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RÇıN

NEVZ,UlluR da yayımlanan yazılar
kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.

EsiR DÜşEN

RLERı

NEVZ,UHUR da yayınlanan eserlere
telif hakkı ödenmez.

NEvzUHUR
Bir kültür hizmeti olup, para ile satılmaz.
NEVZ,IJHIJF| da
Yayınlanan bütün yazıların sorumluluğu
y azarına aittir. Gönderi len yazı ların
yayınlaııması, Yayın kurulu nun
kararına bağlıdır.

NEVZUHUR Yayınlarının tamamına

www.m ustafaakbaba.com adresi nden

ulaşabilirsiniz.
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Bu güzel bahar günlerinde sizlere yeniden merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz.
51. sayımızı MUSTAFAAKBABA'nın Kut'ülAmare Zaferi'nin 100. Yılı münasebetiyle kaleme almış olduğu

biryazı ile
yazıyı
umuyoruz.
ile
okuyacağınızı
ilgi
sunulan
bu
KUrbaşlığıyla
başlatıyoruz . KÜND.EYE GETİRİLEN
ANDAÇ; ŞrRlNl oKURKEN ZAMANl DURDURMUŞTU adını taşıyan yazısında, geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde bek6
ölemine göçen, dultan Reşad'ın Saatçibaşısı olan Osman Nuri Efendi'nin gelini Şefika BİTİlll Hanımefendiyi konu ediyrıi-.
Hatırlana|ağı gibiyazarımıl Nevzu1.1uR'un 45. Sayısında Osman Nuri Efendi'yi, Şefika BİTİM Hanımefendiden aldığı biİgileı"le

okuyu"'333Ü[?}6Ü;}İJ'N

okuyucuIarım ıza da çocukluk

SATıR BAşLAR/isimıiyazısıyıa iannHiN/ şAşMAsay faıarımızarasındakiyeriniaııyor. Bu güzeıyazı

yı lları ndan, bir

şeyler hatırlatacaktır.

Bu sayımızda, MAHMET ERÇİN Hcca'nın MUSTAFA AKBABA ile NEVZUHUR'un 50. Sayısı münasebetiyle yapmış
bir sohbetide bulacaksıniz. Bu iki kadim dostun samimi sohbeti dergimize a.yrı birtat katıyor.
olduğu
- ALi DEM|REL; K2RE SAvAş//VDA EslR DÜşEN TÜRK ASKERLERİ başlığını taşıyan yazısında, Türk Askeri'nin
esirken

bi le d

ünyaya örnek olan sağla m d uruşu

n

u

okuyucu ları

m

ıza aklarıy

oT

.

HA5AN TÜLKAy; Eğitimciliğinin de verdiği bir anlayışla L / AFORİZMALAR başlığı altında topladığı düşüncelerini veciz
ifadelerle okuyucularımıza sunuyor.
Şiirleie_gelince: ANDAÇ; lNsANA BENziYoRLA1,Dl,, HASAN TULKAY; VER ELlNl GARDAŞ BANA, HASAN
şAHMARANoĞiu; GAıEL, HıÜsrnrn AKBABA; KiLisLi şAlR HAsA N şAHMARANıĞLI,NzN BlR BAşr!_9laELiNi
inuuis unvanlı şiir|eriyle bu sayımızı renklendiriyorlar. Hatırlanacağı gibi 42. Sayımızda da HASAN ŞAHMARANOGLU'nun bir
GAZEL'inive bu gazele MUSTAFAAKBABA'nın yapmış olduğu Tahmis'iokuyucularımızın beğenisine sunmuştuk
Bir sonraki sayı m ızda buluşmak dileğiyle hoşça kal

ı

n

ız.
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-Kut'ül Amare zaferinin 100. Yılı münasebetiyle-

KüNDEyE GETİRiLEN KuT
MUSTAFAAKBABA
Tahsil yapmamış insanlar şöyle dursun, lise ve
üniversite mezunlarına; '29 Nisan 1916 tarihi size neyi
hatırlatıyor?' diye bir sual yöneltseniz, belki bin kişiden bir kişi
doğru cevabı verecektir. O bir kişi de ya tarihçidir, ya tarihe çok
meraklı birisidir, ya da asker kökenlidir. Eğitim Fakültelerinde
'Tarih Öğretmenliği' mesleğini kazanmış, yani tarih öğretmeni
olmuş birisinin bile bu soruya cevap verebileceğini pek

tı u
lUt\

İngilizler 22-23 Kasım 191S'te Bağdat'a doğru
ilerlemeye çalışırken, Selman-ı Pak muharebesini

kazanamayarak geri çekildi ve 3 Aralık'ta Kut'a sığındılar. 6.
Ordu komutanlığına atanan Alman Goltz Paşa'nın emriyle lrak
havalisi komutanı Miralay(albay) .Sakallı Nureddin Bey'in
birlikleri,27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. lngilizler, Kut'u kurtarmak
için yaptıkları muharebede çok zayiat vererek geri çekildiler.
Düşmanı takip etmeyerek geri çekilme emri veren 9. Kolordu
Komutanı Miralay Sakallı Nureddin Bey görevinden alındı ve
yerine Enver Paşa'nın kendisinden iki yaş küçük amcası olan
Halii Paşa getirildi.

8 Mart,1916'da Sabis mevkiinde, MiralayAlilhsan Bey
komutasındaki 13. Kolordu, İngilizlere karşı büyük bir başarı
sağladı,

sanmiyorum.

Bu sorunun cevabını bilrniyorlar diye o insanları
suçlamamız, ayıplamamız doğru olmaz. Öğretmezseniz

nereden bilecekler? İlkokuldan başlayıp, orta öğretim ve
arkasından Üniversite öğretimi esnasında fakülteniz ne oiursa
olsun, yani hangi mesleği ediniyor olursanız olun mecburi
okutturulan ve o dersi vermeden de mezun olarnadığinız
İnkılöp Tarihi'ni sular seller gibi bilen insanımız, Çanakkale
Muharebesi'ne eşdeğer Kut'üi Amare Muharebesi'ni okullarda
okutulan tarih kitaplarında bulamadıkları için nereden
öğrenecekler?
29 Nisan 1916; 1. Dünya Savaşı içeı"isinde, lrak
Cephesinde, General Townshend kumandasındaki lngiliz
Ordusu'nun Kut'ül Amare'de Halil Paşa komutasındaki 6.
Ordumuz karşısında almış olduğu büyük bozgunun tarihidir.
İngiliz tarihçisi James Morris, Osmanlı'nın Kut zaferini; "Büyük
Biritanya tarihindeki en aşağılık şartlı teslinn ve hezimeti"
olarak tarif etmekted

i

r.

Kut'ül Amare; Bağdat ile Amare arasında, Dicle
Nehri'nin akış istikametine göre sol kıyısında ,ıe Fırat ile
Dicle'yi birleştiren eski Şattülhay Kana|ı'nın Dic|e tarafındaki
ağzının karşısında, Bağdat'ın 170 km. Güneyinde, Basra
Körfezi'nin 350 km, Kuzeyinde stratejik önemihaiz biryerdedir.

Goltz Paşa'nın Bağdat'ta tifüsten ölmesi üzerine

yerine Mirliva Halil Paşa getirildi.

Kuşatmadan kurtulamayan, açlik ve hastalık gibi
sebeplerle perişan duruma düşen Townshend komutasındaki

İngiliz birlikleri 29 Nisan 19,16'da kayıtsız, şartsız teslim oldular
İngilizlerin Bağdat'a yönelmelerine mani olan bu

mücadeleler sonucunda Başkomutanları dahil 13 General,
ve 13.300 İngiliz askeri Osmanlı birliklerine teslim

48'1 subay

olurlar. ngilizler teslim olmadan önce kuşatmanı n kald rılması
için Halil Paşa'ya muazzam rüşvet ( 1 milyon pound değerinde
İ

ı

) teklif ederler ama bu teklifi anında reddeden Osmanlı
Paşası İngilizleri teslim al r.
Bu zaferin ardından Halil Paşa, 6. Ordu'ya şu mesajı

altın

şiiniııi oKuRKEN ZAMANı DuRDuRMuşTu

ı

yayınlar:

ANDAÇ

n'ArslanIar! Bütün Türklere
şeref ve şan, lngilizlere

kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında,
şehidlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de

Değer|i arkadaşım Ayşe Türkmen Akdere, aradığında

sesi yorgun geliyordu. Hüzün dolu sesiyle, anneannesini
kaybettiklerini söylemişti. İçimden geçen ilk duyguyu dile
getirerek; kaydı hayatında 97. Senesinden gün almış,

hepinizin pak alınIarınızdan öperek cümIenizi tebrik
ediyorum. Ordum, gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u
kurtarrnaya gelen ordular karşısında, 350 subay ve 10.000
erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut'ta 13
genera|,481 subayve 13.300 erteslim aliyorum. Bu teslim
aldığımız orduyu kurtarmaya gelen lngiliz kuwetleri de
30.000 zayiat vererek geri dönmüşIerdir. Şu iki farka
bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir
fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta
müşki lata uğrayacaktır. İşte M üslüman Tü rk'ün sebatını n,
İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci
zaferi burada görüyoruz."
Bölgenin Osmanlı idaresine girmesi Kanüni Sultan
Süleyman zamanında ( 1520-1566 ) Bağdat'ın fethisırasında
gerçekleşir. Kut'ülAmare, İran Şahı '1. Abbas'ın Bağdat'ı ele
geçirmesiyle ( 1623 ) bir ara elden çıktıysa da 4. Murad'ın
Bağdat'ı yeniden fethi ( 1638 ) üzerine tekrar Osmanlı Devleti
sınırları içine girer. .

fırtınayla dans eden bir uçurtma gibi, kaderinde savrulmaktan
ve zamanın yükünü taşımaktan yorgun düşen, güzel insan
Şefika Bitim Hanımefendinin kaybıyla, Ayşe'nin hüznüne ortak
olmuştum.

NEVZUHUR'un 45. Sayısında Sultan Reşad'ın
Saatçibaşısı Osman Nuri Efendi'nin yaşantısının
tanıtılmasında, gelini olarak kendisinin ve aile fertlerinin
katkı|arından dolayı şükran hislerimle, bu nadide insanı
yazımın konusu yaparken, değerli bir insanın kaybıyla hüzün

doluydum.
Şefika Bitim Hanımefendi, 1920 yılında Burduda bağlı,
Yeşilova'nın Koca ( Büyük) Yaka Köyü'nde doğmuştu. Şimdi
ikisi hayatta olmayan 6 çocuk sahibiydi. 11 torunu vardı. Ayrıca
5 tane (6. olacakAyşe'nin doğacak çocuğunu göremese de )
torununun çocuklarını ve de 2 tane de torununun da torununu
gören tanıdığım nadir mutlu insanlardan biriydi.

