü 

alışkanlıkları olan adam bu parayı harcıyor, sonrasında 
da zaten hapse giriyor. Bu kadın, içinde kimlik ve ufak 
tefek birkaç şey olan çantayı saklıyor. On yıldan uzun 
bir süre boyunca temizlik yaparak, el işi bir şeyler yapıp 
satarak para biriktiriyor. Kuyumcuya giderek dolarları 
işaret ediyor ve “bundan istiyorum” diyor. Onca zaman 
sonra parayı denkleştiriyor ve kimliği bir yakınına 
vererek araştırmasını istiyor, sonunda Aydın Beye 
ulaşıyor. Aydın Beyi evlerine davet ediyor ve çantasını, 
içinde parayla birlikte kendisine teslim ediyorlar. Aydın 
Bey o kadını anlatırken, kendisini o kadın karşısında 
çok küçük hissettiğini, pek çoğumuzun cennette o 
kadının yanından bile geçemeyeceğimizi söylüyordu. 

Bu ustamız da, besmelesinin güzelliğiyle tıpkı o kadın 
gibidir. Tamirat için geldiği yerde, işini kendi işini 
yapar gibi titizlikle yaptı. Bizim, “gerek yok” dediğimiz 
noktalarda bile en ince ayrıntısına kadar işini hevesle 
yaptı. Sonunda da, bütün ısrarlarımıza rağmen 
emeğinin karşılığından çok az bir bedel aldı. Birlikte 
geçirdiğimiz birkaç saatte neredeyse bir an olsun 
susmadan sohbet ettik. En büyük mutluluğu, evladına 
yapmış olduğu evdi. Arsayı ve malzemeyi kendisi satın 
almış, inşaatını da kendisi yapmıştı. Evladını bir ev 
sahibi yapabildiği için hayattaki tüm sınavları geride 
bırakmış gibi huzurluydu.  

Samimi insanlar böyledir. Beş dakika önce bile tanışmış 
olsanız, sizinle bütün mutluluklarını, keşkelerini, 
heveslerini paylaşırlar. Ve ben, biraz bencilce olsa da, 
daha fazlasını öğrenmek için bu insanlarla sohbeti 
oldukça uzun tutarım. Çünkü yaşamlarıyla birer 
başyapıt olan bu insanlar, ümitsizliğe kapıldığım 
anlarda hem bedenimi hem ruhumu dirilten birer ilaç 
gibidir.
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Ç orum’da İmam Hatip 
Okulu 1953 yılında 
açılınca ilk öğrencileri 
olarak şeridi beyaz 

şapkalar giydik. İşte o şapkayı ilk 
giydiğim günden itibaren dükkân 
komşularımız bana “HOCA” diye 
seslenir oldular. Daha önce evde 
Kadir’dim. Çarşıda “Hocaoğlu, 
Hafız Ağanın oğlu” idim. 
Arkadaşlarım “Ozulu” derlerdi.

Bütün Ortadereceli okullara 
giden öğrenciler şapka giyerdi. 
Ortaokul- lise öğrencileri sarı 
şeritli, Kız-Erkek Sanat Okulu 
öğrencileri yeşil, Öğretmen Okulu 
eflatun, Ticaret Liseliler kırmızı 
renkli şeritli şapkalar giyerler ve 
bu şerit renkleri ile kimin hangi 
okula gittiği belli olurdu. Şapka 
giymek öğrenciler için mecburi 
idi. Şapkasız okula giremezdiniz. 
Elbiseniz ütüsüz olabilirdi ama 
öğrenci iseniz şapkanız ve 
kravatınız mutlaka olacaktı. 

Çöplük çarşısında dükkân tezgâh 
sahibi kişilerin yaşlıları okuma-
yazma bilmezlerdi. Dükkânlardaki 
ikinci kuşak sayılan oğullardan 
ilkokula gitmiş olanlar varsa 
okuma-yazma gerektiren işleri 
onlar yürütürdü. Bu ikinci 
kuşak okuma-yazma bilmeyen 
komşularının da yazı işlerini 
yüksünmeden yaparlardı. 

Hele benim gibi yaşı küçük olup 
çarşıdan hiç eksik olmayan 

adı “Hoca”ya çıkmış biri kalem 
tutmaz esnaf için hesap makinesi, 
malların üzerine konan fiyat 
etiketi ve fatura, mektup yazıcısı 
olan komşu demekti.

Ben sabah dükkânımızı açar, okul 
vakti gelinceye kadar oturur, 
sonra okula giderken dükkânımızı 
komşulara emanet ederdim. 
Komşularımız benim okula 
yöneldiğimi görünce;

‘Hadi Allah zihin açıklığı versin’ 
diye dua ederlerdi.

Okul dönüşü geldiğimde sanki 
dükkânda oturan biri varmışta 
alış-verişi yapmış gibi çekmecenin 
üstü para ile dolu olurdu. Benim 
dükkâna geldiğimi gören komşular 
bana seslenerek; “Hoca 5 kilonun 
altında para var” bir başkası 
“Hoca terekte zarf kutusunda para 
var”, “Hoca sandalye minderinin 
altında beşlik var” Bu sözlerden 
anlaşılırdı ki, ben gittikten sonra 
bizim sahipsiz dükkâna gelen 
müşterilere hangi komşunun işi 
yoksa gelip istenileni satıvermiş. 

Ben Çöplük çarşısında beraber 
olduğumuz komşularımızın böyle 
üç yıl devam eden fedakârlıklarını 
hatırlayışımda duygulanırım 
hatta ağlarım. Bu sadece bana 
yapılan bir yardım değildi. 
Bütün komşulara uygulanan bir 
yardımlaşmaydı. Komşuların 
birbirlerini kollayışı, korumacılığı 
ve güven duyguları ahi kültürü 

kalıntısı bir çarşı bütünlüğüydü.

Ya şimdi?... Mümkün mü? 

O güzel insanları her gün 
hatırlarım ve Fatihalarımla vefa 
duygularımı yaşatmaya çalışırım. 
Ruhları şâd mekânları cennet 
olsun.

O günlerden beni çok etkileyen bir 
hatıra var.

İmam-Hatip Okulundan mezun 
oldum. Üniversitelere Lise 
diploması olanlar gidebiliyor. 
Benim elimde 7 yıllık İmam-Hatip 
Okulu diploması var ama o kapılar 
bize kapalı. Lise son sınıfa bir 
yıl devam edip veya dışardan 
lise bitirme sınavlarına girip o 
kapalı yolu açabileceğiz. Ben bir 
yıl devam etmeyi seçtim. Lisede 
dersler öğleden sonra başlıyor. 
Sabah dükkânımı açıp öğleye 
kadar alış veriş yapabilirim. 
Öğleden sonrası dükkân 
komşularıma havale. Okul dönüşü 
akşama kadar oturup kepenkleri 
indiririm. Hem cep harçlığımı 
hem de evimizin ekmek parasını 
kazanırım. Buna mecburum.

Liseye bir yıl devam ettik ama 
mezun olamadık, beklemeye 
kaldık. Benim acelem yok, gelecek 
yıl olsun. Hem böyle daha iyi oldu. 
Bütün gün dükkânda olacağım. 
Yıl böyle geçti, bekleme sınavları 
günleri geldi. Şükür Cebir-Fizik 
derdinden kurtulduk. Mezun 
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olduk. Çöplük çarşı hayatımız devam 
ediyor. 

Sıcak bir öğle sonu. Tuzcu komşum 
Sadık (Esenyel) Ağa, elinde Tuz 
Fatura defteri ile geldi. Bir yerden 
bir yere tuz nakli yapılacaksa o 
zamanda Tekel maddesi olan tuz 
için ‘nakil tezkeresi’ bulunması 
zorunluydu. 

Sadık Ağa 1950’li yılların başında 
köyden kente göçenlerden. İlk işi bir 
dükkân satın almak oldu. Önce sebze 
satmaya başladı, yapamadı. Köyden 
getirdiği uzun saplı bağ beli ile arada 
bağ bellemeye gitti. Sonra tuzculuğa 
başladı. Bel yine dükkânda, günlüğü 
25 kuruşa kiraya veriyordu. İlkokulu 
Çorum’da bitiren oğlunu berber 
çıraklığına verdi. Ben Sadık Ağa’nın 
yarı yaşındayım ama şehirlilikte de 
esnaflıkta da ondan kıdemliyim.      

Sadık Ağa “Kadir Hoca şunu yaz” 
dedi, defteri uzattı. Alan-satan, 
taşınan malın miktarı nereye 
gideceği gibi soruların cevaplarını 
artık ezbere yazıyoruz. Yazdım 
defteri uzattım. 

“Eee Sadık Ağa! Sen de tuz 
satıyorsun ben de. Sen okuma 
yazma bilmiyorsun, ben de iki tane 
lise diploması var. Bu iş birimiz için 
uygun değil.” dedim. Daha başka 
bir şey söyleyemeden Sadık Ağa 
yarasına basılmış gibi doğruldu ve 
“Bu işi senin yapmaman lazım. Beni 
okutacak okul var mı? Git Ankara’ya, 
İstanbul’a oku. Bu işin önü de sonu 
da tuzculuk.” Kalktı “eline sağlık” 
diyerek dükkânına gitti. Sadık 
Ağanın sözleri bu çarşıya beni layık 
görmüyordu. Gidip okumalı…
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H erkes hayatının bir 
bölümünde soy ağacı 
araştırması yapma 
isteği duyar. “Ben 

kimim?” sorusunun cevabını 
arar. Fakat 1905 yılında yapılan 
nüfus sayımında hayatta olan 
atalarımızdan daha öncesini 
bulamaz. 

Şimdi bana, Ben e-devletten 
1825 doğumlu atamın adını 
zaten öğrendim, dediğinizi duyar 
gibiyim. E- devlet soy ağacı 
uygulaması herkesi tatmin etmiş 
olabilir. En eski atalarınızdan 
biri 1905 yılında hayatta olduğu 
için onun adını ve ana-baba adını 
öğrenebildiniz.

Eğer biraz şanslı iseniz yaşlı 
bir büyüğünüz dedelerinizden 
birisi 1905 yılında hayatta ise 
onun ana-baba adı hanesinden 
daha önceki atalarımızın adlarını 
öğrenebiliriz. Daha fazlası da 
var. 1844-1846 yıllarında yapılan 
nüfus sayımında sadece erkekler 
sayılmıştır. Bu sayımlara Devlet 
arşivinden Osmanlıca olarak 
ulaşabilirsiniz. En eski atamızın 
doğduğu yerin kaydını buldurup, 
tercüme ettirirseniz, 1844 
yılında hayatta olan atalarınızın 
adlarını ve onların baba adlarını 
öğrenebilirsiniz.     

Çorum Belediyesi nüfus 
defterlerini tercüme ettirdiğinden 
bu zahmete katlanmayacaksınız.  
Bir anahtar kelimeyi bilmeniz 
yeterli. Sülale lakabı bunu 
bilmedikten sonra boşuna 

nafile uğraş vermeyiniz. Bu 
anahtar kelime ailenizin yaşlı 
büyüklerinde gizlidir. Soy 
araştırmasında ilk yapılacak iş aile 
yaşlılarından alınacak bilgilerdir. 
Yazılı kaynaklar kaybolmaz. 
Sizin ihtiyacınız olan bilgiler 
atalarımızın hafızasındakilerdir.

Sülaleniz hangi mahallede/
köyde oturduğu, kimlerle komşu 
olduğunu öğreniniz. Bazılarının 
sülale lakabı aynı zamanda 
soyadıdır. Kişi lakapları ile sülale 
lakaplarını karıştırmayınız. Kişi 
lakabı sonraları sülale lakabına 
da dönüşebilir. 1844’te yapılan 
sayımdan önce bir de 1830 
yılında bir sayım yapılmış, yine 
sadece erkekler sayılmıştır. 
Bu sayımda sizin sülaleden 
bir dedeniz kayıtlı ise 1750’li 
yıllara kadar soy ağacınızı 

indirebilirsiniz. O dedenin de baba 
adını öğrenebilirsiniz.    

Erkekleri bulduk, ya bayanlar 
onları bir yerden bulamaz mıyız? 
Şansınız varsa, eski şer’iye 
sicillerinde bir veraset davası var 
ise orada bayanların adı geçebilir. 
Lakaplar zaman içinde değişir 
yöresel ağızla halkın telaffuzu 
ile yuvarlanır veya kısalır. 
Ben daha da eskiyi öğrenmek 
istiyorum derseniz, onunda yolu 
vardır. Soyunuzu ünlü bir kişiye 
dayandırmanız gerekir. Ünlü 
kişilerin şeceresi çıkarılmıştır. 
1530-1576 yıllarında defter-i 
mufassallarda o zamanki köyde 
kesme mahallede yaşamış olan 
erkeklerin adları kaydedilmiştir. 
1530 ile 1576 yılları arasında 
254 yıl fark olduğundan bu 
bağlantıyı kurmanız pek mümkün 
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değildir. Aileler büyüdükçe evlere 
sığmaz olurlar. Eğer baba evi 
arazisi büyük ise bir ev de arazinin 
bir köşesine yapılır ve büyük oğul 
o haneye çıkar. Dolayısıyla nüfus 
kaydı hane no’suna göre yapıldığı 
için yan haneniz, komşu haneniz 
aslında sizin akrabanızdır. Hem de 
en yakın akrabanızdır. Köylerde 
genelde gelin giden kızlar sonraki 
nesilde ya oğullarını ya da kızlarını 
kendi hanelerinden evlendirirler. 
Bu olmaz ise torunları arasında 
akrabalık bağları kurarlar. 

