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Değerli NEVZU H U Rdostları
Temmuz 201'l sayımızla karşınızdayız. Yaz sıcaklarının arttığı bu günlerde, dergimizi Akdeniz'den esen meltem
;

ferahlığı içerisinde okuyacağı

n

ızı.ümid ediyoruz.

22. sayımız, Ali DEMİREL'in AYLARDAN ALPASLAN isimli yazısıyla baş|ıyor. Özellikle ağustos

ayının
isimlendirilmesinde Türk tarihindeki hadiselerin ön planda olması gerektiği düşüncesiy|e başlayan yazı, daha sonra; resmi
kayıtlara da geçmiş olan ama çeşitli kişi ve gurup|arca türlü yorum ve tenkitlere uğrayan bir konuyu, kendi yorumunu

i

katmadan, be|geler ışığ ında okuyucunun kanaatine bırakıyor.
Geçen sayımızda bilmeden maruz kaldığımız nahoş bir duruma bu sayımızda açıklık getiriyoruz. DÜZELTME VE
TEKZİB başlığıyla sunduğumuzbu yazıyı okuyunca sizlerin de üzüleceğinizden eminiz. Bir daha böylesine çirkin bir durumu
yaşamamayı ümid ediyor, BAŞ1M GÖZÜM ÜSTÜNE unvanlı şiiri, gerçek sahibi olan Şevki DİNÇAL'ın imzasıyla ve doğru
hal iyle tekrar yayı nl ıyoruz.
Oğuz ÇETlNOGLU ve Mehmet Şadi POLAT imzasıyla ve DERGILER DERYAS/NDAN üst başiığı ile sürdürülen yazı
serimizin bu sayımızdaki konusu TÜRK EDEB|YAT| DERGISI .1972 ytında merhum Ahmet KABAKLİ öncülüğünde yayln
hayatına giren dergiyiyakından tanımak isteyenlerin buyazıyı okumalarını öneririz,

ANDAÇ yazısına; FELEĞİN GÖLGESİYDİ GÖRDÜĞÜM başlığını koymuş. Çok sık rastlanmayan ama zaman

zaman, parlayan bir ışık gibi ortaya çıkan, iki gönülyoldaşının buluşması nasıl olur? Sanırım okuyacağınız gibi olur...
MustafaAKBABAyazısının başlığına; BiRFlSlLTlDABizDEN oLsUN isrroixOemiş. Küçücük, birfısıltıamaTürk
Edebiyatını ve Türk Sanat Müziğini yakından ilgilendiriyor!..
Ramazan KAR'ın; K\DEML| T1PÇU YÜZBAŞ| MUSTAFA ERTUĞRUL AKER adını taşıyan yaz|sl, 4. Bölümüyle bu
sayımızda son buluyor. Askerlik hayatı başarı|arla geçen ama maalesef çok tanınmayan bir komutanı NEVZUHUR
okuyucularına sunmuş o|manın mutluluğunu yaşıyoruz.

DahaönceMustafa AKBABAveAliDEMiRELilemü|ökatyapmışolanMehmetERÇINbudefaANDAÇilebiraraya
İtr SOUarr başlığı altında sunulan bu yazıyı okuyunca, aralarında neler konuştuklarını

geliyor. BEKİR KARA (ANDAÇ)

öğreneceksiniz.....
Ve Bolat UNSAL'dan DERlNLlKLER şiiri
Yaprakların sararmaya başlayacağı eylül ayında tekrar buluşmak ümidi ile hoşça kalın,

ffiYffilH{JR

AYLARDAN ALPASLAN
ALl DEMlREL
Büyük millet|er, yetiştirdikleri büyük deviet adamlarını
unutturmamak için onun adını ve sanını yaşatmanın yollarını
araştırır|ar ve de bulurlar. Bu amaçla kullanılan bir kişi adı ilgi
çekici örneklerdendir, bu kişi Ağustos'tur! Bilindiği gibi miladi
takvime göre yılın sekizinci ayına 'ağustos' denmekte. Ağustos,
Roma İmparatorluğu ordusunun başarı ı komutanları ndan biridir.
l