Kut zaferi, Ingiliz|ere büyük bir darbe vurmuş ise de bu

Ne zaman kendisini ziyarete gitsem, kızı Serap
Hanımın, annesine nadide bir çiçek gibi ihtimamla, sevgiyle

askeri başarı, Haziran't916'da Hicaz'da ortaya çıkacak olan

İngilizlerin plönladığı Şerif Hüseyin ayaklanmasını

baktığını görür, neşe içinde geçen sohbetleri biriktirerek
oradan mutlu ayrılırdım. Daha önceki görüşmelerimizi
hatırlamıştım. Aydınlık bir insanın ışıltılarıyla sohbetlerimiz

engelleyemedi. Osmanlı Devleti'nin bağlı bulunduğu tarafın
başarısızlığı sonucunda Ortadoğu tamamen kaybedJldi. Şubat
19't7'de Kut'ül Amare ve Mart ayında da Bağdat lngilizlerin

keyif içinde geçer, okuduğu şiirleri zevkle dinlerdim. llerlemiş
yaşına rağmen tanıdığım güzel insanların önde gelenlerinden

eline geçti.

biriydi.

Geçen ay kendisini ziyarete gittiğimde, son
görüşmemiz olduğunu bilemezdim. Bir süreden beri, hiç
hareket etmeden ve de tek kelime konuşamadan yattığını
söylemişlerdi. Uzlette geçen uzunca bir aradan sonra, '
şiirdaşın Andaç geldi.' diye fısıldadık|arında, yorgun gözlerini
aralamış, başını bana döndürerek; Masiva (Allahtan başka her
şey)'dan kurtulup, Mavera ( görülen Alemin ötesi)'ya
hazırlığına ara vererek, uzun süren dalgınlığından kurtulmanın
ilk işaretini vermişti,

Kısa bir aradan sonra, içinde bir şeylerin

yer

değiştirdiğini hissetmiştik. Ağırlayıcı yanı ağır basmış olmalı ki
yataktan doğrulmak istedi. O, cefakör (üzüntü verici) rolünü

üstlenirken, bize de cefakeş ( üzüntüye katlanan) rolünü
biçmişti. Adeta mistik bir şey gibi, gözümün önünde olanları
çaresizce izliyordum. Yine de kendine olan güveni
olağanüstüydü ve gücünü zorluyordu. Lakin kesin yorgunluk
hemen yanı başındaydı. Kendisi bu çabalamanın boşunalığını

Askeriyede 1945'e kadar KUT GÜNÜ olarak kutlanan

bu tarihi zafer bundan sonra'İngiliz dostlarımızın nazik gönlü
incinmesin (!)'diye kutlanmaz olınuş ve bu zaferle ilgili bilgiler

okul kitaplarımızdan çıkartılmıştır. Gerçi, 1931 yılında liseler
için yazdırılan tarih kitaplarında bile bu önemli zafer

kabul etmeyi reddediyordu. Kendisini yormamasını rica
ederken, bir yandan da kendimi onurlandırılmış gibi

önemsizleştirilip, nedense birkaç cümle ile geçiştirilmiştir.

hissetmeme sebep olmuştu.
Odada kızı Serap Hanım, torunu Ayşe ve ben vardık.

Devletlerin kaderlerinde kazanımlar olabildiği gibi
kaybedişler de vardır. Bazan meydanlarda zaferler kazanılsa
bile masada kaybedişler olabiliyor. Onümüze konulan, ancak

Bir müddet boş gözlerle bakıştık. Gözlerinde 'ne olacaksa
olsun' diyen yansımasını hissettim. Zamanın akışını sadece

uygulamaya girmeyen Sevr dayatm ası,.zafer mi? hezimet mi?

diye hAlA tartışı|an Lozan Antlaşması, lngiliz dostlarımızın
ricasın ı kırmayıp KUT'un unutturulmaya çalışılması vs. gibi.

uyuyarak geçirdiğinden'olsa gerek zorlandığını, gitmeyi
canının çekip de gidemediğinden, e|den ayaktan düşüp,
gözünün ferini yitirmek yolunda sessizce ilerlediğini
görebiliyordum. Bir an onun bu çaresiz halini görünce; etraf

(!)

Bugün bizim tarihçilerimize, araştırmacılarımıza,

ımıza d üşen görevse ; kitap| a rı nda, maka lele ri nde, TV
programlarında h.er.yerde, her fırsatta 29 Nisan 1916 tarihini
yani KUT ZAFERl N l, şehid leri mizin aziz ruh u nu şöd etmek için
bu Milletin fertlerine hatırlatmak, dolayısıyla unutturmamak
y azarlar

bulanıklaşmış, sis perdesi içinde ışıltı|ı bir yerin tam ortasında

tek başına gibiydi. Yarın uyanacağımız kadere adım adım
yaklaştığını çaresizlik içinde seyretmekten başka bir şey
gelmiyordu elimizden. Eceli şimdilik onu koruyordu. O

olmalıdır.

gelmeden ölünmezdi ki...

2

ı'l

t'

tutmuştu. bir an gözlerinıe baktı. Anlamıştım. Gözlerini çok
uzaklara çevirerek maziye çıkacak, yanında getirdiğini

paylaşarak misafirini ağırlayacaktı. Lakin bu sefer zamanın
ı

n

ıfta yazdığı şi

i

ri n i

',

i;,

Ayşe'de sohbete katıldı. " Geçenlerde Akdeniz
Üniversitesi bünyesinde kurulan Gerontoloji bölümünden
kendisini ziyarete geldiklerinde; "Kayıtlarımıza göre şu anda
Antalya'nın en yaşlısı olarak siziziyarete geldik." diyerek ilgive
yardım teklif etmişler. Anneannem hiç de memnun olmamıştı.
Zira yaşlılığı asla kabul etmez, " İnsanın gözü yaşlanır da özü
yaşlanmaz. Ne zaman ki işe yaramayacak kadar yaşlanırsam,
üzerime toprak atılıyor o|acaktır," diyerek hoşnutsuzluğunu
belli etmişti. Onu anlıyordum zira, bende onun gibi
düşünürdüm. Bazılarımızda beden hariç ruh genç kalıyordu.
Anılar arasında biraz daha gezindikten sonra yaniarından

Yataktan yardımla doğruldu. Kollarından tutup
tekerlekli sandalyesine otururken, o'da bizi kalbimizden

i l

t

annesinin nik6h resmini göstererek; " Annemin babası Ali
Güven Bey, Jan. Kıd. Başçavuş iken yanındaki emir eri Hiimi
Bitim'i çok seviyor ve takdir ediyormuş. Dersim'de
görevdeyken henüz 17 yaşında olan kızı Şefika'yı, Hilmi
Bitim'e vermeye karar vermiş. Gençler birbirini nişan günü
tanıyabilmişler. Niköhları 1938'de Elazığ'da kıyılmış." dedi.

Astında hepimiz, biraz zamanın gezgini sayılmaz

mıydık? Şu yaşında rüyasının yarım kalmışlığını yükleniyordu.
Dünden kalanları, anılar kısmına iyisiyle kötüsüyle kaydetmiş
olduğundan, her ne kadar derinde olursa olsun çıkartacak ve
paylaşacağından emindim. Bizifazla bekletmedi. Cılız bir ışık
yandı gözlerinde, gülümsedi. ' Hiçbir kimse işe yaramayacak
kadar yaşlanamaz' sözünü bizde uyandırmış, bu haliyle
yapacak birşeyi kalmamış insanı geride bırakmıştı.

koridorları ndan geçi p, koku l 4. S

::,

toparlayı p

getirdiğinde ve bizlerin şaşkınlık dolu bakışlarımıza
aldırmadan 10 kıtalık şiirini, yorgunluğunu önemsemeden
önümüze seriverdi. Hem de hiç duraklamadan. Ben
onurlandırılmanın bu hazzını iliklerimde hissediyordum.
Yeniden hayat bulduğu için mutluluğumuza ortak olmuş,
hüzünlü havayı dağıttığı için kendinden memnun olmalı ki

ayrıldım.

tekrar can bulmuştu. Konuk sever tavrıyla; " Şimdi siz salona
geçin ben sizi orada karşı|ayacağım." diyerek gülümsedi. Bizi
şaşırtmaktan haz duyuyor gibiydi. Osmanli Kültürünün izlerini
taşıyan misafirini ağıı,lama önceliğini kullanmak istemişti.

Göreneği, böyle yapmasını gerektiriyordu. Şaşkınlığımı,

sevince sararak saiona geçtim.

Yanımıza geldiğinde, saclarını taratmış, elbisesini
giyerek bütün asaletiyle daha bir canlı görünüyordu.
Yormamaya dikkat edip kısa cümleler kurarak sohbete
koyulduk. Kaybettiği çocuklarının anılarında kısa bir gezinti
yaptı. Bir ara Ayşe'yi göstererek, evlendiği gün verdiği nasihatı

' ben

çirkinim bahtım güzel
olsun.' sözünü üç defa tekrar ettirdim." dedi. Atatürk'ü
yakından gördüğünden bahsederek, şapka devrimi sırasında
niköhında ilk şapkayı giyen Cumhuriyet kadınlarından
tekrarladı. "Eline aynayı verip,

olduğunu söyledi.

Kısa bir moladan sonra; " Odamın

Yolda giderken, gördüklerimin ve

duvarlarında

hastalığı belirtisini olabildiğince önemsizleştirerek,
Halüsinasyon'una küçük bir yalanla ortak olmak istedim.

Biiemiyordum. . . Yürürken Ahrnet Kutsi Tecer'in dramatik şiirini
mırıldanıyordum. " Yağmurlu bir havada / Uğra da mezarlığa, /'
Seni unutmadı m' diye yaz, / Üstümdeki toprağa. .. "

"

Sizde de mi var? Bizim ev onlarla kaynıyor, siz onları

16 Şubat 2016 günü cenazesi Muratpaşa Cami'inin
musalla taşına konulduğunda, sessizliği ağır bir yük gibi
taşımak durumundaydık. Şiirdaşımı Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35

önemsemeyin, saksılardaki çiçeklere geliyorlar. Onların işi bu,
geldikleri gibi giderler, merak buyurmayın." deme ihtiyacını
duydum. İyi de oldu. Hemen önerimin sonucunu gördüm. " Ya!
Öyl e m i e h " d iye re k üzerinde f azl a d u rm a m şt ı
ı

.

Bir müddet sonra, dinlenmesi için
!

duyduklarımın

tesirinde kalmam doğaidı. Eğer kaderim izin verirse, değer
verdiklerimizin yanımızda olduğu anlar bana da gelir mi?

kocaman böcekler dolaşıyor, rahatsız oluyorum." diyerek,
korkmanın ötesinde çaresizliğini paylaşmak istedi. Algılama

yaş şiirinden bir dernetle, dualardan önce uğurlamak istedim. "
N'eylersin ölüm herkesin başında / Uyudun uyanamadın
oiacak / Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? / Biı, namazlık

odasına

çekildiğinde, aramızda sohbete devam ettik. Serap Hanım,
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saltanatın olacak / Taht misali o musalla taşında." Ö5le
namazından sonra, andızların gö|gesinde, yoIu düşenleri
bağrına basıp geri çevirmeyen Andızlı Mezarlığına defnedildi.
Orası, bir takım düşünceleri uyandırmasıyla korkudan olsa

NASıLDA iıtseNR BENZıYoRLARD|

gerek, çabucak terk ediien bir yerdi.