Yazılı olan her şeyi doğru kabul 
etmeyiniz. Yeterli arazi yok ise köye 
en yakın tarlalarına bir ev yaparlar 
ve oraya yerleşirlerdi. Hane no’ları 
arasında çok fark olmasına rağmen 
onlarda akrabadır. Soyadlarının 
farklı olması onların sizin 
sülaleden olmadığını göstermez. 
Soyadı kanunu çıktığında reşit 
olan herkes erkek veya bayan 
istediği soyadını alabiliyordu. Aynı 
hanede dede, nine, baba, anne ve 
reşit erkek ve kız çocuklar var 
ise hepsi de kendi istediği farklı 
bir soyadını alabilirlerdi. Kızların 
aldığı soyadları sadece kendilerinde 
kalıp yok oluyordu. Soyadı kanunu 
çıktığı zaman, kendi isteği ile 
soyadı almayanlara devlet soyadı 
vermiştir. Bu işe hiç girmeyiniz. Ben 
20 yılı aşkın süredir uğraşıyorum, 
hâlâ yeni şeyler öğreniyorum.

Hiç düşündünüz mü sadece sizin 
dünyaya gelebilmeniz için bundan 
20 nesil önce (yaklaşık 600 yıl önce) 
1.048.572 kişi hayatta olmalıdır. 
Soyağacı yapmaya heveslenenler 
sadece anne ve baba soyunu 
araştıracaklarını zannederler. 
Hiçbir sülale yoktur ki kendi 
akrabalarından kız alıp vermesin. 
Peki bunun manası nedir? Bizim 

dünyaya gelmemiz için gerekli olan 
atalarımızdan bazıları birbiriyle 
akrabadır.     

Eskiden köylerde birkaç çocuk 
olmadan şehre gidip nüfusa kayıt 
ettirmezlerdi. Nüfusa kayıt edilen 
çocuklardan biri vefat ederse daha 
sonra doğan çocuğa onun nüfus 
kâğıdını veriyorlardı. Zaten erkek 
çocukları askere giderken daha 
büyük olsunlar diye küçük yazdırma 
âdeti vardı. Birden fazla evli olan 
kişiler, doğan çocukları devlet 
nikâhlı eşi üstüne yazılıyordu.

Hayatta olmadığımı öğrendiğimde 
henüz 17 yaşındaydım. Aynı 
gün bir kardeşim daha olduğunu 
öğrendim. Sevineyim mi? üzüleyim 
mi? Bilemedim. Peki o kardeşim 
neredeydi sonunda gerçeği öğrendim. 
Küçük kardeşim 6 aylıkken vefat 
etmişti ve nüfus kaydında onu 
kütükten düşeceklerine beni 
düşmeyi uygun görmüşlerdi. Nüfus 
işlerine merakım böylece başladı. 
Daha sonraları halamın mezarı 
başında dua ederken adının yanlış 
yazıldığını fark ettim. Sorduğumda 
nüfusta öyle geçiyor dediler. 

Benim iki halam vardı. Bir halamın 
çocuklarını diğerine, onunkileri de 
diğerine yazmışlar. Halam aslında 
diğer halammış. Çok bir şey fark 
etti dediğinizi duyar gibiyim. Ya 
çocukları? Neyse dedik, olabilir. 
Defterde ne yazıyorsa o. Dedemin 
annesinin adının Miyase olduğunu 
hep duyardım. Elime geçen bir 
nüfus kayıt örneğinde, dedemin 
annesinin adının Fatma olduğu 
yazıyordu. Hayda! Gel de merak 
etme. Aslında dedemin annesinin 
adının Miyase de olmadığını, Asiye 
olduğunu öğrendim. Babam vefat 
eden kardeşime ad olarak askerde 
vefat eden abisi Rufail’in adını 
vermiş. Fakat o da abisinin adının 
aslında Rıfat olduğunu benden 
öğrendi.

Her soyağacı; yanlıştır, eksiktir 
ve yapıldığı an eskimiştir. Her 
yazılı bilgiyi doğru olarak kabul 
etmeyiniz. Size kolay gelsin. 
Okuyunuz. Okuyan bulur ve bilir.    

Herkes birbiriyle akrabadır. 
Uzaktan veya yakından biz sadece 
yakınlık derecesini bilmiyoruz.
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Muzaffer GÜNDOĞAR

Toplumsal Felaketler 
ve Acılar Recep Rahmi 
Tankaya

Eğitimci-yazar Recep Rahmi 
Tankaya, Çorumlu’nun 1 Şubat 
1940 tarihli 20. sayısında “En 
Büyük Acı” şiirini yayımlar. 
1939 Erzincan Depremi’nin 
acısını destanlaştırıp ulaştırır o 
günlerden bu günlere.  54 dizeden 
oluşan şiiri şöyle başlar:

“Gece sabaha karşı sarsıldı 
Anadolu
Bir kudurmuş zelzele kapladı sağı 
solu
Yıktı bir an içinde köy şehir ve 
kasaba
Ölüler yaralılar gelmez oldu 
hesaba
Nerde kaldı Erzincan nerede kaldı 
Tercan
Kaldı mı Erzincan’da sağlam 
kurtulan bir can…
En büyük Acı” destanı şu teselli 
edici dizelerle sonlanır.
“Ey kahraman milletim sen ki 
hakka taparsın
Sarsılmaz imanınla çok Erzincan 
yaparsın.”

Nuri Uğur, 1 Nisan 1940 tarihli 
21. sayıda “Zelzele” başlıklı 
yazısıyla geçmişten o güne, yani 
Erzincan depremine kadar olan 
süreçte, Çorum’da olan deprem 
felaketlerini konu eder yazısına. 
Özetleyerek alıyoruz.

“Çorum’da 1692, 1729, 1733, 
1734 ve 1758 yıllarında önemli 
depremlerin olduğu; özellikle 
1758 depreminin yanı sıra ortaya 
çıkan kıtlığın, insanların ve 

hayvanların ölmesine yol açtığı, 
Yusuf Bin Abdullatif’in el yazması 
notlarından aktarılmıştır.

Kentte 1786 yılında da bir 
deprem olmuş, bu depremle Ulu 
Cami harap olmuştur.  Depremler, 
18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyılın 
ilk çeyreğinde de sürmüştür. 
1793’teki büyük depremle evler 
yıkılmış, insanlar ve hayvanlar 
ölmüş, 800’den fazla bir nüfus 
başka yerlere göç etmiştir. 1800 
ve 1824 depremleri de, kente çok 
hasar vermiş,  halk yaşamlarını 
çadırlarda sürdürmüştür…

Buraya Doğal felaketlere örnek 
olarak sadece Çorum yağmurunu 
alıyoruz.

“1619 ilkbaharında Çorum ve 
çevresine şiddetli bir yağmur 
yağar. Köylerde oldukça büyük 
hasara yol açar. Abdalata 
Tekkesi’nin kapısının üst 
eşiğine kadar çıkan sel suları, 
üç ev dışında tüm evleri 
oturulamayacak duruma getirir. 
Halkın sefaleti ve feryadı ayyuka 
çıkar. Devletçe önlem alındığına 
dair hiçbir belgenin ele geçmediği 
belirtilir.

Çorum’un Eğitim Sorunu 
ve Lise İsteği

Çorumlunun 1 Ağustos 1940 
tarihli 25. Sayısının ağırlıklı 
konuları Çorum’a Lise isteğidir.

1940 Yılında Çorum’da henüz 
lise yoktur. Çorumlu, ortaokuldan 
sonra öğrenim yaptıracağı 
çocuklarını lisesi olan başka 
illere gönderir.  Dışarıda çocuk 
okutacak parasal gücü olmayan 
birçok Çorumlunun yetenekli 
çocukları eğitimden yoksun kalır. 
Nazmi Tombuş’un yazısının özeti 
şöyledir. 

“İlin 287 bin, merkezin ise 
22 bin nüfusu vardır. Çorum 
ve İskilip orta mekteplerinin 
700'ü aşkın öğrenci mevcudu 
olup, öteki (büyük illerin) 
liselerinde 250’den fazla 
Çorumlu öğrenci bulunmasına 
rağmen, ilimizin henüz bir 
liseye kavuşmaması, halkımızı 
büyük bir üzüntü içinde 
bırakmaktadır..." diyerek, 
dönemin Milli Eğitim Bakanı 
Hasan-Ali Yücel’den Çorum’a 
bir lise isterler.  

1 Ekim 1941 tarihli 30. 
sayıda;  İhsan Sabuncuoğlu 
ve arkadaşlarının (Ömer 
Çapa, Hamdi Bayrak,  Hayriye 
Kuloğlu) Çorumlu adına 
dönemin Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü’ye yazdıkları 
lise isteği mektuplarının 
sureti yayımlanır. 13 Ağustos 
1941 tarihli bu mektuba 
Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü’den şu yanıt gelir:
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Çorum’da Sanat Ve 
Edebiyat
Çağın değişimi toplumların 
sosyo-ekonomik yapısını da 
değiştirmektedir. Bu nedenle 
birçok gelenek ve göreneklerimiz 
de geçmişin, bir daha dönülüp 
yaşanılması olanaksız 
yıllarında kalmaktadır. Zaman 
içinde unutulmaya yüz tutan 
halkbiliminin bu güzellikleri, 
yaşlıların anılarında, eğer kaleme 
alındıysa kitap ve dergilerin de 
sayfalarında yaşayacaktır.
Sıtkı Aktan; Çorumlunun Ocak, 
Şubat, Mart 1941 tarihli 33, 
34, 35. sayılarında Osmancıklı 
Âşık Kadir Uslu’yu anlatır. Âşık 
Kadiri’nin, Âşık İz'ani ve Âşık 
Ceyhuni ile karşılaşmalarını ve 
onların atışmasından örnekler 
vererek aktarır. Bir bölüm 
alıyoruz:

 “İz'ani:
-Erzurum’dan beri çok âşık 
gördüm 
Pamuktan, kazıldan çok çorap 
ördüm 
Mısır tarlasında iz etmiş gördüm 
Ayının kulağı Âşık Kadriya. 

Kadriya: 
-Tekellüm bahçesi dikendir diken 
Ayağına batar sakın girersen 

Kalbur elek sele sepet örerken 
Kırarsın kasnağı Âşık İz'ani..."
“(…)

Ceyhuni:
-Ayıklar içinde sen de er isen
Çiçekler içinde nilüfer isen
Senin için hazırladım yer isen
Laklaki helvası Âşık Kadriya 

Kadriya:
Fikirden yaptırdım sana bir 
çörek
Kuruntudan pilav yanında keşkek
Yalandan yağ ile asılsız börek
Hayal pastırması Âşık Ceyhuni...” 

Çorumlunun, 1 Aralık 1941 
tarihli 32. sayısında Çorum’un 
son senatörü Abdullah Ercan’ın 
"Halay" adlı bir şiiri var. Çorumlu 
koçaklara adadığı 24 dizelik 
şiirinden iki dörtlük alıyoruz. 

“(…)
Temiz bir su gibi, düzülsün halay,
Şöyle bir açılsın büzülsün halay.
Gönülden gönüle süzülsün halay
Her kime hey, herkes sevdiğine 
hey!..” 

(…)
Oynak olsun sazın telleri gibi,
Hafif olsun seher yelleri gibi
Kıvrak olsun yosma belleri gibi
Hey kime hey, herkes sevdiğine 
hey!..”

Çorum’da Odalar

Çorumlu dergisinin, 1 Temmuz 
1943 tarihli 38. sayısında İsmail 
Ceyhan, "Odalar" başlığı altında 
Çorum'da "Tekkeli Hocaoğlu'nun 
Odası"nı anlatır. Oda sözü 
Çorum'da selamlık yerine 
kullanılırdı. Bu odalar çoktan 
tarihe karıştı artık. Yazı bizi 
70-75 yıl öncesinin odalarında, 
o odaların gizlemli dünyasında 
gezdirir bizleri.
Yazıdan kısa bir alıntı yapıyoruz.
“… Yerden bir karış kadar 
yükseklikte asırlık sedire oturduk. 
Sedir yastıklarının oda ile yaşıt 
olduğunu öğrendim. Zaman ne 
boyalarını soldurabilmiş, ne 
dokusunu eskitebilmiş. 120 yıl 
önce (1822) yastık yüzlerinin 
ipliğini becerikli elleriyle eğiren 
ve kumaşlarını zevkin bütün 
inceliklerini gözden kaçırmadan 
dokuyan Topal Emine Hoca’yı o 
an tezgâhının başında görür gibi 
oldum.
“… Karşı duvarın sağ köşesinde, 
ocak yanında rafın altında 
asılmış iki asa duruyor. 
Bunlardan birisi, Bay Eşref 
Ertekin’in dedesinin babasının 
şeyhi olan Kerem Issı’ya aitmiş. 
Asanın üstü burma burma. Bu 
asanın, uzak diyarlarda yetişen 
burmalı bir ağacın dallarından 

Bay İhsan SABUNCUOĞLU ve Arkadaşlarına

                                                                                ÇORUM

ANKARA: 15/8/1941

Sayın Çorumluların samimi duygularına teşekkür ederim. İmkân husulünde lise 
hakkındaki arzularının tatminine çalışılacaktır.

Çorum çocuklarına selam ve muhabbet.

                                                                    İsmet İNÖNÜ
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yapıldığı söyleniyormuş. İkinci 
asa, Bay Eşref Ertekin'in 
dedesinin annesinin babası, şair 
ve âlim Yusuf Bahri' ye aitmiş, 
Üst ucunda siyah bir topuz, alt 
ucunda sivri bir demir var..."

Ekonomiye Bir Örnek: 
Cehri Ticareti
Çorum’da bir zamanlar Cehri 
toplayarak bol para kazanmanın, 
kaygısız ve gamsız bir kış 
geçirmenin öyküsünü, “Cehri 
Yarenliği”ni Çorumlunun 1 
Şubat 1944 tarihli 45. sayısında 
Fahrettin Ünsal anlatır.
Çorum kentinin kuzeyinden 
geçen, Çomar Deresi’nin 
yatağı boyunca uzanan ve 
Sıklık Boğazı’nın kuzeyinde 
bulunan tepeler, 19.yüzyılda 
‘Cehri’ adı verilen ağaççıklarla 
kaplıydı. Bunun üzümü andıran 
meyvelerinden bir tür boya elde 
edilirdi.

