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M
elâli anlamayan nesle âşîna değiliz diyor Ahmet 
Haşim. Dünya’daki pandemi, savaş ve ekonomik 
sıkıntıların toplumları ve kişileri derinden etkilediği 
şu zor günlerde yaşanan hüzne bir nebze olsun 

teselli olmayı murat ediyoruz. Üç yılı aşkın süredir yazarlarımız 
ve okurlarımız arasında kurduğumuz bu bağın her sayıda 
güçlenmesi sanatın, kültürün, edebiyatın gücüne olan 
inancımızı daha da arttırıyor.

Kültür-sanat-edebiyat dergilerinin maziyi bugüne; bugünü de 
âtîye taşıma gibi bir sorumluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu 
saikle yayıma hazırladığımız ‘Çorum Belediyesi Şehir Defteri’  
dergimizle şehrimiz ve ülkemizin kültür sanat hayatına kalıcı 
izler bırakmaya çalışıyoruz. 

Bunun için her sayımızı özenle hazırlıyoruz. Dergimizde yer 
alan fikir yazıları, şiirler, makaleler, öyküler, gezi yazıları kısaca 
edebî metinlerin her biri yazar kadromuz tarafından özenle 

hazırlanıyor. Gösterdikleri ihtimama, ilgi ve alakaya bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Daha önce Şehir Defteri dergimizde yazan değerli şairlerimizle 
pandemi nedeniyle online şiir programları düzenlemiştik.  
Dünya kadınlar gününde de dergimizin kadın şairleri 
sahnedeydi. Şairlerimiz kendi şiirlerini kendi sesleriyle 
sanatseverlerin ilgisine sundu. ‘7 Mart Şehir Defteri Dergisi 
Elvan Çelebi Şiir Gecesi’ programımıza katılımlarından dolayı 
hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tür kültürel etkinlikleri 
düzenlemeye, Şehir Defteri Dergimizin her sayısında farklı 
kalemleri ağırlamaya, okurlarımızla daha güzel konuları 
paylaşmaya devam edeceğiz.  

Baharın ve tabiatın coşkusuyla harmanladığımız Şehir Defteri 
dergimizin 9. sayısını siz değerli edebiyatseverlerin ilgisine 
sunuyor, keyifli okumalar diliyoruz. 10’uncu sayımızda 
buluşmak üzere…

DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN
Belediye Başkanı

BAŞKAN'DAN...

Bu sabah mutluluğa aç pencereni
Bir güzel arın dünkü kederinde 

Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden
Ataol BEHRAMOĞLU
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H
uzur ve mutluluk arayışı hayatımıza anlam katan, 
eylemlerimize yön veren temel faktör olarak bir sürü 
hikaye ile ömrümüzü şekillendiriyor. Hikayemizin 
aslını yol, yoldaş, yolculuk ve bu akışı sağlayan 

arayışla geçiyor.

Neyi arıyor peki?

Bazen yitirdiklerimizi arıyoruz, bazen hiç kavuşamadıklarımızı. 
Umutsuzca ve el yordamıyla aradıklarımız da var, coşkuyla 
ve gönül yordamıyla aradıklarımız da. Biz hiç aramadığımız, 
yokluğunu hissetmediğimiz halde gelmemizi bekleyenlerse 
hikayemizin arka yüzü.

Bir zamanlar âleme nizam veren ve bu nizamı adalet, iyilik, zarafet, 
edep, haysiyet, itimat, merhamet, cesaret, hoşgörü, tevazu ile 
nakış nakış işleyen bir medeniyetin çocukları olarak yitirdiklerimiz 
o kadar fazla ki… Önce istikametimizi yitirdik; yanlış yöne dönüp 
bozuk aynalarda gördüklerimize kandık ve sonra özgüvenimizi 
yitirdik. İki yüz yıldır aşağılık kompleksiyle yazılıyor hikayemiz.

Topluma öncülük edecek, istikamet sunacak aydınlarımızın çoğu 
ezikliğini, “celladına aşk” içeren söylem ve eylemlerle gizlemeye 
çalışıyor. Hâlinden hicap duyanlar ise  “şiirini bekleyen dize” gibi 
zarif bir istisna olarak hayatın kıyısında vaktine âmâde durumda.

Kişisel hikayelerimiz, toplumsal hikayemizin ürettiği ruh ikliminden 
besleniyor.

Bahar bir diriliş fırsatı olarak önümüzde. Düştüğümüz yerden 
kalkmak, kaybettiklerimizi bulmak için” vira bismillah” deme 
zamanı. Ramazan ile nisanın birleştiği kaç yıl var ki ömrümüzde!  
Avuç avuç, kucak kucak nasiplenme zamanı rahmet ve hikmet 
şelalesinden.

Bu bahar başka bahar olsun şehrimize, ülkemize, gönül 
coğrafyamıza ve insanlığa. 

Kuruyan yanlarımıza can suyu gelsin, susan yanlarımıza kelam 
gelsin, unuttuklarımıza selam gelsin.

Baharın önce içimizi, sonra işimizi süslemesi dileğiyle…

TURHAN CANDAN
Genel Yayın Yönetmeni

BAŞLARKEN...

“Gidenleri öp benim için, çünkü benim 
Ceylan bakışlı bir kırlangıçtan 

Bile mahcup ruhum var 
Buruk bir ömrü yaşasa da bedenim 

Mutluyum, çünkü hâlâ kılıçtan 
Utanan bir boynum var”

İ. Tenekeci
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Komşunun Komşuya Karşı Sorumluluğu:

Komşularla iyi ve güzel ilişkiler kurulmasını iman ölçüsü olarak 
gören İslamiyet, Müslümanlara komşuluk hukuku açısından büyük 
sorumluluklar yükler. Bu sorumluluk bilinciyle fertleri bir vücudun 
azaları gibi birbirine duyarlı, kardeşlik duygularının en üst seviyeye 
çıktığı ideal toplumun da temelleri atılmış olur. Komşunun her türlü 
sıkıntısı Müslüman’ın sorumluluk alanındandır. Hz. Peygamber (sav): 

“Komşusu aç olduğu halde kendi karnını doyuran mü’min değildir.” 
diyerek bu sorumluluğun boyutunu en anlamlı şekilde ifade eder. 

Müslüman’ın, komşusuna karşı sorumluluğu maddi yükümlülükten 
ibaret değildir. Her şeyden önce komşu komşuya güven vermeli, 
biri diğerinden zarar görmeyeceği konusunda emin olmalıdır. Bir 
hadiste: 

“Allah’a ve ahiret gününe inanan komşusuna eziyet etmesin.” 
buyrularak bu duruma dikkat çekilidir. 

Başka bir hadiste ise: 

“Komşusunun, kendisine kötülük yapabileceği kaygısından 
kurtulamadığı kimse cennete giremez.” buyrulur.

Abdullah b. Ömer’in rivayetine göre Hz. Peygamber (sav) bir sefer 
sırasında: 

“Bugün komşusuna eziyet eden kimse bize katılmasın.” der. 
Bunun üzerine sahabeden birisi: “Ben komşumun duvarının dibine 
abdest bozmuştum.” deyince Hz. Peygamber (sav) onun sefere 
katılmamasını ister. 

Burada komşuya yönelik olumsuz bir hareket söz konusu iken 
başka bir hadiste ise komşulara karşı kullanılacak üslubun da 
Müslüman’ın sorumluluk alanında olduğuna işaret edilir:

Hz. Peygamber (sav), günlerini namaz kılarak, oruç tutarak ve 
tasadduk ederek geçirdiği halde komşusuna diliyle eziyet eden bir 
kadın hakkında: 

“Onda hayır yoktur, o ateş ehlindendir.” yorumunu yapar. Aynı 
şekilde ibadetle meşgul olan fakat kimseye eziyet etmeyen başka 
bir kadın hakkında sorulan soruya ise: “O cennet ehlindendir.” 
karşılığını vererek mü’minin komşusuna sarf ettiği sözlere de özen 
göstermesi gerektiğini ifade eder.

Komşuya karşı sorumluluk alanı mümkün olduğu kadar 
geniş bir çerçeveyle çizilirken komşudan gelebilecek olumsuz 
hareketlere karşı da Müslümanlara sabır tavsiye edilir. Böylelikle 
komşuluk ilişkilerinin kolaylıkla bozulup toplumsal düzenin 
zarar görmesine engel olunmaya çalışılır. Hz. Peygamber 
(sav)’den rivayet edilen bir hadiste komşusunun eziyetine 
sabredenin Allah’ın sevgisini kazanacağı bildirilir: 

“Üç kişi vardır ki Allah onları sever. (bunlardan biri de) adamın 
bir komşusu vardır, ona eziyet eder. O da ölüm veya göç ikisini 
birbirinden ayırana kadar komşusundan gelen eziyete sabreder.”

Müslüman’ın Saadeti Olarak Hayırlı Komşu:

Hz. Peygamber (sav), hadislerinde hayırlı bir komşuya sahip 
olmanın önemine ve değerine vurgu yapmıştır. Hayırlı komşunun 
kim olduğu sorusuysa başka bir hadiste cevap bulur: 

“Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına en iyi 
davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı da komşusuna 
en iyi davranandır.”

Cömertliği ile meşhur olan sahabe Saîd b. As ve komşusu arasında 
yaşanan olay hayırlı komşunun ne kadar önemli olduğunu gösteren 
güzel bir örnektir. Saîd b. As’ın komşusu evini satmak üzere bir 
müşteriyle yüz bin dinara anlaşır. Komşu, müşteriye:

“Bu evin parasıdır. Peki ya Saîd’in komşuluğuna ne kadar 
vereceksin?” diye sorar. 

Sa’id b. As, bu olayı duyunca komşusuna evin bedeli kadar parayı 
gönderir. Böylece evi satmasına gerek kalmayan adam, Saîd b. As 
ile komşuluğa devam eder. 

İranlı mütercim ve edip İbnü’l-Mukaffa’nın da benzer bir durum 
yaşadığı rivayet edilir. Komşusunun borç yüzünden evini satacağını 
öğrenen İbnü’l-Mukaffa:

“Eğer komşum evini yokluktan satıyorsa ben ona karşı 
sorumluluğumu yerine getirmemişim demektir.” diyerek evin 
bedelini komşusuna verir ve satışı engeller.

Komşu Hakkı, Tanrı Hakkı:

İslam medeniyetinde komşular, birbirleri üzerinde sosyal hayatın 
neredeyse tamamını kapsayacak mahiyette haklara sahiptir. Mu’az 
b. Cebel’in “Ey Allah’ın Resulü! Komşunun, komşu üzerindeki hakkı 
nedir?” sorusuna Hz. Peygamber (sav) şöyle cevap vermiştir: 

“Senden borç isterse ona borç verirsin. Senden yardım isterse 
ona yardımda bulunursun. Muhtaç duruma düşerse ona verirsin. 
Hastalanırsa onu ziyaret edersin. Ölürse cenazesini uğurlarsın. 
Ona bir hayır isabet ederse buna sevinir ve onu tebrik edersin. 
Eğer ona bir musibet isabet ederse buna üzülür ve ona taziyetlerini 
bildirirsin. Tencerenin kokusu ile onu rahatsız etmezsin. 
Komşunun evini gözetlemek ve ona gelecek rüzgârı kapatmak 
maksadıyla ondan izin almaksızın binanı ondan daha yükseğe 
yapmazsın. Yine bir meyve satın alırsan ona hediye gönderirsin. 
Eğer bunu yapamazsan onu komşuna göstermeden gizlice kendi 
evine sokarsın. Çocuklarını satın aldığın eşyalardan bir parçayla 
dışarı çıkararak komşunun çocuklarını kızdırmazsın. Siz komşu 
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hakkının ne olduğunu biliyor musunuz? Nefsim elinde olan Allaha 
yemin ederim ki Allah’ın rahmeti ile esirgediği az kimseler hariç 
komşunun hakkı ödenemez.”

Buradan da anlaşıldığı üzere komşunun hakkını ödemek kolay 
değildir. Bu konuda Hz. Peygamber (sav)’den nakledilen başka bir 
hadis, komşu hakkının ne denli önemli olduğunu gösterir: 

“Cebrail bana komşuyla ilgili o kadar çok tavsiyede bulundu ki onu 
mirasçı yapacak zannettim.”  

Hz. Cafer’den nakledilen bir rivayette müşrik, Müslüman ve 
Müslüman akraba olmak üzere üç çeşit komşudan bahsedilir. 
Buna bağlı olarak da kulun üzerinde ilkinin tek; ikincisinin iki; 
sonuncusunun ise komşuluk, akrabalık ve Müslümanlık olmak 
üzere üç hakkı olduğu ifade edilir.

İslam medeniyetinde komşuluk hak ve hukuku hayatın her alanına 
yayılmış vaziyettedir. Evlerdeki sosyal hayat, komşuların rahat ve 
huzuruna göre tanzim edilirken iş yerlerinde komşuların ticaretini 
engellemekten sakınılarak, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma 
ruhuyla hareket edilmeye çalışılır. Siftah eden esnafın müşteriyi 
siftah etmeyen komşusuna yönlendirmesi, kendisinde bulunmayan 
mal için komşusunu adres göstermesi, işi olan esnafın dükkânını 
komşuya emanet edip gitmesi komşuluk ilişkilerinin en ince 
örneklerindedir. İslam hukukunda da komşu hakkı her zaman 
korunmuştur. Hanelerin inşasından satışına kadar her aşamada 
komşu hakkı gözetilmiş, mülkün satışında da komşuya öncelik 
tanınmıştır. 

Komşuluk ve Yozlaşma

Hızlı kentleşmeye, toplumsal ilişkilerin zayıflamasına, bireyselliğin 
ve maddenin ön plana çıkmasına karşılık insanların mekânsal 

yakınlığının arttığı, ortak kullanım alanlarının çoğaldığı 
günümüzde ise komşuluk ilişkileri tüm insanî değerler gibi 
tahrif olmuş hâldedir. Müstakil, büyük avlulu evlerde, geniş 
arazilerde sürdürülen yaşam, artık yüksek katlı apartmanlara ve 
şehirlere sıkışmış durumda. Ailelerin küçülmesi, çocuk sayısının 
azalmasıyla birlikte gürültüye karşı hassasiyetin arttığını, tüketim 
malzemelerine erişimin kolaylaşmasıyla birlikte insanların 
birbirlerine olan ihtiyacının azaldığını, hatır gönül kavramlarının 
zayıflayıp çevreye karşı kırıcı davranışların çoğaldığını görüyoruz. 
Kültürümüzde köklü bir yeri olan “Ev alma, komşu al.” anlayışının 
bir yönüyle halen geçerliliğini sürdürdüğünü kötü komşu yüzünden 
evini satan insanların var olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte 
şehirleri kuşatan kameralara, sitelerdeki görevlilere rağmen 
insanların güvenlik ihtiyacı halen tam olarak karşılanmış değildir. 
İletişim imkânlarının alabildiğine yaygınlaşmasına karşın yüz yüze 
iletişim kurulabilecek, dertleşilip konuşulabilecek dostlara ve insani 
ilişkilerin daha samimi yaşandığı yıllara duyulan özlem artmaktadır. 
Pandemi, doğal afet, hastalık, ölüm gibi çaresizlik anlarındaysa 
insan, özüne dönerek birilerine yaslanma, dertlerini paylaşma, 
çevresinden güç alma ihtiyacı hissetmektedir.

Her şeye rağmen mahalle kültürünün yaşatıldığı yerlerde halen 
komşu hakkına özen gösterilir. Evlerde pişirilen yemekler komşuya 
ikram edilir, günlük yaşantıda gürültüden kaçınılır, hane çevresinde 
yapılacak düzenlemelerde komşunun zarar görmemesine 
dikkat edilir, çeşitli vesilelerle ziyaret ederek, hediyeler vererek 
komşuluk bağları güçlü tutulmaya çalışılır. Yaşadığımız toplumsal 
problemlerde bozulan komşuluk düzeninin de payı olduğu 
unutulmamalıdır. Komşuluk ilişkilerinin yeninden canlandırılması, 
belki de toplumsal düzeninin sağlanmasına en büyük katkıyı 
sağlayacak.
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duruşlarının düzelmesine yardım eder. Ağrı giderici ve spazm çözücü 
özelliği vardır. Lezzet verir, gevşemeye yardımcı olur.

Buselik Makamı: Kuşluk vaktinde ve öğleden sonra (ikindi) zamanı 
etkisi fazladır. Kulunç, bel ağrısı ve tansiyon rahatsızlıklarına 
faydalıdır. Kuvvet ve barış duygusu verir. Akıl hastalıklarına etkili 
olduğu belirtilir. İnsana kudret verir.

Büzürk Makamı: Kulunça ve beyin hasarı ile ortaya çıkan şiddetli 
rahatsızlıklara yararlıdır. Güç kazandırır. Boyun, boğaz, göğüs, ciğer, 
kalp ve yan böğür (basen) üzerinde etkilidir. Cesaret verir, yatsıdan 
sonra etkilidir.

Hicaz Makamı: Kemik, beyin ve çocuk hastalıklarını tedavi edici 
etkisi vardır. Üro-genital sisteme ve böbreklere etki gücü fazladır. 
Alçakgönüllülük duygusu verir. Düşük nabız atımını yükseltir. İnsana 
tevazu (alçakgönüllülük) verir, ikindi vakti etkilidir.

Hüseyni Makamı: Güzellik, iyilik, duygularını canlandırır, sükûnet ve 
rahatlık verir ve ferahlatıcı özelliği vardır. Karaciğer, kalp hastalıkları 
üzerine etkilidir. Mide hararetini giderici özelliği vardır. Sol omuza 
etkilidir. Sabahleyin etkilidir.

Isfahan Makamı: Ateşli hastalıklardan vücudu koruyucu özelliği 
vardır. Ense, boyun, omuzlar ve sol dirsek üzerinde etkilidir. Güven 
hissi, uyum sağlama, hareket yeteneği, zihin açıklığı, zekâyı açma 
ve hatıraları tazeleme özelliği vardır. İnsana hareket kabiliyeti, güven 
hissi verir, gün batarken etkilidir.

Neva Makamı: Göğsün sağ tarafına, böbreklere, omurilik, kalça ve 
uyluk bölgelerine etkisi vardır. Üzüntüyü giderir ve lezzet verir. Gönül 
okşayan makam adıyla bilinir. İnsana lezzet ve ferahlık verir, akşam 
vakti etkilidir.

Nihavend Makamı: Kan dolaşımı, karın bölgesi, kalça, uyluk ve bacak 
bölgelerine etkilidir. Kulunç, bel ağrısı ve tansiyon rahatsızlıklarına 
faydalıdır. Öğleden sonra (ikindi) zamanı etkisi fazladır.

Rast Makamı: Kemik ve beyine etkilidir. Fazla uyumayı engeller. 
Nabzın yükselmesine yardımcı olur. Bünyede oluşan dengesizlikleri 
düzeltir. Akıl hastalıklarına iyi gelir. İnsana safa (neşe-huzur) verir, 
güneş iki mızrak boyu yükselmişken etkilidir.

Rehavi Makamı: Sağ omuz, baş ağrıları, burun kanamaları, akıl 
hastalıklarına, göğüs, mide ve yan böğür için faydalıdır. Doğuma 
yardımcı olur.  İnsana beka (sonsuzluk fikri) verir, sabah vaktinde 
etkilidir.

Saba Makamı: İnsana kuvvet, şecaat, cesaret ve rahatlık verir. Seher 
vaktinde daha etkilidir.