ANDAÇ

Antalya şehri en yaşlısı olduğu saygıdeğer bir
hanımefendisini kaybetmişti. Akşam, sıcaklığını, sevgisini
bırakıp yerine buruk hüzün kaplamış evde toplanıldığında;
ruhlarımızı aydınlatan ışığından mahrum olsak da, sük0net ve
asaletini kaybetmeden ilişkileri, sağlam sevgi bağlarıyla
bağlanmış aile, bütün fertleriyle ölümünde yaşamın bir parçası
olduğunu vakur duruşlarıyla sergilerken, aile büyüğünün,
ahretinin, dünyadan iyi olacağına inançları gözlerinden
okunuyordu. Maziye sürük|enen taze anılar arasında ondan
bahsedilirken Ayşe; vefatından önce beni yanına çağırarak,
parrnakları arasında böcek varmış gibi, avucumun içine
koyarak balkondan aşağı atmasını istediğini söylediğinde;
korkı.ıya olan hAkimiyetini göstererek bir nevi böcekle
dalgasını geçmiş olduğunu duyunca, beyaz yalanımın işe
yaradığını görerek gülümsedim. Artık geride, kalan o tatlı
anıları zaman zaman havalandırıp yAd etmek kaiıyordu.
Eminim ki ailesi onu, uçup giden bir serap gibi değil de sanki,

Düşierimin sıcaklığında, avuturum, ben, beni

Neşiirlerkalmış
Ne türküleı dillerde

Hece hece, çekip gitmişler sessizce,
Bazen, da|arda insan denizine, düşünürüm
Niçin görmezler, birgülüşe hasret
Çiçeğin rengini?
Niçin, donmuş ümitler yüreklerde?
Neden, uzanmaz eiler dosta?
Neyi bölüşemeyiz, kardeşçe
Anlayamam ki!
Gördüklerim, nasıl da insana benziyorlardı!
Tanıyamam ki!

camdan içeri dolan tatlı bir meltem serinliğine benzer, her daim
anılarıyla nefes alacaklard ı.

Vefat haberi duyulduğunda, Arnerika'da yaşayan
dedesinin ismini almış, Hilmi Bitim Bey'in k6ğıda döküp

ÇOCUKLUĞU

yolladığı halisane duygu yüklü satırlarına yerverelim.

İVİUİ.İ

SAT|R BAŞLARİ

iannHiııı şAşMA

"Güç iştir çünkü bir tarihi insan gibi yaşamak bir
hayatı insan gibitamaınlamak güç iştir." der Edip
Ganseve1 Babannem O insanlardan biriydi. 96 yılyaşadı
bu dünyada. İyilik üreten çalışkanIık mezhebindendi.
Acıyı tığıyla işleyip harikalar yarattı. yemeklerinin tadı
damağımda tükenmez anılar bıraktı. Şefkat türküsünü
mırıldandı durdu. Yüzlerce şiirini ezbere gerçek bir ozan
gibi söyledi durdu. Atatürk'ü gördüm ben derdi. Gözleri
hep açİttı bu yüzden. Hatıralar orrİıanında akan bir
şelaleydi O. Hep aktı, evlat acısı aktı en çok. Gurbet
çağladı onu. Gurbete gitti. Sonra herkes gurbete gitti.
Bir cumhuriyet kızı. Tedavülden kalkınış bir fransızcayla
şarkılar söylediğini duydum. NewYork dan bana
kartpostal atmıştı ben daha Amerika'nın nerede
olduğunu bilmez iken. Tahrandan ipek şallarla çıktı
geldi. NasıI güzelana kokardı burnunuzun direği
okşanırdı. Türküler söyledi solmayan bir gençlik sesiyle.

Kaf dağının ardında devlerin olduğuna inanan bir

çocuktum ben. Anka kuşlarının sırtına binmişliğim vardı benim.
Kırmızı başlıklı kızla gezmişliğim. Keloğlanın saçları vardı
aslında Külkedisınin gözyaşlarını görmüşlüğüm vardı benim.
Yedi cucelerın scıfrasına ben de oturmuştum. lnatçı iki keçiyi
düştuklerı dereden kurtaran bendim. Ağustos böceğine
zemherıde kapısını kapatan karıncaya kızgın, karganın
ağzından peynırını kapan tılkiye dargındım.
Yıldızlarla tanışıp saçlarıma taç yapardım onları.
Güneşle konuşurdum. Ayın şavkını davet ederdim akşamları

bahçemize. Her çiçeğin adı vardı bende. Gökte uçan bütün
kuşlarla tanışıktım. Bulutlar yoldaşımdı. Dünya yüzünde
gelmiş gelecek bütün çocuklar kardeşimdi benim.

Gökkuşağından ip yapar sek sek oynardım yağmurların

altında. lpin bir ucunu bir kıtadan bir çocuk tutardı, bir ucunu
diğer kıtadan biı,çocuk. Bize böyle öğretilmişti. Gökkuşağını
paylaşmayı öğrenmiştik atadan. Bir nay|on torbanın ruzg1rla
olan dansını sevmiştim. Bir serçenin yerdeki sekişine hayran
kalmıştım. Uykusuz kaldığım bir gece, sadece yeni
ayakkabılarımı yastığımın yanına koyup, onu izlemeye
dalmıştım. Ben çocuktum, devler ülkesine haber salmıştım.
Cesaretimi yüreğirne sığdıramadığım sevgimden almıştım.
Eiinıe a|dığım misketi biryakutu inceler gibi başparmağımın ve
işaret parmağımın arasında tutan, güneşe doğru kaldıran ileri
geri döndüren çocuktum ben. Güneşin misketin içerisinden

Gericilerden tiksinirdi, beddua ederdi dayanamaz ise
olan bitene. Dualar en çok onun dudaklarında anlam
bulurdu sanki. Ölülerine onun kadar sahip çıkan
görmedim. Çocukluğumda ne çok gidip piknik yapmıştık
mezarlıklarda. Ama hiç ölmeyecek gibi yaşayan da oydu.
Oturduğu evlerin önünde yemek yiyen yokstıllar
anlatsaydı O'nu keşke. Herkesin dostuydu. En iyidostu
kitaplardı. Okudu son ana kadar. Kendi gelinliğinidiken
son Danişmentoğlu. Anadolu kadınının başı dik alnı açık
yiğit aydınlık yüzü.
Sevgili babanneciğim, Şefika Bitim. Benim
anayurdumdu. Onsuz, Oksüz, köksüz kaldım. Güzel
dilekleriniz için hepinize teşekkürler."

güzeldi. Dünyaya bir misketin
penceresinden bakmayı sevmiştim ben. Dünyamı

gözlerime işlemesi ne

sığdırmıştım bir misketin içerisine. Dünyanın en zengin, en

Evden ayrılırken kapıda Serap Hanım

kendini
tutamamış, şebnem misali birkaç damla yaşın akmasına mani
olmak istememişti. Sevdiklerimizin anıları, zamanla daha
güzelleşecek bir portre gibi kalacaktı zihnimizde. Sevgili Şefika
Bitim Hanımefendi, geride bırakmış olduğun o büyüttüğün
güzel ailen, yaşamın sadece hayatta ka|mak olmadığını çok iyi
biliyorlardı. DahilekYa Resulallah diyerek bitirelim. Ruhun şad
olsun.

teferruatlı oyuncaklarına sahiptim. Hepsi düş gücünden, hepsi

umutlarından

gelirdi.

Kumandalısından geçmiştim.

Plastiğinden de olmamıştı çoğu zaman. Çamurdan yapmıştım
arabalarımı. Kırık şişe parçalarından camları dizayn edilen,
çamur üstüne belli belirsiz plakaları bile yazılan arabalar. Kara
şimşek olurdu bazen ellerimde. Bazen geçmiş zaman Türk
filmlerinin balataları aşınmış uzun kuyruklu arabaları. Eksisi
olmamıştı çocuk düşleriyle oyuncaktan yana. Bu çamuru
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teknoloji. Seni sevdiğim kadar sana sitem ediyorum.
Geliştiğimiz kadar seviniyor, ama yitirdiklerimize matem

ancak bu çocuğun yüreği kulak memesi kıvamına getirebilirdi.
Ancak bu düşler ülkesinde şekil alabilirdi, özü şekil tutmaya
elvermeyen bu toprak, bu çamur. Bozkırın ortasında küçük bir
köyde yaşıyordum. Yaşça herkesten küçük ama yürekçe çoğu
kişiden büyüktüm. Yüreğimde büyük sevdalartaşıyordum. Bu
küçük yüreğe ne dağlar sığdırdım ben, ben bile şaşıyordum.
Sevdalarımla yol almıştım ben, sevdalarımla yaşıyordum.
Dünya yüzünde hiçbir insanın hiçbir canın acı çekmesine razı
gelmiyordu yüreğim. Yananla nedense ben yanıyordum.
Uşüyenle ben üşüyordum. Bir damla gözyaşı düşerken
göz|erden, ben de uçurumlardan düşüyordum" Kışın
penceremin pervazına konan sığırcık kuşlarından ben
sorumluydum §anki. Ekmeğimin kırıntısını koymadan o
peNazarahat edemiyordum. Sokağımızdaki çöp tenekelerini
parselleyen sokak kedileri aç iken yediğim lokrr ıdan
utandığım oluyordu bazen, Hepsinin öz|emi gürül gürül ) Jnan
bir kömür sobasının yanına kıvrılıp yatmak iken şimdi kara
kışta nereye gider bunlar diye düşünmeden edemiyordum.
Çocuk olmam bunu geı:ektiriyordu. Bir yürek taşımam bunu
gerektiriyordu. Sevginin penceresinden baktığım zaman her
şey daha bir güzel gözüküyordu gözlerime. Dünya daha
yaşanılasıgeliyordu.
Gözümün önünden bir film şeridi gibi geçiyor çocuk
oluşum. Ne çabuk ta büyümüşüm. Ne çabuk ta devirmişim
seneleri. Bu kadar mı hızlı olacaktı her şey. Bu kadar mı
doyamadan çocukluğuma. Körebelerimiz vardı bizim.
Saklambaçlarımız. Bu kadar mı yalan olacaktınız, bu kadar mı
zaman karşısında aciz kalacaktınız ey benim oyunlarım.
Nereye gittiniz plastik kamyonlarım. Hangi iklime, hangidiyara
taşıdınız çocuk düşlerimi. Umutlarımı. Korkularımı. Oysa daha
ben büyümek istemiyordum. Çocuk kalasım vardı hep. Çocuk
olasım vardı. içimdeki çocuk daha büyümeden neden kırk
yaşına bastım ben. Resimlerde güneşe göz yapmaya, güneşin
gözlerini güldürmeye doyamamıştım. Çiçek dalları
kondurmayı seviyordum köğıtlara. Bir çikolata için babama

ediyorum
Sonra Ankara oldu her şey çocukluğumun ertesinde.
Kulu Makasında yitirmiştim çocukluğumu. Şair oluşum orada
başlar. Kalemi sevişim orada. Ve Ankara tek sanıktır gönüi
mahkememde. Onun parmak izlerivar bu kapanmaz yarada.
On beş yaşı ndayı m Ankara
Doyamam ıştım çocukluğuma.
Dudaklarımın süt koktuğu dem.
Hem annemden daha hiçayrılmamıştım ben.
On beş yaşındaydım,

Altmış lirayd ı Ankara'ya otobüsler.
Otuz lirasını Etem amcadan almıştı babam.
Söz; buğdayı satınca biraz daha yollayacaktı.
Anamın elinden örme ikikazakladoldu torbam.
Hüzzam bir şarkı çal ıyordu.
Eski Ankara Otogarına indiğimde,
Kaybolmuştu çocukluğum.
Hangi yöne dönsem yalnızlığım,
Hangi yöne gitsem çocukluğum.