Sentetik boyalar çıkmadan 
önce ‘Türk Cehri’si adı altında 
Avrupa pazarlarında çok 
aranan bir boya türü idi. (7 kilo 
698 gram) cehri 1 altın lira 
ederdi. Cehri’nin meyveleri yaz 
sonunda, yeşil sarı ya da sarı 
renkte toplanıyordu. Çorumlu 
mülk sahipleri cehri toplama 
mevsiminde, aileleriyle birlikte 
cehrinin yetiştirdiği tepelerdeki 
kulübelerine taşınırlardı. 
Günlerini cehri toplamakla, 
geceleri ise kulübelerinin 
önünde kuzu kızartarak ve 
oyunlar oynayarak geçirirlerdi. 
Bu kulübelerde aylarca kalınır, 
o yılın ürünü çuvallanıp 
kente dönülürdü. En küçük 
mülk sahibinin bu yolla yıllık 
kazancı 30-40 altını bulurdu. 
O dönemlerde pazar fiyatına 

göre 4-5 altın lira ile yıllık ev 
harcamalarının karşılandığı 
düşünülürse, cehri ticaretinin 
Çorum ekonomisine ne denli 
katkı sağladığı daha iyi anlaşılır.
Yazısını özetlediğimiz Fahrettin 
Ünsal, şöyle sonlandırır 
satırlarını:

“… Fen, madenî boyayı bulup, 
çıkardığı toprağın çukuruna 
'Cehri' denilen nebatı gömdü. Ne 
yazık ki bunun yanında bir de 
‘neşe âlemi’ gömüldü. Medeniyet 
bu âleme gülmedi. Bu âlem 
medeniyete kurban oldu..."

Çorumluya Dışardan 
Bakış
Çorumlunun, 24 Şubat 1944 
tarihli 56. sayısında "Halkevleri 
Çalışmalarına Toplu Bir Bakış"ta 
Ankara Halkevi yayın organı 
"Ülkü"nün "Çorumlu" dergisi 
hakkındaki yazısından alıntılar 
verilir.
Ülkü'nün, Mayıs 1942 tarihli 12. 
sayısında Behçet Kemal Çağlar, 
'Halay' şiiriyle seslenir:
“(…)
Sağda: Şark, imbiğinden dökülen 
meyler sızar:
Solda: kolunu çarka kaptırmış 
Avrupa var
Gel çek beni elimden, sağım, 
solum uçurum 
Ruhumu badireden kurtar artık 
ey Çorum...”  

Sonsöz

Çorumlu Dergisi; sekiz yıl, 
dört ay gibi uzun bir zaman 
süreci içinde büyük bir eğitim 
ve kültür hizmeti vermiştir. 
Geniş bir kültür yelpazesinde 
tarihten coğrafyaya, sanattan 
halkbilimine değin geçmişten 

günümüze ışık tutacak nitelikte 
yüzlerce belge, yazı ve fotoğraf 
yayımlamıştır.
Çorumlu'nun çıkarılışında 
gösterilen çabanın büyüklüğünü, 
verilen emeğin yüceliğini dergiyi 
incelerken daha iyi anlıyor; 
Atatürk’ün devrimci ilkelerinin 
yaşama geçirilmesinde Çorumlu 
aydınların heyecan ve coşkusunu 
Çorumlu'yu incelerken siz de 
duyumsuyorsunuz.

Bizden sonraki araştırmacılara 
ışık tutmak, bir kapı aralamak 
amacıyla Çorumlu’nun 70-
75 yıllık sararmış yaprakları 
arasında uzun, yorucu; yorucu 
olduğu kadar da zevkli ve 
yararlı bir yolculuk yaptım. 
İlginç, etkileyici, yoğun emek 
ve kültür birikimi nice sanatsal 
güzelliklerle karşılaştım. Her 
sayıda yer alan belge, yazı ve 
fotoğraf lar bize geçmişten hoş, 
tatlı, güzel ve aydınlık esintiler 
getirdi.

Bir antik yapıt kadar değerli 
olan bu beş ciltlik “Çorumlu 
Dergileri”ni büyük zorluk, 
sıkıntı ve özverilerle çıkarıp 
bize bırakan, ona emeği 
geçen herkesi takdir ve saygı 
duygularımızla anıyor; artık 
aramızda olmadıkları için onlara 
Allah’tan rahmet diliyoruz.  

Çorumlu dergilerinden sizlere 
oldukça kısa bir özet sunmaya 
çalıştım. Yararlı olabildimse ne 
mutlu bana. Daha nice sanatsal ve 
kültürel güzelliklerde buluşmak 
dileğiyle diyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum…
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Düğün ve cenaze, genellikle 
kişilerin ve ailelerin 
zenginlik ve itibar 
göstergeleridir. Falanın 

düğünü şöyle şatafatlıydı, konvoyu 
ucu ucu bucağı görülmüyordu 
denilir. Aynı şekilde falanın 
cenazesinde sokaklar doldu taştı 
veya kimsecikler yoktu gibi sözler 
söylenir. Yani katılımın çokluğu 
veya azlığına göre toplumda 
değerlendirmeler yapılır.

Bazen yoksul ama çok sevilen 
bir insanın cenazesine binlerce 
seveni iştirak eder. Hatta 
bilmeyenler, zenginlerden biri 
miydi diye sorar. Zenginin 
cenazesi, ta saladan belli olur. 
Camiden yükselen seda, birkaç 
müezzinin yanık namelerinde 
nükseder. Elbette ki cenazesi de 
kalabalık bir cemaatle kalkar.

Ama bunun her zaman böyle 
olmadığını gördüm. Bir defasında 
zenginlerden birinin cenazesinde 
ancak kırk-elli kişi vardı. Bazı 
akrabaları, arkadaşları ve işçileri 
katılmıştı. O zaman anladım ki 
cenazede esaslı olan zenginlik 
değil, saygınlıkmış. Ne kadar 
zengin olursan ol, cemiyette 
gerçek itibarın ne kadarsa 
cenazene iştirak da o kadar 
oluyormuş.

Düğünler de böyledir. Bahçeli 
ve avlulu evlerin yaygın olduğu 
dönemlerde düğünler, imece 
usulüyle bahçede yapılırdı. 
Mahalle kültürü hâkimdi. Zengin 
fakir herkes davetliydi. Ancak 
düğünler, günümüzde genellikle 
salonlara taşındı. Zengin 
düğünleri, büyük salonlarda 
kalabalık konukların katılımıyla 
yapılıyor. Zengin düğünlerine 

hep zenginler davet ediliyor. O 
düzeyde olmayanların onlara 
yaklaşmaları mümkün olmuyor. 
Allah rızası için bir sofralık da 
fakir fukaranın davet edilmesi 
akla gelmiyor.

Bazen bunun istisnaları da 
olabiliyor. Bende böyle bir düğüne 
rastladım. Çorum’un tanınmış 
iş adamlarından birisi oğlunu 
evlendirirken Saray Düğün 
Salonu’nda davet vermişti. O 
dönemde adet olduğu üzere 
sadece erkekler davet ediliyordu. 
Davetliler salonu doldurmaya 
başlamışlardı. Davetliler arasında 
Ulu Cami’nin şadırvanında oturan 
fakirler de vardı. İçeri girdiğimde 
bir boş masa vardı; bende oraya 
oturdum. Karşımda da Ulu 
Cami’nin tuvaletlerini temizleyen 
Deli Mevlüt oturuyordu. Onu 
görenler bu masaya oturmadılar. 
Sonra hiç boş yer kalmayınca 
iğrenerek de olsa oturmak zorunda 
kaldılar. Mevlüt’ün tabağını da 
önceden doldurarak, kendilerince 
tedbir almayı da ihmal etmediler. 
Salon, tıklım tıklım doluydu. 
Ayakta kalanlara yemekten sonra 
tekrar masa kurdular.

Aslında düğünlerimiz, hep böyle 
kalabalık olur. Salonlara sığmak 
mümkün olmaz. Ama bazen 
bunun aksi de olabiliyor. Ben de 
böyle birine rastladım. Büyük bir 
salonda zengin bir ailenin düğünü 
vardı. Adamcağız, bin kişilik 
salon kiralamış, bütün masaları 
donatmış, konukları bekliyordu. 
Ancak gelenlerin sayısı elliyi bile 
bulmadı. Düğün sahibi, mahcup ve 
perişandı. Yemekler yendi, mevlit 
okundu, ilahiler yapıldı ama 
düğün sahiplerinin neşesi yerine 
gelmedi. O kadar zenginliğe ve 
bunca davetiyeye rağmen bir avuç 
akraba veya dostla düğün yapmayı 
bir türlü içine sindiremedi.

Bir başka düğün davetindeyse 
düğün sahibi gariban biri olması 
sebebiyle pek fazla gelen olmaz 
sanmıştım. Düğün günü geldiğinde 
baktım ki salon dolup taşmıştı. O 
zaman anladım ki ölüm de düğün de 
dostlarla oluyormuş. Bu tespit, ne 
kadar doğruymuş. Zenginlik, tek 
başına bir ölçü değilmiş. Önemli 
olan itibar ve saygınlıkmış. Şair 
boşuna dememiş;  “Baki kalan şu 
kubbede bir hoş seda imiş.”

DÜĞÜN VE CENAZE
Ethem ERKOÇ
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Üniversitede okuduğum 
yıllarda, akşamları eve 
dönmek çoğu zaman 
maceralı bir yolculuğa 

gebe olurdu. Özellikle geç saatlerde 
araç bulmak, bulduğunda da ne tip 
yolculara denk geleceğini bilememek 
ciddi meselelerdi o zamanlar benim 
için. Gürültülü ve tozlu minibüslerin 
kirli ve yağlı camlarından dışarıya 
bakar yol boyu akıp giden görüntünün 
içinde, ışıkları yanan evleri izlerdim. 
Akkor lambaların sarılığı, florasanın 
çiğ maviliği o pencerelerden 
taşar taa minibüsün içine kadar 
ulaşırdı. İçinden soyutlanmak 
istediğim bu yolculukta o evlerde 
kimlerin yaşadığını düşünür, türlü 
senaryolar hayal eder; kiminde 
çocuk kahkahalarını, kimindeyse 
ayrı odalara savrulmuş eşlerden 
geriye kalan televizyonun duvarlara 
çarpan sesini duyar gibi olurdum. 
Yıllar sonra  Nurdan Gürbilek’in şu 
satırlarına denk gelince anladım ki 
bu hayal oyununda yalnız değilmişim;

“Evden uzak, yolda olduğumuz 
zamanlarda, en çok da tren 
yolculuklarında, tren hava 
kararırken istasyon boyunca dizilmiş 
evlerin önünde durduğunda, ışıkları 
yanan, perdeleri henüz örtülmemiş 
evlerin içine merakla baktığımızda 
biz de yaşamışızdır. Dışarıda, 
karanlıktayızdır; evdeyse ışık 
vardır. Sofra hazırlanıyordur, yemek 
yeniyordur, birileri konuşuyordur. 
Kimseyi göremesek bile televizyonun 
odayı aydınlatan mavi ışığı evde 
bir hayatın sürüp gittiğini söyler 
bize. Dışarıda, yalnız ve karanlıkta 
olan için evden yayılan ışık, o 
anda kendisinin yoksun olduğunu 
düşündüğü her şeyin timsali gibi 
parıldar. ‘Uyanık kalan evde biri var,’ 
diyordur ışık; ‘sen orada boş düşler 
kurarken, burada devam eden bir 
hayat var.’”    

“Window” isimli tablosunda Ressam 
İlya Glazunov da benzer bir an’ı 

işlemiştir. Mavi tonların ağırlıkta 
olduğu çalışmada bir kış gecesi 
anlatılır. Bina duvarlarından bankın 
üzerinde yalnız oturan karaktere 
kadar resmin oldukça soğuk bir dili 
vardır. Dışarının yavan ve kaba 
soğuğuna inat öndeki binanın en 
üst katında, tek bir pencereden 
yayılan sarı ışıkla evin sıcaklığı 
anlatmak istenmiştir belki de. 
Bankın üzerindeki adamın meçhul 
bekleyişi yanan lambanın ifade 
ettiği bekleyişle aynıdır. Perdelerin 
arasından sızan ışık ama uzak ama 
yakın, akan bir yaşamın ifadesidir. 
Mekânın Poetikası isimli kitabında 
Gaston Bachelard Fransız yazar 
Henri Bosco’ya vurgu yaparak başka 
bir bekleyişi şöyle anlatır;

“...pencerede bir lamba bekler. Onunla 
birlikte ev de bekler. Lamba, büyük bir 
bekleyişin işaretidir... Bir tek ışığıyla 
bile, insancadır ev. Bir insan gibi görür. 
Geceye açılmış bir gözdür.”