Segâh Makamı: Şişmanlık, uykusuzluk, yüksek nabız, kalp, ciğer ve 
kas rahatsızlıklarına faydalıdır. Beyin nöronlarına etkisi vardır. Mistik 
duygular oluşturur.

Uşşak Makamı: Kalp, ayak rahatsızlıkları, nikriz (damla) ağrılarına 
faydalıdır. Gülme, sevinç, kuvvet ve kahramanlık duyguları verir. 
Ayak ağrılarına faydalıdır.

Zengüle Makamı: Kalça eklemleri, bacak kalp hastalıkları, menenjit 
ve beyin hastalıklarına etkilidir. Hicaz makamından ayrılarak 

oluşmuştur. Hayal âlemini geliştirir, uyku ve masal duygusu verir. 
Gün batımından sonra etkilidir.

Zirefkend Makamı: Uyku zamanı etkilidir. Sırt, mafsal ve kulunca 
ağrılarına faydalıdır. Kalp, ciğer, göğüs, kalça ve sağ omuza etkilidir. 
Meclisin neşesini arttırır, derin duygu hissi verir.

Pentatonik Melodiler: Bu müzik Asya kökenli Türk mûsıkîsinin en 
önemli ve karakteristik özelliğidir. Kendine güven ve kararlılık verir, 
rahatlık sağlar. Çocuklara, 9-10 yaşına kadar sadece pentatonik 
müzik dinletilmesi önerilir.

Fârâbi’nin bahsedilen eserleri yanında 10. yüzyıl mûsıkî 
üstâdlarından olan Abdülkadir Meragî tarafından kayıt altına alınan 
eserlerin notları da, bugün bilebildiğimiz en eski kayıtlar arasında 
yer almaktadır. Takib eden devirlerde Türk mûsıkîsi, gerek san’atsal 
ve gerekse bilimsel gelişmeler ışığında gelişimini sürdürerek gönül 
telimizi titreten, bizleri derûnî iç âleme yönelten birçok makamın 
tezahürü olarak gelişimini sürdürmüştür. 

Bugün 600’e yakın sayıda makamın olduğunu, ancak eserleri icrâ 
edilenlerin sayısının bunun en çok üçte biri kadar olduğu, bunlardan 
da 40-50 makamda yeni besteler yapıldığı ve genellikle bu çerçevede 
eserlerin icrâ edildiği ifâde ediliyor. Millî ve manevî kültürel 
vasıtalarımız olarak edebiyat, san'at, mûsıkî kökü derinlerde olan 
medeniyyetimizin önemli unsurlarıdır.

Fârâbi, Abdulkadir Meraği, Dede Efendi, Mustafa Itrî Efendi, Hacı 
Ârif bey, Tanburî Cemil Bey, Sadettin Kaynak, Prof. Dr. Alaeddin 
Yavaşça'ya kadar birçok bestekârımız millî zevkimizi ortaya koyan 
eserleriyle bugüne kadar bu değerlerimizi yaşatmış ve taşımışlardır.

Yahya Kemâl Beyatlı merhûmun sözleri ile bahsi hitâma erdirelim:

“Çok insan anlayamaz eski mûsıkîmizden
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden.”
"İçimde dalgalı Tekbir’i en güzel dinin; 
 Zaman zaman da “Neva-Kar’ı” doğsun, Itrî’nin."

Buhurîzade Mustafa Efendi (Itrî)'nin Segâh Tekbiri toplumun her 
kesiminin dilinde ve dağarcığında… Aynı zamanda Itrî’nin “Neva 
Kâr”ını birçoğumuz dinlemişizdir…

Nağmelerin ve hoş sadânın mûsıkîşinâs gönüllere sürûr ve cilâ, 
kalplere şifâ olması niyâzı ile...

Kaynakça:

http://www.edirne.gov.tr/sultan-ii-bayezid-kulliyesi-saglik-muzesi
http://isamveri.org/pdfdrg/D00038/2014_19/2014_9_KOLUKIRIKK.pdf
https://tumata.com/muzik-terapi/turk-muzigi-makamlari-ve-etkileri/

http://muzikdersinotlari.blogspot.com/2014_02_01_archive.html
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ve kültürel değerlerin insan, toplum ve 
şehirler için böylesi hayati bir önemi vardır. 
Kültürün şehir ve insan için önemini en iyi 
anlatan bir örnektir Eflatun’un bu hikmetli 
sözü.

İnsan sosyal bir varlıktır. Tarih içerisinde 
insan, yaşamak için büyük yerleşim yerleri 
ve şehirler kurmuştur. İnsanlar şehirleri; 
orada yaşayıp mutlu olmak ve sahibi olduğu 
medeniyetini devam ettirmek için kurmuştur. 
Bu anlamda şehirlerin nihai kuruluş amacı 
insanın mutluluğu, huzuru ve sükûnudur 
diyebiliriz. Bir şehri ön plana çıkartan, gözde 
şehir yapan ve onu yaşanılır kılan pek çok 
faktör sayılabilir. Örneğin tarihi, coğrafi, 
ekonomik, stratejik konumları gibi. 

Bir şehri yaşanılır kılan, ayakta tutan ve 
örnek bir şehir yapan bu özelliklerinin 
yanında belki bütün bunlardan daha önemli 
olanı; o şehrin sakinlerinin, insanlarının 
kültürel gelişmişlikleri ve seviyeleridir. Bir 
şehrin gerçek değeri ancak bu özelliğiyle 
ölçülür. Farabi’nin formüle ettiği “faziletli 
şehirler”, mutluluğun ve huzurun şehirleri de işte bu şehirlerdir.

Günümüz modern şehirleri hiçbir dönemde olmadıkları kadar 
kozmopolit bir çehreye bürünmüşler. Şehirlerin bu kozmopolit 
yapılarını göz önünde bulundurarak, homojen olmayan şehirlerde 
ortak bir dil, ortak bir payda etrafında bir bütünlük oluşturulursa 
buralar ancak o zaman huzurlu ve mutlu yaşam mekânları 
olabilirler. Bu da ancak insanlığın evrensel değerlerinin bir 
yansıması şeklinde kültür, sanat ve edebiyat mirası ile olabilir. 
Şehirlerin ve sakinlerinin geleceği mutluluğu ve refahı için bunlar 
hayati şeylerdir.

Bir şehre ve insanına yapılabilecek en önemli ve kalıcı yatırım; 
kültür, sanat ve edebiyatına yapılan yatırımlardır. Bir şehrin 
kütüphaneleri, okul ve ilim yuvaları fabrikalarıyla, AVM’leriyle eşit 
değilse yâda onlardan fazla değilse o şehrin sakinlerinin karnı 
doyabilir ancak beyinleri ve gönülleri aç kalır. Ve işte burada da 
kültürel bir seviyeden, gelişmeden söz etmek de mümkün değildir. 

Kültür, sanat ve edebiyat, bir şehrin can damarıdır, onu var kılan 
hayati bir konudur. Bir şehrin yöneticileri, zenginleri ve ileri 
gelenleri bu alanlara daha çok yatırım yapmalılar. Bir şehir için 
görkemli devasa binalar, parklar, bahçeler, yollar, fabrikalar vesaire 
yapılabilir. Ancak o şehirde kültürel gelişmişlik yoksa insanlar bu 

boyuttan yoksunsalar bütün bunlar o şehirde yaşayan insanların 
huzuru ve mutluluğu için tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Bu 
şehirde ne huzur olur ne de yaşamak mümkün olur. İnsanı mutlu 
kılan en önemli şey, maddi zenginlikten ziyade kültürel seviyeye 
bağlı anlayış ve onun öngördüğü yaşam tarzıdır. 

Kültür; bir şehrin varlık ve yaşam nedenidir. Şehir; kültürü ve 
medeniyeti doğuran ona beşiklik eden en kadim mekândır. İnsan 
bunlar üzerinden ve bunlarla varlığını ve yolculuğunu sürdüren 
müebbet bir yolcudur…
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göstermektedir. Şiirin matla beytinde çıktığı manevi yolculukta 
önemli menziller kat ederek belirli bir mertebeye erişmenin 
verdiği neşe hissedilmektedir. 

Harâbât içre ‘uşşâkı görüp ta‘n etme ey zâhid
Ki ol rüsvâ-yı ‘aşk olmuş yanar derd-i dil-ârâdan

[harâbât: yıkık yer, viranelik; meyhane. // ‘uşşâk: âşıklar. 
// ta‘n etmek: ayıplamak, azarlamak; çıkışmak. // zâhid: 
ibadetlerinde ihlas bulunmayan, samimiyetsiz dindar; kaba 
sofu. // rüsvâ: rezil, kepaze, maskara. // derd: dert, tasa, 
kaygı. // dil-ârâ: gönlü süsleyen; sevgili.] 

 (Ey zahit! Âşıkları meyhane içinde görüp onları ayıplama. 
Çünkü onlar aşkın maskarası olmuşlardır ve sevgilinin tasasıyla 
yanmaktadırlar.)

Tasavvuf literatüründe bazı kavramlar vardır ki onları dildeki 
karşılıkları ile değerlendirdiğimizde, ahlâka ve vicdana aykırı 
sonuçlara ulaşırız. Örneğin tasavvufta meyhane, dergâhı ve 
saki ise mürşidi kastetmek üzere kullanılır. Kendi içinde bir 
yolculuğa çıkarak nefsini öldüren ve benliğini ortadan kaldırarak 
geride yalnızca O’nu bırakan kimselerin haletiruhiyeleri bir 
nevi sarhoşluktur. Ancak bu sarhoşluk, vahdet şarabından 
kaynaklıdır. İşte, dış görünüşleri berbat, ancak gönülleri abat 
olan bu kimseler “rint” olarak nitelenir ve her kadim şair, şiire bu 
kimlikle dâhil olur. Rintler, ânı yaşayıp geçmiş ve gelecek kaygısı 
taşımadıkları için ibn-i vakt (zamanın çocuğu) olarak nitelenirler. 
Halkın kendisini dışlamasını önemsemeyen, hatta bunu bir 
yükseleme aracı kabul eden rintler, kimi zaman yadırganan 
davranışlar sergilerler. Onları dışlayıp taşlayanların başında ise 
“zahit” gelir. Her ne kadar kendileri kulluklarına riya karıştırmış 
olsa da zahitler, rintleri kıyasıya yererler. Beyitte Akşemseddin, 
zahitlere çıkışarak seslenmekte, onları rintlere karışmamaları 
hususunda ikaz etmektedir. Biricik sevgilinin derdiyle rüsva olan 
rintlerin, meyhanede (dergâhta) teselli aramaları kınanacak bir 
durum değildir. 

Gönül dil-dâra verenler cihân[da] kılmadan ârâm
Yürür âvâre ser-gerdân geçer dünyâ ve ‘ukbâdan

[dil-dâr: gönlün sahibi; sevgili. // cihân: dünya. // ârâm kılmak: 
huzur bulmak; sükûn etmek; rahat yüzü görmek. // âvâre: 
başıboş, serseri. // ser-gerdân: başı dönmüş; şaşkın, hayran; 
sersem. // ‘ukbâ: öte dünya, ahiret.]

(O sevgiliye gönül verenler dünyada rahat yüzü görmeden başıboş, 
hayran bir şekilde dünyayı ve ahireti gözden çıkarırlar.)

Bir önceki beyitte rintlerin ilahi aşk yolunda derde düştüklerini 
ve halka rüsva olduklarını işleyen Akşemseddin, bu beytinde 
duruma açıklık getirmektedir. Sevgiliye gönül verenler, 
fani dünyada bir an bile huzur bulmazlar. Çünkü onlar, 
Mevlânâ’nın tabiriyle, sazlıktan koparılarak dağlanmış bir 
kamış gibidirler. Aldıkları her nefeste ney gibi inlerler. 
Çaresizlik içinde ve kendinden geçmiş vaziyette hem bu 
dünya hem de öte dünya heveslerinden vazgeçerler. Sufilere 
göre, öteki dünyada nimet ve bahşiş umarak kulluk etmek, 
samimiyetsizlik ve riyakârlıktır. İlahi aşka gönül verenlerin bu 
yönde talepleri yoktur. 

Temâşâsın eden ‘âşık nazar kılmadı ağyâra
Ki dâ’im ‘aşk u şevk ister usanmaz ol bu sevdâdan

[temâşâ etmek: izlemek, seyretmek. // nazar kılmak: bakmak, 
bir şeye göz atmak. // ağyâr: gayrılar, yabancılar; rakipler, 
sevgiliye talip olan diğer kişiler. // dâ’im: daima, her zaman. // 
şevk: özlem; aşk.]

(O sevgiliyi seyreden âşıklar, rakiplere dönüp bakmadı. Çünkü o 
âşıklar her zaman aşk ve şevk isterler, bu sevdadan usanmazlar.)

Aşk yolunda çekilen tüm eza ve cefa, bıkkınlığın değil aşkın 
şiddetini arttırır. Beyitte, Fuzûlî’nin şiirlerinde sıklıkla görülen 
bir düşünce tarzı dikkati çekmektedir. Aşk yolu her ne kadar 
meşakkatli olsa da Fuzûlî “Aşk derdiyle hoşem, el çek ilâcımdan 
tabîb” diyerek kendisine derman bulunmasını reddeder. Çünkü 
aşk bir dert ise, onun dermanı da yine kendisidir. Beyte göre 
sevgiliyi bir kere gören âşık, artık başkasına gönül vermez. 
Burada ilahi aşk yoluna giren kimselerin dünya nimetlerine karşı 
kayıtsız kalmaları dile getirilmiştir. 

Cihânın mâverâsında kuruptur hayme-i ‘uşşâk
Dü ‘âlemden haber bilmez dahi ol ‘arş-ı a‘lâdan

[cihân: dünya. // mâverâ: öte, öte taraf, ötesi; ahiret, öbür 
dünya; perde arkası. // hayme: çadır. // ‘uşşâk: âşıklar, 
sevenler. // dü ‘âlem: iki cihan, bu dünya ve öte dünya, 
dünya ve ahiret. // ‘arş-ı a‘lâ: göğün en yüksek katmanı, 
Allah’ın yüceliğinin tecelli ettiği yüksek makam.]

(Âşıkların çadırı dünyanın ötesinde kurulmuştur. Onlar, ne bu 
dünya ile öte dünyadan, ne de göğün en yüksek katmanından 
haberdardırlar.)

Âşıkların mertebeleri şehitler mesabesindedir. Çünkü onlar da 
Hak yolunda canlarından geçmişlerdir. Beyitte Akşemseddin 
âşıkların, çadırlarını dünyanın ötesine kurduklarını söylerken; 
onların dünya işleriyle irtibatlarını kesmiş olduklarını 
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yükseklik ve derinliklerinin olduğunu kabule dayanır. “Engin” 
kelimesini düşünün bir. Bu kabulden sonrası kolay, bilimsel 
yöntemlerle izahı olmasına gerek yoktur; yazının ruhu vardır. 

Yazının sadece bilgiyle yazılmadığı, aynı zamanda sezginin 
de yazıyı kuru ve salt bilgi düzleminden kurtardığı 
malumdur. Yazı kelimesinin anlam genişliği düşünüldüğünde 
söz edilen “yazı” için kastın, deneme-makale gibi türler 
olduğunu ifade etmeliyim. Bilgi derken, bilimsel bilgiden, 
paradigma gereği-ürünü olan bilgiden, söz ediyoruz herkes 
gibi. Bunu biraz irdeleyince karşımıza ilk çıkacak cümleler 
şunlar oluyor: Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemler ile elde 
edilen bilgidir. Bu durumda bilimsel yönteme bakmak 
gerekiyor. Kast edilen; akıl, deney ve gözlemdir. Biraz 
kurcalayınca bilimsel bilginin vasıfları karşımıza 
çıkıyor: objektif, sistemli, tutarlı ve eleştiriye 
açık… Bilimsel bilgi için diğer önemli bir vasıf da 
uygulama bilgisi olmayıp, teorik bilgi oluşudur. Bu 
noktada modern anlayışın, insanlara her konuyu şablon 
halinde ve ayrıştırılmış şekilde sunduğunu ifade edebiliriz. 
Elbette hadsizlik edip yukarıda mevzu edilen konunun 
yine modern dönemde kurulan yönetim sistemlerince 
ve pek bilimsel (!) şekilde özellikle de doğu, Ortadoğu 
toplumlarında uygulandığı; bu uygulamaların bizatihi akıl, 
deney ve gözlemler sonucu dikkate alınarak uygulandığı da 
malumdur(!)    

Türkçe üzerine düşünmeye ve söz etmeye herkes ehil 
olmalıdır ki söze başlayanlar istisnasız dilin derinliği ve 
genişliği yerine tarihinden ya da konuşulduğu geniş bir 
Avrasya haritasından girer meseleye. Bu durum ilginç 
şekilde dilin çerçevesinden çok, tarihi veya coğrafi durumu 
öne çıkaran bir garabettir. Kimse kırılmasın o halde. Dilimiz 
Orhun abidelerinden başlamaz. İlk yazılı örnekler de bu 
anıtlar değildir. Bu cümleler dünyada “akademisinde en 
kalabalık dilci barındıran ülke, muhtemelen Türkiye” (Doğan, 
2021) olmasına rağmen bir tembelliğin dışavurumudur. 
Oysa Türkçenin izlerine ilk olarak Sümer kaynaklarında 
rastlandığı, Türkçenin ilk verilerinin bu kaynaklarda 
Hunlardan kalan bazı kelimeler olduğudur. Hadi bu “bazı 
kelimeler” sağlam veri olmasın, Çoyr yazıtı (687-692) 
Moğolistan’da bulunan 6 satırlık, Türkçenin tarihi bilinen 
en eski, ilk metni, ilk yazıtıdır. (https://www.kulturportali.
gov.tr). Buna benzer şekilde farklı yazıtlar vardır. Önerim 
şudur; toplumların başlangıçtan itibaren sosyolojik sürecini 
bilirsiniz: orman toplumu-bozkır toplumu-kent toplumu 

olmuşlardır. Eğer bu bilimsel ise; dilin ve milletin geçmişini 
bozkır toplumu aşamasında bulduğumuz (Orhun Yazıtları) 
gerçeği ortadadır. Orman toplumu olduğumuz dönemden 
kalma Sibirya’da, Altay dağları civarında da yazıtlar olmalı. 
Akademyanın en azından Radloff’un on yazıtla ilgili yayınını 
dikkate alması gerekirdi. 

Murat Belge dil meselesi üzerine şu ilginç tespiti yapar. 
“Dünyada hiçbir toplumun kendi diliyle ilişkisi Türkiye’deki 
gibi bir sorun haline gelmemiştir”. (Belge, 2006) Türkçe; 
yapısı, ailesi, tarihi gibi yönlerden daha çok dilin imkânları 
bakımından düşünülmelidir. Başlangıç boyutunda, özellikle 
tek heceli ve emir kipiyle kullanılan, askeri jargon dili 
olduğunu düşünmemizi sağlayan kelimelerden –gel, git, 
kal, koş, dur, vur vb- ve kültür / sanat dili olmadığına dair 
koşuk ve sagulardaki yarım kafiyeli kullanımlardan söz 
edilebilir. Hatta ilgilisi, bu dilin göçebe yaşantıdan ve o 
hayat tarzının ihtiyacından dolayı gelişiminin o minvalde 
olduğundan söz eder. Kapalı ve tek yönlü bir insan yığınının, 
toplum olması, kültür geliştirmesi muhaldir. Çünkü bir 
dilin kendi kendine zengin ya da fakir olması yukarıda 
eleştirdiğimiz paradigmaya göre bile mümkün olmayan 
bir dilbilim kuralıdır. Dilin iletişim aracı oluşundan yola 
çıkmalı ve o dili kullanan insanların, iletilerinin anlamını 
yükledikleri ve göndermek zorunda oldukları kelimelerden 
söz açmalıyız. İhtiyaçların artması / yenilenmesi durumunda 
gönderi haline getirilecek yeni anlamlar ortaya çıkar. Bu yeni 
anlamları yüklemek için yeni kelimeler şarttır. Dil içinde, bu 
anlamları yüklenecek yeni kelimeler bulunabilir, üretilebilir. 
Bunun dışında da yeni anlam teknik bir konu ise ortaya 
çıktığı toplumdan, gereç adı otomatik gelebilir. Bu durum 
dilin gelişimi şeklinde açıklanır. Çünkü dil, o dili konuşan 
topluluğun ihtiyaçlarına göre gelişir, zenginleşir. 