Sende başladıAnkara,
Bu bitmez,
Bu uzun yolculuğum

Köhnemiş kapımızın önünde bir yandan gözlerini

benden kaçırarak ağlıyor, bir yandan da bu çorapları sana

örüyorum diyordu anam. Üşümeyecekmiş ayaklarım
Ankara'da. Kınalı ellerini saçlarıma sürüyordu arada. İsmet
Paşa Mahallesinin orta yerinde beş katlı bir öğrenci yurdu.
Babam ellerimden tutup beni bu yurdun o soğuk duvar|arı
arasına bıraktığında hükmünü yitirdi saatler ve zaman o
zaman durdu. Ne kokusu evime benziyordu bu yurdun, ne de
duvarları duvarlarımıza. Ben kerpiç evlerin toprak kokusunda
büyüyen çocuk. Ben anamın kendi elleriyle dokuduğu haiıların

ettiğim sahte ağ ıtlara.

Kırk yaşındayım. Masallarımı özledim en çok. Kırmızı
başlıklı kızı bilmiyor oysa evladım. Birkaç kez kucağıma alıp
anlatmayı istedim. Hain kurdun edemediğini bilgisayarın
ekranı yaptı kırmızı başlıklı kıza. Kimse bilmiyor kırmızı başlıklı
kızı. Kimse bilmiyor. Hansel ile Grateli. Kimse bilmiyor pamuk
prensesi. Masallar tükenmiş otuz yaşımda. Ne Kafdağı kalmış

üzerinde yürüyen çocuk. Ankara, annemin gözlerinden

dökülen hasret-i katre ve elimi kolumu bağlayan üç yüz elli yedi
kilometre. Bu minvalde gördümAnkara'nın yüzünü ben. Hüzün
o şehirde şekillendi, yalnızlığım o şehirde devleşti, şubatta
yanışım temmuzda üşüyüşüyüm o şehirde tecelli etti.
Küçük çocuğun avuçlarına sıkıştırdığı şeker misali
sımsıkı tutuyorum elimdeki küçük jetonu, Yıllanmış bir telefon
kulübesinin önünde sabırsızlıkla sIramı bekliyorum. Birazdan
Fatma Kadın'ın sesine erme zamanıdır, yüreğimdeki en kutlu
selömı, en güzel sevda sözcüklerini sesimin titremesine sarıp
ait olduğu kişiye verme zamanıdır. ElIerim üşürken ve titrerken

ne de Kaf dağının ardındakiler. Oysa ben bu masallarla

büyümüştüm. Masallardaki devlerden korkarak sığınmıştım
gece yarısı annemin koynuna. Çoğu akşamlar bir masalın
sevdasıyla sarılırdım babaannemin boynuna. Masallarımı

arıyorum şimdi. Masallara sevdalı çocukluğumu. Elektronik bir
çağda masallarımı kaybettim ona yanıyorum. Ona ağlıyorum,
Neyimi kaybettiysem buna bağlıyorum.
Evler bile değişti. Kerpiç bir evde başlamıştı hayat
yolculuğum. O, toprak damlı evlerin birisinin en dip odasında
saklardım düşlerimi. Sol yamacımda geyikli bir halı çakılıydı.
Suya inmiş bir geyiğin peşinde yavru bir geyik daha, O yüzden
su sesi eksik olmazdı odamda. O yüzden üşürdüm serin yaz

dudaklarım o guzurn hitabıyla beraber cemre düşüyor
bedenime, yeniden diriliyorum. Alıp Ankara'nın koynundan
annemin kollarına veriliyorum. Yorgun akşamlarımda
gözlerimde çok yaş kuruttuğum şehirdir Ankara. Ne beni o
kucaklayabildi, ne de ben onu sahiplenebildim. İğreti gibi

duruyordum Ulus'un orta yerinde. Sanki herkesler mutluydu da
bir ben mutsuzdum. Takvimlerden yaprak düşmüyordu, saatler
ilerlemiyordu, umutsuzdum. Bütün binalar üzerime yıkılmaya,
bütün araçlar bana çarpmaya meyilliydi sanki. llk açlığımdı
Ankara. İlk susuzluğum ve ilk korkum ilk uykusuzluğum. Ve o

akşamları o halıya baktıkça ve halıdaki o su aktıkça. Çocuk
düşlerimi sakladığım, küçük dünyamdı orası. Metalik bir ses,
yanıp yanıp sönen ışıkla1 uzay çağı. Neden böyle soğuk ve
neden içimi ürpertir burası. Düşlerim en büyük oyuncak
dükk6nıydı. Yok yoktu. Bir da| parçasından bir bebeğin bel
kemiğini yapmasını, kırık dökük kumaş parçalarından ona
türlü esvapları giydirmesini, gözlerine kimi vakit hüznü, kimi
vakit sevinci bindirmesini peköl6 bilirdim. Çocuğumun
gözlerine bakıyorum şimdi. Bu oyuncaklarımı o oynasa hoşnut
olur muydu? Bir dal parçasında bir yürek bulur muydu merak

uykusuz gecelerde yüreğimdeki ozana gebe kaldım ben.
Hüznümden yalnızlığımdan ilk emrimi aldım ben.
Kemalettin Tuğcu'nun düş dünyasındaki çocııktum ben

Ankara'da. Kibritçi kızdan aldığım feyz ile yakıyordum elimdeki
kibritleri birer birer. Birinci kibritte kulu Makasına, ikinci kibritte
Karaman'a, anamın o sıcak bağrına düşüyordum, Alev ferini

ediyorum. Teknoloji, ah bu teknoloji, çocuk düşlerimizi körelten
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yitirince her yer Ankara oluyor üşüyor üşüyordum.

Hacettepe'nin arka sokaklarındayım. Sene doksanı iki aylardan
kasım, cumbalı bir evin sararmış perdelerinden Akif bakıyor
bana ve can buluyor kimliğimdekiAsım.
Tunalıda bilmedim hiç yolunu barların. Gücüm ancak
Ulusun arka sokaklarında ucuz limonatalara yeterdi. Bir de
bitpazarına varıp hediye seçerdim anama. Şu entari, şu kırık
ayna da sürmeli gözlüme olsun, bozkırda yüzen sunama.
Derdim ki "Emine'm, ben daha talebeyim, gurban olam beni

GAZEL
HASAN ŞAHMARANOĞLU
Dudakların zaptolmaz biraIev hanesidir
Dişler yakuta konmuş bir inci danesidir

kınama". Homurdanarak yol alan körüklü belediye

Saçların ın düşüşü bembeyaz omuzlara

otobüslerinin buğulu camlarına onun adını yazardım. Bir
mektubu bile çok gören yör, nası| sitem ederdim, nasıl da
kızardım. Resmini eskittim elimde haberi yok, adını ansam
yürekten, ayyaş olup sızardım. Acı bir cumartesi sabahı aradı
beni. Hıçkırığını duydum, sanki kulağımda teni. Dedi verdiler
beni, dedi arama. Kime gideceğimi bilemedim kime

Ya şeytanın oyunu ya Tanrı ciivesidir

Gözlerinde Erzurum taşının pırıltısı
Bir ışık demeti ki gecenin hAlesidir

Dudaklarından akan biilür kadehlerden su
Anlatarnad ım gitti bir gül şelölesidir

ağlayacağım. Hacıbayram'a vardım tuz diledim yarama.
Kızılay'ın ara sokak|arındaki bütün çiçekleri ve çiçekçileri
yakasım geldi o dem. Ey güzel Ailah'ım, vermeyecektin,
yüreğime düşürmeseydin madem. Ben bu kırık aynayı kime

Yüzünde şekle giren gülücüğün zerresi
Gamzelere gizlenmiş fitne ş6hönesidir

vereyim. Ben bu kırık aynaya bakıp kimi göreyim.
Şimdi her ge|işimdeAnkara'ya sokaklarına sakladığım

Kırmızıya vurgunluk gülde olunca Hasan
Gönül sevda yolunda gülün meyhanesidir

hüznümü görüyorum. Daha bir kutsuyorum bu şehri aşkın

nazarında Ve Samanpazar|na yürüyorum Kırık bir ayna
arıyorum bitpazarında. Ulus Meydanında gölgesine
sığınıyorum Kemal Paşarnın. Bir tek o olmuştu şahidi
gözümdeki yaşımın. Ara sokaklarında anamın parmağındaki

yüzüğü bozdurduğum o kuyumcuyu arıyorurn
bulamayacağımı bilsem de, Keşke hatırasına sahip
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çıksaydım, ekmek diyerek taşı ortasından ikiye bölsem de.
Sıhhiye köprüsünden geçen araçları sayayım mı yine.
Akşamdan kalan ekmeğin yarısı, içine yüz gram peynir koyup
doyayım mı yine. Başımı o kirli yastığa bin bir hüzünle koyayım
mı yine. Yine damar bir şarkı çalıyor gençlik parkının orta
yerinde ve ben tüm sevenlere Çiyorum içimden sıradaki
parçaya. Sulara şehrin siluetini düşürerek. Hö|A aynı, hölA
değişmemiş kıimızı bankları: Ve benimle ıslanıyor yağmurla,

MUSTAFAAKBABA
Duyduğum bu sedölaracep neyin nesidir?
Eyvah!.. Anladım şimdi, sevda velvelesidir
Gönlümü vurup geçen şimşek şeraresidir
"Dudak|arın zapt olmaz biraIev hanesidir
Dişler yakuta konmuş bir inci danesidir,"

Ankara'nın yanakları.

Yokuş yukarı sokaklarından cemaline bakıyorum

Alıp götürür sevCan ruhumu sonsuzlara

şehrin. Bir gelinin duvağının altında sakladığı sürmeli gözlerini
görüyorumAnkara'nın. Hürrem gibi kirpiklerin varmış da neden

Bakışınsa ümittir ben gibi susuzlara

Ciğerimi batırma ne olursun tuzlara
"Saçların n düşüşü bembeyaz omuzlara
Ya şeytanın oyunu ya Tanrı ci|vesidir."

sakladın Ankara diye sormadan edemiyorum. Bir zamanlar
koşar adımlarla kaçtığım senden artık ne hikmetse
gidemiyorum. Banliyö treni geçiyor üzerimden Sıhhiye'de.
Yine hiç işim olmasa da Kayaş'a kadar gitmek istiyorum her
istasyona sırtımdaki dağları devirerek. Ben hiç büyümemişim

anlaşılan. Gülüyorum kendime o son duraktan

ı

Bitmez bu sevda diyor içimin fısıltısı
Dolaşıyor kanımda pek çok cam kırıntısı
Gittikçe yükseliyor bu hı.,ımmanın ısısı
"Gözlerinde Erzurum taşın ın pırıltısı
Bir ışık demeti kigecenin hAlesidir."

yolumu

Sincan'a çevirerek.

Sanki kaldırımlarında düşürdüğüm gözyaşlarım
kurumamış, sanki ayak izlerim silinmemiş arka sokaklarında
Ankara'nın. Akiım hala almıyor bu coğrafyada kabuk
bağlayacağını bu yaranın. Ya ben büyü|endim. Ya Ankara
tütsülenmiş. Cebeci pazarında yine mandalina kokuyor. İtfaiye

Adını saklamakta yüreğin her kuytusu
Ne yapsam da gönü|den silinmiyortutkusu
Öyle lisanı var ki bulunmaz hiçtortusu
"Dudaklarından akan billür kadehlerden su
Anlatamadım gitti bir gül şe16lesidir."