Yaşadığımız mekânlara farklı bir 
gözle bakmamızı sağlayan Bachelard 
aynı kitabında evi şöyle tanımlar;

“Ev insan yaşamındaki olumsallıkları 
[contingences] savuşturur, süreklilik 
yönünde verdiği öğütleri çoğaltır. 
Ev olmasa, insan dağılmış bir varlık 
olurdu. Ev insanı gökten inen 
fırtınalara karşı koruduğu gibi, 
yaşamdaki fırtınalara karşı da ayakta 
tutar. Ev hem beden hem de ruhtur. 
İnsan varlığının ilk dünyasıdır. 
Aceleci metafiziklerin vazettiği gibi 
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insan ‘dünyaya fırlatılmış’ bir varlık 
olmaktan önce, evin beşiğine yatırılmış 
bir varlıktır... Yaşam güzel başlar; evin 
kucağında kapalı, korunmuş, ılık mı ılık”    

Bugünün hâkim şartlarında ev artık 
bir gösteriş metasına dönüştürülmeye 
çalışılmaktadır. Kültürel alt yapıya 
haiz olamadan maddi refahın 
savurganlığıyla bolca pudralanan altın 
varaklı evler, özellikle sosyal medyada 
daha sık karşımıza çıkartılıyor olsa da 
ev hâlâ pek çoğumuz için geometrik 
bir yapıdan çok daha fazlası. Peki ama 
Bachelard’ın ifadesiyle bizi yalnızca 
gökten inen fırtınalara karşı değil 
yaşamın taşıdığı fırtınalara karşı 
da koruyan evin ılık ve korunmuş 
ortamından nasiplenemeyenleri hiç 
düşündünüz mü? Mesela hayatını 
bir otelin metrekarelik odasına 
mahkûm edenleri. Burada kastedilen 
otelin Fransız Antropolog Augé‘nin 
“yok-mekân” olarak adlandırdığı 
ve aidiyetsizlik, yersizleşme,  
tüketim, haz, tatmin,  geçicilik ve 
kimliksizliğin hâkim olduğu gösteriş 
ve tüketim katedrali haline gelen tema 
otelleri olmadığının altını çizelim. 
Edebiyatımıza Yusuf Atılgan’ın 
“Anayurt Oteli” ile damgasını vuran, 
son dönemde ise Ayfer Tunç’un 
“Dünya Ağrısı” kitabı ile bir kez daha 
hatırladığımız; Anadolu’nun uzak bir 
köşesindeki taşra otellerinden yahut 
büyük şehrin kenar mahallelerinde, 
izbe sokaklarında sıkışıp kalmış, 
boğulmuş, içinde pek çok öyküyü 
barındıran köhne, bakımsız, yaşam 
yorgunu otellerden.

Sevinç Yeşiltaş’ın TRT için hazırladığı 
ve hem yapımcı hem de yönetmenliğini 
üstlendiği 2007 yapımı “Otel Odaları” 
tam da bu tür otelleri ve o otellerde 
sürüp giden yaşamları anlattığı 
kıymetli bir çalışma. Üç bölümden 
oluşan belgesel Yeşiltaş’a aynı yıl 
Ankara Film Festivali “En iyi belgesel” 
ödülünü de kazandırmıştı. Necip 
Fazıl’ın bohem bir hayat sürdüğü 
Paris yıllarında kaleme aldığı “Otel 
Odaları” şiirinden esinlenerek 
belgeseli çekmeye karar vermiş 
Yeşiltaş. Belgesel boyunca “Otele 
düşmek” deyiminin karşılığını bulduğu 
insanların öyküsü çıkıyor karşımıza. 

Eleştirmen Necip Tosun’un tabiriyle 
“kıyıya vuran hayatlar” bunlar.

İlk bölümde Yıldız Oteli’ne konuk 
oluyoruz. İzmir Ödemiş’te bulunan 
bu tarihi otelin -günümüzde müze 
olarak kullanılıyor- hikâyesi 1927’ye 
dek uzanıyor. Müzeyyen Senar, Zeki 
Müren, Safiye Ayla gibi dev isimlere 
ev sahipliği yapan otelin belgeselin 
çekildiği tarihteki sakinlerinden biri 
de müzisyen Önder Aki. “İnsanların 
ayıbını örter bu oteller, sırları saklar” 
diyen Aki evin koruyuculuğuna 
sığınamamış, yalnızlıkla sırılsıklam 
ıslanıp köhne bir otelin çatı altına 
sığınan, günümüzün pek moda tabiriyle 
tam bir “tutunamayan” o.

İkinci bölümde hikâyesi anlatılan 
Çamlıpalas Oteli’nin müşterisi Hüseyin 
Karabüyük üvey baba dayağından 
bezip 14-15 yaşlarından itibaren 
dışarıda olduğunu söylüyor. En büyük 
korkusunun ölümü bir otel odasında 
karşılamak olduğunu ifade eden 
Hüseyin’in anlattıkları ne yazık ki pek 
çoğumuzun üzerinde durmadığı ya da 
önemsemediği şeyler;

“1989 senesinde mi ne, bir gün mahalle 
içinden geçerken bir evden çocuk 
sesleri geldi. Çocuk sesleri… Kahvaltı 
yapıyorlar. En üzüldüğüm zaman 
o zaman oldu. Pek sokak aralarına 
girmem, çünkü kahvaltı yapan 
insanlar, çoluk çocuk ailece yani... 
Sende kimse yok. Ya otelde kalıyorsun 
ya da sokakta kalıyorsun. Moralimi 
bozmamak, öyle şeyler görmemek için 
parka bile gitmem çoğu zaman.”

Belgeselin son bölümü Tokat’ta 
Emniyet Oteli’ni, Sivas’ta ise Çiçek 
Oteli’ni anlatıyor. Özellikle Çiçek Oteli 
müşterilerinden Adnan’ın hikâyesi 
filmlere konu olacak düzeyde. Kaldığı 
oteller dâhil olmak üzere çeşitli 
mekânlara duvar resimleri yaparak 
geçimini sağlayan Adnan’ın yaşamı, 
sevdiği kadın uğruna hapse girip 
çıktıktan sonra bir daha hiç eskisi gibi 
olamamış.

Önder Saki, Hüseyin, Adnan ve 
belgeselde hayatları anlatılan diğerleri; 
pek çoğumuzun önünden bile geçmediği, 
yaşamayacağı, yaşamak istemeyeceği 
virane, köhne otel odalarında yaşamak 

ağrısını boyunlarında taşıyan 
insanlar.  Ahmet İnam’ın tabiriyle 
pek çoğumuz “yaşamak”la “yaşayıp 
gitmek” arasında bocalarken onlar 
her ikisinin de uzağına düşenler. 
Onlar kapitalist sistemin, Bauman’ın 
ifadesiyle, ıskartaya çıkarttığı 
hayatlar. Onlar yanlış hayatın doğru 
yaşanamayacağının aramızda yaşayıp 
giden duymadığımız çığlıkları.

Müşterilerinin kulağına “Aman 
oturmaya mı geldik buraya” diye 
fısıldayan bol yıldızlı, bol sıfırlı 
eğlence tapınağı otellerin yanında, 
kendi şartlarına uymayanları sistemin 
“Arıza tipler” damgasıyla damgaladığı 
insanların sığınağı olan bu otelleri 
en güzel Enis Batur’un satırlarında 
bulabiliyoruz;

“Oteller bana var olma  sıkıntısının,  
varoluş  koşulunun amansızca gelip 
çarpışının en tipik mekânı olarak 
göründü hep:  Mezarlıklar  ne  kadar 
kesin, tartışmasız bir son yer imgesi 
taşıyorsa, otel de,  benim  gözümde,  
geçiciliğimizin  o ölçüde kesin bir ara 
yer imgesini taşıdı ve dayattı: İnsan 
bir otelde yaşayamaz gibi geldi bana, 
her ne kadar otelde yaşamayı seçenler, 
yeğleyenler olduğunu bilsem de, Otel’e 
ancak ağır ya da acil bir intihar 
duygusu içinde gelinilir ve yerleşilir 
düşüncesi içimde yenilmez bir tanım 
kazanalı yıllar olmuştur.”

Yazıyı bitirdiğimde zihnimde 
hâlâ Çamlıpalas Oteli’nin daimî 
müşterilerinden olan Ali Kemal 
Ayla’nın sözleri yankılanıyordu. 
Kolejden mezun olan ve üç dil bilen 
Ayla ne yazık ki hayatın savurduğu 
insanlardan. Hayatta en değer verdiği 
oğlunu bile uzaktan sevmek zorunda 
kalan biri. Ve sunucunun sorduğu “Bir 
bedel ödediniz mi? sorusuna verdiği 
cevap anlamlı;

“Hayatımla ödüyorum, daha ne 
ödeyeyim. Bedeli hayatım.”

*Mehmet Baştürk, “Anayurt Oteli”  ve 
“Dünya Ağrısı”nda Otel (S)İmgesi
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Dünya bir garip handır. 
Hancısı olmayan bu hana 
ne yolcular kondu ve sonra 
sessizce geçip gitti. Giderken 

bir iz bırakanların adı sanı bu handa 
anılırken diğerleri unutulup gitti. 
Faruk Nafiz’in meşhur Han Duvarları 
isimli şiirinde olduğu gibi Maraşlı 
Şeyhoğlu Satılmış’ın duvarlara kazıdığı 
birkaç dizesidir ondan geriye kalan ve 
onu dillerde hâlâ yaşatan.

Neydi Faruk Nafiz’in Han Duvarları 
şiirinin hikâyesi, biz hatırlayalım 
isterseniz.

Han Duvarları’nda şair, yolculuğu 
boyunca konakladığı her hanın 
duvarlarında birer kıta okuduğu 
o dizelerin sahibini hiç görmediği 
halde tanımış, kendisi ile bir ünsiyet 
kurmuştur. “Bir şair arkadaş” 
olarak isimlendirdiği bu kişi ile nasıl 
tanıştığını şu şekilde aktarır:

Uykuya varmak için bu hazin günde, 
erken,     
Kapanmayan gözlerim duvarlarda 
gezerken     
Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı;     
Bu dört mısra değil, sanki dört damla 
kandı.
Ben garip çizgilere uğraşırken baş başa     
Rastlamıştım duvarda bir şair 
arkadaşa;     

Sonra o şair arkadaşın duvara kazınan 
şiirini verir.
On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan
Baba ocağından yar kucağından
Bir çiçek dermeden sevgi bağından
Huduttan hududa atılmışım ben"     

Yolculuk devam eder ve yol üzerindeki 
başka bir handa mola verilir. Şair 
yorgundur. Başını yastığa koyar ama 
gözleri uykuya dalmak için hanın 
duvarlarında bir kapı arar:
Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri,
Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri.
Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,
Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor;

Bir önceki günkü handa okuduğu şiirin 
devamıdır bu.
Gönlümü çekse de yârin hayali     
Aşmaya kudretim yetmez cibali     
Yolcuyum bir kuru yaprak misali     

Rüzgârın önüne katılmışım ben    

İçinde biriken garip hüzün ile dalar 
uykusuna ve ertesi gün kaldığı yerden 
devam eder yolculuğuna. Gün akşam 
olduğunda yine bir handa konaklar. 
Yorgunluktan yatağına yatar yatmaz 
uyur. Sabah uyandığında ona günaydın 
diyen duvara kazılı bir dörtlüktür.
Uzun bir yolculuktan sonra 
İncesu'daydık,     
Bir handa, yorgun argın, tatlı bir 
uykudaydık.     
Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla 
uyandım,     
Başucumda gördüğüm şu satırlarla 
yandım!

İşte şairin yüreğini burkan mısralar:
Garibim namıma Kerem diyorlar     
Aslı'mı el almış haram diyorlar     
Hastayım derdime verem diyorlar     
Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ım ben

Evet, şairin kimliği belli olmuştur 
artık. Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış ile 
karşılaşmak ümidine kapılır. Onun 
mısraları şairin gönlünde bir kora 
dönüşmüştür. Bu duygular ile şu 
mısraları terennüm eder:
Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında,
Korkarım, yaya kaldın bu gurbet 
çıkmazında.
 Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyalar adağı!
Bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı!
Az değildir, varmadan senin gibi 
yurduna,
Post verenler yabanın hayduduna 
kurduna!..

Sabah yola çıkacakken bu tanışma 
ümidi ile hancıya sorar Şeyhoğlu 
Satılmış’ı:

Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu:
"Hancı dedim, bildin mi Maraşlı 
Şeyhoğlu'nu?"
Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı 
bende,

Dedi:     
"Hana sağ indi, ölü çıktı geçende!"

İşte bu söz şairin yüreğine adeta bir çığ 
gibi düşmüştür. Hem de kardan değil 
kordan bir çığ: 

Yaşaran gözlerimde her şey artık 
değişti,

Bizim garip Şeyhoğlu buradan 
geçmemişti...     
Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi.     

Bu girişten sonra başlayalım biz de 
Ramazan’ı anlatmaya… 1998 yılında 
bu dünyaya merhaba diyen, ele avuca 
sığmayan, koşarcasına yaşayan bir 
şairin öyküsünün başlığıydı Ramazan… 
Konya’nın Bozkır İlçesinde başlayan 
serencamı onu Çorum Hitit Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 
getirmişti. Lise okul birinciliği 
kontenjanıyla girmişti bölümüne. Bu 
bölüm için yeterli bir alt yapısı vardı. 
İHL mezunu idi ve bunun yanında 
medrese usulü dersler de almıştı. 
Arapça ve Osmanlıca alt yapısı güçlüydü. 
Hafızası Divan Edebiyatımızın en 
nadide 1200 adet beyiti ile süslenmişti. 
Daha çocuk denecek yaşta aruz 
şiirleri yazabiliyordu. Ama gönlü 
heceden yanaydı. Karakoçvari yazmak 
istiyordu, yazıyordu da…

Bir gün TDED Çorum Şubesine 
geldi arkadaşlarıyla… Çekingen, 
utangaç, mahcup bir çocuk duruyordu 
karşımda… “Hocam ben de katılabilir 
miyim aranıza?” sorusuyla başlayan 
ilk konuşma “Elbette” cevabımızdan 
sonra geçen kırk saniye sanki kırk 
yıllık bir dostu getirmişti karşımıza. 
O mahcup çocuk açıldı, açıldı, kabına 
sığmayan bir sele dönüştü. Şiirlerini 
okumaya başladı. Bir gazeldi ilk 
okunan… “Bu gazel kimin?” sorumuza 
“Benim” cevabı geldi. Şaşırmıştık. “Bir 
daha okuyayım mı?” dedi, “oku” dedik. 
Karakoçvari bir taşlama okudu. Birkaç 

Keder kolay gülmek zordu
Takvim sustu saat durdu

Dertli Kusûrî'yi yordu
O da candan bıkıp gitti
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durak hatası takılsa da kulağımıza 
güzeldi. “Birkaç ufak kusur var” dedik. 
“Olsun Hocam, benim mahlasım da 
Kusûri zaten, onları da düzeltiriz.” diye 
cevap verdi. Artık Ramazan diye bir 
şairimiz, bir kardeşimiz, bir arkadaşımız 
bir oğlumuz vardı.