► Türkçenin Zenginleşmesi 

Türklerin neredeyse yarısının, Orta Asya’dan yığınlar halinde 
ve düzensiz şekilde batıya doğru akın akın gelişini açıklayan 
bilim, Asya’daki kuraklığı sebep göstermişti. Sanırım buna 
inanan kalmamıştır. Türklerin yarısı göçünce yağmurlar 
başlamış olmalı ki diğer yarısı orada kalmaya devam etmiş. 
Her neyse. Yolculuğun tam olarak ne zaman başladığı ve ne 
kadar sürdüğü belli değil. Ama Azerbaycan-İran dolaylarında 
durduruldukları, bir asırdan fazla oyalandıkları ve orada 
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mukim olan İslam devleti ile düşük yoğunluklu ama uzun 
soluklu çatışmalar yaşadıkları bilinir. 751 Talas savaşında eski 
düşmanları Çin ile yeni düşmanları Araplar arasındaki savaşta 
son olarak Müslümanlarla birlikte Çin’e karşı savaşırlar. 
Türklerin bu tarih dilimine kadar olan yaşantısında; güzel 
sanatlar, felsefe, hikmet ifade etmekten çok savaş ve kavga 
olduğu açıktır. Dolayısıyla dil de incelik, güzellik ve derinlikten 
uzaktır. En azından Divanı Lügat’it Türk derlemelerindeki 
metinlerde bu durumu görmek mümkündür. Belki şu aşırı 
yorumu yapmak da gerekli: dil varlığı genel olarak somut 
kelimelerden müteşekkildi. Soyut mefhumlar çok azdı. Bir 
de harmoni oluşumunun da şartı olan uzun ve ince ünlüler 
kullanılmıyordu / yoktu. 

751 tarihinden itibaren aradıkları şartlar oluşur. İran yaylaları 
hayvanlarına açılır. İslam devleti içinde özellikle orduda yer 
edinirler. Ancak bildiğiniz gibi mesele bundan sonrasıdır. 
Boy boy Müslüman olurlar. Buraya kadar olan kısımda iki 
büyük değişim yaşanmıştır. İlki coğrafya değişimi, ikincisi 
din değişimi. Ama asıl değişim bundan sonra başlar. Hayat 
tarzı değişimi, dil-kültür değişimi... Bu kısmı gelişim olarak 
okumayı önerebilirim. Çünkü Türkçe değişmemiş ancak, 
var olan gövdesi sanırım üç kat kadar büyümüştür. İslam 
medeniyetiyle karşılaşmanın sonucu olarak Türkçenin, Arap 
ve Fars dili etkisiyle gelişip zenginleşmesi kaçınılmazdır.  
Diğer yandan sosyolojik olarak da göçebe bir topluluk, 
iki asırdan fazla bir zamandır İslam medeniyetini kurmuş, 
yerleşik ve sistematik bir yapıyla karşılaşması ve o yapıyla iç 
içe geçmesi neticesinde o yapıya öykünmesi kaçınılmazdır. 
Baskın kültürün cazibesi meselesi… Bu kaçınılmazlığın 
en başında, İslam olmanın ilk şartı olan kelime-i şehadet 
vardır. Otomatik şekilde bu iki lafız bir daha çıkmamacasına 
(kelime ve şehadet) dile eklenmiştir. İslam’ın gerekleri 
olan şeyler (ab-dest, namaz, oruç; Farsça / din, iman, itikat, 
amel, ihsan, ihlas vb: Arapça) Arapça ve Farsçadan dilimize 
girmiştir. Bu durumun bir tür otomatizm olduğu açıktır. 
Türkler, kendi hayat tarzı karşısında o an baskın kültürün 
sahibi olan toplumların (Arapça ve Fars) hayat tarzına 
geçerken, bu hayat tarzının kelimelerini de almak durumunda 
kaldılar. Neticede Türkçe, kendisinin hacminden iki kat 
fazla kelime ile zenginleşip gelişti. Bu aşamada şu notu da 
ilave etmek gerekir: ödünçlenen kelimeler olduğu gibi değil, 
haddeden geçen metal gibi eritilip kalıplanarak, dil zevkimize 
uydurularak kullanıldı. Duruma bazı örnekler verelim: gul-gül, 
bolbol-bülbül, nerdüban-merdiven, na’na-nane, nomero-
numara (Fr) oldu. Hatta ödünçlenen bazı kelimeler farklı 
anlamda kullanıldı: mektep(Yazıhane, masa)-okul oldu. 

Karşılıklı ödünçleşilen kelimeler de oldu: enfiyeyi biz aldık, 
burinotiyi Araplara verdik. 

Türkçenin zenginleşip gelişmesi üzerine 1069’dan itibaren çok 
önemli eserler verildi ardı ardına. Sonraki dönemde yaklaşık 
700 yıl boyunca Türkçe ile yazılmış eserler babında en büyük 
ve en geniş dil varlığına ulaşıldı. Bu dil varlığı dönemin 
en önemli ve güçlü edebiyatı olan Klasik Türk Edebiyatını 
oluşturdu. Uzun-ince ünlü kullanımı Arapçadan ödünçlenerek 
(Bu kavramı jargonda yer alması dolayısıyla kullanıyorum!) 
dile katıldı. Soyut kavramlar, hayaller yerleşik hayat tarzıyla 
bağdaşık şekilde bu edebiyatın ana gövdesi oldu. Şuara 
taifesi işte, malum… Dili en mükemmel kullanmak, mucizevi 
sözler söylemek, bütün şairlerden üstün olduğunu iddia 
etmek klasik şairler için sıradandı. Hatta Kanuni Sultan 
Süleyman bile, Fuzuli-Baki-Zati-Taşlıcalı Yahya-Ruhi gibi 
şairlerin döneminde devrinin en önemli şairi olduğunu iddia 
etmiştir. Aynı iddia diğerlerinde de vardır. Bu iddia üzerinden 
anlamda bulanıklaşmaya, milli zevke uymayan kullanımlara 
varılmış; zamanla kelime seçimi sınırı kaybolmuş, dilin tüm 
sınırı zorlanmış (Tanzimat-2 ve Servet-i Fünun dönemleri) 
ve ihlal edilmiştir. Dolayısıyla iş tamamen anlaşılmazlığa 
kadar gitmiştir. Zaten bu durumun öncesinde de meseleye 
neşter atma arzuları 16. Asırda “Türkî-i Basit” hareketiyle 
başlamış durumdadır. Fransız ihtilalinin sonuçlarından olmak 
üzere Milliyetçilik fikrinin çıkmasına bağlı olarak Tanzimat ilk 
dönemde de bu neviden bir istek vardır. 1911’den sonra Milli 
Edebiyat Türkçülük fikrinin edebi anlayışı olarak sınırları çizer. 
Temeli “milli kaynaklara dönmek” ifadesi olsa da 1913’ten 
itibaren “dilde sadeleştirme” bağlamına oturur. Başta 
Arapça ve farsça kuralların terk edilmesi, eş anlamlılarda 
Türkçe olanın korunması, halkın benimsediği kelimelerin 
kökenine bakılmaksızın korunması gibi kurallardı. Ancak 
“eş anlamlılarda Türkçe olanın korunması” ve “halkın 
benimsemesi” takdir edersiniz ki bilimsel ölçüt olamazdı. 
Ayrıca pek çok kelimenin Türkçe karşılığının olması sebebiyle 
dilden atılmaya çalışılması üslup genişliği ve söyleyiş 
zenginliği açısından tam anlamıyla felakettir. Bu gerekçeler, 
meselenin dil ve edebiyat ekseninde değil, milliyet ekseninde 
ele alındığına delildir. Zaten Yakup Kadri ve Fuat Köprülü 
başta olmak üzere dönemin önemli şair-yazarları (M. Rauf, 
Halit Ziya, Cenap Şehabettin, Hüseyin Cahit, Süleyman Nazif) 
bunlara şiddetle itirazda bulundu. İtirazları daha çok teknikti. 
Mesela: “Yeni dil ancak bilim dili olabilir, sanat eserleri 
milletlerarasıdır, bu bakımdan edebiyat da milli olamaz, Genç 
Kalemler’in milli edebiyat anlayışı ırki bir nitelik taşımaktadır”. 
Cumhuriyet döneminde, Milli Edebiyat anlayışının fikirleri 
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alınıp, uçları sivriltilmiş mızraklara dönüştürülerek ve 
Türkçeyi korumak kisvesiyle Türkçeye saldırılmıştır. Milli 
Edebiyat döneminde o anlayışa itiraz edenlerin bazılarının 
da koroya katıldığı malumdur. Mesela, Halit Ziya bir kitabını 
üç kez sadeleştirmek zorunda kalmış, Yakub Kadri adındaki 
“b” harfini muhafaza edememiş (Bu “b” harfinin hikâyesi çok 
güzeldir.), Köprülü ise dil kurulunda görev yapmıştır.    

► Dile Müdahale, Dil Devrimi ve Sonrası

Türkçeye müdahale harf devrimi ile başlamış, dil devrimi 
ile devam etmiştir. Alfabe değişikliği için kurulan komisyon 
daha sonra dil komisyonu olarak görev yapmıştır. 
(Atay, 1984). Bu komisyon; dil devrimi, sadeleştirme ve 
tasfiyecilik fikirlerinde ittifak etmiş olan Türkçü, Kemalist ve 
Sosyalistlerin ortak faaliyet alanı olmuştur. Bu komisyonda, 
Falih Rıfkı, Hüseyin Cahit, Besim Atalay, Agop Dilaçar 
ve Ahmet Cevat Emre vardır. Hangisinin hangi ideolojiyi 
temsil ettiğini açıklamaya gerek görmüyorum ancak Agop 
Dilaçar’ın, öncesinde devlet aleyhine faaliyet gösterip 
yurtdışına kaçan bir ermeni olduğunu ifadeyle iktifa edeyim. 
Hazret (!) dili tasfiye işi için geri getirilmiştir. (Hatta pek 
çok yerde bilinçli şekilde A. Dilaçar şeklinde yazılmış ve 
insanlar Adil Açar sanmışlardır.) Bu komisyon; Türkçede 
bulunan Arapça-Farsça kökenli kelimelerin tamamının 
atılıp yerlerine Türk lehçelerinden kelimeler bulmak, 
bulunamamışsa da uydurmak şeklinde aşırı bilimsel(!) bir 
tasfiye görevi yapmıştır. Ancak fiilen “batı kökenli kelimelere 
dokunulmamıştır” ve bu faaliyet “dili batı kökenli kelimelerin 
işgaline açmak” anlamına gelmiştir. (Doğan, Türkçenin 
Seyir Defteri, 2021). Bu çalışmalar Mustafa Kemal’in isteği 
ya da onayı ile yapılmıştır. Bunun gerekçesi de “İslam’la 
yoğurulmuş mazi ile alakayı kesmek istediğinden prensip 
olarak bu davanın teşvikçisi” (Mısıroğlu, 1993) olmasıdır. 
Bu kabule farklı bakış açıları getirilmiş ve farklı isimler de 
verilmiştir: “geçmişten esaslı bir şekilde uzaklaşma, yeni bir 
kültüre uzanma” anlamında “kültür devrimi” (Tanör, 2003, 
s. 301) olarak da adlandırılmıştır. İsmet İnönü’nün 1969’da 
yayınlanan anılarında da durum aynı şekildedir: “Harf 
inkılâbının bizde tesiri ve büyük faydası kültür değişimini 
kolaylaştırmasıdır. İster istemez Arap kültüründen koptuk”. 
(İnönü, 1969) Burada bahsedilen ve Arap kültürü denilen 
şeyin gerçekte İslam olduğu açıktır. Yine dil kurullarının 
gediklisi Falih Rıfkı “Yazı ve dil devrimleri Türk kafasını Arap 
kafasından ayırıyordu” der. Bu sürecin devamında 1932’de 
“Türk Dilini Tedkik Encümeni” kurulmuştur. Bu encümen ve 

alt kurulları da tasfiyeciliği hızlandırmıştır. İlk başta kural 
addedilen “halkın benimsemesi” hiçe sayılarak Arapça-
Farsça kökenli kelimelerin yerine değişik Türk lehçelerinden 
ve Moğolcadan karşılıklar bulunmaya çalışılmıştır. Attila 
İlhan bu duruma daha sonra mealen ‘Lamba kelimesini 
dilden atacak bir babayiğit tanımıyorum. Türkülere geçmiştir 
lamba’ demiştir. Durum artık şirazeden çıkmıştır. Mustafa 
Kemal dil inkılâbı yıldönümünde 22 Eylül 1934’te şu tebrik 
mesajını yayınlar. “Dil bayramımızdan ötürü Türk Dili 
Araştırma Kurumu genel özeğinden, ulusal kurumlardan, 
türlü orunlardan birçok kutun bitigler aldım. Ben de kumuyu 
kutlarım”. Bir batılının, Bernard Lewis’in gözünden meseleye 
bakarsak “Yabancı sözcüklere karşı bütün velvelenin yalnız 
Arapça ve Farsçanın –İslami doğu dillerinin- başında kopması 
anlamlıdır. Aynı derecede yabancı olan Avrupa kaynaklı 
sözcükler, bu hareketten etkilenmedi ve hatta atılan sözcüklerin 
bıraktığı boşluğu doldurmak için Avrupa’dan yenileri bile 
alındı”. (Lewis, 2015)  

Falih Rıfkı Atay, tasfiyeci tutumun dili çıkmaza götürdüğünü, 
Mustafa Kemal’in de bunu gördüğünü ve “Dili bir çıkmaza 
saplamışız” dediğini anlatır. (Atay, 1984, s. 477). Bundan 
kurtulmak için Reşat Nuri, Ali Canip, Fuat Köprülü ve Falih 
Rıfkı’dan oluşan daha mutedil kişilerden yeni bir dil kurulu 
oluşturur. Bunlar “Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu” 
hazırlar. D Mehmet Doğan bu cep kılavuzunun küçük ve 
yetersiz olduğunu söyler. (8 bin kelime). (Doğan, Türkçenin 
Seyir Defteri, 2021). Sözlük çalışmalarına girmeksizin, 
1800’lerde Redhouse İngilizce-Türkçe sözlükte en azından 
100.000 kelimelik bir hazineden bahsederken onda bir 
nispetinde cep kılavuzu en hafifinden can acıtıcıdır. Hatalı 
yoldan dönme eğilimi için çare arama iştigali yeni bir 
hataya sebep olur. Güneş Dil Teorisi ortaya atılır. Bu teori 
dünyadaki bütün dillerin Türkçeden neşet ettiği, fikrine 
dayalıdır. Asıl çelişki de buradadır. Arapça-Farsça kökenli 
kelimeler Türkçe değil diye tasfiye edilirken, şimdi bütün 
kelimelerin Türkçe olduğu gibi komik bir iddiadır bu. 
Dönemin önemli akademisyenleri, bildikleri batı dillerinde 
bulunan kelimelerin Türkçe kaynaklı olduğuna dair 
çalışmalar yaparlar. Bunlar ayrı bir fasıl ayrı bir festivaldir. 

Dil devriminin ilk on yılından sonra Ataç fenomeni işi 
devralır. Yaşar Nabi, “on yılda yapılamayanı tek başına 
yapma çabasındadır”, der onun için. Ataç ve “uydurmacılık” 
o dönem aynı anlamda kullanılır. Hatta o dile “Ataçca” 
diyenler olmuştur. Uydurduğu ve “öztürkçe” saydığı binlerce 
kelime çöpe gitmiş ama az sayıda kelime tutmuştur. Ezgi, 
öykü, erdem, yanıt, yapıt, birey, toplum, tutku bunlardandır. 
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“Şiirde tabii güzellik yoktur” sözü doğru 
bir sözdür. Meselabenim bir şiirimde, 
”Tutar gözlerini bırakır gönlüme /sonra 
kınar ne tez harp oldun” diye tarif ettiğim 
bir sevgili var. Bu elbette karşı cinsten bir 
kadındır. 

Bırakıyor gözlerini patlıyor gönlümde ve 
bir harap Bağdat oluyor her yer. Olacak 
iş değil. Hem sonra gönül denen yer ne 
acayip bir yer? Neresi orası? 

Nedim, “Haydi selvi revanım gidelim 
Sadabad’a” diyordu. Sevgili ve yürüyen 
selvi. Hem de “Sadabad’a” yürüyerek 
giden bir selvi. Numunesini hayatın hiçbir 
yerinde bulamayacağımız sevgili selvi.

İnsanız anlarız biz bizi. Âşık Veysel’e 
“Güzelliğin on para etmez/ bu bendeki 
aşk olmasa“ sözündeki sevgili nasıl bir 
sevgili diye sorulsaydı sanırım onun tarif 
edeceği sevgili bilinen sevgililerden biri 
olmayacaktı. Ama insan bu mümkün-ü 
muhal sevgiliden hep hoşlanmıştır. Bunu 
Âşık Veysel de tarif etmiştir Mevlana 
da Fuzuli de Nedim de Karacaoğlan da 
Baudlelear da Mallermi de Yunus da, 
Afrikalı zenci şair de, Çinli sarı adam da. 
Her birinin tarifi farklı güzel… Karşılığı 
yok ama mümkünü güzel.

Bana göre şiir dinsel de değildir; çünkü 
din ne düşünselliktir, ne duygusallıktır, 
ne de imgeselliktir. Hâlbuki şiirde 
duygusallık ve imgesellik esastır. Velhasıl 
kelam dine insan karıştı mı din olmuyor, 
şiire de insandan karışmayınca şiir 
olmuyor. Bir din kitabında şiir ne ise bir 
şiir kitabında da din odur. 

Peygamberlere öğretilenin şiir olmadığını 
Allah kendisi haber veriyor. Ayrıca bu 
haber dinin şiirde yer almadığının da 
delilidir. Naatlar, Mersiyeler, Münacatlar 
var ama onların şiirliğini her tartışıp 
duruyoruz. Yani şiir kalıbına dökülen her 
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gözünden sakınmaktan öteye geçmeyen anam; babamın 
ahırıyla tarlası arasında ömür çürütürken, Ferhat ile Şirin’in 
hikâyesine öykünüp oğlu bir sevda metaforuna tutulsun diye 
mi bilinmez, ineklerin her yıl doğurduğu buzağılara verdiği 
adı, son beşiği, bana vererek noktayı koymuş. 