Meydanında aynı dilenci yine klişeleşmiş dualarını okuyor.
Seyran edince şöyle bir Hacettepe'den, bir Anıtkabirden
öpüyorum, bir de Kocatepe'den. Firkat hükmünü yitirirken

Bilmiyorum, bilemem acep o kimin nesi?
Kalbime bir h6l olıır gördüğüm her kerresi
ol cem6lin esrarı keser bill6h nefesi
"Yüzünde şekle giren gülücüğün zerresi
Gamzelere gizlenmiş fitne şAhAnesidir."

vuslat doğuyor ufkunda görüyorum, oturdum o kırmızı banka,
kapadım gözlerimi, Emine'nin iki bölük saçını türkülerle
örüyorum. Daha bir kutsuyorum bu şehri aşkın nazarında Ve

Samanpazarı'na yürüyorum Kırık
bitpazarında.

bir ayna

şAiR HAsAN şAHMARANoĞLu,NuN

BİR BAŞKA GAZELİNİ TAHM|S

arıyorum

Akbaba'dır şevk ile işbu tahmisi yazan
Görünce hoş gazeli şairliğidir azan
Bu durum karşısında söyle ne yapar ozan?
"Kırmızıya vurgunluk gülde olunca Hasan
Gönül sevda yo|unda gütün meyhanesidir."
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MUSTAFA AKBAtsA İı_e

sorıerr

dergiciliğe dönebiliriz

Aziz XarOeşİm; yeri gedikçe söylediğim

Aziz dostum;2O16 yılı Mart sayısı, NEVZUHUR'un
50. Sayısı ldl. 50. sayıya u|aşmak her dergiye nasip
olmuyor. Çok şükür ki NEVZUHUR bu mutluIuğa ulaştıve
yoluna devam ediyor. Bu da dergive okuyucuları için ayı,ı

'Zaman'diyoruz; çünkü sizin bu işi yapabilmeniz
için, bizatihi kendinizin be|li bir kültür birikimine sahip
olmanız gerekir, bunu da zaman içerisinde kazanırsınız.
'Zemin' ise; maddiyat ve ekibin oluşturuIrnasıdır. Macidi
imkönsızlıklarla ve bu işin ciddiyetini kavrayamamış ve de
belli bir kültür seviyesine ulaşamamış insanlarla bu işi

bir sevinç kaynağı olmalı.

Bu sayıda bir de sürprizle karşılaştık. "MUSTAFA
AKBABA'DAN ŞllRLER" serIevhasıyla, şiir|erinizden bir
demet sunuldu. Bunlardan "Hitıri Kuyuları" hariç
diğerlerini kitaplarınızdan ve NEVZUHUR'da daha
önceden okumuştuk. Şiirlerinizin bir kısrnının bir arada
sunulmasıyIa onları tekrar hatır|arna fırsatı bulduk. Bu
arada Kan0ni"nin bir beytini de hatırlayıverdik. " Şi'r oldur
okuyanlar bula şeker lezzetinlLezzetin bilmez inın illi ki
akl-ı hurde-bin". ( Şiir odur ki okuyanlar ondan bir şeker
lezzeti alsınlar/ lncelikleri göremeyen bir aklın şiirden tat
alması imkönsızdır.) Önceden neşredilmiş veya henüz
neşredilmemiş şiirlerinizden birazının daha burada yer
almasını gönlümüz arzu ederdi ama herhalde imkinlar bıı

yürütmeniz imkAnsızd

ır.

İşte böyle bir ortam oluşturduktan sonra
Besmeleyle bu işe giriştik. Ocak 2008'de ilk sayımız
neşredilmiş oldu.

NEVZUHUR'u oldukça geniş

bir

kesime

ulaştırdığınızı biliyorum. MeselA, nerelere gidiyor?

Başta; MillT Kütüphane, Böyezid Devlet
Kütüphanesi, lzmir Devlet Kütüphanesi, TBMM

kadarına müsaade etti.
50. Sayı dolayısı ile sizinle bir söyleşi yapmayı
arzuladım. Dergiciliğin ne kadar zor ve sebat isteyen bir iş
olduğunu biliyorum. Her şeyden önce bunun bir gönül işi,
bir sevdA olduğunun da şuuru içerisindeyim. Bu konuda
neler söylemek istersi niz?

Kütüphanesi olmak üzere bütün il Kütüphaneleı"ine, bazı

ilçe Kütüphanelerine, bazı Belediye ve Özel kütüphanelere,

Cumhurbaşkanlığı Makamına, Başbakanlık Makamına,
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Makamlarına, bazı resmi
kurumlara, Bazı Türk Cumhuriyetleri Kültür Bakanl klarına,
Azerbaycan ve Batı Trakya'da bulunan bazı derneklere,
bazı Üniversitelerin Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümlerine ve
tabii ki Yurt içi ve Yurt dışında bulunan NEVZUHUR dostu
şahıslara...
ı

Aziz kardeşim; zaman zaman, yeri geldikçe

benimle sohbet etmeniz bana ayrı bir mutluluk veriyor.
Birbirimize olan yakınlığımız ve sizin bizzat dergimizin
yayın kurulunda bulunmanız dolayısıyla, bana yöneltecek
olduğunuz soruların cevaplarının ne olacağını zaten tahmin
edebiliyorsunuz. Ancak bu vesile iie qkuyucularımız dergi
ve bazı konulardaki düşünce|erimiz hakkında malümat

Şu anda aklıma ilk geliverenler bunlar.

Geniş biryelpaze...
Evet, öyle...

sahibi oluyorlar. O yüzden bu sohbetleri önemsiyorum.

Dergicilik konusuna gireceğim ama daha önce
gerçekleştirdiğirniz ve NEVZUHUR'un 39. Sayısında (
Mayıs-20'l4 ) neşredilen sohbet esnasında oluşan, ikimizin
de içine düştüğü bir höfıza yanılgısını bu vesile ile
düzeltmeden geçmek istemiyorum. Biliyorsun, söz konusu
sohbet neşredildikten hemen sonra durumu fark etmiştik

Dergiyi ücretsiz olarak okuyucunun ayağına

kadar ulaştırınak, gerçekten büyük bir özveri...

Edebiyat, Kültür, San'at dergilerinin okuyucuları

zaten sınırlıdır. Satmaya kalkarsanız, bir de onun
pazarlama sıkıntılarını yaşarsınız. Dernek, vakıf gibi

ama iş işten geçmişti.

kurumlar vasıtasıyla neşredilen dergiler bile bu sıkıntıyı

o

sohbette; ilk şiirim kabul ettiğim " Gün lşıkları"
adını taşıyan şiirimin altındaki tarihin ,1964 olduğunu
söylemiştik. Halbuki adı geçen şiirin yazılış tarihi 1966'dır.
1964; şiir yazmaya başladığım tarihtir. Velhasıl, o zaman
ikimizde de oluşan bir höfıza yanılgısıyla o sohbet bu minval
üzere başlayıp sürdürülmüştü. Konuyu toparlarsak; o
sohbet, ilk şiirim kabul ettiğim "Gün lşıkları"nın yazıldığı
yılın ellinci sene-i devriyesinde değil, ilk şiir yazmaya
başladığım yılın ellinci sene-i devriyesinde yapılmış ve
neşredilmiş oldu. O zaman da konu ettiğim gibi "Gün
lşı kları"ndan önce yazm ış olduklarım yaşam ıyorlar,
Herhalde değerli okuyucularımız bu yanılmayı
yaşl ığ m ıza verip bizi bağ ışiayacaklard r.
ı

gibi,

dergicilik benim uzunca bir süreden beri içimde var oian biı"
arzuydu. Yıllardır edebiyat, kültür, san'at dergilerini takip
eden birisinin içinde böyle bir arzunun uyanması tabii idi.
Ancak bu işte zaman ve zemin en önemlifaktörlerdir.

MEHMET ERÇIN

ı l

*ffi

yaşıyorlar. Satış söz konusu olunca, işin içine maliye boyutu
da giriyor. Madem bu bir gönül işi, parayla uğraşmayalım

diye düşündüm. Böyle başladı, böyle devam

ediyor.

Maliyeti yükseltmemek için de sayfa sayıs|nı, özel sayılar
hariç şimdilik arttırmıyoruz, ayrrca işin estetik boyutuna
fazla girrniyoruz ki masraf çoğalmasın.

Nevzuhur'un sayfa sayısı az, mütevazi bir dergi
ldkin muhteviyatıyla dikkat çekiyor.

Zarta değil mazrufa bakmak gerekir. Dergicilik
tarihimizde öyle dergiler görüldü ki sıradan görüntüleriyle
fırtınalar kopardılar. Okuyucuları hasretle yol!arını
gözlediler. Amaç millete ve insanlığa hizmetse gerisi

ı

Yani, şimdi bize yaşlıyız mı demek istiyorsun?

teferruattır.

Nüfus köğıtlarımız öyle olduğunu söylüyor.

Dergiye gelen şiir ve yaziar nasıl

(Gülüşmeler..)
Evet! Bu yanlışı böylece düzelttikten sonra şimdi

değerlendiriliyor?

7
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Hani;

"

bir konuyu da söylemeden geçmeyeyim; bazı dergiler şiir
konusunda fazla hassasiyet göstermiyorlar, şiir vasfından
uzak olan şeyleri şiir diye sunuyorlar. Bu da şiir adına üzücü
bir durum. Neyse, bu konuya burada daha fazla girmeyelim,

Benim yarim gelişinden bellidir." diye

Karacaoğlanın bir mısraı vardır. Gelen ürünler de kendini
hemen ilk göz atışta belli ediveriyor. Biliyorsun; en az iki,
hatta üç kişinin olurundan sonra yayınlanmasına karar
veriyoruz. İsmi bizce malüm olan şair ve yazarlardan bir
endişemiz olmuyor. Gönderdikleri ürünler zaten belli bir
kıratta oluyor. Yine de okuyoruz, gözümüze takılan yazım
hataları varsa onları düzeltiyoruz. Bize uIaşan
tanımadığımız bir isimse, gönderilen ürün de dikkatimizi
çekmişse kendisi ile bağlantı kurup görüşüyoruz.
Dergilerde yaAyor mu, kitapları var mı, varsa neler diye bir
araştırma yapıyoruz. O ürünün kendisine ait olduğuna
inandıktan sonra yayınlıyoruz, Hani biliyorsun; geçmişte bir
sahtekörın azizliğine uğramıştık. Bizim o gün için kendisini
tanımadığımız, o hadiseden sonra tanıştığımız bir şair
arkadaşın şiirini kendi şiiri diye bize yollamıştı, biz de o
sahtekArın ismi ile yayın|amıştık. Ama gerçek ortaya
çıkınca hemen dergimizde bu konuya açıklık getirmiştik,
Velhasıl, sütten ağzımız yanınca şimdi çok daha dikkatli
davranmak zorunda kal ıyoruz.