Bizi hiç bırakmadı. Hatta sonradan katıldığı 
bu topluluğu çekip çevirmeye başladı. O da 
bizi kendisinin katıldığı Gençlik Merkezine 
davet etti. Özer Şenödeyici Hocanın 
moderatörlüğünde okumalar yapıyorlardı. 
Gittik bir programlarında misafirleri olduk. 
Ramazan sunucuydu, ekip başı gibiydi. Bizi 
takdim etti, konuştuk, şiirlerimizi okuduk. 

Ramazan ele avuca sığmıyordu. 
Abdurrahim Karakoç ile ilgili bir sunum 
yapacağı dedi. Meral Demiryürek 
hocamız, “bu sunum için bir de 
konuşmacı bul” deyince “Halit Hocam 
olur mu?” demiş. “Elbette, tam isabet” 
denilince heyecanla geldi ve başladı 
anlatmaya projesini. Tamam dedim ve 
hazırlandım. Ancak nasip olmadı.

Ramazan, artık hayatımızın bir 
parçasıydı. Şiir programları yaptık 
beraber. Heyecanı doruktaydı, program 
sonrası da sevinci… Koşuyordu hep, 
bizi de koşturmak istiyordu. Ona 
ayak uydurmak için biraz genç olmak 
lazımdı. Geç mi bulmuştuk ne? Evet geç 
bulmuştuk. 

Bir gün elinde bir kitapla geldi. “Sevdaya 
Ağıt”… Sağ olsun Özer Hocası elinden 
tutmuş bir kitap çıkarmıştı ona. Büyük 
bir gururla ama o gurura eş bir tevazu 
ve mahcubiyetle imzaladı kitabını. 
Sevindik, hem de çok sevindik. Ancak 
keşke haberimiz olsaydı da şiirleri 
inceleseydik, belki bir şeyler tavsiye 
ederdik dedik ama ilk kitaptı. İlk kitap ilk 
aşk gibidir. Adamın ayağını yerden keser. 
Ramazan da uçuyordu sevinçten.

Kitabın tanıtım bültenine şunlar 
yazılmıştı:
“Sevda, aslında her insanın içinde 
hissettiği fakat aramakla bulamadığı 
aşkın tarifiydi. Kara bir saplantının, 
derin bir uçurumun adıydı. İnsanın 
olduğu her yerde aşk vardı.”

Evet, genç bir fidan, koca bir çınarın 
türküsünü söylüyordu efil efil. İnsanın 
olduğu yerde aşk vardı elbette. 
Ramazan’ın aşkı ise iyi bir şair, iyi bir 
edebiyatçı olmaktı. Biz de bu amacını 
gerçekleştirmesine yardımcı olmak için 
şiirlerinin dergilerde yayınlanması için 
girişimde bulunduk. Şiirlerini Aşkın E 
Hali, Hece Taşları ve Künye dergilerinde 
yayınlanmasını sağladık. 

Ramazan, bir gün bir şiir gönderdi 
“Hocam besteler misiniz?” diye. Ömrüm 
Benim diye bir şiir. Boyundan, yaşından 
büyük sözler içeriyordu. Ustalık 
kokuyordu. Bir de yaşanmışlık…
Kışa düşkün yaza hasret
Karda geçti ömrüm benim
Bazı yokluk bazı gurbet
Zorda geçti ömrüm benim

Oysa yirmili yaşlardaydı henüz. O gün 
için takılmadık bunlara ve aldık udu 
elimize tellerden namelere, namelerden 
makamlara gezindik. Güzel bir melodi 
geldi Kürdi makamından. Besteledik. 
Hemen ilk kaydı gönderdik telefonda. 
Ramazan telefonda uçuyordu. Hemen 
o anda beraber olduğu hocalarına ve 
arkadaşlarına dinletmiş. Bir de klip 
yapıp sosyal medyada yayınlamış.  

Ramazan hayat yolunda emin ama 
hızlı adımlarla yürüyordu. Yok, 
yok yürümüyordu her zamanki gibi 
koşuyordu. Biz arkasında nefes nefese 
idik... Ramazan aynı zamanda Kızılay 
gönüllüsü olmuştu. Genç Kızılay’ın en 
aktif üyelerinden birisi... Her yerdeydi 
Ramazan. Bir ilkokulda, bir lisede, bir 
mahallede, bir köyde... Yaşının üzerinde 
yaşıyordu. Tıpkı şu şiirimde dediği gibi:
Sen de yaşlandın ya Âşık Kusûrî
Yirmi yılda yaşın yüze dayandı

Sonra günler günleri kovaladı. Pandemi 
süreci başladı. Öğrenciler memleketlerine 
gitti. Ramazan da… Bir gün ÇKM 
kitabevine uğradım. Vitrinde bir kitap… 
Hayrabad… Hazırlayan Ramazan Yanar… 
Şaşırmıştık. “Ne ara yazdı?” diye sordum 
Fatih’e… “Hocam epeydir uğraşıyordu.” 
dedi. Nabi’nin dizelerini öyküleştirmişti. 
O gün henüz yeni çıktığı için barkodu 
girilmemişti. Sonra alalım dedik ve 
çıktık.

Kızılay’ın bir toplantısındaydık. Konu 
döndü dolaştı Ramazan’a geldi. Kitap 
çıkardı dediler. “Hiç haberimiz yoktu, 
ben de dün gördüm.” dedim. “Hocam 
çok uğraştı.” dediler. O ara birisi 
telefona baktı. Sonra şekli değişti. 
“Ramazan ölmüş!” dediler. “Nasıl? Hangi 
Ramazan?” demişim olayın şokuyla… 
“Bizim Ramazan” dediler. Yıkıldık orada. 
Ağabeyi ile görüştük, haber doğruydu… 
Kahrolduk.

Geç bulduğumuz evladımızı çabuk 
kaybetmiştik. Nasıl olurdu? Oluyordu 
işte… Hayat buydu zira…

Hayrabad’ı elimize aldığımızda arka 
kapaktaki şu yazı bizi alt üst etmeye 
yetmişti. Her ne kadar Hayrabad’ın 

orijinal nüshasında benzer ifadeler 
olsa da günümüz Türkçesi ile yazılan 
bu satırlar sanki bir şeylerin habercisi 
gibiydi.

“Artık ölümümün yaklaştığını bir vakitte 
bütün işlerimin ve yükümün çekileceği 
hissediyorum. Şu dünyaya ve kıymetli 
okurum sana bu eser yadigârım olsun. 
Her kimin eline bu kitap geçerse ve 
okursa bu fakir, aciz kulu hayırla yâd 
etsin. Her kim bu kitabı görürse başta 
bu hikâyeyi bana anlatan Nâbî Hocam 
ve benim ruhuma bir Fatiha okusun. 
Ricamızdır.”

Onun şiirlerinde de benzer ifadelere 
rastlamak mümkün. Sanki ötelerden 
birisi kulağına fısıldamıştı, vuslat 
vaktinin yanaştığına dair. Öyle ki henüz 
yirmi yaşında iken kendine ağıt bile 
yazmış Ramazan…
Bilmiyorum bu kaçıncı ölüşüm
Her saniye can vermekten usandım

*
Kusûri der ki gönlüm saz dilim lâl
Ömrümde yaşamaya kalmadı mecâl
*
Versinler Kusûrî'nin salâsını
Ben onsuzken yaşamayı terk ettim
*
Dağların ardında kalırsa çile
Hatırlayamazsan ismimi bile
Kabrimde gelirim ben o an dile
Şimdi Kusûrî'yim susup da giderim
*
Şu Âşık Kusûrî diye bildikleri
Deli dünyaya bir daha gelir mi?
*
Değil misin yalan dünya
Aha geldim gidiyorum
*
Bir dertli Âşık Kusûrî var idi
O da kahırından ölüp de gitti
*

Ramazan, ömrünün baharında elim 
bir traktör kazası neticesi aramızdan 
ayrıldı. Bir hayal, bir rüya gibiydi. 
Uyanmak istemezdik ama hayatın 
gerçeğiydi bu. Onun aramızdan 
ayrılmasıyla bizler çok kıymetli bir 
öğrencimizi, arkadaşımızı ve evladımızı 
kaybettik. Acımız çok büyük. Aslında 
Türk Edebiyatı da önemli bir insanının 
kaybetti. Zira Ramazan yaşasaydı ileride 
çok önemli bir edebiyatçı olacaktı.

Başımız sağ olsun…

Rahmetle…
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NERELİSİN, KİMLERDENSİN?
Numan YILDIZ

16.ve 17. Yüzyıllarda 
bilhassa Batı 
Avrupa’da yaşanan, 
coğrafi keşifler, 

Rönesans ve reform hareketleri, 
bilimsel devrim, Fransız ihtilali, 
sanayi devrimi, aydınlanma 
düşüncesi gibi gelişmelerin 
neticesinde modernite fikri 
cereyan etmiş ve modern olarak 
adlandırılan yeni bir yaşam ve 
toplum modeli ortaya çıkmıştır. 
Modernite fikrini incelediğimizde en 
genel haliyle 3 temel sacayağından 
teşekkül olduğunu ifade edebiliriz. 
Bunlar: iktisadi alanda kapitalizm, 
toplumsal alanda sekülerizm ve 
siyasi alanda ise ulus devlettir. 
Batı Avrupa’da başlayan bu ulus 
devletleşme süreci modernleşme 
hareketiyle birlikte batı dışı 
toplumlarda da yaşanmaya 
başlanmıştır. Ulus devletleşme ile 
birlikte etnik temelli bir yurttaşlık 
anlayışı meydana gelmiştir. Bu 
doğrultuda dayanışmayı ve kolektif 
bilinci sağlayan şey ulus fikri 
olmuştur. Uçar’ın değerlendirmeye 
tabi tutacağımız kitabı da ulus 
devlet ile birlikte ortaya çıkan 
modern yurttaşlık kavramının 
serüvenini derinlemesine bir 
şekilde ele almıştır.  Eser yurttaşlık 
kavramsallaştırması merkezinde 
kapsamlı bir teorik çerçeve 
sunmaktadır. Eserde tartışılan 
teorik çerçeve Çorum şehri üzerine 
yapılan alan araştırması ile 
örneklendirilmektedir. 

Uçar, eserinin teorik kısmına 
yurttaşlık kavramının arkeolojisini 
yaparak başlamaktadır. Yeni 
oluşan bu yurttaşlık anlayışını 
klasik iki yaklaşım olan 
“aynılaştırma ve eşitleştirme” 

politikaları çerçevesinde ele 
almaktadır. “Aynılaştırma” ve 
“eşitleştirme” politikaları ele 
alınırken bunların birbirlerinin 
benzeri veya karşıtı olmadığı 
vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda 
öncelikle literatürde var olan 
modern yurttaşlık tartışmalarını 
ayrıntılı olarak incelemektedir. 
Modern yurttaşlığın oluşum 
sürecini ve modern yurttaşlığı 
oluşturan argümanlara dikkat 
çeken Uçar,  modern yurttaşlık ile 
anayasal güvence altında hukuksal, 
siyasal ve sosyal haklar alanında 
göreceli de olsa kitlesel bir eşitliğin 
oluştuğunu vurgulamaktadır. Her 
ne kadar ulus devletin yurttaşlık 
politikalarında  “anayasal 
yurttaşlık” çerçevesinde eşitlik 
fikri var olsa dahi “aynılaştırma” 
politikası çerçevesinde yapılan 
uygulamalar modern yurttaşlık 
anlayışını krize götürmüştür (Uçar, 
2009). Bu çıkmazı aşmak adına 
post-ulusal, esnek ve kozmopolit 
yurttaşlık gibi alternatif yurttaşlık 
teorileri geliştirilmiştir. 

Eserin ikinci bölümünde 
yurttaşlık kavramının Türkiye 
serüvenine odaklanılmaktadır. 
Türkiye’de modern anlamda 
yurttaşlık kavramını etraflı 
bir şekilde inceleyebilmek 
için meseleyi Osmanlı’dan 
günümüze kronolojik bir şekilde 
ele alan Uçar, bu doğrultuda 
millet sistemini incelemektedir. 
Millet sistemi bilindiği üzere 
Müslüman ve Gayrimüslim 
ayrımına dayanmaktadır. 
Uçar’a göre anokranik bakış 
açısının dışına çıktığımızda ve 
olayı kendi dönemi içerisinde 
değerlendirdiğimizde millet sistemi 

gayet başarılı sonuçlar vermiştir. 
Modern anlamda yurttaşlık 
fikrinin oluşmaya başlaması ise 
Tanzimat fermanı, Kanun-u Esasi 
ve Meşruiyet gibi hareketler 
neticesinde gerçekleşmeye 
başlamıştır.  Nitekim bu hareketler 
akabinde ortaya çıkan sonuç din 
veya mezhep gibi herhangi bir 
ayrım gözetmeksizin imparatorluk 
içerisindeki vatandaşların eşit 
kabul edilmesi talebiydi. Uçar’a 
göre ise “eşitlik vurgusu yurttaşlık 
inşasının en önemli yönüdür” (Uçar, 
2009:85). Bilhassa Cumhuriyet 
Türkiye’si ile birlikte klasik ulus-
devlet anlayışı çerçevesinde 
oluşturulmaya çalışılan yurttaşlık 
için farklı toplumsal kesimlere 
uygulanan “aynılaştırıcı ve 
“farklılaştırıcı” politikalara da 
eserde yer verilmiştir. 