Kasaba yerde daha çocukluktan her Ferhat’ın gönlünde bir 
Şirin olur. Bendeniz Ferhat’ında o yaşlarda gönlünde bir Şirin’i 
elbette vardı. Şirin dediysem hakikaten adı Şirin’di… Bizim 
güneş yanığı naylon önlüklerin yanında, patiskadan siyah 
önlüğü, kalıp gibi dantel yakası ile hemen fark ediliveren Mal 
Müdürü Cingil Abdi Bey’in kızı Şirin… Örgülü sarı saçların 
çevirdiği akça kar gibi yüzünde; Amasya elmasını kıskandıran 
yanaklar, Yeşil Irmağa nispet gözlerle dikkatleri üzerinde 
toplayıveren güzeller güzeli bir afet…

O vakitler buralarda bir hizmet seferberliği başlamış 
ki görmeyin. Her yerde bir çalışma… Kasaba sanırsın 
tozlarından silkinip çağ atlayacak. Yeni yollar açılıyor. Elektrik 
direkleri ağaçtan betona dönüşüyor. Kanalizasyon ve su 
şebekesi içinse çukur kazılmadık yer neredeyse yok. Bütün 
bu çalışmalar biz çocuklar için hem merak, hem eğlence 
konusu…

Öğretmenimiz Nevzat Bey, uygulamalı ders yapmayı 
sevenlerden. Fen Bilgisinde deney yapar. Türkçede kolumuz 
kopana kadar yazdırır. Müzikte dersen, şarkılar ve türkülerle 
cıvıl cıvılız. Hele bedende bir jimnastik çalışmamız var, 
sanırsın miniklerde il birinciliğini bu sene bizim!! 

O günde Sosyal Bilgiler dersindeki ‘’Yönetim Birimleri’’ 
konusu için bütün sınıf, kaymakamlığı ziyarete için yola 
koyulduk. Kızlar önde el ele yürürken, biz oğlanlar arkada 
epey dağılmıştık. Sadece tokalı rugan pabuçları ayağını 
acıtan Şirin, bir ara durduğu için arkada kaldı. Sonrada hızlı 
adımlarla önümüze geçmek istedi. Ben tam yanıma geldiğinde 
onunla yürümek istediğimden, ölçüsüzce yan tarafa zıpladım. 
Sidikli Mehmet’in yanı başımda olduğunu nereden bileyim. 
Mehmet, sanki dokunmamı beklermiş gibi havalanıp,  küt diye 
elektrik direklerinden birinin kuyusuna kıç üstü düşmesin mi? 
Şirin bir yanda, ben öbür yanda zınk diye dikele kaldık. 

Mehmet’in hemencecik gözleri buğulandı. Etrafı çınlata çınlata 
ağlamaya başlayacakken, onun yersiz vaveylasından, durduk 
yere öğretmenden azar işitmek istemedim. Etrafa göz attım. 

Şirin karşımda suçlayarak bakıyor. Mehmet, göz çeşmelerini 
koyuvermiş, yardım dilenen zavallı edasıyla ellerini bana 
uzatıyor. Kibirle omuzlarımı dikleştirip tepeden baktım. Ama 
Şirin’in kınayan bakışlarına yenilip, naçar, parmaklarını 
avuçlarımın arasında sıktığım Mehmet’i, uğraşıp kuyudan 
çekip çıkardım. Üstü başı toz toprak…

Sağ kolumu omzuna atıp, kulağına eğildim; 

’’Sesin çıkmasın ha! Bak her taraf çukur!‘’ dedim. 

Etrafına bakınıp, Şirin’i aradı. O çoktan uzaklaşmış, sınıfa 
yetişmeye çalışıyordu. Gözleri büyüdü, savaşı baştan 
kaybeden insanların yıkık edasıyla:

“Hııı hıı’’ diye tısladı.

Kaymakam dediğin bizim gözümüzde kasabanın sahibi,her 
şeyin anahtarı onun elinde!! Koskoca hükümet binası!! 
Kapıda ‘’Hoş geldiniz’’ karşılaması… İki düzine çocuğun ayak 
şapırtısına odalardan kafasını uzatıp bakanlar derken, makama 
vasıl olduk. Oda bizim ev kadar geniş. Duvarlar ak toprakla 
sıvanmış gibi beyaz. Camın kenarına yaslanmış dolabı 
tamamlayan masa, bizim evdeki büfeyle aynı renk. Hani şu 
Almanya’daki dayımın getirdiği fincan takımının içinde, siyah 
beyaz televizyonunda üstünde durduğu büfe…

Kaymakam Bey; ince, uzun, az biraz da kamburca… Kıvırcık, 
sarı saçları var. Kahverengi gözlerinin kenarındaki kirpikleri 
o kadar sarı ki görünmüyor. Kırmızı yüzünün ortasındaki 
iri burnu, çıkık elmacık kemikleri ve ince dudaklarıyla, 
ağabeyimin fotoroman kitaplarındaki; iri yarı, sert bakışlı, 
kahramanlara hiç benzemiyor.

Konuşmasının bir yerinde masasından kalkıp;

‘’Hadi içinizden birisi buyursun kaymakamlık makamına’’ 
deyince, minik bir beyin fırtınası yaptım. 

“Oğlum Ferhat’’ dedim. ‘’Fırsat bu fırsat, Şirin seni birazdan 
fark edecek.’’

Cesareti başına buyruk komutan edasıyla elimi kaldırıp, öne 
doğru bir adım attım. Önümdeki kalabalıkta bir dalgalanma 
biraz itiş kakış oldu. O sırada ağzı bir karış acık etrafa bakınan 
Sidikli Mehmet’te iteklenerek öne fırladı.
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de zihinlerde oluşan soruya cevap bulamadılar. Eli işe yatkın ve Gazi'ye 
akraba bir genç ocağa geçti. Gazi gitse de işler yürüyecekti. Yürüdü 
de... Eli işe yatkın genç hazırlanmış boş bardakları doldurdu, dağıttı. Az 
sonra boşları topladı, yıkadı, hazırladı. Oyunu biten masalardan hesap 
aldı, oyuna başlayacak masalara iskambil verdi. Veresiye defterini 
titizlikle işledi. Sobaya odun attı.

Kahvede düzen aynen Gazi varmış gibi yürüyordu. 

Oğlunun eline yapışıp gidişinden bir saat kadar sonra Gazi geldi. 
Yorgun görünüyordu. Üzüntülü, çaresiz, perişan bir hâli vardı. 
Omuzlarında, şapkasında kar, bıyığında buz vardı. Titriyordu. Kapıya 
arkasını vererek kahvenin içini gözden geçirdi. Sonra sobanın başına 
kadar yürüdü.

– Allah hepinizin belasını versin, diye bağırdı.

Bir anda bütün oyunlar, bütün sohbetler ve şakalaşmalar durduruldu, 
bütün gözler Gazi'ye çevrildi. Bir anda yoğun bir sessizlik doldurdu 
kahveyi. Sobanın gürül gürül yanışını en uzak köşedekiler dahi 
duydular.

– N'oldu Gazi, dedi yaşlılardan biri. 

Gazi dişlerini sıkıyordu.

Bıyığındaki buzu hırsla sıyırıp yere çaldı.

– Ne olacak, dedi. (Yutkundu.) Çamlıcalı ölüyor. Karnında bebesiyle 
ölüyor. Motor sahiplerini tek tek dolaştım da birisi demedi ki...

Durum anlaşılmıştı. Gazi'nin karısı hastaydı. Büyük ihtimalle vakti saati 
geldiği hâlde doğum yapamıyordu. Motor sahipleri günlerdir yağan 
karı bahane edip "Gidemeyiz." demişlerdi.

– Yok!... dedi, Gazi. Yok, memlekette insan kalmamış...

Bu sözden sonra kahvenin sessizliği bozuldu.

– Yazık, dedi kimisi.

Kimisi:

– Bu karda motor köyü bile çıkamaz, dedi.

Bazıları da:

– Yok canım, Ebenin bir şeyden anladığı yok, diye köyün ebesini 
çekiştirmeye başladılar.

Gazi ne yapması gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. "Mutlaka 
doktora götürülmeli." demişti Ebe. "Zor doğum... Tıbbî müdahale..." 
gibi bir sürü şeyler daha söylemişti. Yani durum tehlikeliydi. Doktora 
mutlaka götürülmeli, ama nasıl?...

Dip masalardan birinde, kendisi gibi bıyığı yeni terlemiş üç arkadaşıyla 
dört koldan pişti oynayan bir çocuk, kâğıdı masaya çarparak ayağa 
kalktı. Hacı Hasanların Hakkı'ydı bu. Ford motorları vardı. Eke erkek 
tavrıyla Gazi'nin yanına geldi. Aynı tavırla âdeta emretti:

– Yengeyi hazırlayın, gidiyoruz...

Gazi şaşırdı. Duygulandı. Sevindi.

– Ama yeğenim, dedi. Babana söyledim. "Bu havada motor 
koşturamam, yola adam salamam." dedi.

Yine aynı eke erkek tavrıyla konuştu çocuk:

– Babamı boş ver sen. Ben motoru zincirlemeye gidiyorum. Yengeyi 
hazır edin...

Gittiler...

Az sonra, adam boyunda tekerlekleri olan koca bir motor, üzerinde 
sarılmış, sarmalanmış bir çocukla Kahveci Gazi'nin avlu kapısına 
güçlükle yanaştı. Römorksuzdu. Arkalık tahtasının üzerine bir 
yatak atıldı. Yatak sürücünün oturduğu yere doğru açıldı. Ahşap 
merdivenden sekiz on kişinin yardımıyla yorgan içinde hasta indirildi. 
Hasta yatağa konulup yorgan üstüne örtüldü. Yorganın üstüne eski 
bir kilim serildi. Yastıklarla hastanın sağı, solu, arkası desteklendi. 
Hastanın yanına sıkı giyinmiş iki kadın bir de Gazi bindi. Hakkı, 
mahremdir diye arkasına dönüp de bakmadı. Fakat hastanın ne 
kadar büyük acı çektiğini acı acı bağırışlarından anlıyordu. Olsun. O 
bir erkekti. Şunun şurasında üç sene kalmıştı askerliğine. Yüzünün 
erkeksi (aslında çocuksu) tavrını bozmadı.

– Tamam, dediler.

Hacı Hasanların Hakkı motoru yavaş yavaş yürüttü. Köyün dar 
sokaklarından geçerlerken sıcak evlerin buğulu camlarından bakanlar 
oldu. Bakıp geri çekilenler, geri çekilmeyip penceresini açanlar oldu. 
Penceresini açanlardan "Gidemezsiniz, geri dönün." diyenler oldu. 
"Kadını zorla öldüreceksiniz." diye açık ve acı konuşanlar oldu. Hakkı 
kimseye aldırmadan yoluna devam etti. Motoruna güveniyordu. 
Lastikler yeni, zincirler sağlamdı. Yoldan çıkıp, çukura, hendeğe 
düşmedikten sonra -Allah'ın izniyle- asfaltı bulacaklardı. Asfalta 
kavuştuktan sonrası kolaydı. Özel araba mı gelir, minibüs mü, 
otobüs mü, ne gelirse…  Gâvur değillerdi ya, durumu görünce elbet 
alacaklardı.

Köyü çıktılar.

Hakkı ustalıkla vites yükseltti. Gaza biraz daha yüklendi. Motorun 
hem sesi değişti hem hızı arttı. Gazi, "Aman yeğenim yavaş." diyecek 
oldu, vazgeçti. İçinden kazasız belâsız asfalta kavuşabilmek için 
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– Ben, dedi.

Biraz durakladı. Boğaza doğru baktı.

– Mademki hastayı götüremiyoruz, bari doktoru getireyim, dedi.

– Nasıl, diye sordu Hakkı.

Gazi acele ve kısaca anlattı. Asfalta kadar yürüyecekti. İlçeye varır 
varmaz karayolları bakımevinin gece bekçisi Çolak Bekir'i bulacaktı. 
Doktoru dozerle getirecekti köye. Bekir her şeyi hallederdi...

İçinde bulundukları umutsuz durum için hiç de fena fikir değildi. Hatta 
iyi fikirdi. Hasta doktora gitmiş, doktor hastaya getirilmiş ne fark ederdi?

Gazi, Sarılık yokuşunun tepesine doğru büyük adımlarla yürürken, 
Hakkı ilk kez soğur gibi olduğu Ford motorunu geri geri bıraktı. "Allah 
Kahretsin!" dedi içinden. "Kul yapısı işte… Çıkmayınca çıkmıyor. Bir at 
arabası olsa bir kağnı olsa bu yokuşu çıkardı..."

Sahi niye bunu söylememişti Gazi dayısına. Yengeyi arabayla yahut 
kağnıyla rahatça asfalta indirebilirlerdi. Yoo... Söylese de durum 
değişmezdi. Hani araba? Hani kağnı? Köye motor geleli on seneden 
fazla oluyordu. Millette araba mı, kağnı mı kalmıştı? Araba, kağnı olsa 
bile artık kim at, katır, öküz besliyordu? Şimdi motor devri...

Düzlükte geri döndü. Acı çeken, ölümle peçeleşen bir insana, insanlık 
adına iyilik edememiş olmanın ezikliğiyle gaza bastı. "Gazi dayı iş işten 
geçmeden doktoru kavuştursa bari..."

Bağların arasındaydılar.

Önce:

– Yavaş, dediler.

Sonra:

– Durdur motoru, durdur, dediler telaşla.

Ayağını gazdan tamamen çekip frene koydu. Motoru durdurdu, boşa 
aldı, el frenini çekti.

Hastanın kısa aralıklarla bağırışları bir "son"u yahut bir "başlangıç"ı haber 
veriyordu. "Ölüyor mu, doğuruyor mu?" diye sordu içinden. Erkekti. 
Dönüp bakamazdı. Direksiyonun üstüne kollarını, kolları üstüne başını 
koydu, öylece bekledi. Çığlıklar, çığlık aralarındaki hâlsiz inleyişler 
dayanılır gibi değildi. Erkekti, dayanacaktı.

Ebe, işinin ehli kişilerin soğukkanlı, güven verici sesiyle hastaya ve 
eltisine neyi nasıl yapmaları gerektiğini söylemiyor, emrediyordu. 
Emredici sesinde korku, heyecan ve endişe vardı. “Sık dişini!” diyordu. 
“Kendini geri çek... Kalkma ne yapıyorsun? Dayan... Az kaldı, dayan... 
Eltisi terini sil. Battaniyeyi topla biraz... Bezler hazır mı? Tamam geliyor... 
Bu iş bitecek... Bağırma kurtulacaksın... Daha kuvvetli... Bağırsın sen 

çök... Şunu tut... Olmadı, sen aşağı in... Ayır... Daha fazla... Tamam... 
Kurtuluyorsun... Hadi... Hadi gayret... Sen şöyle geç... Bismillah...”

Hastanın acı bağırışları, inleyişleri sona erdi. Hasta sakinleşti belki 
de rahatladı. Ebenin deyimiyle kurtuldu. Ve ince, cırlak sesiyle bir 
bebeğin ağlayışı duyuldu. Yavaş yavaş başını kaldıran Hakkı’nın gözleri 
gülüyordu. “Ana olmak ne kadar zormuş.” diye geçirdi içinden. Yanı 
başında Ebeyi gördü. Ebe zor bir işi başarmış olmanın mutluluğu 
içindeydi.

– Bıçağın var mı, diye sordu Hakkı’ya.

Hakkı meyve yemek için taşıdığı bıçağı ceplerinde ararken:

– Hadi yavaş yavaş yürü, dedi Ebe.

Yola beş kişi çıkmışlardı. Gazi doktor getirmeye gittiği hâlde köye yine 
beş kişi döndüler. Ebenin söylediğine göre bebeğin de annesinin de 
durumları iyiydi. Kahvede Hakkı’ya erkek mi kız mı olduğunu sordular. 
“Bilmiyorum.” deyince herkes güldü.

O akşam kar yağışı durdu. Arkadaşları, akrabaları bir kızının olduğunu 
müjdelemek için Gazi’nin dönmesini beklediler. Gazi dönmedi. Üzerinde 
durulmadan basit yorumlar yapıldı. Gece veya sabah dönebileceği 
söylendi. Gece oldu, sabah oldu yine dönmedi. Basit, iyimser yorumlara 
devam edildi. Belki doktor bulamamıştı. Dozerlerin yol bakımından 
dönmelerini de bekliyor olabilirdi. Doktoru, dozeri bulmuş bile olsa 
sarılık geçidinin öte yüzü bu yüzünden berbattı. Orada takılıp kalmış 
olabilirlerdi. Öğleye kalmaz doktorla birlikte damlardı köye.

Öğle ezanı okundu Gazi yine ortalarda yok...

Hava iyiydi. Güneş doğmuş kar alttan erimeye, çatılar damlamaya 
başlamıştı. “Başına bir iş gelmiş olmasın!” denildi. “Arayalım, soralım.” 
denildi. Gazi’yi sevenler, akrabalar, eş dost yollara döküldü. Kar, daha o 
akşam bütün izleri örtmüş olduğundan iz sürülemedi. Ama arandı Gazi. 
Sarılık ve çevresi didik didik arandı. Bulunamadı. İlçeye gidildi, gece 
bekçisi Çolak Bekir bulundu, soruldu.

– Gelmedi, görmedim, dedi Çolak Bekir.

Başka tanıdıklara, bildiklere soruldu. Karakola, jandarmaya dilekçe 
bırakıldı, geri dönüldü. Gazi’den en ufak bir haber alınamadı. Yoktu, 
kayıptı Gazi. Peşi bırakılmadı. Öldüyse ölüsünü, ölmediyse dirisini 
bulmak için aramaya devam edildi. Çevre köylere haberler salındı. 
Gazetelere verildi. Bulunamadı. Ta ki bahar gelinceye kadar... Bahar gelip 
de dağ taş insanla dolunca çobanlar ormanda saatini, ayakkabılarını 
buldular. Durum anlaşılmıştı. Gazi asfalta kısadan kavuşmak için 
ormana uğramış, yoluna çıkan kurtlar onu yemişti...

Bebek babasız büyüyecekti.
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bildiği, anladığı, kolayca telaffuz ettiği bir kelime, o hâlde 
‘tanıtım’ın yerine, bu abuk subuk kelimeyi kullanmanın mantığını 
açıklayabilen beri gelsin. Yoksa bu biraz da aşağılık kompleksinden 
kaynaklanıyor olmasın? Valla bence öyle. Niçin derseniz, ana 
dilinde, hem de çok daha kapsayıcı bir kelime bulunmasına 
rağmen, yabancısını kullanmak, ‘ben eziğim, ana dilimi 
kullanmaktan utanıyorum, ben de sizdenim…’ demektir. Biraz 
ileri mi gittim? Zannetmiyorum, kim bilir belki de öyledir ama bu 
kelimenin kullanıldığı televizyon reklâmlarını şöyle bir gözünüzün 
önüne getirsenize, hep şöyle denilir:

Şehrin en güzel ‘lokasyon’unda (bu kelimeye de haddini 
bildireceğim, azıcık bekleyin lütfen), ailenizle mutluluktan 
uçacağınız, ‘modern’/çağdaş, ‘lüks’ (yani şatafatlı), içerisinde 
her türlü imkânın bulunduğu yeni yuvanız! “Lansman fiyatlarıyla!”

Tanıtım desen incilerin mi dökülür kardeşim? Asıl ezik sensin, 
ana dilinden utanan, konuşurken, yazarken aralara üç beş yabancı 
kelime, ne idüğü belirsiz bir iki terim karıştırınca, ‘modern’ 
olacağını sanan, kırma bir dille konuşan, sahte entelektüel, 
mankurt olan sen!         