Aziz dostum; bu sohbeti NEVZUHUR'un 50.
Sayısı münasebetiyle p|inladığımı belirtmiştim. Onun
için şimdi şiirleriniz ve mensur yazılarınızla ilgili
konulara girmiyorum. Zaten on|arla ilgili görüşlerinizi
daha öncekisohbetlerimizde diIe getirmiştiniz. Bu defa
bu kadarlık oIsun. Omrümüz oldukça, NEVZUHUR da
yaşadıkça başka zamanlarda yine sohbetlerde
bulunuruz inşallah.

Sağ olasın aziz kardeşim NEVZUHUR'a

katkıların ızdan dolayı ben de teşekkür ediyorum.

olan

Artık çaylarımızı içebiliriz...
Hemen getirtiyorum...

Yani, derginin sayfaları herkese açık...

KORE SAVAŞİNDA ES|R DÜŞEN TÜR.K

AsKERLERi

Tabii ki. Dergilerin bir amacı da edebiyat, küitür,
san'at adına insan kazanmak değil rni? Tepeden inmeler
dah il hemen her şair, her yazarın yolu derg ilerden geçmişti r.

ALi DEMıREL
Bilindiği ;ibi 1950 yılının başında Güney -Kuzey
Ko, I savaşı bı, ıladı. Kuzey Kore Çin ile birlikte, diğer
sosyalist (kom'nist) ülkelerin de katkılarıyla Güney
Kore'ye saldı ,ı. Kuzey ve Güney Kore; savaşın

'Tepeden inme' dediniz!
Evet! Şu veya bu sebeple, genellikle de ideo|ojik
sebeplerie bir yerlere oturtulan, şair veya yazar diye
anılanlar yok değildir, Bu diğer san'at dalları için de

taraflarının maskesi idi. Bir tarafta sosyalizm adına Çin ve
Kore'nin bir kısmı, diğertarafta ise Birleşmiş Mil|etler adına
batılı ülkeler vardı. Batılı ülkeler dedimse; asıl askeri
çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri oluşturmaktaydı.
Birleşmiş Milletler adına savaşa katılan ü|keler arasında
Türkiye'de vardı.

geçerlidir. Hakkı olmayanlar bir yerlere yükseltilirken, hakkı
olanlar görmezden gelinip san'at mezarlığına gömülür. Bu
da kaderin bircilvesiolsa gerek

Derginin n6şiri olarak, neşredilen yaziar

hakkındaki düşünceleriniz nedir?

&

Faydalı, aydınlatıcı, öğretici, manevi ve milli
duygulara halel getirmeyen yazılar dergimizin sayfaları
arasında yerlerini alıyorlar. Bazı yazılarda, konuların akışı
içerisinde geçen bazı fikirler, benim şahsT fikirlerimle
örtüşmese de objektif olmak adına sessiz kalıyorum. Onu
okuyucunun takdirine bırakıyorum,

Yani, bazı fikirler sizin şahsi görüşünüze
uymasa dayazıya itirazetmiyorsunuz, öyle mi?
Eğer yazı genel anlamda güzelse, yazarının bana
uygun gelmeyen bazı fikirleri yüzünden itiraz etmiyorum,
okuyucunun yorumuna bırakıyorum. Benim sevmediğim
bazı kelimeler için de aynı toleransı gösteriyorum,

Günümüzde neşredilen diğer edebiyat, kü|tüı
san'at dergileri için nelersöylemek istersiniz?

Oldukça güzel, istifade edilecek dergiler

neşrediliyor. Kendi imk6nları çerçevesinde emek sarf
edilerek, çerez parası diyeceğimiz bir ücret karşılığında
okuyucuiarın hizmetine sunuluyor. Yalnızburada beni üzen

Türk asker|erinin bu savaşta gösterdikleri
kahramanlıları anlatmak bu yazımızın konusu değil üstelik
o konu ancak kitap yazılarak anlatılabilir. Ancak şu kadarını
8
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DİSİPLİN, SEVGİ VE sAYGl Başlığı ile yazılanlar, ayrien

savaşları diğer
okutulmuştur.
Nice
ders
olarak
ülkelerin askeri okullarında
vermiş,
nice
savaşı
karşı
ustalıkla
savunma
saldırılara
geri
kayıplara
uğratarak
ağır
düşmanı
saldırılarla
Mi|letlere
bağlı
diğer
Birleşmiş
sağlamıştır.
çekilmelerini
ülke askerlerinin, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri
asker|erinin korkup kaçmaları sonunda; kendilerinden çok
çok fazla düşman askerinin çemberinde kalmalarına
karşın, süngü savaşı ile düşman çemberini yarıp
aralarından çıkmışlardır. Birleşmiş Milletlere bağlı ülke
askerlerinin, özellikle de Amerika Birleşik Devlet|eri
askerlerinin, Çin Ve Kuzey Kore askerlerince yok edilmesi
gibi tehlikeli bir durumda, onların hepsini de kurtaran yine
Türk askeri olmuştur. Bakın bu olaydan sonra dünyada
neler konuşuldu - söylendi: Moskova Radyosu: "Sizi bu
sefer Türkler kuıtardı." Fransız Humaniete Gazetesi:
"Amerikalılar Kore'de Türkler sayesinde kurtuldu." Bir
İngiliz Gazetesi: "Türkler Kore'de süngünün konserve
açma aleti olmadığını gösterdiler," .,. Baştan söy|ediğim
gibi bu yaAmzn konusu sadece Kore'de esir düşen Türk
askerleri ile ilgili olduğu için savaşın diğer konularını
geçiyorum...

-

alınmıştır:

kahraman i ı k örnekleri serg lem işti r. Oradaki
i

"Çinlilerin baskın tarzında savaş aianında
gözükmeleri sonucunda Kızıllar büyük çapta esiı,

aimışiardı. Kışta kıyamette, çeşit!i milletlerin askerleı"ind*n
olı.ışan bu büyük esir kafilesine, kuzeye Kızıl Çin ülkesine
doğru bir "ölüm yürüyüşü" başlatılır. Hava çok soğı.ık ve
karlıdır. Kafilede çok sayıda hasta ve yara|ı vardır,
Yürüyemeyen esir, yo|un kenarına çekiiir. Kızl Çinii
muhafız gelir, takati olmadığından yürüyemeyen bı-ı insarıa
önce tüfek dipçiği ile vurur. Yaralı veya hasta bu zorlanıa !i+
ayağa kalkıp kafi|eye katılırsa ne ala. Aksi iıalde heır:*n
kafası na bir kurşun sı kıl ır ve askercik orada temelli kal r. Bu
sahne her milletten yürüme gücü olmayan esir için yol
boyunca aynen tekrarlan r.
Fakat, Türk esirlere gelince iş tamamen değişir.
Bizden de gücü kesilen yürüyemeyen ve yolun kenarına
çekilen o|ur elbette. Kızl muhafizlardan ewel, hernen
bizden iki üç kişi fırlar ve arkadaşlarını kaldırıp sırtlarına
alırlar. Halbuki onlar da yaralı, hasta ve yorgundur. Bu
ı

ı

korkunç facialarla dolu göç, günlerce böylece sürer.
Nihayet İmjin ve Yalu nehirlerigeçilir. Kızıi Çin topraklaı,ına

Ölmeden buraya kadar gelebilen esiı,ler, hazı rlanan
esir kamplarına yerleştirilir. Birleşmiş Milletler ordusunun
bu şanssız insanları için yepyeni şartlarla yeni bir yaşarn
başlar,
ulaşı

l ı

r.

Böylesine büyük bir savaşta elbette esir alrnalar da
olacaktır. Çin ve Kuzey Kore askerlerinden çok miktarda
esir alınmıştır. Birleşmiş IVliIletler tarafındaki askerlerden
de önemli bir miktar, (karşı taraf kadar olmasa da) Çin ve
Kuzey Koreliler tarafından esirler alınmıştır. Elbette Türk
askerlerinden de esir alınanlar vardır, olması da doğaldır
çünkü: Düşmanla sürekli karşı karşıya clan, her zaman en
önde savaşan, en tehiikeli yerlere ve tepelere hep ilk
taarruzu yapan Türk askerleri olmuştur... Çinliler ve Kuzey
Koreliler tarafından esir alınan Birleşmiş Milletlere bağlı
askerlerin nasıl bir muameleye tabii tutulduklarını ve
sonucun ne olduğunu elbette bunu yaşayanlar bilir. İşte o
esaret yıliarında neler o|duğunu asıi kaynağından size
sunmak istiyorum.

Kampta Kızılların ilk yaptıkları iş: Birieşmiş
Milletlerin ve kendi ülkelerinin esirlere verdikleri tüm
üniformalar çıkartılır. Yerine üzerinde her hangi bir rütbe
a!ameti bulunmayan düz ve tek tip elbiseler giydirilir.
Böylece ilk anda bekledikleri gerçekleşir. Birleşmiş Milletler
ordusunu oluşturan çeşitli ülkelerin askerlerinde, içlerinde
hiç kimsede rütbe olmamasının getirdiği disiplinsizlik
başlar. Aı,kasından rütbe otoritesi yerine, pazı kudretinin
otoritesi yer aiır. Yennek zamafl 100 esir olan bir bölüme,

Kaynak kitabın adı: KORE'DE TÜRKASKERİ

kendi hallerine bırakılırlar. Tanrı'nın koruduğu kurtulur,
Diğerleri bakımsız|ıktan ölürler. Sık sık ölüm vakaları

15-20 kişiye yetecek kadar yiyecek ve ekmek getirilir. Tevzi

edilmez, ortaya bırakılır, Kolu kuvvetliolan aslan payını.alır,
diğerleri tabii ki aç kaiırlar. Hasta olanlar bakıma alınmaz

YayınKurumu :GENELKURMAYYAY|NLAR|
Tasnif No.

görülür.