Kitabın üçüncü bölümünde 
yukarıda sunulmuş olan teorik 
çerçevenin ışığında Çorum üzerine 
yapılan alan araştırmasına 
yer verilmiştir. Çorum, orta 
büyüklükte kültürel dokusu 
zengin olan bir Anadolu şehridir.  
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Eserde de ifade edildiği üzere 
çalışmaya Çorum’un örneklem 
olarak seçilmiş olmasındaki 
belirleyici sebep Çorum’un kültürel 
dokusunun zenginliğidir. Yurttaşlık 
tartışmaları çerçevesinde 
oluşturulan teorik zeminden 
hareketle, Çorum üzerinden ulus-
altı ve ulus-üstü ağların özellikle 
mezhepsel bağın, klasik yurttaşlık 
anlayışının sınırlarını zorladığı 
vurgulanmaktadır. Bir diğer 
ifade ile ulus temelli dayanışma 
bilincinin yaşadığı sıkıntılar 
gösterilmek istenmiştir. Bu 
doğrultuda mezhepsel unsurlara 
odaklanılmıştır ve bilhassa Çorum 
Aleviliği ve Çorum Sünniliği 
üzerinde durulmuştur. 1970’li 
yıllarla birlikte yaşanan kırdan 
kente göçün ve Çorum Olaylarında 
yaşanan hadiselerin neticesinde 
gerek mekânsal ayrışma gerekse 
Alevilik veya Sünnilik algısındaki 
dönüşümler üzerinde de 
durulmaktadır.

Klasik yurttaşlık anlayışının 
yaşadığı çıkmazları ulus-
altı dayanışma ağlarında 
görebileceğimiz gibi ulus-
üstü dayanışma ağlarında 
da görmekteyiz. Çalışmanın 
teorik kısmında söz konusu 
hususa ayrıntılı olarak yer 
verilmiştir. Alan araştırmasında 
ise Çorum’daki farklı mezhep 
ve etnik guruplar üzerinden bu 
durum örneklendirilmektedir. 
Örneğin: “Söz gelimi birçok 
Çerkez’in Kafkasya’yı gidip 
görmesi, az da olsa bazılarının 
oraya yerleşmesi, bazılarının 
çifte yurttaşlık talepleri, Dünya 
Çerkez Kongresi’nin yakından 
izlenmesi Ürdün, Suriye, İsrail 
Çerkezleri ile birçok kişinin ilişki 
geliştirmesi” (Uçar, 2009:11) gibi 
durumlar örnek olarak verilebilir. 
Bizim burada vurgulamadan 

geçmek istemediğimiz bir husus 
ise, klasik ulus-devlet mantığının 
yurttaşlık anlayışı dönem dönem 
kriz yaşamıştır. Bu krize sebep 
olan en önemli gerekçelerden birisi 
şüphesiz farklı toplumsal kesimlerin 
eşit yurttaşlık talebi olmuştur. Aynı 
şekilde bilhassa “aynılaştırıcı” 
politikaların uygulanması da 
klasik ulus-devlet yurttaşlığını 
sorgulanmasına sebep olmuştur. 
Nitekim alternatif yurttaşlık 
politikaları da bu doğrultuda zemin 
bulmuştur. Buradan hareketle 
ulus-altı ve ulus-üstü ağların 
nispi de olsa dayanışmayı ve 
kolektif bilinci sağladığı kanaati 
doğru olarak görülebilmektedir. 
Ancak kanaatimizce son kertede, 
klasik ulus-devlet yurttaşlık 
anlayışı hala üstün bir amil 
olarak varlığını sürdürmektedir. 
Zira ulusal anlamda tehlike arz 
eden herhangi bir olay karşısında 
toplumun farklı kesimleri eşitlik 
veya hak taleplerini göz ardı edip 
ulus temelli bir dayanışma ağı 
oluşturabilmektedir.

Sonuç Yerine 

Uçar’ın değerlendirmeye tabi 
tutmaya çalıştığımız eseri en 
temelde ulus-devletleşme süreci 
ile ortaya çıkan modern yurttaşlık 
kavramına odaklanmaktadır. Bu 
doğrultu da klasik yurttaşlık, 
klasik yurttaşlığın yaşadığı 
kırılmalar neticesinde alternatif 
olarak ortaya çıkan, kozmopolit 
yurttaşlık, post-ulusal yurttaşlık, 
esnek yurttaşlık gibi kavramlar 
ele alınmıştır. Yine klasik 
yurttaşlığın temel iki politikası olan 
“aynılaştırıcı” ve “eşitleştirici” 
politikalara da belirgin bir şekilde 
değinilmiştir. Eserde yurttaşlık 
kavramının Türkiye serüveni de 
ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 
Uçar çalışmasında klasik yurttaşlık 

anlayışı çerçevesinde ulus temelli 
oluşturulan dayanışma ve kolektif 
bilincin yanında ulus-altı ve 
ulus-üstü ağlar ile de dayanışma 
ağlarının oluşturulabileceğini 
göstermektedir. Uçar bu iddiasını 
Çorum’da farklı toplumsal 
kesimler üzerine yapmış olduğu 
alan araştırması ile ispat etmeye 
çalışmıştır. 

Eser akademik bir çalışmanın 
ürünüdür. Bu yönüyle alana ilgisi 
olan akademisyenler ve öğrenciler 
için zihin açıcı bir çalışmadır. 
Eserin akademik boyutunun yanı 
sıra bilhassa alan araştırması 
kısmı Çorum’un kültürel dokusuna 
vakıf olabilmek adına da önemlidir. 
Özellikle Çorum Olayları bugün 
birçok kimse için hala ilgi çekiciliğini 
korumaktadır. Bu olaylara tanık 
olanların dilinden yer verilmesi ve 
objektif bir değerlendirmeye tabi 
tutulmuş olması ayrıca önemlidir. 
Eser bu yönüyle daha geniş bir 
kitleye de hitap etmektedir.

Eserin biçimsel özelliklerine de 
kısaca değinilecek olursa, çalışma 
dört bölümden oluşmaktadır. 
Anlaşılır bir dile sahiptir. 
Kitapta verilen dipnotlar her ne 
kadar çalışmayı zenginleştirmiş 
olsa dahi yer yer dipnotların 
sıklığı ve uzunluğu çalışmanın 
ana bağlamında kalmamızı 
güçleştirmiştir. 

Künye
Nerelisin, Kimlerdensin
Mezhep, Cemaat ve Yurttaşlık Arasında Çorum 
Metin Uçar 
Dipnot Yayınları, Ankara, 2009
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HALİT YILDIRIM’IN “MUSKA” İSİMLİ 
ROMANINDA HALK İNANIŞLARI

Mine AKDEMİR

Mizahi-roman alanında kaleme 
alınan “Muska” isimli roman, 
günümüz insanının “büyü gibi 
gizli ve doğaüstü güçlere” olan 

inanç ve uygulamalarını bugünkü haliyle ve 
tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermektedir.  
Romanda, bir muskadan yola çıkılarak 
doğaüstü güçlere olan inanışa bağlı birçok 
gerçeklik, yaşamdan daha gerçek bir şekilde 
yansıtılmaktadır. 27 bölümden oluşan eserde, 
yüksek tahsil yapmış evli bir çiftin evlerinde 
buldukları muska ve sonrasında kapılıp 
gittikleri medyum maceraları anlatılmaktadır. 
Bu bağlamda eserde, halk inanışı, dini inanış 
ve mizah iç içe geçmiştir. Eseri bu üç başlıkta 
incelemek mümkündür. 

1.Dini inanış açısından; 

Eserde, yanlış dini öğretinin ve yanlış 
yerden din öğreniminin zararları 
özellikle vurgulanmaktadır. Yazar sadece 
toplumumuzdaki dini bilgi eksiliğine dikkat 
çekmemektedir. Eserde aynı zamanda 
kendine âlim süsü vererek toplumdaki 
“hocalık” algısını da değiştiren ve topluma 
kendilerini dini bir referansla takdim eden 
medyum, falcı, muskacı, şifacı gibi tiplerin de 
eleştirisi de yapılmaktadır. 

Kişilerin dini inançlarının sömürülmesinden 
bahsedilirken bunun eleştirisi romanda en 
çok Medyum Âdem üzerinden yapılmaktadır. 
Medyum Âdem, kişilerin dini inancının 
zayıflığından faydalanarak kazanç elde 
eden, işin sadece maddi boyutuyla ilgilenen, 
dolandırıcı bir tiptir. Bu tipin yardımcısı 
sekreter Mine’de aynı amaca hizmet eden 
diğer bir karakterdir. 

Ne yazık ki toplumumuzda insanlar bu 
kişilere bağlanarak kendi psikolojilerine, aile 
birliğine ve evlilik yaşantılarına ciddi zararlar 
vermektedirler. Bir diğer kayıpları ise maddi 
harcamalarıdır. “Medyum ya da üfürükçü” 
denilen kişiler, insanlara “dilediğinin olacağına 
garanti vererek” onlardan yüksek miktarda 
paralar talep etmektedirler. Bunu yaparken 
inandırıcılıklarını artırmak için yine kişilerin 
dini inancından faydalanarak “görünmeyen 
varlıkları, cinleri” kullanmaktadırlar. Bu 
konular üzerinde önemle duran yazar, 
romanda İmam Ahmet Efendi ve Hatice 
Hoca ağzından aktardığı dini bilgilerle 
sadece romandaki başkarakterler olan Sibel 
ile Murat’ı değil okurları da aydınlatmıştır. 
Özellikle Hatice Hoca romanın uyanık, aydın, 
tahsil görmüş bu başkarakterlerinin dini 
yetersizliklerini tamamlamaya çalışırken 
yine boşanmanın eşiğine gelmiş bu çifti bu 

yanlışlarından döndürmeye çalışan bir yol 
gösterici, bir kılavuz ve bir rehber gibi çaba 
sarf etmiştir. Bu bağlamdan hareketle eserde 
bireysel ya da toplumsal olarak yaptığımız 
dini yanlışlıklara ve eksikliklere değinilmiş 
ve bunların çözümü için de dini bir bakışla 
problemlere devletin resmi dini organı 
olan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı din 
görevlileri aracılığı ile çözüm aranmıştır. 

2. Halk inanışı açısından;

İnanç, “kişice ya da toplumca, bir düşüncenin, 
bir olgunun, bir nesnenin, bir varlığın gerçek 
olduğunun kabul edilmesi” demektir. (Boratav, 
2016: 13)

Halk inanışı ise “tabiatüstü, insanüstü bir 
gücün, varlığın, varlıkların mevcudiyetine, 
bunlarla ilgili görev ve kaçınmaların 
bulunduğuna, bunlara riayet edildiğinde yarar 
sağlanabileceğine, ihlal veya ihmal edildiğinde 
zarar görüleceğine inanmadır.” (Arık ve 
Eroğlu, 2017: 21) 

Eser, bu açıdan incelendiğinde “muska 
inancı”, insanın tabiatı anlamlandırma 
isteğinden ortaya çıkmış eski dinlerden iz 
taşıyan ve bu dinlerin ritüellerini bünyesinde 
barındıran halkın ortak kabulüne dayanarak 
bugüne gelmiş uygulamalar bütünüdür.

“Halk inanışlarının dini, sosyal, psikolojik ve 
kültürel yönleri vardır. İnsanın inanışının 
şekillenmesinde, önünü alamadığı istekleri 
yanında korkuları, kaygıları, endişeleri de 
etkili olur. İnsanın kendisi için olduğu gibi 
yakınları, arkadaşları, yaşadığı toplum ile 
ilgili de kaygıları vardır. Bu yüzden insan, 
kendisinden çok üstün, aşkın bir varlığa 
veya varlıklara sığınma ihtiyacı hisseder. 
Ayrıca insan etrafında olup bitenleri, 
tabiat olaylarını, beklenmedik gelişmeleri, 
olağanüstülükleri anlamlandırmak ister. Dini 
bilgisi yeterli olmayan veya yanlış bilgilere 
sahip olan insanlar başlarına gelen olayları 
anlamak, hayatlarını anlamlandırmak için 
kültür içine nüfuz etmiş farklı inanışlara 
yönelirler.” (Arık ve Eroğlu, 2017: 25)

Muskaya bel bağlamak inanışı bu kabulden 
ortaya çıkmış bir halk inanışıdır. Halk 
inanışları, “batıl itikat, batıl inanış, yanlış 
inanış, boş inanış, hurafe” gibi deyimlerle 
açıklansa da temeli –şamanlık gibi- eski din ve 
kültürlere dayanmaktadır. İnsanlar, tabiatta 
anlamlandıramadığı şeylerden korktuğu 
için birtakım ritüeller gerçekleştirmişlerdir. 
Bunun en eski örneklerini Şamanizm’de 
bulmaktayız. Şamanların yaptığı ritüeller 
günümüzde hâlâ varlığını sürdürmektedir. 

Bu eski dinin uygulamalarıyla romanda 
geçen “muska” inanışı uygulamaları oldukça 
benzerlik göstermektedir. 