Yılın sekizinci ayında kazandığı zaferler göz önüne alınarak
sekizinci aya onun adı verilmiş, Romalılara göre mutlaka hak
etmiştir. Amaaa! Bütün dünyanın, sekizinci ayı onun adıyla

anması gerekir mi? Bence HAY|R!., Olabildiğince tarafsız olarak
şunu belirtmeliyim; yılın sekizinci ayı, orduların ve de
komutanların başarıları ile adlandırılmak gerekirse bu .onur
kesinlikle Türk Milletine yaraşır. İsteyen araştırır ve görür. İlginç
olan şu ki; bunu yabancılar bile fark eder ama bizdeki baztkafalar
görmezden gelir... Bu konu bizim aklımıza gelmez mi? Tabii ki
gelir. Türk Milleti büyük millet; Türk dünyasında, aydınlanmış ve
çevresini aydınlatan (ışıman) bilge kişilerimiz ve devlet
adamlarımız öteden beri vardı ve var olacaklardır. Bunlardan birisi
de Türkmenistan'ın merhum devlet başkanı Türkmenbaşı'dır.
Yetmiş yıllık esaretten sonra kurulan devlette; kısa zamanda çok
önemli işler yapmıştır. lşte yaptıklarından biri: Yılın ay adlarını
Türk Kültürü doğrultusunda değiştirmiş,

sekizinci aya da ALPASLAN adını vermiştir. Bazı ka'falara
duyurulur!..
Yukarıda değindiğim konuda yazılacak çok şey var. Ama
bu sayımızda size yine sekizinci ayda meydana geldiği iddia

edilen, Türk tarihini elbette ilgilendiren bir olaydan bahsetmek
istiyorum. Sözünü edeceğim olay için dikkat ederseniz 'iddia
edilen' dedim. Çünkü okuyacağınız olayla ilgili
bir yorum yapmayacağım, kendime özgü herhangi bir görüş veya
kanat beiirtmeyeceğim. Yorum ve kanaat tamamen size ait
olacak. Olayın olduğu yer Çanakkale, tarihi 'l2 Ağustos 1915.
Durumun iyi anlaşılması bakımından, ilk baştan Çanakkale
savaşlarının sürdüğü o günlerde, orada durum ve ortam nedir?
Kısaca bir bakalım, tarihi verilere göre: İngilizler ve Fransızların

öncülüğünde oluşturulan birleşik ordu

ve

donanmada

sömürgelerden gelen askeri birlikler de hesaba katıldığında pek
çok milletten, savaş kabi|iyetleri yüksek askerler toplanmıştı.
Oluşturulan birleşik kuwetler,o günün koşullarında dünyanın en
büyük askeri gücü durumundadır. Ellerindeki donanma ise; gemi
sayısı, teknolojisi ve ateş gücü bakımından dünyanın en güçlü
birleşik donanması durumundadır. Silah ve para harcama
konusunda hiçbir sorunları yoktur. Mısı1 ü|ke olarak ve de önemli
limanları dahil her yönüyle bu birleşik devasa ordu ve
donanmanın üssü, yığınak hatta talim yeri durumundadır. Beri
tarafta Ege adalarından istediklerini üs olarak kullanmaktadırlar.
Kullandıkları silahların teknik üstünlüğünün yanı sıra çok iyi
eğitilmiş yüzbin|erce askere sahiptirler... Bu arada Türk tarafının
durumu, bilindiği üzere; donanma yok sayılacak kadar az gemiye
sahip. O az sayıdakiler ise eski teknoloji ile yapılmış, yıpranmış,
ateş gücü çok zayıf, hasılı düşman donanmasının karşısına
çıkacak durumda bile değil. Hal böyle iken, ayrıntısı herkesçe
bilinen savunma sonucu düşman gemileri Çanakkale boğazını
geçememişlerdir. Ne kadar zorlasalar da geçemeyeceklerini de

anladıklarından ötürü, karadaki Türk topçu tabya|arını e|e
geçirmek ve devamında, kendilerince asıl önemli o|an İstanbul'u

karadan ele geçirmek için yeni bir saldırı başlatılmıştır. Söz
konusu saldırıda, çıkarmanın nasıl başladığı, nasıl karşılık

gördüğü sanırım herkesçe malum. Bu konuda özet olarak da olsa
yazmayacağım...
Kocaçimen ve civarını ele geçirerek kendisine yol açmak ve
devamında Istanbul'u işgal etmek isteyen, bu amaçla çok büyük

bir çıkarma harekOtına başlayan düşman, hücum ettiği her
cephede özel|ikle de Anafartalar ve Conkbayırında karşılaştığı
Türk savunmasıyla şaşkına dönmüştür. Böylesine muhteşem bir
savunmayı hiç beklemedikleri belliydi.
Birleşik düşman ordularının başkomutanı Sir İan
Hamilton, Kendi ülkesi olan ve de savaşın başını çeken

İngiltere'den yeni askeri birlikler istedi. Türklere dü§manlİgı ile
gözünü kan bürüyen o zamanki İngiliz başbakanı, başkomutanın

bu yardım çağrısına hemen karşılık vermiş, Mısır'dan hatta
lngiltere ve sömürgelerinden yeni askeri birlikler göndermiştir.