:576

Yalnız,.. Bu esir askerler arasında bir gurup vardır
ki derhal Kızılların dikkatini çeker. Bizimkiler.,. Uniformaları
yoktur, Rütbe işaretleri bulunmamaktadır. Ama yüzbaşı

söz konusu kitabın sadece esir alınan askerler|e
ilgili bir bö|ümünde; TUTSAKL|KTA YoK EDiLEMEYEN
ui3

iı]:il?L;il*n
gelir ve görürsünüz ki askerlerimizin yaşam şekli hiç

vardır, o yine yüzbaşıdır. Başçavuş, yine başçavuştur.
Onbaşı yine onbaşıdır. Er erdir" Rütbeli gibi, makamlı gibi
disiplinli bir yaşayış vardır. Bu tutum esaret yılları boyunca
hiç değişrnez. Sabah ve akşamları bir Türk kışlasında,
barış şartlarında yarışırcasına yoklama için dizilinir.
Mangadan yukarı doğru tekmiller alınır. En kıdemli subay
bir yüzbaşımızdır. Mutat denetimini yapar, merhabalaşır.
Hatır sorulur. Hastalar ayrılır. Onların başında
bakılmalarıyla sorumlu bir sağlık ekibi bulunur. Güçlerince
yapabilecekleri bakımı yaparlar, manevi destek olurlar, terk
edilmişlik duygusunu vermezler. Genel temizlik yapılır.
Kendilerine göre bir eğitim programları vardır. Spor
yaparlar, güreş tutarlar, oyun oynarlar. Yemek zamafl,

değişmeden devam eder. Siz öldürmeye devam edersiniz,
Bizim disiplinimiz yine sürer, Sonunda iki Türk kaldı ise
bunlardan birisi ya orduya giriş itibariyle kıdemlidir veya
yaşça biri diğerinden birkaç gün büyüktür. Kıdem unsuru
yine hüküm sürer, biri diğerinin emrini uygular, Bu
davranışların kökü, Türk askerlerinin kışlada aldığı askeri
terbiyeden ewel, evinde aldığı geleneksel Türk aile
terbiyesine dayanır, Askerlik hayatı ile sivil hayat arasında
bütün ülkelerde büyük farklar vardır, Onlarda disiplin hayatı
üniforma giydikten sonra başlar. Halbuki biz onu ewela
anamızdan öğreniriz, Aile içinde uygularız. Köylerimizdeki
kahvelerde, camilerimizde bile davranışlarımızın özel bir

disiplini vardır. Hastalarımıza dağ başlarındaki

gelen yemek ve ekmek ortaya konulur. Gözetim altında eşit

olarak bölüşülür, Herkes payı kadarını alır. En sonunda
yüzbaşı da diğerleri ne aldı ise önu alırve yer,

köylerimizde doktor bulamayız, kendi imkAnlarımızla biz
bakarız. Eski köylerimizde gece gözükebilen tek ışık, hasta
beklenen evlerimizdedir. Bizde en tjmitsiz hasta bile kendi
haline terk edilmez, Başkasının hakkını yemek,
yanımızdaki aç iken, siziİ karnınızı doyurmanız milli
ahlakımıza uymaz.
Bu gün dünyamızda yaygın şekilde bilinen bir
"Beyin yıkama - Brain wash" diye bir eylem vardır. Bizim
gazetelerimizde de sık sık bu deyimi içeren haber ve
yazlara rastlarız. Bu konuda çalışma yapanlar bu deyime
bazen "zorla inandırma" veya "düşünme reformu"
terimlerini de kullanırlar. Birçok konularda olduğu gibi, bu
ilginç konunun da doğuş yeri aslında "Çin" dir. Çince
aslında "Zor altında inandırma, şahsi etkileme" olduğu
bilinir
Beyin yıkama tekniğinin usulleri, birbiri arkasından
uygulama safhaları vardır. Tekniğin ilk safhası "şahsi
dengeyi bozma" dır. Ele alınan kişide bu denge öylesine
bozulmalıdır ki, bir daha düzelme imkanı olmasın. Beyni
yıkanacak kimsenin üzerindeki etkileme süresini kısaltmak
için ilk yapılan iş|em "onu liderden koparma" dır. Bununla
birlikte "yaşam şartlarını değiştirme ve zorlaştırma"
tertipleri de alınır. Böylece kişi, bizim konumuzda tutsak
asker, dayanıksız, psikolojikman her türlü telkine müsait bir
ortama getirilmiş olur. Bu operasyon, "aç bırakma, tedavi
etmeme, soğukta koyma" gibi çeşitli zorlamalarla sonuç
alınıncaya kadar sürdürülür. İstenilen şey, "istek ve
arzulara boyu n eğd irme" d ir.
Beyin yıkama tekniğinin bundan sonraki dönemi
ikram ve tatlı davranıştır. Çinliler bu safhaya geçerler. Bu
tür tatbikat, özellikle birinci safhada "boyun eğme"
d u ru m u n a g ren le rde daha f azla etki i ol d u ğ u bi n mekted r.
Yernekler arttırılmıştır. Yönetici ve muhafız görevlilerinin
davranışları değişmiştir. Sertliğin yerini tatlı muamele ve
şefkat almıştır. Adeta eski sert ve kaba insanlar gitmiş
yerlerine tam aksine koruyucu melekler gelmiştir. Bu
safhadaki tatbikatın amacı; dini, sosyal, her türlü manevi
inancın yıkılması ve esirde "Şaşkınlık ve sorumsuzluk"
yaratmaktır. Bu manevi yıkılış safhasında, yıkılan kişiden
gerekiyorsa ileride kendi ülkesine gidince baskı ve şantaj
için kullanılmak üzere yazılı belgelerde alınır.
Birleşmiş Milletler askerlerine yapılan bu uygulama
da derhal bekleneni vermeye başlar. Yapılan ikram ve iyi
muameleden herkes pek memnun ve mutludur, Bu
neticeler göründüğü oranda ikramlar artar. Yeni ve güzel
programlar uygulanır. Temsiller, sinemalar, geziler,
piknikler. Bu kez de her milletten askerde beklenen olumlu
etkiler görülmeye başlar. Her gün yeni bir gurup, şimdiye

Bu hal, bu tutum, yönetici kadroyu yani Çinli subay

komutanları hem kızdırmakta hem de ilgilerini
arttırmaktadır. İük operasyonda, rütbelerin kaldırılması
denemesinde diğer milletlerin ordularına mensup

ve

askerlerde bekleneni vermiş, Türk askerinde hiç değişiklik
olmamıştır. Özel olarak yetiştirilmiş uzman istihbarat
subayları getirilir. Yeni bir denemeye geçilir. Kafilenin
kıdemlisi olan yüzbaşımızı gurubun başından alıp
hapsederler. Türk esirlerin bundan sonra ne yapacaklarını
merak ederler. Bir hafta beklerler. Gözlemler yaparlar.
Durum değişmez. Çünkü yüzbaşıdan sonraki kıdemli
subay olan bir teğmen işi ele aimıştır, Yaşam biçimi
değişmeden sürmektedir.
Nihayet üniversitelerden psikolog, sosyolog ve
terbiyecilerden oluşan bir bilimsel araştırma ekibi getirilir.
Durumu bu sefer onlarla beraber inceleme ve araştırma
konusu yaparlar. Tek kişilik saç baraka içinde soğuk hava
şartlarında hapis hayatı geçiren yüzbaşıyı karşılarına
alırlar. Konuşturmak isterler. Konuşmamakta ısrar edince
ölümle tehdit edilir. Yüzbaş|nın cevabı basittir: "Boşuna
uğraşıyorsunuz. Aradığınız konuda Türk askerlerinin
tutumu benim kişiliğimle ilgili değildir. Benden sonraki
kıdemli komutayı ele alır. Hiçbir şey değişmez..."
Sorgucularn "onu da ölüme mahküm ederiz" şeklindeki
baskıları üzerine, subayımız konuyu biraz daha
derinlemesine şöylece açıklar: Olabilir, Bu size ait bir
sorumluluktur. Ama o subaydan sonra en kıdemli bir
astsubay ise o komutandır, Onu da alırsanız gra çavuşa

i
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taktiğinin sonuncu aşamasının uygulamasına sıra
gelmiştir: Uyuşturucu iğnelerle insanların bilinçaltını
etkilemek. Bu da çok eski bir Çin metodudur. Daha evvelki

uygulamalara mukavemet gösterebilenlerin hemen

hepsinin dilleri çözülmüştür. Sır olarak neleri varsa bülbül
gibi söylemektedirler. Psikologların deyimine göre bu gibi
laç tatbi katı ndaki nsan n bi inçaltı ndaki zay ıf taraflarıyla,
kuvvetli taraflarının iç mücadelesi başlar. Uyuşturucu
ı

i;
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mahrumiyet içerisinde yetişen Türk çocukları, bizim
her türlü imkan ve konforu vererek yetiştirdiğimiz
çocuklarımızla aynı şartlar altında, aynı sınavdan
geçtiler. Onlar Muaffak oldular. Tam gittiler tam olarak
geri dönmesini becerdiler. Bizimkiler birbirlerine
etlerini uzatmadılar. Birbirlerini korumasını bilmediler"
Yalnız kendileri için, bencillikle yaşamanın örneklerirıi
verdiler. Bu yüzden maddi kayıplarverdiler, Kızıllardan
daha sonraki dönemde de iyi muamele görünee
gevşediler, çözüldüler, Onların rejimlerini beğendff*r:
Ailelerini, vatanlarını unutup, oralarda kaldılar, Nedir
bu Türk'ün çözüImeyen kuvveti; gücünün sebebi?

beğenirler hatta hayran olurlar.
Bu tatlı tatbikatta da tavır değiştirmeyen bir asker
gurubu vard r: Yine Türkler, Bizimkilerin inan ışları nda hiçbir
değişme olmaz. Lidere ve birbirlerine daha faz|a sokulurlar.
Aylar hatta yıllar geçmektedir. Artık beyin yıkama

i
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"Anadolu bozkırının ortasında doğan, binbir

kadar yanlış tanıtılmış olan bu rejimi yani Komünizm'i
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Nedir bu bizim cemiyetimizin zayıflığının,

l

maddeler zayıf karakterleri çabuk çözer. Bir insanın
doğduğu günden itibaren anasından aIgıladıklarıyla
başlayarak okullarda ve mesleki çevrede verilen ahlak,
davranık eğitimi, yani manevi değerlerimizdeki artış
oraninda elde edilmiş bir manevi gücümüz vardır. Buna
uzmanlar "Süper Ego" demektedir. Bunun kuwetli oluşu

çü rüklüğün ün

sebebi? Vb... "

L/AFoRizMALAR
HASAN TÜLKAY

nispetinde yapılan ilaçlara karşı da mukavemet artar.

Bu üçüncü operasyondan da diğer milletler çok

etkilendikleri halde bizimkilerin şuur altından sert bir direniş
gösterdiğigörülür" Yine sırvermezler. Ben işin bu noktasını
değerlendirmeye ve ölçüye vurmaya kendimde bir yetki

*Adalet ve hakkaniyet duygusu
çatlamış bir cemiyette barış
ve kardeşlik de yaralıdır.

göremiyorum. Daha derinliğine inceleme yapılmasını
bütün psikologlarımızdan ve hekimlerimizden özellikle

"Eğitimci sıfatımı besleyen kabiliyet sahalarımı nakde
tahvil etmeyi hiç düşünmedim; düşünsem de
beceremezdim herhalde...
*Bana en yakın hissettiklerim bile yaşadığım
çelişkili acıiarı

istirham ediyorum.

anlamaktan uzak,..

*Kalemim vicdanımın sesidir. Resmi sipariş haricinde

yazarken onaylamadığım tek cümlemin bile

bulunmayışından müftehirim.

*Zaman içinde insanlara, olaylara farklı nazarlardan
bakışım doğru anlama çabamdan kaynaklanıyor. Hükürn
vermenin kolay, anlam anızzor olduğunu biliyorurn.
-Dünyaya daha söylenecek sözü olduğuna inananlar için
boşa geçen her saniye etinden bir parçanın cımbızlanması
gibi azap vericidir.

*Daha okunacak okunmaya değer, güzel yazı|mış o kadar
kitap var ki; okudukçayazmaya istekve cesaretim kırılıyor.