Gelelim şimdi de genellikle yukarıdakiyle birlikte kullanılan 
“lokasyon” garabetine. Bu kelime de bizim öz be öz “yer” 
kelimesinin karşılığıdır. İngilizce lokasyon diyeceğimize, ‘yer’, 
‘yerleşim’, ‘mevzi’, ‘mekân’ diyemez miyiz? Elbette diyebiliriz. Hem 
böylece bir kelime ile dile getirebileceğimiz meramımızı, duruma 
göre, benzer anlamlar taşıyan bu güzelim kelimelerle anlatabilir, 
dilimizin gelişip zenginleşmesi için çorbaya biz de tuz atabiliriz. 
Üstelik TDK’nın internet sitesinde, ‘yer’ kelimesinin tam 14 madde 
başlığı altında açıklanarak her biriyle ilgili birbirinden farklı harika 
örnekler verildiğini gördükten sonra. Neyse, en iyisi biz, ‘yer’ 
diyeceğine, İngilizce’den aşırma ‘lokasyon’ diyenin ağzına kürekle 
vurma hissimizi şimdilik teskin ederek, diğer hatalı kullanım 
örneklerini yazmaya devam edelim…      

Hatalı kullanım konusundaki üçüncü örneğimiz “görüşmelerde 
bulunmak” veya “görüşme gerçekleştirmek” ifadeleridir ki tam 
evlere şenlik! Televizyonun bütün kanallarında, yüzlerce internet 
sitesinde, radyoda, ister sıradan, halktan birisi isterse de Türkçeyi 
mükemmel konuştuğu, telaffuzunun harikulade olduğu söylenen 
haber sunucuları, tanınmış birçok sima, magazin figürü, oyuncu, 
şarkıcı taifesi olsun, bu hatalı kullanım örneği ile dilimizi katleder. 
Hem de her gün, istisnasız. Ne olur yani, ‘görüşmelerde bulundu’ 
veya ‘görüşme gerçekleştirdi’ yerine ‘görüştü’ deseniz, bir tarafınız 
mı eksilir? 

Bizler veli olarak okul müdürüyle görüşme mi gerçekleştiriyoruz 
yoksa görüşüyor muyuz, tahlil sonuçlarımızı doktorla görüşme 
gerçekleştirerek mi yoksa görüşerek mi gösteriyoruz, falanca 
bakanımız bilmem hangi ülkeli mevkidaşı ile görüşüyor mu 
görüşme mi gerçekleştiriyor, ya manav Hasan Amca, hâldeki 
Kabzımal Arif ile domates fiyatları için görüşüyor mu yoksa 
görüşme mi gerçekleştiriyor, dostlarımızla, sevdiklerimizle, 

akrabalarımızla görüşüyor muyuz yoksa görüşme mi 
gerçekleştiriyoruz, arkadaşımızı telefonla aradığımızda onunla 
görüşüyor muyuz yoksa görüşmede mi bulunuyoruz?  

Gelelim bir sonrakine… Bu da “görmüş olduğunuz gibi” 
saçmalığıdır. Görmüş olduğumuz gibi diye bir anlatım tarzı, 
bu şekilde bir kullanım garabeti olmaz, o-la-maz, olmamalıdır. 
Gördüğünüz gibi der geçersin, bu kadar. Az, öz, tertemiz bir 
anlatım, değil mi?  Bakın TV ekranlarına, özellikle önemli bir haber 
sunan sunuculara veya canlı yayın yapan muhabirlere, hep bu 
şekilde anlatmıyorlar mı? “Evet sayın seyirciler, görmüş olduğunuz 
gibi, ünlü sanatçı falanca, filancayla çok önemli bir görüşme 
gerçekleştiriyor!” Dilimiz fiil fakiri mi? Ne diyelim?  Vah ki vah!

Açın herhangi bir gazeteyi, bir köşe yazarının o gün yazdıklarına 
bakın veya ilmî bir makaleye göz gezdirin ya da ekran karşısında 
birkaç dakika kalın, kanallar arasında dolaşın (zaping yapmayın 
ha), altyazıları okuyun, yazdıklarımdan farklı bir duruma 
rastlarsanız bana haber verin lütfen. 

Beşinci örneğimiz “fullemek” kelimesi. Yakıt almak için benzin 
istasyonlarına her girişimde, pompacıların “Fulleyim mi abi?” 
şeklindeki mükemmel(!) anlatımına her daim “Hayır, depoyu 
doldurun lütfen.” şeklinde cevap verdiğimde, yüzlerindeki şaşkınlık 
ifadesini görmek bana haz vermiyor değil. Onları şaşkınlığa 
uğratmak veya küçük görmek amacıyla yapmıyorum bunu, biraz 
öncede anlattığım gibi, çorbada tuzum bulunsun diye… 

Hem, o pompacı akşam evine gittiğinde, bugün kılın birisi geldi, 
böyle dedi diye ailesine de anlatır belki, bu vesileyle birilerinin 
dağarcığına dokunur, onları etkiler. Kim bilir? Mis gibi ‘doldurmak’ 
kelimesi varken, “fullemek” ne? Hem hangi İngiliz’den bunun tersi 
bir davranış gördünüz, görebilirsiniz? Bir düşünün bakalım. 

Şimdi, ‘Efendim İngilizce dünya dili, evrensel, bilim dili…’ diyenler 
olacak belki ama ben, hep bu tür kabullenilmişliklerin işleri bu 
seviyeye getirdiğine inanıyorum. Böyle yapmasaydık, bu şekilde 
düşünmeseydik, Türkçe de dünyanın her yerinde geçerli bir ilim 
dili olamaz mıydı? Farkındalık yaratabilmek için karınca kararınca 
çabalamak mühim değil mi? 

Ben bu konuda geçmişte YÖK başkanlığı da yapıp Türk 
akademisinin başında bulunmuş meşhur bir ‘olgun’ profesörün 
“Türkçe’den bilim dili olmaz.” şeklindeki kabul edilemez sözlerine 
rağmen, asıl Cemil Meriç gibi büyük bir mütefekkirin “Bir milletin 
kâmusu namusudur.” sözüne değer verilmesi gerektiğine 
inanıyorum. 

Bir sonraki örneğimiz, yeni icat olunan “bi tık üstü” ifadesidir. 
Seksenler dizisindeki rahmetli Rasim Öztekin/Fehmi Özdemir 
“icat çıkarmayın” derken bunu mu kastediyordu acaba? Tamam, 
internet yaygınlaştı, hayatımızın önemli bir parçası hâline geldi, 
onsuz bir dünya çok zor… Hepsine kabul. Hatta bunun Türkçe’ye 
yeni kazandırılan bir deyim, hâliyle, dilimizin zenginleşmesine 
müspet yönde bir tesirinin olduğu bile söylenebilir. 
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Ancak, dikkât edin, “bir tık üstü” değil, “bi tık üstü” şeklinde bir 
kullanım televizyonlarda ve internet sitelerinde giderek yaygınlaşıyor. 
Üstelik bilgisayar ve internet dünyasıyla alakalı bu yeni deyim(!)
in yerine kullanabileceğimiz, sınır, seviye, düzey, derece, basamak, 
evre gibi birçok kelimemiz var. Bunların kökenine, kullanım 
özelliklerine girmek bu yazının konusu değil ama hepsi de bizim, 
yıllardır kullandığımız, genelleşmiş, hepimizin bildiği kelimeler… 
Hatta hiç unutmuyorum, Türkçe’yi doğru kullanım konusunda haklı 
bir şöhreti olduğu ifade edilen TRT’de, yakın geçmişte, üstelik TRT 
Diyanet kanalında “Bi’ Nebze” adlı program bile yayınlanıyordu ki 
buna ancak ‘pes’ diyebiliriz herhalde. İnanmayan ‘bi zahmet’ arşive 
bakabilir. 

Şimdiye kadar, TV ekranlarında, gazete sayfalarında, internet 
sitelerinde karşılaştığımız bazı hatalı kullanımlara yer verdim. 
Hadisenin en az bunun kadar önemli ve vahim başka bir boyutu daha 
var ki ona da azıcık dokunayım izin verirseniz. 

Aynı ekranlarda, sitelerde her gün yüzlerce defa yayınlanmak 
suretiyle adeta beynimize zerk edilen başka bir garabet de artık 
görmekten gına gelen, neredeyse kusma hissi uyandıran -bence- 
müstehcen sayılabilecek görüntülerdir. Hatta bunların her geçen 
gün daha da yaygınlaştığı aşikâr. Hadi bazı gazetelerin geçmişte 
bu konudaki kötü sicillerini biliyoruz, arka sayfa güzeli, ünlü şarkıcı 
bilmem kimin eline diken battı, falanca güzel manken filancayla yeni 
aşka yelken açtı pespayeliklerini geçtim, özellikle krem, şampuan 
ya da bayanların zayıf noktaları olan güzellik ürünlerinin (bakın 
‘kozmetik’ demedim ) tanıtımında, ekran başındakileri rahatsız 
edecek görüntülere yer verilmesi doğru mu? 

Bizim de bu hanımefendilerin bedenlerinin teşhiri saçmalığına, 
ekran karşısında susmak suretiyle ortak olmamız, en azından göz 
yummamız, böylece bunların sıradanlaştırılması ve toplumun da 
kanıksaması mı isteniyor yoksa? 

Bir taraftan kadın hakları, feminizm, kadının kendi ayakları üzerinde 
durması konuları, diğer taraftan da kadın vücudunun teşhiri 
suretiyle ona ‘meta’ haline getirmenin yaygınlaştırılmak istenmesi… 
Çelişkiyi sizlerin takdirine bırakıyorum. Bana ne kardeşim o 
bayanın koltuk altından ya da bacaklarından, kullandığı bilmem 
ne marka (genellikle isimleri de yabancı dilde ve telaffuzlan çok zor 
olan terimlerle bezeli ürünler) parfümden, kremden, duş ‘şey’inden. 
Tamam, reklâm yapıyorsunuz, para kazanmanız lâzım, pastadan 
payınızı artırma çabasındasınız, eyvallah ama bizi de düşünün azıcık. 
Bunları gözümüzün içine sokmaya mecbur musunuz, ben bunları 
seyretmeye mecbur muyum? 

Ekranlardaki hatalar, kötü ve yanlış kullanım örnekleri o kadar çok 
ki… Daha “aynen”, “şey”, “yani”, “boş yapma”, “kardo”, “slm”, 
“tmm” gibi internet âleminin ucube kelime ve söylemlerine, ayrı 
yazılması gereken “ki”lerin bitişik, bitişik yazılması gerekenlerin 
ayrı yazılması, “de”lerin ayırılamaması gibi örneklere bile yer 
ver(e)miyorum. Onlar da başka bir yazının konusu olsun. En iyisi, 
ekranların hâl-i pür melâlini şu çok bilinen hikâye ile özetleyelim:

Adamın biri, etrafındakilere ‘kurban’ meselesini şöyle anlatıyormuş: 
Hazreti Musa Allah’a dua etmiş. ‘Ya Rabbi, bana bir kız evlat 
bahşedersen onu sana kurban edeyim.’ Bir zaman sonra Hazreti 
Musa’nın bir kızı olmuş, adını Ayşe koymuş. Çocuğun kurban 
edileceği zaman gelince Hazreti Musa bıçağı yavrucağın boynuna 
dayamış. Tam kesecekken Azrail gökten elinde bir keçiyle gelmiş… 
Hikâyenin tam da bu noktasında, dinleyenlerden biri dayanamamış 
ve şöyle demiş: ‘Be adam, ben bunun neresini düzelteyim? Hazreti 
Musa değil Hazreti İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail 
değil Cebrail, keçi değil koç…’ 

Neticede, birileri, ee kardeşim kumanda elinde, kanal değiştir, 
izleme, açma o kanalı, internet sitesini, okuma şu gazeteyi, iradeni 
kullan… diye ahkâm kesebilir ama mesele öyle basit değil bence. Bu 
o denli yoğun bir bombardıman, bilinerek (hadi biraz iyimser olalım, 
farkında olmadan) yapılan o kadar ağır bir zarar verme, yakma, 
yok etme teşebbüsü ki ağzımızda anamızın ‘ak sütü’ olan güzelim 
dilimizi, birkaç nesil sonra kimsenin birbirini anlayamadığı kısır bir 
dil hâline getirme çabası, dünyanın en yaygın 5. dili olan, yaklaşık 
250 milyon insanın konuştuğu ‘pak’ Türkçeyi, Murat Bardakçı 
üstadın deyişiyle ‘takır tukur’, ‘güdük’ bir duruma düşürme aculluğu, 
boşvermişliği… 

Bütün bu anlatılanlardan sonra, size sesleniyoruz ey boş vermiş TV 
kanalları, dilimizden bîhaber internet siteleri, çok satan gazeteler!.. 

Çok mu zor yani kanalınızda, sitenizde, gazetenizde birkaç Türk 
Dili ve Edebiyatı uzmanı /Türkolog istihdam etmek, onların 
görüşlerinden yararlanmak, yayınlanacak metinleri kontrol ettirmek, 
gerekli düzeltmeleri yapmak, yapmalarına yardımcı olmak, Türkçeye 
ihtimam göstermek, üzerine titremek… 

Milyonlarca, belki de yüz milyonlarca liralık devasa bütçeleriniz 
içerisinde bu söylediklerimizi yapmanızın maddî karşılığının devede 
kulak bile olmadığını en az siz de bizim kadar bilirsiniz eminim. Hem 
böylece işsizliğe de azıcık katkınız olur, çorbadaki tuz hesabı… 

Haa bunu yap(a)mayız diyorsanız, size Türk Dil Kurumu’nun Türkçe 
Sözlüğü’nü, İmlâ Kılavuzu’nu, Şemseddin Sami’nin Kâmus-u 
Türki’sini,  D. Mehmed Doğan’ın Büyük Türkçe Sözlüğü’nü 
gönderebiliriz. Sevabına…

Nihayetinde, hepimizin, bu kirliliği temizlemeye, dilimizden söküp 
atmaya, onun dupduru, tertemiz yazılmasını, konuşulmasını talep 
etmeye, her yerde savunmaya, bu konuda gayret göstermeye, 
Karamanoğlu Mehmet Bey’in manevî mirasına, Orhun Abideleri’nin 
yazarı Yuluğ Tigin’in vasiyetine, “Türkçe ağzımda anamın ak 
sütüdür.” diyen Yahya Kemâl’in asil ve halis anlatımına el birliğiyle 
sahip çıkmaya, evde, pazarda, çarşıda, okulda, otobüste, devlet 
dairesinde, kasabada, şehirde, hülâsa, her zaman ve her yerde  
‘(P)ak Ekranlar’ istemeye hakkı var.    

Ne dersiniz? 
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hayata dair beklentilerinin karşılanamamasından doğan hislere 
teslim olmuş insanlar gibiydim.  Üstelik bir insan olarak, 
kapasitemin bazı şeyleri iyileştirmeye yetmemesi düşüncesi 
içimi eziyordu. Hayattaki her şeyin bir plân dâhilinde ve belli 
nedenlerle gerçekleştiğini bilmeme rağmen, o gün zihnim bu 
gerçeği gerilere atmış gibiydi. İçimdeki acı dolu hislere engel 
olamıyordum.

Rüzgârın sesinin kulaklarıma sert ezgiler fısıldadığı bir anda 
tam önümde beliren, akülü arabasıyla tek başına gezinti yapan 
bir genç kızın olduğunu fark ettim. Genç kız, omuzlarına 
dökülen dalgalı saçları ve mâsum yüzüyle insanda şefkat hissini 
uyandırıyordu. Elinde tuttuğu akıllı telefonunu kurcalayarak 
ağır ağır yol alıyordu. Belli ki o da pek çokları gibi yalnızlığına 
ortak etmişti o cihazı. İki çift lâf edecek birini bulamayan niceleri 
gibi telefonuna sığınmıştı. Genç kızın yanından geçerken, ona 
tebessüm ettim önce. Fakat daha sonra, çok istememe rağmen, 
beni nasıl karşılayacağını  kestiremediğimden sözlü olarak selâm 
vermeden hızla yanından geçip gitmeyi tercih ettim. Genelde 
insanlara ilk selâmı veren biri olmama karşılık, genç kızı rahatsız 
etmekten çekindiğimden olsa gerek, dakikalar içinde onu 
ardımda bırakmıştım.

Caddenin öte yanındaki denizden gelen öfkeli dalgaların seslerini 
dinleyerek yürümeye devam ediyordum. Bu arada aklım hâlâ 
az önceki genç kızla meşguldü. Ülkemizde engelliler için yeterli 
olanakların olmamasının, bunun da ötesinde konuyla ilgili 
çözümlerin hayata geçirilebilmesi için yeterli çabanın gösteril(e)
memesinin sonuçlarını yaşayanlardan biriydi o da. Bir şeyler 
yapılmaya çalışılsa da, ortaya konanlar ne yazık ki beklentileri 
karşılamıyordu. Nice evlerde yaşamlarını sürdüren, içeride 
kapanıp kalmış, olanaksızlıklar nedeniyle dışarıya çıkamayan 
engelli insanların hâllerini düşündüm sonra. Onlar da candı; 
insandı elbet.  Onların da her insanın lâyık olduğu güzellikleri 
yaşamaya hakları vardı. Ama şartlar elvermiyordu ki insanlıklarını 
yaşayabilsinler. Bireysel olarak duyarlı olunsa da, her şey 
yetkililerin ellerindeydi. Toplum olarak bilinçli yaklaşımlar 
sergilememiz gereken, çok hassas sorunlarımızdan biriyle 
meşguldü ruhum.

İyi dileklerim ve dualarım bu defa engelli insanlar için oldu. 
Kahverengi saçlı kızın varlığında, onların yüreklerini kucakladı 
yüreğim...

Gökyüzü hâlâ ağlamaklı bir insanı andırıyordu. Yürüyüş yaptığım 

yolda ilerlerken, rüzgârın ıslığı andıran sesi bana eşlik etmeyi 
sürdürüyordu. Aradan birkaç dakika geçmişti ki, bu kez tam 
karşımdan orta yaşlı ve modern görünüşlü bir adamla, 20’li 
yaşlarının ortalarında görünen bir delikanlının yan yana yürüyerek 
geldiklerini gördüm.  O gün tenha olan caddenin, az sayıdaki 
yoldaşlarındandı her ikisi de. Delikanlı epey zorlanarak da olsa 
yürüyebiliyordu. Anlaşılan,  adamcağız aynı zamanda zihinsel 
engelli olduğu da anlaşılan oğlunu gezintiye çıkarmıştı. Onun 
adımlarına ayak uydurabilmek için kendisi de ağır ağır ilerliyordu. 
Belli ki, babasının yardımıyla dış dünyaya uyum sağlamaya 
çalışan biriydi o da. Engelliler için olanakların yetersiz olmasına 
aldırmadan, o olanakları az-çok ailesinde bulabilen şanslı 
bireylerdendi.

Bir an için, az önce gördüğüm tekerlekli sandalyesiyle tek 
başına gezebilen kızın, bu delikanlıya göre daha zor koşullarda 
yaşadığını düşündüm. Yürüyemiyordu sonuçta. Buna karşılık, 
zihinsel olarak sorunlu olmaması açısından, delikanlıya göre daha 
şanslı olduğunu düşünmek de mümkündü. Ne ilginç bir durum! 
Evrensel terazi, nasıl da dengeyi sağlıyor hayatlarımızda. Bir 
yanı eksik olan bir insan, diğerlerine göre daha üstün sayılan bir 
başka yönüyle tamamlanıyor. Üstelik biz, bu dengedeki incelikleri 
genellikle fark edemiyoruz bile. Ne acı!...