Örneğin; Şamanizm dininin lideri olan 
Şaman, birtakım ritüellerle transa geçerek 
yer altı ve yer üstündeki ruhlarla iletişim 
kurmaktadır. Yine Şaman, hasta olan kişileri 
sağaltmak için ilaçlar hazırlayan bir hekimdir. 
Bugün İslamiyet’le bu ritüellerin sadece 
şekil değiştirdiğini söyleyebiliriz. Şaman’ın 
sağaltma özelliği dikkate alınırsa romanda 
Medyum Âdem hastasını iyileştirmeye 
çalışan bir hekim gibidir. Hatta yardımcısı 
Sekreter Mine burasının bir hastane olduğunu 
vurgulamaktadır. (sh:98)

Diğer bir ayrıntı ise Şaman’a yardım eden 
“ruhların” yerini, romanda Medyum Âdem’in 
ve bizim hiç göremediğimiz cini “Abdül” 
almaktadır. Şaman’ın ve Medyum Âdem’in 
yaptığı ortak şey büyüsel bir işlemdir. “Büyü, 
tabiatüstü gizli güçlerle ilişki kurularak, 
kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanılan 
bazı tabii nesneleri kullanmak suretiyle 
zararlı, faydalı veya koruma gayeli bazı 
sonuçlar elde etmek için yapılan işlerdir. Büyü 
de başlıca gaye, çıkar sağlamaktır.” (Arık ve 
Eroğlu, 2017: 226).  Buradan hareketle, 
romanda da büyünün çıkar sağlamak 
amacıyla kullanıldığını görmekteyiz. Zira 
Medyum Âdem’in kendisine gelen bu çifte 
yardımcı olmak gibi bir gayesi olmadığı gibi 
aksine olayları abartarak daha komplike bir 
hâle sokup sonunda çifti boşanmanın eşiğine 
kadar getirmekten çekinmemiştir. O tamamen 
ticaret mantığıyla kurduğu ofisinde daha 
fazla nasıl para kazanacağını düşünmektedir. 
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Üstelik bu uğurda yapmayacağı da yoktur. 
Örneğin kendisine gelen insanlara muskanın 
onlara vereceği sözde zararları gidermek 
ve onları “tedavi” etmek adına içi kesilmiş 
gazete parçalarıyla dolu muskaları dahi 
verebilmektedir. Hatta insanları kötü 
ruhlardan koruduğu reklamıyla piyasada 
çok cüzi rakamlara satılan cevşen adındaki 
muskaları bile değerinin yüz misli fahiş 
fiyatlara satabilmektedir. 

Bu durumu bir başka şekilde anlatmak 
gerekirse; “Müslüman toplumlarda sihir-
büyü genelde, muskacılık ve üfürükçülük 
olarak varlığını sürdürmüştür. Arapça 
nüsha (sayı, kopya) sözcüğünden türetilen 
muska, üçgen şeklinde katlanmış bir kâğıttır. 
Üzerinde, gözetilen amaca göre seçilmiş kimi 
ayet ve dualarla bazı özel işaretler yazılı 
olan kâğıt, 3-40 kez katlanıp muskalara 
sarıldıktan sonra, vücudun belden üst 
kısmında ve genellikle görünmeyecek bir 
yerde taşınır. İnsanoğlu çevresinde gördüğü 
olay ve olguların iç yüzlerini öğrenmeye ve 
gerektiğinde onları kullanmaya yöneldiğinde, 
bilimden başka “2” yolu ya da sistemi daha 
kullanmıştır: din ve büyü.” (Turan, 2014: 178) 

İslam dininin etkisiyle insanlar “muskanın, 
büyünün” varlığına inanmış ve dini yasak 
olarak kabul etmişlerdir. Bu sebeple olsa 
gerek insanlar bu inanışa ve uygulamalara 
“halkın yaptığı uygulamalar” olan “halk 
inanışı” demeyi uygun görmüşlerdir. 

“Halk inanışlarının genellikle kırsal 
kesimlerde geniş kitleler tarafından kabul 
gören inanışlar olduğu düşünülür. Buna 
karşılık şehirlerde, eğitim düzeyi yüksek 
kimselerde halk inanışlarının daha az etkili 
olduğu kanaati egemendir. Ancak yapılan 
araştırmalarda, halk inanışlarına eğitim 
düzeyi düşük kişiler meylettiği gibi eğitim 
düzeyi yüksek kimselerinde meylettiği tespit 
edilmiştir. (Arık ve Eroğlu, 2017: 23-24)” 

Yine romanda bunun örneğini, okumuş, 
aydın karakterler olan Sibel, Murat, Râziye 
ve Kâmile Hanımlarda görmekteyiz. Bu 
karakterlerden hareketle romanda halk 
inanışlarının dini inanışlarla iç içe girdiğini 
söyleyebiliriz. 

Ayrıca dini hassasiyetin yanında paradoks 
düşünceler de karşı karşıya getirilmiş. 
Sezgi ve tecrübe arasındaki birliktelikler ve 
farklılaşmalar anlatımda kendine yer bulmuş. 
(Coşkun, 2019)

3. Mizahi unsurlar açısından;

Merkezini mizahın oluşturduğu romanda, 
toplumumuzun yaygın kabulü gün yüzüne 
çıkmaktadır. Arapçadan dilimize geçen mizah, 
Türkçe sözlükte; “eğlendirme, güldürme ve 
bir kimsenin davranışına incitmeden takılma 
amacını güden ince alay” olarak geçmektedir. 
Yakın zamanda mizahla beraber, gülmece 
sözcüğü de kullanılmaya başlanmıştır. 

Mizahi eser, üslubuna mizahi tonun hâkim 

olduğu eserdir. Düşünceleri şaka ve nüktelerle 
süsleyerek anlatan söz ve yazı çeşididir. 
(Solak, 2016)

Romanda gülmece unsularını destekleyen 
ve güldürürken düşündürmeyi sağlayan 
önemli unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar 
arasında deyim ve atasözlerinin kullanımı 
halk yaşantılarının özü olması bakımından 
önem taşımaktadır. 

Mizahın üç işlevi vardır: 

1. Toplumsal Kenetlenme; Mizahın toplum 
bireylerini birbirine kenetleyici bir özelliği 
vardır. Birlikte gülen insanlar, birbirine sıkıca 
bağlanırlar.

2. Eğiticilik; Mizahın eğiticilik işlevi, “yanlış 
yapan bireye gülme” yoluyla kusurlu bireye 
ve diğer toplum fertlerine yanlışı göstermek 
ve bu davranışın tekrarının önüne geçmektir. 
Mizahın eğitici fonksiyonu, Nasreddin Hoca 
fıkralarında belirgin bir şekilde görülmektedir. 
Hoca’nın dokunmadığı toplumsal sorun yok 
gibidir. 

3. Yıkıcılık; Mizah, “yoksulun sırtında kırbaç” 
olan düzene karşı bir silahtır. Ezenleri alaya 
alır. İtibarını kaybeden kişi üstten halkın 
seviyesine iner böylece halk, eşitlendiği 
egemen karşısında kendine güvenir. (Usta, 
2009: 44-45).  

“Muska” romanında mizahın bu üç işlevinin 
de işlendiğini görmekteyiz. Özellikle eğiticilik 
işlevinin öne çıktığı romanda bireylerin 
yaptığı hatalardan örneklerle yine bireylerin 
ders çıkarması sağlanmıştır. Bu bağlamda 
romanda bir “kıssadan hisse” durumu vardır.

Romanda, gülmece, birbirleriyle dünür olan 
Kâmile ve Râziye Hanımlar arasında geçen 
konuşmalarda, medyuma müşteri olarak 
gelen aslında polis olan Emine ve Cemile 
Hanımların diğer müşterilerle atışmalarında, 
Medyum Âdem’in odasında yaşanan olaylarda, 
sekreter Mine ile müşteriler arasında geçen 
konuşmalarda vücut bulmaktadır. 

Romanın bu mizahi yönüne yazar anlatıcıyı 
da katabiliriz. Yazarın yer yer aralara 
serpiştirilen müdahaleleri, daha doğrusu 
romanın içerisinde bir nevi rol devşirmesi 
romanın espritüel ve mizahi üslubunu 
kuvvetlendirmiştir. Hatta yazarın roman 
kahramanlarıyla zaman zaman münakaşaya 
dahi girmesi bu mizahi üslubun bir uzantısıdır. 
(Coşkun, 2019)

Seçilen isimler ve soyadları da bu mizahın 
bir unsurudur. Bir örnek vermek gerekirse; 
Murat ve Sibel’e verilen “Akıllı” soyadı, aslında 
ileri derecede miyop olan Medyum Âdem’e 
“Durugören” soyadının verilmesi, Cemile 
ve Emine Hanımlara “Kondu” soyadının 
verilmesi bu gülmecenin manidar örneğidir. 
Romandaki tüm kahramanlar mizah 
unsurunun bir parçasıdır. Bunlar okuyucuyu 
güldüren ve kenetleyen durumlardır.

“Hafifçe bir tokat aşk etti.- Arpacı kumrusu 

gibi düşünüyordu.- Köpoğlusu babasına 
çekmiş.- Psişik anne.- Haspam.- Kalık bacı. 
Pik yaptıran sual. Pardon klavyem sürçtü” 
gibi birçok söz kalıbı ve kelime romana mizahi 
hava veren önemli ifadelerden bazıları. 
Ayrıca “Verkaç pası. -Mikrofonu kapmak. 
-İtiraz ediyorum hâkim bey. -Demo. –Krek” 
gibi birçok cümle, futbol dili, televizyoncu 
dili, hukuk dili, bilgisayar ve teknoloji dili 
günümüzün romanı olduğunun kanıtı gibi 
adeta. (Coşkun, 2019)

Sonuç:

Halit Yıldırım’ın 27 bölümden oluşan Muska 
isimli romanında, yüksek tahsil yapmış 
evli bir çiftin evlerinde buldukları muska 
ve sonrasında kapılıp gittikleri medyum 
maceraları mizahi bir dil ile anlatılmaktadır. 
Halk inanışı, dini inanış ve mizahın iç içe 
geçtiği romanı bu üç başlık altında incelemeye 
çalıştık.

Sonuç olarak, romanda, işçi-patron-müşteri 
ilişkisine dayanarak çalışan medyumların da 
eleştirisi yapılmış, ancak bu konuda gerçek 
anlamda astroloji eğitimi alan kişiler temkinli 
olarak bunlardan ayrı tutulmasına rağmen 
bunlara da ince göndermeler yapılmıştır. 

Romanda kişilerin kültürel birikimi, aile 
kültürü, aile içi iletişim, evlilik ve eşler 
arasındaki ilişki gibi konulara da dikkat 
çekilmiştir. Bilgisizliğin, yeterli okuma ve 
araştırma yapmamanın, düşünmeden hareket 
etmenin bireyleri gereksiz düşünceler ve 
yanlış inanışlar içine sürükleyeceğinin altı 
çizilmiştir.

Sade bir dil ve akıcı bir üslupla yazılmış, 
mizah, merak ve sürpriz bir final ile keyifle 
okunacak bir özelliğe sahip olan Muska 
romanı toplumumuzun yanlış inançlarına ve 
dini açıdan bilgi eksikliğine dikkat çekmesi 
açısından hem güldüren hem de düşündüren 
bir eser olarak değerlendirilmelidir.
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İspanya’nın en çok ziyaret 
edilen yerlerinden biri de 
Granada şehridir. Granada, 
Sierra Nevada dağlarının 

eteklerinde dört ayrı ırmağın 
kesiştiği bir noktada, verimli 
topraklar üzerine kurulmuş; tarih 
ve kültürüyle öne çıkan özel bir 
şehirdir. 

Granada, tarihteki Endülüs 
Emevi Devleti’nin önemli bir 
şehri olmuştur. Granada’yı ünlü 
ve önemli kılan şehrin Endülüs 
kimliği ve buradaki özel bir İslam 
mimarî örneği olan Elhamra 
Sarayı’dır. Elhamra Sarayı, 
coğrafya-konum olarak da özel 
bir yapıdır. Keza, Darro nehrinin 
derin boğazının sarp eteklerinde 
yer alan Elhamra Sarayı’ndan 
Sierra Nevada dağlarının zirvesi 
görülmektedir.  

Önemli bir Endülüs mirası olan 
Elhamra Sarayı’nın tarihi IX. 
yüzyıla kadar uzanmaktadır. XIII. 
yüzyılda, Granada şehrinde bir 
Ortaçağ devleti Gırnata’nın emiri 
Muhammed Nasır döneminde yeni 
bir görünüm kazanmıştır. Bugün, 
sarayın ayakta kalan bölümlerinin 
en büyük kısmı ise, I. Yûsuf 
ve Ganî-Billâh V. Muhammed 
tarafından inşa ettirilmiştir. XIV. 
yüzyılda Endülüs Emevi Devleti’ni 
yöneten Nazari Hanedanlığı 
sırasında bugünkü görünümünü 
almıştır. 

Elhamra, Endülüs bölgesinde 
Granada şehrini ön plana çıkaran 
özel bir sembol olmuştur. Arapça 
“kırmızı/kızıl” anlamlarına gelen 
“El-hamrâ” adını, bu yapının-
sarayın duvarlarında kullanılan 
kırmızı-kahverengi tuğlalardan 
almıştır. Elhamra için, Endülüs’ün, 

hatta İspanya’nın kalbindeki bir 
hazinedir diyebiliriz. 

Elhamra, üzerinde bulunduğu 
tepenin konumuna göre 
şekillendirilmiştir. Elhamra’nın 
çağlar ötesinden bugüne 
değerinin, ‘hazine’ özelliğinin 
hep göz önünde olmasının sırrı, 
İslâm geleneğindeki mimarî 
incelikle açıklayabiliriz. Nitekim 
Elhamra’yı oluşturan binalar, 
duvarları ve kemerleri örten 
süslemeleri ile yapıda kullanılan, 
ince kolanlar, zarif kemerler, üst 
üste iki kemerin bindirilmesi gibi 
fiziksel incelikler aynı zamanda 
Endülüs tarzını da ortaya 
çıkarmıştır. Hatta bu üslûp, 
daha sonra Endülüs’ten Kuzey 
Afrika’ya giden hat üzerinde 
de devam ettirilmiştir. Dahası, 
Endülüs’te gelişen bu müdejar/
mudeccen üslûp, Arap-İspanyol 
mimarisinin karışımından 
ortaya çıkan ‘melez’ yapı, 
Güney Amerika ve eski İspanyol 
sömürgesi Küba’da da etkisini 
devam ettirmiştir. 