*Millet ve milliyetçilik idrakinde bile ortak algı

oluşturamadıysak, nasıl millet olacağız?.. Son günlerde en
çok beynimi tırmalayan bu soruya tatrninkör bir cevap
bulamamanın sıkıntısı ile bunalıyorum.
-Öfkeyi, hiddeti,
şiddeti, nefreti kabartan siyasi üsluptan
kaçınmadıkça, "millT birlik ve beraberlik" idealimizin boş bir
hay6l olarak kalacağ ndan korkuyorum.
"Kimin söylediğine mi bakacağız, ne söylendiğine mi?..
Sözünü özünde yaşamayanın en asil kelimeleri bile kirletip
değersizleştireceğinden endişe edilir.
*Haymatlozluğun ne korkunç bir ceza olduğ.unu Paris'te
pasİportumu çaldırdığımda fark ettim. İnsanoğluna
yapılabilecek en ağır beddualardan birisi de "Allah seni
vatans ız, bayraks ız, ki ml iksiz b raks n"d r.
-MilIiyetçilik her
şeyden önce kendi kimliğine bir özsaygıdır. Kendine saygısı olmayanın başkasına saygı
duyması, ya da muhatabından saygı beklernesi ne kadar
mümkündür?
"Sanat eseri milli bir kökten gelen ortak insanlık dilidir.
Dostoyevski Rusça, Victor Hugo Fransızca, Yunus Emre

1953 te kuzey-güney savaşı sona erer. Mütareke
görüşmeleri başlar, Ama esirlerin iadesi işlemi kararı
verilmez. Böylece esaret hayatı taraflarda 4-5 yıl sürer.
Değişim başlayınca, yeni ve diğerlerine benzemeyen bir
tutum gösterir. Türk esirleri, Türk gurubu, kıdemlileri olan
yüzba§ının komutasında bir askeri birlik havasında güneye
beçer ve tugaylarına iltihak ederler. Diğer ülkelerin esir
Oüşen askerleri arasındaki maddi kayıplara ilaveten,
manevi kayıplar da vardir. Oldukça büyük sayıda, bilhassa
çoğunluğu Amerikalı olmak üzere anavatanlarına dönmeyi
İeddederler. Artık inandıkları yeni rejim içerisinde Komünist
insanlarolarak Kızıl Çin'de yaşamayı tercih ederler.
İşte Amerikan "Mc Call" dergisi bu serüveni,
kahramanlarının isimleriyle, tarihleriyle oldukça ayrıntılı

ı

ı

olarak anlatır. Sonunda da Amerikalı ana

babaya,
hitap
eder;
sertçe
pedegog, psikolog ve sosyologlarına
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Türkçe yazsa da evrenseldir.

"Her yeniden, yenilikten bir iyilik, bir müjde beklemek
insanlığın ortak zaafı... Çünkü bazen kit|eleri perişan ve

Çanakkale Afyon Yemen
Hatta Kore'lere giden
Benim atam, senin deden
Ver elini gardaş bana

pişman eden gelişmelerde bir"yenilik"Ie başlamıştır.

"Ümit, saadetin ön-giriş kapısıdır. Umudunu kaybeden
mutluluğu aramasın boşuna.,.
*Allah'tan urnut kesilmeyeceğine göre; hiç değilse,

Sevgiyle düze|ir her iş
Sevgiyle yeşerir barış
Yoksa felökettir gidiş
Ver elini gardaş bana

Kafdağ ı'n n ard ndaki umudu muz mahfuz kalsı n.
*Daha güzel bir dünya hayalimizi besleyen umudumuz,
umutlarımızın kışkırttığı yeniiikler, değişimler olmasa
ı

ı

yerimizde sayardık. Yerimizde saymak

mı,

yetişemediğimiz doyumsuz arzuların peşinde koşmak mı
daha insanca; o da ayi,ı bir mevzu.."
*Yılbaşı, yol başındakiIerin ümitlerini, hayailerini
tazelerken ; yol un sonu nu görenleri de hüzü n lend iriyor.
*Takvimden kopan her yaprak, hafif bir rüzgdrda dalından
düşen sarı yaprakları gözünüzün önüne getiriyorsa;
göniünüz de hazan mevsiminde demektir...

Korku zulüm savaş bitsin
Yürek|erden korku gitsin
Allah bize yardım etsin
Ver elini gardaş bana

Mevlanalar yunus bizim
Veysel baba gönül gözüm
Neşelensin dertli sazım
Ver elini gardaş bana
Fitne fesat tahrik dıştan
Bölmek istiyorlar içten
Düşman memnun bu gidişten
Ver elini gardaş bana

Kendimize güvenelim
Geleceğe yönelelim
Dışa karşı bilenelim
Ver elini gardaş bana
Ayak uyduralım çağa
Biz de çıkalım uzaya
Kanmayalım sola sağa
Ver elini gardaş bana

VER ELİNİGARDAŞ BANA

Ana baba evlat bacı
Kurşunu zehirden acı
Giyinelim sevgitacı
Ver elini gardaş bana

HASAN TÜLKAY
Bu ayrılık neden böyle
Ver elini gardaş bana
Var mı makul sebep söyle
Ver elini gardaş bana

Astığın kim kestiğin kim
Öfke şiddet kustuğun kim
Haksız yere küstüğün kim
Ver elini gardaş bana

Anadolu'm doğu batı
Töresi bir, bir hayatı
Açık olsun yurdun bahtı
Ver elini gardaş bana

Göçüyor bel direğimiz
Kan ağlıyor yüreğimiz
Bir çağ açalım tertemiz
Ver elini gardaş bana

Kavga döğüş kin getirir
Huzuru barışı götürür
Ayrılık bizi batırır
Ver elini gardaş bana

Hasan hocamdan dilek|er
Boşa gitmesin emekler
Birleşsin eller bilekler
Ver elini gardaş bana

Kardaş deyip el uzattım
Koklayalım gül uzattım
Defnelerden dal uzattım
Ver elini gardaş bana
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DA pARLAvAN AN TALyA

(Charles Fe]lows-1 841'den devam)

Kasaba, küçük ama temız ve bu ülkeden gördüğüm tüm kasabalardan daha uygun bir yer
yerleşmek için... Çıktığım yürüyüşten çiçeklerle yüklü döndüm ve şimdi de kendime, tanımadığım
türlerin resimlerini çizme şeklinde cehalet cezası verdim. Zor bir ceza, çünkü bunların çoğu
İngiltere'de ancak ısıtmalı seralarda görülüyor. Burada çok yaygın fundalardan biri de limon ağacına
benzeyen çiçekli çok güzel bir ağaçtır. İrislerin çok çeşidi var ve en yaygını da çok sık görülen beyaz
renklisi, genelde bir sap üzerinde tatlı kokuiu üç çiçeği bulunuyor; saiep otu da var, kuş otunun ve
sarımsağın birçok çeşidi var; hele sarımsağın gümüşi, çiçekleri, çevresini saran yeşille çok zarif bir
tezat oluşturuyor. Bu ülkedeki bitkiler doğal olmalı, çünkü özellikle yetiştirdiklerini görmedim ve
burada da bahçelerde portakal, incir ve asma yetiştiriliyor ki, kanımca, güzellikleri veya meyvesinden
ziyade altlarındakisedirlere sağladıkları gölge için yetiştiriliyor. Hemen kasabanın çevresindeki tarım
yapılan küçük arazibu mevsimde ürünle dolup taşıyor. Şeker kamışı burada sebze olarak yetiştiriliyor
ve Türkler tatları n ı onunla pişiriyor,
Beni misafir eden ailenin ı.eisi, herhangi bir başka ülkede de centilmen addedilirdi ve eşi de
oldukça hanımefendi. Beş oğul, iki kız evladı, üç erkek ve dört kadın hizmetli ve iki kölenin haricinde
bir de benim emrime verilen hizmetli var... Çok zarif olan evin hanımı, yetişkin çocukların annesi
olmak için çok genç görünüyordu... Hanımın başlığı, değeri '150 sterlini aşan Türk altın liralarıyla
donanmıştı; kısmen alnı örtüyor ve yanlardan aşağı sarkıyordu; altın liralar balık pulu şeklinde
dizilmişti; boynundan aşağı inen, yine liralar asılı zincirin en ortasında ise daha büyük bir lira vardı.
Çocuklarda da aynı zengin süsler teşhir ediliyordu; hatta kucaktakinin altın liralardan oluşan bir
miğferivardı sanki...
T.A.B. Spratt - E.Forbes_l847 "Adalia KüçükAsya'nın güney kıyısı üzerindeki en büyük ve
en önemli kenttir. Oldukça hatırı sayılır bir ticaret yeri olmasına rağmen, bizim uğradığımız dönemde
ne Avrupalı herhangi bir devletin orada oturan temsilcisi vardı, ne de kentte yaşayan tek birAvrupalı
tüccar bulunuyordu. Ticaret, Babıöli'ye bağlı, rahatsız edilmeden zenginiiklerinin keyfini çıkaran,
varlıklarıyia orantılı evlere ve kurumlara sahip az sayıda zengin Asyalı Rumların tekelindeydi,
Adalia'nın nüfusu on üç bin kadar olup, bunların üç bini Rum'dur. On cami ile bazıları eskiliği ya da
güzelliği nedeniy|e ilginç olan yedi kilise vardır. Evler ve surlar buranın eski kapsam ve öneminin

göstergesi olan birçok kabartma, sütun ve yazıtlı mermer parçalarını içerir. Kentin dışındaki
mezarlıklar bile, önemli, pahalı büyük yapılardan arda kalan mermer kırıkları ve sütunlarla genelde
olduğundan daha çok doludur. Bu kalıntıların tarzı her zaman Roma olup, Attaleia'nın kuruluşuyla
uyulan birtarihten kalmadır..,

Kenti çevreleyen surlar çoğunlukla çağdaş yapılar olup, eksiksiz durumdadır. Biri ya da ikisi
dışında, kulelerin üstü karaya yönelik toplarla donatılmamıştır; kentteki evlerin bahçeleri ya da

avluları surun iç yüzüne dayanmakta, ancak savunma kusursuz bir görünüşünü sağlayan sur
siperlerinden ya da korkuluklarından incelenebilir durumdadır, Dıştan, surlar bir sulu, bir de kuru
hendekle çevrilidir; bize öncekinin yanı başında bazı yazıtların görülebileceği söylenmişti. Bunlar
arasında ören yerinin sözel kanıtlarını bulmayı umarak, oraya giriş izni almak için, neredeyse
ayrılışımıza kadar bazı çabalarda bulunduk, ancak beklenemeyen biryardım sonu dileklerimiz yerine
gelinceye kadar başarılı olamadık. Eşyalarımızı kent dışına göndermişken, son bir umutla, siperlerin
baştopçusunu aradık. Birtopçu eri,limanayönelikdörtpirinçtoptan oluşan küçükbirtören bataryası
arasından bizi onun makamına, yani nöbetçi odasına götürdü. Ancak zabit, Paşa'nın huzuruna çıktığı
için yerinde yoktu. Kılavuzumuz, askeri va|inin top bataryasına bakan evinin haremindeki kafesli bir
pencereden bizim ne aradığımızı sorgulayan bir sesle geri çağrıldığı zaman, biz düş kırıklığı içinde
hanımıza dönüyorduk. Konuşan kişi valinin hanımıydı, Paşa'nın iki gündür yalvarışlar karşısında
bağışlamaya çekindiği dileğimiz, onun emirleriyle bir anda karşılanmış oldu. Evlilik borusu, kendi
ülkemizde olduğu gibi, Türkiye'de de onun gerçek sahibi tarafından öttürülmektedir. Kafese doğru
dönerek, batılı beceriksizliğin üstesinden gelebileceğimiz ölçüde saygılı ve incelikli bir selam vererek
minnettarlığımızı anlatmaya çalıştık. Yazıtların varlığına ilişkin bilgi doğru çıktı..."
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