Art arda rastladığım insanlar aracılığıyla evrenin “insan”a 
önemli mesajlar gönderdiğini düşünmeye başlamıştım artık. 
Hepimiz, bu âlemdeki görevlerimizi sürdürürken  zaman zaman 
farklı beklentiler içine girebiliyoruz. Arzularımız, umutlarımız, 
olmasını istediğimiz ama bir türlü gerçekleşmeyen hayâllerimiz, 
kırgınlıklarımız, yeniden umutlanışlarımız bir döngü hâlinde 
ilerliyor. Aslında her şey, tam da olması gerektiği zamanda, 
şekilde ve yerde hayatlarımıza katılıyor. Ne eksik ne fazla. Biz, 
bunun böyle olmadığına inansak da gerçekte tüm algılarımız 
yalnızca zihinlerimizin bir aldatmacasından ibâret. Dış koşulları 
bahane ederek karalar bağladığımız, Karadeniz’de gemilerimizi 
batırdığımız anların belki de pek çok insanın hayâli olabileceğini 
aklımıza dahi getir(e)miyoruz.

Bir fincan çay içerek ısınabilmek için, sıklıkla kâğıt ve kalemime 
eşlik eden o kafedeyim yine. Hırçın denizin tüm güzelliğini 
camların ardından seyrederek, az önceki mesajları düşünüyorum. 
Kimi zaman bazı şeylerin peşi sıra gerçekleşmesinde bambaşka 
nedenler olabileceğine güçlü şekilde inanıyorum. Hikmet dolu 
nice olay, mesajlar hâlinde yağıyor hepimizin üzerine...
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zor şartlarda Balıkesir, Burdur, Eskişehir, Afyon, Konya, 
Kastamonu, Bolu, Antalya gibi şehirleri dolaşarak cami, 
okul ve meydanlarda “Cehennem olsa gelen, göğsümüzde 
söndürürüz; / Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, 
yürürüz!” diye haykırıp karamsar halkı Millî Mücadele 
etrafında birleşmeye çağırmanız ne büyük cesaret ve 
kahramanlıktı. Başta “Korkma! Sönmez bu şafaklarda 
yüzen al sancak,/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en 
son ocak.” diye başlayan “İstiklal Marşı” olmak üzere şiir, 
vaaz ve sohbetlerinizle gönüllerdeki din, vatan, istiklal 
ateşini tutuşturmanız, “bir gün kendi yurdunda vatansız 
serseri” olmamak için millete cesaret, ümit ve bağımsızlık 
ruhu aşılamanız, olağanüstü bir vatanseverlik ve fedakârlık 
örneğiydi Âkif Dede’m. 

Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda 
“millî marş”ımız kabul edilen İstiklal Marşı’nı “Kahraman 
Ordumuza” ithafıyla “Safahat” isimli muhteşem kitabınıza 
almayarak, “O benim değil, milletimindir.” demeniz; vatan 
aşkınız, hükümetçe konan 500 liralık büyük mükâfatı kışın 
giyecek paltonuz olmadığı halde şehit ailelerine yardım 
amacıyla kurulan Dârülmesâi’ye bağışlamanız, dünyada 
eşine ender rastlanabilecek bir faziletti dedem.

Ülkemizin ve İslam dünyasının ayrılık, taassup, cehalet, 
ilimden uzaklaşma, tembellik, ümitsizlik, edepsizlik, yanlış 
tevekkül, duyarsızlık, fakirlik gibi meseleleriyle dertlenip 
şiirlerinizde işleyip bunlara çözümler üretmeniz; hak 
ve hakikati samimi, cesur ve etkili bir şekilde haykıran 
bir istiklal ve İslam şairi olmanız, bütün ruhumuzu ve 
benliğimizi etkilemiş; ailemizden sonra karakter ve 
kimliğimizin oluşmasında en büyük tesiri siz meydana 
getirdiniz üstadım.

Üniversite tahsili için gittiğimiz büyük bir şehirde elektriği 
ve suyu bile olmayan bir öğrenci evinde şaheseriniz 
“Safahat”, en büyük yoldaşımız ve gönüldaşımız olmuştu 
adeta. “Dört kutsal sıvı” olarak tanımladığınız “alın teri, kan, 
gözyaşı ve mürekkep”ten “kan” dışında hepsini akıtmış bir 
gerçek kahramandınız bizim gözümüzde dedem. Öyleyse 
biz de bu damlalardan birkaçını akıtmalıyız, diyorduk. “Ey 
hasm-ı hakiki, seni öldürmeli evvel” diye bahsettiğiniz 
“cehalet denilen yüz karası”ndan uzaklaşmak için gece 
gündüz sizin gibi hem Doğu ve Batı’yı çok yönlü okumaya, 
ilim ve irfan sahibi olmaya gayret ediyorduk. Siz; sporcu, 

veteriner, yazar, vaiz, hatip, mütefekkir, aydın, Kur’an 
hafızı, mütercim, siyasetçi gibi çok yönlü üstün vasıfları 
olan bir eğitimci-şair olarak “Çünkü milletlerin ikbâli için, 
evlâdım, / Ma’rifet, bir de fazilet… İki kudret lazım.” diyerek 
hem maddeten hem de manen güçlü olmamızın yegâne 
kurtuluşumuz olduğunu veciz şekilde dile getiriyordunuz 
üstadım. “Âsım’ın nesli” için bir kutup yıldızıydınız siz.

Çile ve haksızlık karşısında yılmamalıyız; aşk ve sabırla 
azmetmeliyiz, diyorduk. Çünkü siz, üstadımız olarak “Âtiyi 
karanlık görerek azmi bırakmak…/ Alçak bir ölüm varsa 
eminim, budur ancak.” diyerek bizi motive ediyordunuz. 
“Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol./ Yol varsa 
budur, bilmiyorum başka çıkar yol.” sözünüz, en önemli yol 
haritamız olmuştu.

Senlik, benlik, parti, meşrep, mezhep, cemaat, ırk 
kavgasından uzak duruyorduk sizin gibi.  Kur’an-ı Kerim’i 
bir hayat rehberi olarak anlamaya çalışıyorduk.  Çünkü siz, 
yüce Kur’an’ı tercüme edecek kadar Arapçaya ve İslamî 
ilimlere vakıf münevver şair olarak “İnmemiştir hele Kur’an, 
bunu hakkıyle bilin,/ Ne mezarlıkta okunmak ne de fal 
bakmak için!” diyerek bizleri hurafelerden arınmış İslam’ı, 
İslam medeniyetimizi anlamaya davet ediyordunuz bir 
mürşit olarak. 

Okudukça, yazılması kolay gibi sanılan “sehl-i mümteni 
abidesi” beyitlerinizi ezberleyip zihnimize ve ruhumuza 
nakşettikçe sizin gibi düşünmeye ve “şiirden şuura” 
ermeye başlamıştık sevgili Akif Dede’m. İdeal gençlik 
olarak sembolleştirdiğiniz “Âsım’ın nesli” olmaya, o nesli 
yetiştirmeye daha çok azmetmiştik bir öğretmen adayı 
olarak. “Muallimim diyen, olmak gerektir imanlı; / Edepli, 
sonra liyakatli, sonra vicdanlı.” diyordunuz çünkü.

Sözünü tutmayan kişilere insan nazarıyla bakmıyordunuz 
asla. Arkadaşınız Fatin Gökmen’e öğle yemeğini birlikte 
yeme sözünü verdiğiniz için yağmurlu, boralı bir havada 
her tarafın sele boğulduğu bir günde bile “Söz, namustur.” 
diyerek sırılsıklam vaziyette kilometrelerce yolu yaya 
gitmeniz, “Âsım’ın nesli”ne muhteşem bir adamlık dersi 
vermiştir.

Milletvekiliyken bile Taceddin Dergâhı’nda kalıp sade bir 
hayat sürmeniz, Ankara’nın kışında tek paltonuzu muhtaç 
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birine giydirip yazlık bir ceketle dolaşmanız, evinizdeki tek 
kilimi bile bir fakire vermeniz, “kanayan bir yara gördün 
mü ciğerinizin yanması”, Halkalı Baytar Mektebindeyken 
birbirinize söz verdiğiniz okul arkadaşınızın vefat etmesi 
sebebiyle üç yetim çocuğunu evinize alıp bakmanız, eşine az 
rastlanır cömertlik, merhamet ve vefa örneğiydi. 

Hz. Peygamber (sav)’in “Haksızlık karşısında susan, 
dilsiz şeytandır.” hadis-i şerifini hayatınıza şiar edinerek 
hiç eğilmeyip daima hak, hakikat ve adaletten yana 
oldunuz. “Arkadaşıma yapılan haksızlık bana yapılmış 
demektir.” diyerek hem “Baytarlık Dairesi”ndeki hem de 
“Darülfünun”daki görevinizden bile istifa ettiniz. “Artık 
ikiyüzlüleri sevmeye başladım. Çünkü yaşadıkça yirmi yüzlü 
insanlar görmeye başladım.” dediniz. “Ben kuru fasulye 
yemeye razı olduktan sonra kimseden korkmam!” diyerek 
makam ve menfaatleri için alçalanlara ne büyük bir ders 
vermiştiniz. Zalimlere, ecdadımıza saldıranlara karşı daima 
dik ve onurlu bir duruş sergilemiştiniz: “Zulmü alkışlayamam, 
zalimi asla sevemem;/ Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp 
sövemem. / Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım…/ 
-Boğamazsın ki!/ Hiç olmazsa yanımdan kovarım!” diye 
haykırmıştınız “Âsım” isimli kitabınızda hakikatperver bir şair 
olarak.

Hayalinizde yaşattığınız bilgili, ahlâklı ve erdemli “Âsım’ın 
nesli”ni yetiştirmek, ideal bir millî şahsiyet kazandırabilmek 
ülküsüyle büyük bir aşk, azim ve sabırla öğretmenlik 
mesleğine başlamıştım İstanbul’da. İzinizi takip etmeye, 
eğitirken çok yönlü okuyup araştırmaya devam ettim.

İstiklal Harbi döneminde İslam ve istiklal şairi olarak 
büyük itibar gördüğünüz halde Cumhuriyet sonrası “vatan 
haini”, “mürteci” muamelesi gördüğünüzü öğrendiğimde 
nasıl da kahrolmuştum ah üstadım! Millî Mücadele’ye en 
büyük desteği veren Sebilürreşad dergisi kapatılıp işsiz ve 
parasız bırakıldınız vatanınızda. Dostunuz Şefik Kolaylı’ya 
“Arkamda polis hafiyesi gezdiriyorlar. Ben, vatanı satmış 
ve memlekete ihanet etmiş adamlar gibi muamele görmeye 
tahammül edemiyorum.” diyerek çok sevdiğiniz vatanınızdan 
ve sevdiklerinizden ayrılıp Mısır’a gitmeniz, bu ülkenin 
“istiklal şairi” olduğunuz halde 11 yıl gurbette sıla özlemiyle 
fakru zaruret içinde yaşamak zorunda kalmanız, “Seller gibi 
vâdîyi enînim saracakken, / Hiç çağlamadan gizli inen yaş 
gibi aktım.” deyişiniz, yüreklerimizi ne çok yaktı Mehmet Âkif 
Dede’m. 

1935 yılında üzüntü, yokluk, sıla hasretinden ve bir türlü 
alışamadığınız Mısır havasından dolayı siroz hastası olduktan 
sonra “Bana çok görme, İlahî, bir avuç toprağını!” diyerek 
derin özleminizi dile getirdiğiniz vatanınıza Haziran 1936’da 
eşiniz İsmet Hanım ile döndüğünüzde parasız, hasta ve 
yalnızdınız ah üstadım! En acısı da tehlikeli görülerek devlet 
istihbaratı tarafından takip edilip fişleniyordunuz. “Ne mutlu 
bana, Peygamberimin yaşında öleceğim!” diyerek 27 Aralık 
1936’da 63 yaşında Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda 
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştunuz. 

İdeal ve ruh aşıladığınız “Âsım’ın nesli” gençler, son 
yolculuğunuzda yalnız bırakmamıştı sizi. Tabutunuz, Kâbe 
örtüsüyle bayrağımıza sarılmış şekilde binlerce gencin 
omuzlarında Kur’an ve İstiklal Marşı eşliğinde Edirnekapı 
Mezarlığı’na gözyaşlarıyla defnedilmiştiniz. 

Gazetelerin çoğunun vefatınızı bile yazmaktan imtina etmesi, 
çıplak tabutunuzun Beyazıt Camii’ne tek atlı bir arabayla 
dört hamal tarafından getirilmesi, istiklaline kavuşması için 
çok büyük fedakârlıklarda bulunduğunuz devletinizden bir 
tek yetkilinin cenazenize katılmaması, bir devlet töreninin 
yapılmaması, kabrinizin bile “Âsım’ın nesli” olan gençler 
tarafından büyük bir çabayla 4 yıl sonra yaptırılması, 
yüreğimizi ne çok kanattı Âkif üstadım.

Biliyor musunuz aziz üstadım, öğretmenlik stajına başladığım 
19 Mayıs Lisesinde öğrencilere anlattığım ilk konu, sizin 
“Çanakkale Şehitlerine” şiirinizdi? O aşk ve heyecanımı 
görmeliydiniz. Yazarlık hayatımda ilk yazdığım konulardan 
biri de mümtaz şahsiyetinizle ilgiliydi. Binlerce öğrencimin 
yüreğine inanç, sevgi ve merhametle dokunmaya; “İstiklâl 
Marşı”mıza ruhunu veren “istiklal, bayrak, millet, din, Hak, 
ezan, şehadet, hilâl, vatan, hürriyet” gibi değerleri onlara 
vermeye; Allah, vatan, millet yolunda sizi her yönüyle örnek 
bir şahsiyet olarak tanıtmaya gayret ettim sizi canım dedem. 
İstiklal aşkını yaşatabilmek, bizi biz yapan millî ve manevi 
değerlerimizi, “Âsım’ın nesli” olmaya aday gençlerimize 
aşılayabilmek için yıllardır çeşitli şehir ve okullarda “İstiklal 
Marşımızı ve Mehmet Âkif’i Anlamak” konulu konferanslar 
verdim büyük bir aşkla. Yazdığım onlarca yazıyı sizin 
muhteşem beyitlerinizle pekiştirdim. Yüzlerce gül yürekli 
öğrencime başta İstiklal Marşı olmak üzere birçok şiirinizi 
ezberletip ezbere güzel okuma yarışmaları düzenledim. 
“Zulmü Alkışlayamam” diye bilinen şiirinizin bestelenmiş 
halini öğrencilerimle birlikte haykırdık sınıflarda. Liseden 
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mezun ettiğimiz öğrencilerime çektiğimiz dertlerin teşhis 
ve tedavilerini en doğru ve güzel şekilde dile getiren 
“Safahat” isimli kitabınızı alıp okumak şartıyla hakkımı helal 
edeceğimi ifade ettim yıllarca. Çünkü siz, istikbalimizi de 
aydınlatan şairdiniz.

28 Şubat darbesi sürecinde “İstiklal Marşı”mızın lâikliğe 
aykırı diye başka bir marşla değiştirilmek istenmesine 
şiddetle karşı çıktım sevgili üstadım. Sevgili öğrencilerimle 
kararlı, cesur ve onurlu bir şekilde “Arkadaş! Yurduma 
alçakları uğratma, sakın./ Siper et gövdeni, dursun bu 
hayâsızca akın.” mısralarını ilk mecliste ilk defa okunur gibi 
haykırmıştık bedeli ağır olsa da. 

Milletin öz değerlerine yabancılaşan “mankurt”ların kutsal 
değerlerimize saldırdığı, sizi sevip anlatmanın bile cesaret 
gerektirdiği “28 Şubat darbesi” sürecinde “öz vatanında 
parya” muamelesi görmüştük sizin gibi. “Gitme ey yolcu, 
beraber oturup ağlaşalım:/ Elemim, bir yüreğin kârı değil, 
paylaşalım” demiştiniz ya hani, ben de manevi bir talebeniz 
ve gönüldaşınız olarak gönlümüzün tercümanı olsun diye 
“Safahat”ınızdaki ölümsüz şiirleriniz vasıtasıyla manevi 
şahsiyetinizle bir söyleşi yapıp bir gazetede yayımlatmıştım 
sevgili dedem. Çünkü siz, “Vatan sevgisi imandadır.” 
prensibine sımsıkı sarılmış; vatan muhabbeti “mukaddesatı 
için çırpınan yürekte olur” diyen, İslam ve millet âşığı büyük 
bir şair ve dava adamıydınız. 

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak “Âsım’ın nesli”ni 
yetiştirmeye gayret edip 7 yıl aşkla görev yaptığım 
okulun isminin “Mehmet Âkif Ersoy Anadolu Lisesi” 
olarak değiştirilmesine vesile olmanın onur ve şükrünü 
yaşadım muhterem üstadım. Yaptırdığımız “Mehmet Âkif 
Köşesi ve Kitaplığı”nda sizin biyografi ve kitaplarınızla 
birlikte hakkınızda yazılmış kitaplara yer vererek 
öğrencilerimizin sizi daha iyi tanıyıp örnek almalarını 
sağladık Âkif Dede’m.

Derin bir tefekkür, aşk, vecd ve şuur halinde İstiklal 
Marşımızı yazdığınız ve müzeye dönüştürülen Taceddin 
Dergâhı’nı ziyaret etmek, “Mehmet Âkif Müzesi ve 
Kütüphanesi”ni görmek, Birinci Büyük Millet Meclisi´ni 
gezmek nasip oldu. Ayrıca İstanbul/ Edirnekapı Şehitliği’nde 
yanı başınızda bulunan “ahiret komşuları”nız Süleyman 
Nazif ve Babanzâde Ahmet Naîm Bey ile sizin kabrinizin 
başında Fatiha okumak bahtiyarlığına da erdim dedem.

15 Temmuz 2016’da “dalalet ve ihanet” içinde olan FETÖ 
ile işbirliği yapan emperyal güçler, 100 yıl sonra cennet 
vatanımızı işgal etmek amacıyla darbe teşebbüsünde 
bulunduğunda karşılarında “Âsım’ın nesli”ni buldu Âkif 
Dede’m. “Ezelden beri hür yaşayan”, bastığı yerleri “toprak 
diyerek geçme”yen, “şehit oğlu” olduğunu unutmayan, 
“mabedimin göğsüne namahrem eli değmesin” diyen, 
“şehadetleri dinin temeli olan ezanların yurdumuzun 
üstünde ebedi inlemesi”ni isteyen Müslüman Türk milleti; 
istiklal ruhuyla istiklal ve istikbaline kasteden alçaklara 
karşı “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış?” diyerek 
“kükremiş sel gibi” coştu. “Toplu vurdukça yürekler, 
onu top sindiremez.” demiştiniz ya üstadım, imanlı ve 
cesur “Âsım’ın nesli”; ikiyüzlülerin, hainlerin perdelerini 
yırtarak “iman dolu göğsü” ile tankları, bombaları 
çiğneyip söndürmeyi bildi. “Tükürün milleti alçakça vuran 
darbelere! / Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere!” 
sözünüzü kendisine şiar edinen onurlu ve kahraman 
“Âsım’ın nesli”; emperyalistlere ve hain kahpelere karşı 
direndi, namusunu çiğnetmedi.