Ünlü seyyah İbn Batuta, 1350 
yılında Granada ve Elhamra’yı 
ziyaret etmiştir. Türk edebiyatının 
önemli kalemlerinden Yahya 
Kemal Beyatlı, 1929-1932 yılları 
arasında Türkiye’nin İspanya 
elçisi olarak Madrid’de üç yıl 
görev yaptığı dönemde merkez ve 
kuzey İspanya ile İslâm tarihinde 
özel yeri olan Granada (Gırnata), 
Cordoba (Kurtuba) ve Sevilla 
(İşbiliye) şehirlerini de gezmiştir. 
Bu şehirlerdeki bir hafta kadar 
kalan Yahya Kemal Beyatlı, 
izlenimlerini daha sonra hatıra 
ve mektuplarına da yansıtmıştır.  

Yahya Kemal Beyatlı’nın İspanya 
yıllarında kalem aldığı notlarda 
sık söz edilen konulardan biri 
yakından gördüğü İspanya 
şehirleridir. İspanya’yı daha 
çok şehir özelikleri ve mimarî 
dokusuyla anlatmıştır. Onun 
Endülüs izlenimleri, İspanya’dan 
gönderdiği mektuplarda geçen 
gözlem ve bilgilendirmeleri 
onun coğrafya-sanat-insan 
noktasındaki tespitlerini de 
ortaya koymaktadır.  Ancak Yahya 

ENDÜLÜS’ÜN KALBİNDEKİ HAZİNE: ELHAMRA
Uz

ak
lar

Ertuğrul AYDIN
“Bu bahçede raksın bütün hızı/Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı”

Yahya Kemal Beyatlı
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Kemal Beyatlı’nın bu yazılardan 
çok, Türk edebiyatında özel 
dönem şiiri-metni olan “Endülüs’te 
Raks” şiiri bu gezi ve gözlemlerin 
belge ve tespitini ortaya koyması 
bakımından önemlidir. Nitekim  
“Endülüs’te Raks”, -bir başka 
“İspanya” temalı olarak yazdığı 
“Madrid’de Kahvehane” şiiri ile 
birlikte-, şairin şiirdeki beslenme 
kaynağı ve arka plânına ışık 
tutmaktadır. Ki, yukarıya aldığımız 
“Şevk akşamında Endülüs üç 
def’a kırmızı…” mısraı ile birlikte 
“İspanya neşesiyle bu akşam bu 
zildedir”, “İspanya dalga dalga bu 
akşam bu şaldadır” ve “İspanya 
varlığıyla bu akşam bu güldedir” 
mısralarının da geçtiği egzotik bir 
hava taşıyan “Endülüs’te Raks” 
şiirinde bir İspanya gecesini 
anlatmıştır.  

Yahya Kemal Beyatlı’dan tam 
seksen beş yıl sonra İspanya’ya 
yolumuz düştüğünde, onun hem de 
İspanya tarih-kültür ve medeniyeti 
hakkında bize ışık tutan 
bilgilendirmelerini dikkate almış, 
hem de görülecek yerler listesine 
Endülüs bölgesini de almıştık. 
Böylece, XXI. yüzyılın Endülüs 
bölgesi ve Granada şehrinde 
zamanın-tarihin izlerini sürmek; 
bulunduğumuz dönem içinde hem 
bu toprakların tarih ve kültürünü 
incelemek; gözlem ve analizler 
yapmak ayrıcalıklı bir kazanım 
olmuştu.

İki yüzyıllık tarihi boyunca hiç 
düşman işgaline uğramayan ve 
1492 yılına kadar Müslüman 
bir şehir olan Granada,1491’de 
Kastilya Krallığı’nın başlattığı 
kuşatma sonrası, ne yazık ki, 
3 Ocak 1492’te son Nasrî emîri 
Ebû Abdullah Muhammed b. Ali 
tarafından İspanyollara teslim 
edilmiştir. 

Granada ve Elhamra’ya 1492 
sonrası tarihine kronolojik olarak 
baktığımızda ilginç olaylarla 
karşılaşmaktayız. 1568-1570 
yılları arasında meydana gelen 
Müslüman nüfus ayaklanmaları 
sonrasında Elhamra’nın bakımı 
için ayrılan para miktarında 
önemli bir azalma olmuş ve II. 
Felipe, 1581’de bu kaybı telâfi için 
6000 duka altın vermiştir. XVIII. 
yüzyılın başlarında ise, Tendilla 
Kontluğu’nun sorumluluğundaki 
devlet koruması kaldırılmıştır. 
Böylece bakım için gelirikesilen 
Elhamra, birçok evsiz, yersiz-
yurtsuzun kaldığı bir yer olmuştur. 

1809’da Napolyon Granada’yı 
işgal etmiş; karargâh olarak 
Elhamra’yı seçmişti. 1812’de 
Fransızlar ülkelerine geri 
dönerken Elhamra’yı havaya 
uçurmak için sarayın kulelerine 
dinamit döşemişler; ancak durumu 
zamanında fark eden bir İspanyol 
asker dinamit kablolarını keserek 
faciayı önlemiştir. 

1870’te yılında İspanya, 
Elhamra’nın hukukî statüsünü 
kanuna bağlayarak; sarayın millî 
anıt sayılmasını ve her yıl bakım 
için devlet bütçesinden belirli 
bir pay ayrılmasını sağlamıştır. 
1905’ten sonra ise, sarayın 
koruma ve bakımı özel bir 
komisyona devredilir. Sonra bu 
komisyon, 1913 yılında yetkilerini 
Halk Eğitimi Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne 
verir. Bugün ise, Elhamra’nın 
bütün hizmetleri, 1985’ten beri 
El Patronato de la Alhambra 
y Generalife adlı bir kuruluş 
tarafından yürütülmektedir.

Bugün, Elhamra’yı ziyaret ederken 
koruma amaçlı ziyaretçi sayısına 
bir kısıtlama getirilmektedir. Bu 
nedenle, biletler sınırlı ve mevcut 

duruma göre, en az bir gün en 
fazla bir yıl öncesinden internet 
üzerinden yer ayırtılıp ya da satın 
alınabilmektedir. Yer ayırtmadan 
gidildiğinde, uzun kuyrukta 
bekleyip bilet alamama durumu da 
söz konusudur. 

Elhamra Sarayı, tarihi ve 
konumu kadar mimarî özellikleri 
açısından önemli bir yapıdır. Uçan 
payandalar, fiziksel incelik, eski 
zamana gönderme, aslanlı avlu, 
Kurtuba Ulu Camii modeli ile özel 
bir Endülüs yapısı olarak dünya 
mirası listesinde yerini almıştır. 
Bu yapıda yer alan Arap-Endülüs 
kültürünün İspanya üzerindeki 
etkileri arasındaki müdejar-melez 
kültür, en başta kendini mimarlık 
alanında göstermiş ama zamanla 
sanatın her dalı müzik-moda 
alanlarında da etkili olmuştur.  

Granada-Endülüs-Elhamra merkezli 
bu yazımızı, iki dikkatle sona 
erdirmek istiyoruz. 2020 yılında 
içinde dünya genelinde yaşanan 
salgın nedeniyle, 30 Mart 2020 
tarihinde Granada şehrinin 
sokakların 1492’den beri ilk kez 
ezan sesi yükselmiştir. Türkiye’de 
1923’te İstanbul’da, 1926 ise 
İzmir’de “Elhamra” adıyla birer 
sinema salonu açılmıştır. Ancak, 
Granada şehriyle Türkiye’den 
henüz herhangi bir şehrimizin 
kardeş şehir olma statüsü 
bulunmamaktadır. ABD’nin 
Carol Gables, Brezilya’nın Belo 
Horizonte, Fransa’nın Aix-en-
Provence, İtalya’nın Agrigento, 
Almanya’nın Freiburg im Breisgau, 
Cezayir’in Tilimsan şehirleri 
ile Fas’ın Marakeş ve Tetuan 
şehirleriyle kardeş şehir olan 
Granada’nın, Türkiye’den güzide 
şehrimiz Çorum ile kardeş şehir 
olmasını öneriyoruz.  
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Şehir dergilerini çok değerli 
buluyorum. Şehrin aynası ve 
dışa açılan yüzü oluyor bu 
dergiler. Bir de ehil ellerde 

şekillenince; edebiyatın, sanatın, 
tarihin, sosyolojinin harmanlandığı bir 
hüviyette ulaşıyor dergi okurlarına.

Arzulanan özelliklerde bir şehir 
dergimiz daha oldu. Çorum Belediyesi 
uhdesinde çıkan Şehir Defteri dergisi 
2020 yılına yıl:1 sayı:1 diyerek adım 
attı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı 
Turhan Candan isimleri yetkin bir 
çalışma ortaya çıkmasındaki pay sahibi 
olan iki önemli isim. Yayın kurulunda 
yer alan birbirinden değerli isimler 
de Şehir Defteri’nin okunur bir dergi 
olmasındaki emek sahipleri. Halit 
Yıldırım ve Mehmet Okumuş isimlerinin 
kurulda yer alması beni ziyadesiyle 
memnun etti. Yayın kurulunun diğer 
üyeleri; Hasan Tomuk, Hüseyin Kır, 
Nilüfer Aşkın. Yazı İşleri Sorumlusu; 
İsmail Yağbat.
Belediye dergilerinde alışık olduğumuz 
bülten havası yok Şehir Defteri’nde. 
Yani belediye faaliyetlerini anlatmıyor 
dergi. Şehir tarihinden sayfalar 

sunuyor okuyucularına. Gelenekler, 
görenekler, şehrin simaları, şehrin 
nefes alan yüzü ve rengi karşılıyor 
okuyucuları.

Ayrıca Alaattin Karaca Hoca’nın da 
dergide bulunuyor olması çok değerli. 
Kendi toprağının sesine ses vermek bu 
çağda kıymeti paha biçilmez bir tavır.

Başkan Aşgın’ın selamlama yazısından; 
“Şehir Defteri, bu şehrin dergisidir ve 
şehrin değerlerini ön plana çıkardıkça, 
şehre yeni değerler kattıkça; 
masamızda, çantamızda, rafımızda, 
en çok da gönlümüzde hak ettiği yeri 
alacaktır.”

Turhan Candan’ın Başlarken 
yazısından; “Çorum; leblebisi, sanayisi, 
tarımı kadar kültür sanat faaliyetleri 
ile de öne çıksın istiyoruz. Bu haz ve 
hız çağında biraz durup düşünmek ve 
medeniyetimizin temel çerçevesi içinde 
yakalayacağımız şehir değerlerini 
gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. 
Kalıcılığı sağlamanın en muteber 
yolunun, hakikati kültür ve sanat 
giysisi ile tarihin vitrinine koymak 
olduğunun bilinciyle Şehir Defteri’ni 
hazırladık.

…
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Ç orum Belediyesi  Kültür- 
Sanat- Edebiyat dergisi Şehir 
Defteri ikinci sayısı ile 
karşımızda. İlk sayısı için 

dediğim; bir belediye dergisinden çok 
öte sözünü doğrulamaya devam ediyor 
dergi. Edebiyatı ciddiye alan bir özveri 
ile okuyuculara ulaşıyor Şehir Defteri.

Giriş yazılarından altını çizdiğim 
satırları paylaşacağım.

“Kültür ve sanat, insanın çevresiyle 
etkileşim içinde olmasını, etrafında 
olan bitene daha duyarlı olmasını, özgür 
düşünebilmesini ve kendini özgürce 
ifade etmesini sağlar. İyiye, güzele ve 
doğruya ulaşmanın etkili yollarından 
biri kültür ve sanattır. İnşallah, 
kişilere ve toplumlara bambaşka bir 
bakış açısı sağlayan kültür ve sanat 
alanında dergimizde yer alan yazılı ve 
görsel ürünler gönül dünyamıza güzel 
katkılar yapacaktır.

Dünya genelinde görülen Koronavirüs 
salgınının etkisi altında olduğumuz 
bugünlerde kültür, sanat ve bu 
alanlarda ortaya konan eserler bir 
sığınak görevi görüyor. İnşallah bu 
zor günlerden sonra hep birlikte çok 
daha güzel günlerde yeniden şiirler 
okuyacak, yazılar yazacak ve şarkılar 
söyleyeceğiz.” Dr. Halil İbrahim Aşgın 
-  Belediye Başkanı

“Eğitim bitti, tatil bitti, turizm bitti. 
Dost sohbetleri, mangal sefaları, 
misafirlikler bitti. Sinemalardan, 
tiyatrolardan, stadyumlardan, 
avm’lerden hayat çekildi. Çağın 
parlattığı lüksün, konforun, eğlence ve 
magazinin yaldızları döküldü aniden. 
Geriye tek gerçeklik kaldı: can sağlığı.

Ne oldu da dünya, övündüğü bütün güç 
ve zenginlikleriyle sınanır hale geldi? 
İsrafil sûra mı üfledi ki insanoğlu bu 
bir toz zerresi kadar virüs karşısında 
aciz kaldı. Yapay zekâlar, algoritmalar, 
bilimin aşmış beyinleri nerede? Uzaya 
hükmetmeye azmetmiş süper güçlerin 
bir virüse gücü yetmiyor mu?

Yorduğumuz, kirlettiğimiz şeyler bir 
virüsle intikam mı alıyor bizden? 
Hava, toprak, su; bitkiler, hayvanlar… 
İnsan dışında ne varsa yani. İnsan eve, 
kapalı kapılar arkasına çekileli tabiat 
rahat nefes alıyor belli ki. İki asırdır 
tepe tepe kullandığımız; yaktığımız, 
yıktığımız, zehirlediğimiz dünyamıza 
karşı bir özeleştiri, bir hicap duyma, 
özür beyan etme borcumuzun farkına 
varamayanlar ve cümle azgınlar için 
ölümcül bir kulak çekme bu salgın. 
Milyonarca hasta ve milyarlarca hasta 
adayı için çok kritik günler yaşanıyor 
mavi gezegende. Hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak, diyor sosyologlar. Dileriz 

herkes alması gereken dersini alır da 
her şey daha iyi olur.” Turhan Candan
…
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