Sizin umut bağladığınız “Âsım’ın nesli”; Allah, vatan ve 
millet yolunda “yurdumuza alçakları uğratma”mış, “hayâsız 
akın”ları başlatanlara karşı “O benim milletimin yıldızıdır, 
parlayacak.” diye elinde ay yıldızlı al bayrağı, camisinde 
ezan ve salası, göğsünde imanı ve dilinde “Allahuekber” 
nidalarıyla haykırmış; “Millî Mücadele ruhu”yla yüz yıl 
sonra küllerinden yeniden dirilmiştir. “Haykır! Kime, 
lâkin? Hani sâhipleri yurdun?” diyerek ağlıyordunuz ya 
üstadım, sizin “Çanakkale Şehitleri”nde “Âsım’ın nesli…
diyordum ya..nesilmiş gerçek: / İşte çiğnetmedi namusunu, 
çiğnetmeyecek.” diyerek övdüğünüz, ruhunuzda canlandırıp 
güvendiğiniz kültürlü, ahlaklı, vatansever ve cesur 
“Âsım’ın nesli”; Millî Mücadele’den sonra 15 Temmuz’da 
da meydana çıkarak İstiklal Şairi Mehmet Âkif Dede’lerini 
mahcup etmedi. Vefatınızdan önce sizin “Allah, bu millete 
bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın.” diye ettiğiniz çok 
anlamlı duaya bu millet, o gece fiili olarak “âmin” dedi. 
Çanakkale şehitleri için söylediğiniz “Bir hilâl uğruna, ya 
Rab, ne güneşler batıyor!” mısraındaki ruh, o gece 15 
Temmuz şehitleriyle dirildi yine. O gece halkımızın tek yürek 
halinde “Âsım’ın nesli” oluşunu bir görseydiniz üstadım!

Hani, siz “Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince / Günler, 
şu heyulayı da er geç silecektir./ Rahmetle anılmak, ebediyet 
budur amma/ Sessiz yaşadım, kim beni nerden bilecektir?” 
demiştiniz. Siz hayattayken kıymetiniz bilinmese de, 
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► Kültürel Çalışmaları:  

“Medeniyetler arası muhasebe konusunda Büyük Doğu ve 
Diriliş mekteplerinin mütevazı bir işçisi olmaya çalıştım.” 
diyen Erdem BAYAZIT, henüz ilkokulda okurken çocuk 
denecek yaşta şiirler yazmaya başlamıştır. Onun şair ruhlu 
olduğunun ilk farkına varan kişi ilkokul öğretmenidir. Bu 
konuda şair “Toprak ve İnsan“ adlı bir şiirinin öğretmeninin 
dikkatini çektiğini hatırlıyor. “Beni öğretmenler odasına 
çağırmıştı. ‘Bu yaşta ölümü böyle nasıl düşünebiliyorsun?’ 
diye hayret etmişti.” diyor.  

Şair lise yıllarına geldiğinde edebiyata ilgi duyan müthiş 
bir arkadaş çevresi içerisinde bulur kendisini. Öyle ki 
günümüzde Türk Edebiyatı’nın güçlü temsilcilerinden Cahit 
Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim ve Alaaddin Özdenören, 
Mehmet Akif İnan gibi edebiyat sevdalıları ile aynı sıralarda 
oturma ve edebiyat, şiir sohbetlerinde bulunma şansına 
sahip olmuştur. Erdem Beyazıt’ın içerisinde bulunduğu 
bu gençler Kahramanmaraş mahallî gazeteleri Engizek, 
Hizmet, Hamle, Açı gibi yayın organlarında sanat sayfaları 
düzenlemişlerdir.  İlkyazı denemeleri ile şiirlerini buralarda 
yayımlamışlardır. 

Erdem BAYAZIT 1968 yılında Nuri Pakdil yönetiminde 
Edebiyat Dergisi’nin kurucuları arsında yer aldı.

İlk şiir kitabı Sebeb Ey, 1972 yılında Edebiyat yayınları 
arasında çıktı.

İlk sayısı 1976 yılında yayımlanan Mâvera Dergisi’nin 
kurucuları arasında yer aldı. Sahibi olduğu Mavera’nın Yazı 
İşleri Müdürlüğünü de yürüttü.

Aynı yıl (1976 ) Akabe Yayınevi’ni kurdu.

1978 ‘de Türkiye Yazarlar Birliği kurucu üyeleri arasında yer 
aldı.

1981- Ajans 1400’ün film ekibiyle birlikte iki ay Pakistan’ın 
Peşaver kenti başta olmak üzere İran, Hindistan ve 
Afganistan’ı gezdi. İzlenimlerini  “İpek Yolundan Afganistan’a 
“ adlı eserinde topladı.(1982)

1987- Risaleler adlı ikinci şiir kitabı yayımlandı.

1997 yılından itibaren Yeni Şafak Gazatesi’nde köşe yazarlığı 
yaptı. Aynı yıl Ak Radyo’da  “Şiir Yalnızca Şiir“ adlı programı 
hazırladı.

1999’da son şiir kitabı Gelecek Zaman Risalesi’ni yayımladı.

Yazıları Açı, Hamle, Çıkış, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, 
Mavera, Yedi İklim dergileri ile Yeni İstiklal, Yeni Devir ve Yeni 
Şafak gazetelerinde yayımlandı. 

► Ne Dediler:  

“Şiirleriyle bir neslin ufuklarını, güneşin aydınlattığı her zemine 
ve mekâna kadar genişletti. Mazlumların, mağdurların, sessiz 
yığınların sesi oldu.”

“Yeniden su yürüdü, dalıma yaprağıma;
Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma,” diyordu Erdem 
Ağabey. Dirilişe, kardeşliğe en az ölüm kadar hayata 
inanıyordu. Temiz ve yürekli siyasetin mümkün olabildiğine bizi 
inandırmıştı.

“Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm,
Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm.”
Diyerek gök kubbede baki kalacak bir eser bıraktı Erdem 
Ağabey.

(Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip ERDOĞAN)

“Barbar güçlerin, teknolojinin yıktığı Tanrı’dan kopardığı, 
insanın manevi kurtuluşunu arayan şiirlerin yer aldığı Sebeb 
EY …”  

  (Behçet NECATİGİL)

Erdem Bayazıt bir söyleşisinde fikirlerinde Necip Fazıl’ın 
gönlünde Fethi Gemuhluoğlu‘nun estetik zevkinin 
oluşmasında Nuri Pakdil’in, şiirde Sezai Karakoç’un etkili 
olduğunu belirtir. 

(Rasim ÖZDENÖREN) 

Erdem Bayazıt’ın şiiri değil eski dindar şairlerinkinden 
Mehmet AKİF’ten de çok farkı şekilde ve üslupta yazılmıştır. 
“Birazdan gün doğacak” şiiri eskilere değil, kendi 
nesildaşlarının şiirlerine benzer.   

(Prof. Mehmet KAPLAN) 

61Şehir Defteri
Nisan 2022







 
Bir sevgi arıyordu Diyojen, elinde fener 
Günışığında düşerdi yollara 
Kim düşmüşse, bilir yolları 
Gül gibi ömre, döşer acımasızca taşları 
"Taşları yemek yasaktır!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
YAŞAYAN PORTRELER ÜZERİNDEN TARİHİ ŞEHİRLERİ OKUMA DENEMESİ-II; / 

Fahri TUNA 

 
‘Coğrafya/Şehir Kaderdir, Evet. Çizgi Film 

Kahramanları Dahi Nasibini Almıştır Bu Hükümden” 
 
Bu Milletin Tarihi, Büyük Adamlar Tarihidir Bir Yanıyla 

Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız, evet. 
Seyyid Battal Gazi de bizdedir, Sarı Saltuk da bizdedir. 

Âhi Evran da bizcedir, Şeyh Edebalı da. Taptuk Emre de 
bizimdir Yunus da. Hacı Bektaş da bizi söyler Hacı Bayram 
da. Somuncu Baba da bizim kalbimizdir Hasan Sezai de. 
Dedem Korkut olmasa kim düşündürür, Nasreddin Hoca’mız 
olmasa kim güldürür bizi; Köroğlu olmasa kim anlatır 
destansı mertliğimizi, Nef’i olmasa kim patlatır sahte 
kahramanların balonunu. 

Sinan olmasa tarihî İstanbul’un silueti ne kadar nakıs, 
Mimar Mehmet Ağa olmasa Sultan Ahmet Meydanı ne kadar 
hissiz, Balyan kardeşler olmasa Boğazın silueti ne kadar 
ıssız olurdu, bir daha düşünelim lütfen. 

Bu milletin tarihi, büyük adamlar tarihidir bir tarafıyla.   
Şeksiz şüphesiz kuşkusuz böyledir. Elhak, su 

götürmez bir hakikattir bu. 
Ve şehirler o büyük adamlar sayesinde var 

olmuşlardır. Halen de varlıklarını onlar sayesinde 
sürdürmektedir. 

O büyük adamlar ölmemiş, yaşamaktadırlar şehirlerin 
ruhunda.  

 
Yaşayan Portreler Üzerinden Tarihi Şehirleri Okuma Denemesi  
Evet evet; bunlar yaşamış yaşanmış bitmiştir. Bitmiştir, gitmiştir.  
O büyük insanlar uçmağa varınca, ötelere, ta ötelere, Cennet’e gidince şehirler de mi ölecektir. 
Hayır, on kere yüz kere bin kere hayır! 
İnancımız ve iddiamız odur ki, bugün de şehirlerimizde nice güzel insanlar yaşamaktadır. 
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TUFANDAN SONRA GÖRÜŞEBİLECEK MİYİZ? / Erdal ÇAKIR 

 
 
İçine kıvrıl ve uyu. Ne suyun sesinden haberin olsun ne de helakin. İçine kıvrıl ve uyu. Biriktirdiğin 

dolarların sesini say. Büyük bir açlıkla atıl, tükenmişliğin, tüketilmeye müsait olanın, tükenmekte olanın 
üstüne. Kendini bir tüketim malzemesine dönüştürünceye kadar çalış, başaracaksın. Ne yediğin yedik ne 
içtiğin içtiktir; yeme, içme; tüket. Bir tüketim metaı haline gelmezsen, sistemin daha yok mu iştihasının 
dişleri arasında bir kırıntı olmaktan kurtulamazsın. Sistemin dışına atılırsın bir safra gibi. Oysa sen, 
tükenmişliğin o engin sularında bir kuğu gibi süzülmelisin, yokluğun ve yoksulluğun lanetli bakışlarına el 
sallarken. 

İçine kıvrıl ve uyu ve uyanma. Aldırma ‘tufan’ın boyunu aşan sularına. Dağa çık ve kurtul. Dağını 
çoğalt, suyunu çoğalt, tufanını çoğalt. Rüyalarını içine çek, tabirlerini kurut. Neseb-i gayr-ı sahih bir çağın 
gürbüz çocuklarıyla birlikte yürü. Ey kendim diye bir hitapta bulunma ki dişi kırılmasın tükenmişliğinin. Bir 
dağ bul, çık ve kurtul. Gemiye bin çağrılarına aldırma. İstiflediğin dolarlarının üstüne basar ve kurtulursun. 
Olmadı Sodom ve Gomora’nın cesedinden bir merdiven yaparsın kendine.  

İçini kendine çek, kıvrıl ve uyu ve uyanma. Paylaş. Tükettiğini paylaş ve arsızlığını. Hayâsızlığın o 
şaşaalı görünümlerinden bir mahrem yap kendine. Erkeklerini çağır sonra ve kadınlarını. Erkeği insandan 
ayır ve kadını. Erkeğe koşsun erkek, kadın kadına koşsun. ‘İnsan’ beklesin orada. İnsan, ‘insan’ olmayı 
beklesin. Yazılı bir metin üret Sodom ve Gomora’dan, adına ‘sözleşme’ de, ‘helak’ten sonra feshedilmek 
üzere akdini tamamla, imzanı at, imzanı çek, her hâl ve şartta dağa çıkar kurtulursun. Aldırma, sular 
yükselsin, yeter ki dağa olan inancın kaybolmasın. 

İçine kıvrıl ve uyu ve uyanma. Sözünü çoğalt, suyunu çoğalt, tufanını çoğalt. Sükûtunu terk et, 
peygamberini terk eden bir kavim gibi. Aşklarını mezata çıkar. Et ve kemik seslerini gece yortularına 
dönüştür. Az sonra bekleniyorsun. Az sonra kendine gideceksin. Az sonra sana gelinecek. Az sonralarını 
çoğalt ki bir beklemek beklesin seni. Kendinden ayrıl ve dağa çık. Orada bir gemi göreceksin, içinde sen 
olmayan. 

 
DEĞİNİLER / Dr. Serdar HANGÜN 















devam etsin. İşte bu sebepten ötürü arkaik bellekte kalan bilgiler nedeni 
ile doğum yapan kadının yanına onu kötü ruhlardan koruması için demir 
konulur.

Eski Türklerin çadırlarının ortasında, çadırı ayakta tutmaya yarayan 
bir direk vardır. Erkekleri de o direk gibi güçlü olup ailesini ayakta 
tutmaktaydı. Zorlu bozkır şartları altında, zorluklara rağmen ayakta 
kalmalıydı. Peki, o çadırın ortasındaki direk mitolojide neyi temsil 
etmekteydi? Dünyayı ayakta tutan Temir Kazığı. Ailenin direği ve evrenin 
direğinin isim ve işlevsel yakınlığı da burada gözler önüne serilmektedir. 
Şimdi erkeklerin mitolojideki yerini anlatıp kadınları neden anlatmıyorsun 
diyenler olabilir. Onlar da başka bir yazının konusu. Kadını anlatmak için, 
özellikle de bozkır kadınını anlatmak için sayfalarca yazı yazmak gerek. 
Neşet Ertaş “ kadınlar insandır biz insanoğlu” der. Kadının kutsallığı ve 
önemi zaten sorgulanamaz. Bu yazının asıl konusu olan demiri anlatmak için 
erkekler hakkında bu denli mitolojik detaya girmemiz de bundandır. 

Demir Kuran’da da gücünden bahsedilen çok önemli bir elementtir. Bundandır 
ki demirin kutsiyetini anlatmak elzemdir. Demire her zaman bir silah olarak 
değil de yaşama yardım eden bir alet olarak bakmak, bir zırh olarak bakmak 
da gereklidir. Görmesini bilenler için 
o sert mizaçlı elementte ne yumuşak 
huylar vardır. Hadid Suresi 25. Ayette “ 
Biz peygamberlerimizi apaçık deliller ile 
gönderdik ve insanların adaleti ayakta 
tutmaları için beraberlerinde de kitabı ve 
adalet terazisini indirdik. Bir de kendisinde 
büyük bir kuvvet ve insanlara birçok 
fayda bulunan demiri indirdik” der. Aslen 
fayda amaçlı indirilen bir nesneden zarar 
çıkaranlar da kötü amaçlı kimselerdir.  

Demir;  avcı-toplayıcı dönemden beri 
insanların hayatını kolaylaştırdığı için ve 
avcı olan erkeklerin yol arkadaşı olması 
nedeniyle, erkekle bütünleşmiştir. Daha 
sonraki zamanlarda bir inanç kültü halini 
alarak aile ile ilgili koruma özelliğini 
üstlenmiştir. Aynı bir baba gibi. Demir 
bizim arkaik kodlarımızda yaşayan 
atalarımızdandır. Üzerine nice destan, 
efsane masal anlatılmıştır. Ergenekon 
Destanı’nında bile - yani demir dağın 
eritilerek çıkışın anlatısı-  özde aile yapısı, 
çoğalma ve yayılma ile ilgilidir.
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uğrayan Evliya Çelebi, Osmancık’ın üzümü için, “Havası şiddetli 
sıcak olduğundan lezzetli, bol sulu üzümü olur.” demektedir 
(Erkoç 2009: 19). 
Evliya Çelebi’nin Osmancık’ta övdüğü üzüm, bugün de 
üretilmekte olan ince kabuklu çavuş üzümüdür. Ancak ozanlarımız 
Osmancık’ın çavuş üzümü yerine Sungurlu’nun üzümünü öne 
çıkarmışlardır. Örneğin, şair Ömer Acar, yurt özlemi kokan 
“Sungurlu” adlı şiirinde Sungurlu’yu üzümüyle övüyor:

Acarî der dinle doğru sözümü
Vatan hasretiyle yaktı özümü
Yemyeşil bağları verir üzümü
Görmeye değmez mi şirin Sungurlu? 
(Acar 1970: 3).

Sungurlu’nun ünlü üzümü Karabekir üzümüdür. “Sungurlu 
üzümü” olarak da tanınan bu üzüm; yuvarlak, küçük taneli, 
pembe renkli şaraplık, sirkelik bir üzüm cinsidir. Eskiyaparlı ozan 
Gazi Barışcan, dedelerinin yurdu olan Sungurlu’nun Karabekir 
üzümünün yanı sıra, ilçenin pek çok köyünde üretilen, bugünlerde 
markalaşma sürecinde olan on dilim kavununu da konuk etmiş 
dizelerine:

Sungurlu’da Karabekir üzümü 
On dilim kavunu aldı gözümü
Övmelerden esirgemem sözümü
Hoş geldiniz canlar sefa geldiniz  
(Barışcan 2021: 307).

Adının Ali olduğunu bildiğimiz bir ozanımız, “Çorum Destanı” 
adlı şiirinde Çorum’un meyve zenginliğini kavun, karpuz, kiraz 
meyvelerinden söz ederek açıklıyor. 

Kavun karpuz çoktur mümbit arazi
İlk turfanda çıkar boldur kirazı
Neşeli geçer de Çorum’un yazı
Esnafı, tüccarı, sefası çoktur 
(Ozulu 2013: 95-97).
Çorum’da “Öte Yüz” olarak bilinen Eşençay-Eskiköy yöresinin 
ozanı Haydar Kılıç (Ozan Garip) da yöresinde bolca üretilip her yıl 
festivali yapılan, başka yerlere de satılan kirazına değiniyor.

Çok meşhurdur leblebisi, çerezi
Esnafı pazara kurar terazi
Erken çıkar Eşençay’ın kirazı
Çorum ili başka ile benzemez 
(Kılıç 2021: 66).

Aliağa sinonimi olarak da bilinen Oğuzlar cevizi, Oğuzlar 77 adıyla 
markalaşmıştır. Sungurlulu ozan Dursun Karslı (Can Dursun), 
“Çorum’un” adlı şiirinde Oğuzlar cevizini ilaç olarak niteliyor:

Dodurga kömürü, Obruk Barajı
Enerji üretir keser haracı
Oğuzlar cevizi kalbin ilacı
Şifadır meyvesi, unu Çorum’un
(Karslı 2011: 66).

Çorum’da köylerin bile kendi adlarıyla anılan ürünleri vardır. 
Çorum’un merkez köylerinden Deller’in patatesi, Karacaköy’ün 
patlıcanı, İskilip’in Karaburun köyünün sultani bamyası, 
Mecitözü’nün lezzetiyle tanınan Kışlacık pırasası Çorum yöresinde 
bilinip aranmaktadır. Yine tarım ürünleri içinde İskilip’in ayvası 
eskiden beri tanınmakta, çileği son yıllarda yöresel bir ürün olarak 
öne çıkmakta, Alaca’nın mor soğanı ise markalaşma yolunda 
ilerlemektedir. Ancak hiçbirisi henüz şiirlere konu olmamıştır. 
Şiirde adı geçen tek sebze Kargı bamyasıdır. Kargılı Mansur 
Ovacıkaşı, “Seveceksin Kargı’yı” şiirinde Kargı’nın pirinciyle 
birlikte bamyasının da ünlü olduğunu söylüyor:

Tarlasında pirinç bamya ekilir
Sivrisinek bunlar için çekilir
Ekinleri güz gelmeden biçilir
Kızılırmak sular gider Kargı’yı
 (Âşık 2003: 135).

b) Tahıllar:

Coğrafi özellikleri bakımından uygun olan Çorum’da pek çok tahıl 
yetiştirilir. Buğday, pirinç, ayçiçeği, şekerpancarı öne çıkan tarım 
ürünleridir. Bunlar içinde özellikle buğday ile Kızılırmak boylarında 
yetiştirilen pirinç ülke genelinde aranan ürünlerdir. 
Ünlü ozanımız Âşık Veysel, “Yurt Ürünleri” adlı şiirinde buğdayın 
hasının Çorum’da yetiştiğini söylüyor:
Konya’nın güzel buğdası
Çorum’da, Sivas’ta hası
Ayıntab’ın çiğ köftesi
Yesem amma yesem amma
(Kaya 2011: 144).

Çorum’un has buğdayı gibi unu da ülkenin pek çok yerinde aranan 
bir üründür. Bu konuda Bekir Şahin’e kulak verelim: 

Sofranda yediğin ekmeğin unu
Üstüne giydiğin kazağın yünü
Çorum’dan geliyor, öğrenin bunu
Hep beraber tanıyalım Çorum’u
(Nazlı 2014: 58).

Çorum yöresinin pirincine pek çok ozan şiirlerinde yer vermiştir. 
Özellikle Osmancık’ın, Kargı’nın pirinci aranan ürünler arasındadır. 
Markalaşan Osmancık pirinci pazar bulma açısından büyük bir 
ivme yakalamıştır. Pek çok ozan şiirlerinde pirinç konusuna 
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değinmiştir. Konuyu uzatmamak için bir zamanlar kendisi de pirinç 
üretimiyle uğraşan Âşık Haydar’ın şu dörtlüğüyle yetinebiliriz:

Pehlivanı vardır güreş tutuşur
Ozanları birbiriyle atışır
Osmancık’ta güzel pirinç yetişir
Çorum ili başka ile benzemez
(Kılıç 2021: 66).

c) Bakliyat
Çorum’un Eymir köyünün nohudu ünlüdür. Halk arasında “Eymir 
nohudu gibi her aşın içinden çıkma” diye bir deyimimiz vardır. 
Sungurlu yöremizle ilgili olarak da “Sungurlu mercimeği gibi halbırın 
(kalburun) altında da üstünde de oynuyor” diye bir söz söylenir. 
Buna karşın halk ozanlarımız bu bakliyat ürünlerine henüz şiirlerinde 
yer vermemiştir.

2. Mutfak Kültürü:
a) Yemekler - tatlılar: 
Çorum mutfağının lezzetiyle adından söz ettiren ünlü yemekleri, 
tatlıları vardır. Çorum’un mantısı, tandır kebabı, keşkeği Çorum’a 
uğrayanların tatmadan geçemediği yemeklerdir. Adını sık 
duyduğumuz sırık kebabı ile tulum peyniri Kargı’nın önemli ürünleri 
arasında yer almaktadır. İskilip yöresinin en ünlü yemeği ise 
düğünlerin, özel toplantıların başyemeği olan İskilip dolmasıdır. 
Sıkma, gülburma, has baklava gibi adlarla anılan baklavaları 
Çorum’un ödüllü ürünleridir.    
Yozgat’ın ozanlarıyla ünlü Taşpınar köyünden Salim Gülbahçe, 
illerin tanıtımıyla ilgili olarak katıldığı bir yarışmada Çorum’un tarihi, 
kültürel varsıllığını tanıtarak birincilik ödülü almıştır. Gülbahçe, 
“Çorum Güzellemesi” adlı şiirinde Çorum mutfağını şu dizeleriyle 
övmektedir:

Tarihi, töresi sırlar yumağı
İskilip dolması, keşkek yemeği
Gülburmayla sıkma bayram damağı
Sanki açık hava müzesi Çorum
(Korkmaz 2021: 164).

Gülbahçe dışında Recep Serbes, Nuh Ali Berk (Kul Hızır), Rifat 
Kurtoğlu gibi pek çok ozanımız şiirlerinde İskilip dolmasına yer 
vermişlerdir. 
Çorum’un ünlü tandır kebabının damak şaklatan tadını Sungurlu’nun 
Evci köyünde doğan ünlü yazar-şair Hasan Latif Sarıyüce’den 
dinleyelim:

Tandır kebap kuyu kuyu
Lezzet değil sanki büyü
Budaközü, Çorum Suyu
Kızılırmak kenar geçer
(Korkmaz 2021: 87).

Osmancıklı ozanımız Abdulkadir Uslu (Kadri), “Şanlı Çorum 
Merhaba” şiirinde mutfağımızın mantısını, baklavasını övüyor:

Her taamın lezizan
Mantın dertlere derman
Baklava başpehlivan
Şanlı Çorum merhaba
(Ercan 1998: 308).

Celal Sakınmaz, “Çorum” şiirinde Çorum mutfağından söz ediyor:

Buğday ambarıdır Çorum Ovası
Ağızda dağılır has baklavası
Katmeri, mantısı, bir de helvası
Ülkede aranır unu Çorum’un
(Sakınmaz 2008: 5).

b) Turşular
Ünlü ressam-şair Bedri Rahmi Eyüboğlu, “Devlete ve Millete Dair” 
adlı şiirinde şöyle der: “Az gittim uz gittim / Dere tepe düz gittim 
/ Güngörmüş ağaçlar, / Borcunu ödemiş tarlalardan geçtim 
/  Günlerden bir gün İskilip’e vardım / Turşusu ve körleriyle 
meşhur.” (Eyüboğlu 2005: 23). 
Şairin sözünü ettiği turşu, İskilip sirkesiyle kışlık olarak yapılan, 
tadını yapılış yönteminden alan salatalık turşusudur (Şimşek 
2019: 173). 
Âşık Rifat Kurtoğlu, “İskilip” adlı şiirinde İskilip’in dolmasıyla 
turşusunu şöyle övmektedir:

Çıktım kalene de baktım karşına
Ahilik mirası eski çarşına
Doyum olmaz dolman ile turşuna
Kimdir sanatında pirin İskilip?
(Kurtoğlu 2006: 73-74).

Çorum yöresinin bir başka ünlü turşusu Osmancık’ta üretilen 
gebere (kapari) turşusudur. Kâtip Çelebi’nin 17. yüzyıl 
meşhurnamesinde Osmancık’ı anlatırken üzümden sonra sözünü 
ettiği ikinci ürün bu turşudur (Tan 2016: 64). Ünlü gezginin 
gebere turşusu konusundaki anlatımı üzüme göre biraz daha 
ayrıntılıdır; “Kumsallığından toprağında gebere (kapari) adında 
bir çeşit meyve yetişir ki sirkeyle turşu yaparlar. Gayet faydalıdır. 
Bu şehirde o turşunun ünü her yere yayılmıştır.” (Erkoç 2009: 
19). Kimi hastalıklara iyi geldiği söylenen gebere turşusunun 
üretimi günümüzde de sürmektedir.

c) Çerezler
Çorum’un en ünlü çerezi leblebidir. Günümüzde leblebi deyince 
akla Çorum gelmesine karşın, Evliya Çelebi 17. yüzyılın 
Çorum’unda leblebiden söz etmemektedir. Ancak Çorumlu olsun 
olmasın, Çorum üzerine şiir yazan bütün ozanlar leblebiden kesin 
olarak söz etmişlerdir.  
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Örneğin, Hasan Latif Sarıyüce, yolu Çorum’a düşenlere 
giderken Çorumlunun hünerli ellerinden çıkan leblebiyi 
götürmelerini öğütlüyor:

Leblebisi çıtır çıtır
Düğün dernek gönül hatır
Boş geçme al, bir şey götür
Elden ele hüner geçer
(Korkmaz 2021: 87)

2012 yılında yitirdiğimiz Palabıyıklı ozanımız Kemal Özgür, “Eski 
Çorum” adlı şiirinde Çorum leblebisini konuk etmiş dizelerine:

Esbap yurlar idi tekne taşında
Yufka açarlardı tandır döşünde
Kemal der çıkınca çarşı başında
Mis gibi leblebi kokusu vardı
(Taşlıova 2008: 226).

3. El Sanatları
Çorum yöresinde sürdürülen el sanatları içinde dokumacılık 
önemli bir yer tutar. Kargı bezi (kenefi); halı, kilim dokumacılığı 
ozanlarımızın şiirlerine de yansımış el sanatlarımızdır.  Aşağı 
yukarı Şile bezinin özelliklerini taşıyan Kargı bezi, el tezgâhlarında 
üretilir, özellikle giysi yapımında kullanılırdı. Ancak makineli seri 
üretimin yaygınlaşmasıyla üretimi gerilemiştir. Günümüzde Kargı 
bezinin yeniden canlandırılması için girişimlerde bulunulmaktadır. 
Recep Serbes, “Köşe Bucak Çorum” adlı şiirinde Çorum’un tarım 
ürünlerinin yanı sıra Kargı bezinden de söz eder:

Oğuzlar’ın meşhur leziz cevizi
Osmancık pirinci ve Kargı bezi
Kızılırmak akar bulur denizi
Toprak suya kanar bizim Çorum’da
(Nazlı 2014: 536).

Dursun Karslı (Can Dursun), Bayat ile Uğurludağ ilçelerinde Halı 
dokunduğunu söylüyor:

Osmancık pirinci, Kargı’nın balı
Mecitözü’nde var güzel termali
Bayat, Uğurludağ’da dokunur halı
İlmek ilmek nakış dünü Çorum’un
(Karslı 2011: 66).

El sanatlarımızın yaşatılmaya çalışıldığı yerlerden biri de 
İskilip’tir. Salliler Başı denen yerde “sallici” denen esnaflarımız 
ahşap eşya üretimini sürdürmektedir.  2006 yılında yitirdiğimiz 
ozanımız Ayşe Çoban, bir şiirinde sallicilerin ürettiği bir ürüne 
yer vermektedir:

Tarihidir şu Çorum’un konağı
İskilip’in meşhur tahta çanağı
Ayşe der köyümün yufka sunağı
Tandırda yapılan pazın ne güzel
(Çoban 1999: 9).

Sonuç olarak, Çorumlu ozanlar, ilimizin tarihi, doğal güzelliklerinin 
tanıtımının yanı sıra yöresel ürünlerimizin tanıtımı konusunda 
da üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmişlerdir, 
getirmektedirler. Ancak onların bireysel çalışmalarının daha etkili 
olabilmesi için ozanların gücüne güç katacak, seslerini geniş 
kitlelere ulaştıracak olanakların artırılması gerekir. Bilinmelidir ki 
her konuda halkın sözcüsü olan ozanlar bu konuda da emeklerini 
esirgemeyeceklerdir. 
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türden eşyalar vardı. Buraya sık sık uğruyordum. Halen 
de uğruyorum. Gerek il içinden, gerek il dışından gelip 
o dükkânın önünden geçenler içeride neler olduğunu, 
bunların hangi dönemlerden kaldığını, hangi işlerde 
kullanılıp neye yaradığını merak ediyorlardı hep.

Bir öğretmen sabrıyla veya bir müze görevlisi gibi tüm 
bu alet ve edevatın ne işlere yaradığını; nerelerde, ne 
için kullanıldığını tek tek anlatıyordum.

Sayın Muzaffer Gündoğar’ın “Bir Köy Enstitülü Ali 
Çetintürk” adlı kitabını eve döndüğümde yeniden 
karıştırmaya başladım.

Orada iki konu dikkatimi çekti: Biri kerpiç dökme, diğeri 
arpa yolma. Üstelik bu kitapta bu konuda iki de resim 
yer alıyordu. 

Şimdi sırayla bu iki konuya dönmek istiyorum.

► 2. Kerpiç Dökme

Ülkemizde ilk çimento fabrikası 1911’de İstanbul 
Darıca’da, ikincisi 1912 yılında Eskihisar’da 
kurulmuştur. Bunları Cumhuriyetten sonra 1928’de 
Ankara’da, 1938’de de Sivas’ta açılan çimento 
fabrikaları izlemiştir. Zamanla sayıları artan çimento 
fabrikalarımızın sayısı bugün 49’a ulaşmıştır. Bunlardan 
biri de Çorum Çimento Fabrikası’dır. Suyu bulunduktan 
ve 27 Ekim 1957 yılında açılıp üretime geçtikten sonra 
yer seçiminin ne kadar yanlış olduğu anlaşılmıştır; 
ama iş işten geçmiştir. Çünkü kentin doğu kesimine 
kurulan fabrika kentin üzerine binlerce ton çimento tozu 
yağdırmaya başlamıştır. 

Çimento fabrikası Çorum’da yeni yan işletmelerin 
doğmasına da neden olmuştur. Bunlardan biri de briket 
yapımıdır.

Briket yapımıyla kerpiç yapımı arasında pek fark yoktur. 
Ama sağlık açısından düşündüğümüzde briket, kerpiçle 
asla kıyaslanamaz.

Kerpiç yapımı Anadolu’da Hattilerden, Hititlerden, 
Luvilerden, Galatlardan, Friglerden, Troyalılardan, 
Likyalılardan, Lidyalılardan, Psidlerden, Urartulardan, 
Pamfilyalılardan, Kapadokyalılardan beri vardı. 
Kısacası Çayönü,  Çatalhöyük, Komağnalardan 

beri bilinen bir kültürdü. Mezopotamya ve çevre 
uygarlıklarda da bu kültür egemendi. Yani bir anlamda 
kerpiç, avcılıktan yerleşik kültüre geçişin, mağaralardan 
kurtulup kentler, köyler kurmanın bir aracıydı. Tarımla iç 
içe geçmenin bir simgesiydi.

- İyi Kerpiç Yapabilmek:

İyi kerpiç yapabilmek belli bir ustalık gerektirir. Burada 
fizik, kimya, geometri, matematik kültürleri konuşur.

Bir kez her toprak kerpiç yapmaya elverişli değildir. O 
halde bu işe uygun bir toprak bularak başlamak gerekir.

İkincisi bu toprağın iyice elenmesi, içindeki yaramaz 
maddelerin ayıklanması gerekir.

Üçüncüsü bu toprağa tarımda elde edilip hayvan 
yiyeceği olarak kullanılan samanın belli oranda 
katılması gerekir.

Toprakla karışan bu saman iyice çiğnendiği zaman 
toprakla haşir neşir olup iç içe iyice pekişmiş olur. Bu 
saman karışımı topraktan elde edilen kerpiçle örülen 
duvarlar yaşam mekânlarında soğuğu içeri geçirmediği 
gibi, sıcağı da dışarı vermez. Üstelik böyle bir karışımın 
içinde mikrobik özellikler taşıyan bakterilerin yaşama 
şansı olamaz. 

Kerpiç çamurunun hazırlanmasında genellikle 
bacaklardaki giysiler dizlerin üzerine kadar yukarıya 
sıvanır. Dakikalarca, saatlerce bu çamur gereksinim 
duyuldukça su verilerek yoğrulup çiğnenir. Köy 
Enstitülerinde bu konu sanki bir halay havasında 
yaşanır.

Elde edilen çamur, tahtadan belli ölçülerde yapılmış, 
genellikle dört göz olan kalıplara dökülerek üzerleri 
malayla düzleştirilir. Tahta kalıp yavaşça çekilerek 
çıkarılır. Düz bir alanda yapılan bu işlem, çamur bitene 
sürdürülür. Çamurun tamamı kerpiç kalıbından çıktıktan 
sonra güneş altında kurumaya bırakılır. Üst bölümleri 
kuruyan kerpiçler alt üst edilerek her yanının kuruması 
sağlanır. Kerpiçler yaz sıcağında bir süre daha 
kurutularak duvar örmeye hazır hale getirilmiş olur.

Anadolu’da ve Ortadoğu’da kurulan birçok uygarlıkta 
kerpiç kültürü önemli bir yer tutmaktadır. Bugün halen 
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teslim oldukları takdirde af edilecekleri ilan edilir. Verilen tarihte 
Boğazkale’de olmaları istenir. 

Verilen tarihte Boğazkale’de toplanan kaçaklar arasında 
Manişarlı Halil’de vardır. Komutan Halil “senin namını çok 
duyduk çok iyi ata binermişsin. Gerçekten dedikleri kadar 
var mısın? Bin atına da şöyle bir sür görelim”. Der. Halil 
sizin niyetinizi biliyorum komutan demesine rağmen atına 
binmemeyi gururuna yediremez. Atlar atına ve deh der. Dediği 
gibi olur. Daha elli yüz metre gitmeden kaçıyor denilerek 
arkadan vurularak öldürülür3. 

Bir başka anlatıda ise Halil Bey, Çapanoğlu çetesinde bir 
çetecidir. Genç, genç olduğu kadar da yiğit, gözünü budaktan 
sakınmaz bir delikanlıdır. Çapanoğlu’nun gözüne girmek 
için yapmadığı pis iş yoktur. Dönemin otorite boşluğundan 
yararlanarak sırtını Çapanoğlu asilerine dayayan Halil’in 
yakın çevresi de dâhil, olmak üzere yörede etmediği kötülük, 
yapmadığı zalimlik kalmaz. Hırsızlık, soygun, kundaklama, 
yol kesme, adam kaldırma işleri ondan sorulur olur. Alaca 
ve köylerini haraca keser. Zorbalıkta onun eline kimse su 
dökemez. 

Çevre köylerde kimseye sormadan sığır sürülerinin, davar 
sürülerinin içine dalar gözü tuttuğu hayvanı alır götürür. Kesip 
etini çetelere kavurma yapar yedirir. Korkudan kimse sesini 
çıkaramaz. Bu yüzden köydeki evi iki defa yakılır. İki defa 
da tam olarak yanmaktan onun şerrinden korkan köylüleri 
söndürür. 

Evi, Çapanoğlu isyanını bastırmak için Yozgat’a gelen Çerkez 
Ethem’in bizzat yaktırdığı da anlatılmaktadır.

Onunla ilgili son anlatı, kadına kıza düşkün olduğu söylenen 
Halil’in Boğazkale civarında konargöçer Çingenelerin bir kadın 
meselesi yüzünden öldürüldüğü biçimindedir.

Halil’in öldürülmesi yaşadığı yörede şu şekilde ağıda dökülür: 

Sungurlu’ya geldiğimi görmüşler

Dönüşümün haberini vermişler

Mamalı köprüye pusu kurmuşlar

Çek kamayı kan damlasın kınından

Ayırdılar sevdiğimden, Duran’dan

3  Ali İhsan Erduğan’dan 19.01.2022 tarihinde tarafımızdan derlenmiştir.
4  Çeşitlemesinde “Duyurman anası Osmanlı sezer” biçimindedir.
5 Ozan Gazi Barışcan’dan 10.08.2019 tarihinde tarafımızdan derlenmiştir.

Boğazkale derler bir yüksek tepe

Nazlı yâr istiyor elmastan küpe 

Sağ yanı beşikli sol yanı körpe 

Çek kamayı kan damlasın kınından

Ayırdılar sevdiğimden, Duran’dan

Boğazkale derler geceden geçtim

Eğildim suyundan üç avuç içtim

Değmeyin ağalar bu candan geçtim 

Çek kamayı kan damlasın kınından

Ayırdılar sevdiğimden, Duran’dan

Üç karısı vardı üçü de güzel

Evcili oturmuş zülfünü düzer

Duyurman kimseye işleri bozar4 

Çek kamayı kan damlasın kınından

Ayırdılar sevdiğimden, Duran’dan

Anası koymuş da beş büküm azık

Duran’ı öldürün Halil’e yazık

Yine mi dul kaldı karısı Kezik?

Çek kamayı kan damlasın kınından

Ayırdılar sevdiğimden, Duran’dan

Gezdirdiler Sungurlu’nun dağını

Derç ettiler Budaközü bağını

Öldürdüler Manişar’ın Beğ’ini

Çek kamayı kan damlasın kınından

Ayırdılar sevdiğimden, Duran’dan5
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