Çanakkale'ye gönderilen askeri birliklerden en dikkat çeken biriik,
Ingiliz Krallığının özel birliği idi. Bu birlik iyi eğitilmiş, çok bakımlı,
özel donanımlı askerierdi; o kadar ki giysilerindeki düğmelerde

bile kendi birliklerinin adı yazılıydı. Norfolk askeri

birliğini

oluşturan bu seçkin askerler, İngiliz Krallığının özel askerleri
oiduklarından, onların savaş alanına gelmesi, diğer askerleri
savaşa vezaferkazanmaya teşvik edecekti. Bu bidik daha karaya
çıkışında özel ve coşkulu birtörenle karşılanır.
Şimdiiii. . . Olanların olduğu güne ge|elim. Gelişmelerden
anlaşıldığı kadarıyla: Düşman kurmayları, Türkleri yenmek ve
lstanbul'u işgal etmek için, kendilerince çok özel bir saldırı
tasarlarlar. Daha henüz gece olduğunda yani 11 Ağustos'u 12
Ağustos'a bağlayan gece; 54 ncü Tümen, Türklere karşı saldırı
yaparcasına sürekli hareket ha|inde olacak, tüfek ve makineli
tüfek atışları hiç durmayacak, böylece Türk askerlerinin uyuyup
dinlenmesi engellenecek... Gündüz olunca, 54 ncü Tümen geriye
çekilip yerine; gece boyunca uyuyup dinlenmiş olan 163 ncü
Tümen Hücuma geçecek. Türk askerleri yorgun ve uykusuz
olacaklardı ama yine de korkuyorlardı. Baskın şeklinde
gerçekleştiriiecek saldırının mutlaka başarılması gerekiyordu. Bu
saldırıdan kesin sonuç alınabilmesi için 60 numara|ı tepede
(sonradan'Bomba Tepe' adını almıştır) konuşlandırılacak bir birlik
sayesinde Türk|er çapraz ateşe alınma|ıydı. Böylece, yorgun ve
uykusuz Türk askerleri çapraz ateş altında sıkıştırılarak cephe
yarılacaktı. 60 nolu tepe, ne Türklerin elindeydi ne de düşmanların
elindeydi, ara bölgedeki askersiz alanlardan biriydi. Pekiii.,, 60
numaralı tepeye hangi birlik konuşlanmalıydı! Tarihe geçecek
olan böylesine şerefli bir görev elbette İngiliz Krallığına ait özel
birliğin olmalıydı, Ö/e de olur yani bu önemli görev, Albay
Beauchamp' ın komutanlığında 16 subay ve 250 askerden oluşan
toplam 267 kişilik bu özei birliğe verilir. Türklere karşı kazanılacağı
düşünülen kendilerince muhteşem zaferin onur birliği olarak

tarihe geçmeyi uman kraliyet özel askeri birliği, aldığı emir
üzerine; 1915 yılının'l2 Ağustos günü sabah saat 08 sularında
harekete geçer. 60 nolu tepeye tırmanmak için öncelikle Kayacık

deresinden geçilmesi gerekmektedir. Bu arada, Anzaklardan
oluşan (Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri) bir keşif timi,
gözetleme ve istihkam için keşif yapmak üzere
görevlendirilmiştir. Söz konusu gözetleme timi, 60 nolu tepeyi ve
Kayacık dereyi iyi gören ve de daha yüksek olan bir tepede
konuşlanırlar.

Buraya kadar durum böyle, pekiyi sonra ne olmuş? Bu

sorunun cevabını biz Türkler vermiyoruz, veremiyoruz çünkü
bilmiyoruz. Olay günü gözetleme görevi yapan Anzak|ar'ın
tespitlerine bir bakın:

"12 ağustos 191i'de meydana gelmiş garip
olayların bir dökümüdür. Bu olay, savaşın en şiddetli
anlarında, gün ışığında Anzak Suvla koyu, 60.tepe'de
meydana geldi. Gün ağarırken, gök berraktı, görünürde 7
veya 8 tane birbirinin tıpkısı, ekmek somunu biçiminde bulut
vardı ve 60.tepe'nin üzerinde duruyorlardı. O sırada,6 veya 8

kilometre hızda esen bir meltem olmasına rağmen, bulutların
ne şekli, ne de yerleri değişiyordu. Tepenin 150 metre kadar
üzerinde duruyorlardı. Bu bulut kümesinin tam altına gelen
yerde, aynı biçimde bir bulut daha vardı, yaklaşık 250 m,

uzunluğundaydı ve çok yoğundu, yapsı sanki katı madde
gibiydi ve lngilizler'in bulunduğu savaş yerine 1 km kadar
uzaklıktaydı. Biz, 60,tepe'ye göre 90 metre daha yüksekte
olduğumuzdan olayı üstten görebiliyorduk, bulutun rengi
diğerleri gibi açık griydi, dere yatağına doğru ilerledikten

sonra yere kadar indi, bu arada Nortok askerlerinin
60.tepe'ye doğru yürüyüşe geçtiklerini ve duraksamadan
alçalmış olan bulutun içine girdiklerini gördük. Ama bulutun

içinden çıkan hiç kimse olmadı, Bu taraftan buluta girmeye
devam eden askerleri görüyorduk ama öte yandan kimse
çıkmıyordu, askerlerin sonuncusu da görünmez olunca,

bulut yükünü alınca yerden yükselerek yukarda duran

diğerlerine ulaştı, O ana kadar yukardaki bulutlar ilk andaki
gibi yerlerinde duruyorlardı, yerden kalkan bulut, onların
hizasına geldiğinde hepsi birden kuzeye doğru gitmeye
başladılar ve üç çeyrek saat sonra gözden kayboldular,..
aşağıda imzası ve adresleri bulunan bizler, anlattığımız bu

olayın kelimesi kelimesine doğru olduğunu beyan ederiz.."

Felix Reichardt: Kijnye no: 41 65, Adres: Matata, Plenty köıfezi,
Robert Neynes; Künye no: 13416, Adres: 157 King Street,

Cambridge

Joseph Newman: Adres: 75 Freyberg Streef, Octumoctai,
Tauranga,

Yukarıda

ad

ı geçen Anzak askerleri

sonradan

araştırılmış; her üçünün de Çanakkale savaşına katıldıkları, olay
günü de gözetleme yerinde görevlendirildik|eri askeri kayıtlardan
anlaşılmıştır. Bu askerlere, ölmelerinden önce basın tarafından
olayın doğruluğu sorulduğunda; yazdıklarının kesinlikle doğru
olduğunu herkesin önünde beyan etmişlerdir.
Çanakkale savaşları öyle sıradan savaşlara hiç ama hiç
benzemiyor. Pek çok ülkeden getirilen ordulardan ve dünyanın
en büyük birleşik donanmasından oluşan devasa askeri gücün
başkomutanı olan Sir lan Hamilton'un, kaleme aldığı şu
hatıratına bir bakın., ".., Dün gece korkunç bir rüya gördüm.

Aslında bu bir rüya değil k6bustu. İmroz'da istirahata
çekilmiştim. Birden kendimi Hellespontos (Çanakkale
boğazı) kıyılarında buldum. Boğazımdan demir bir kıskaç gibi

sıkan sert bir el, beni suyun dibine doğru batırıyordu! Sular
başımı aşmak üzereydi, Boğulmak üzereydim. Kendime
geldiğim zaman ter içindeydim ve titriyordum. Çadırımda

yabanq birisinin varlığını hissediyordum. O meşum

(uğursuz) şey uzun süre sanki yanımdan ayrılmadı! Şimdiye
kadar böyle korkunç bir şey yaşamamıştım, Gelibolu'nun
meşum (uğursuz) bir yer olduğu fikri kafamda yer etmeye

başladı. Yaşadığım hadisenin etkisinden saatlerce
biz bu topraklara daha gelmeden

kurtulamadım. Sanki
a

"
Savaş sonrasında, 1919 yılında İngilizler Türklerden

kı beti m i z ka ra rl a ştı rı l m ı ştı,

Norfolk askeri birliğinin akıbetini sorarlar, ısrarla askerlerini ölü
veya diri istemektedirler. Bu isteklerini resmiyete de dökerler. Türk

tarafının verdiği resmi cevap: "Türk ordusu ne onları esir
etmiştir, ne de ölüm kayıtları vardır. Hiçbir şekilde, bu
askerlerle iIgili bir bilgiye sahip değildir," Çanakkale savaşları

boyunca her cephedeki, her çarpışmadaki olan|ar Türk
subaylarınca rapor edilmiş. Kendi kayıpları, ölü ve diri ele geçirilen
düşman asker sayıları ve rütbeleri, ele geçen silahlar hatta
mermiler bile rapor edilmiş. Ama İngiliz Krallığının özel askeri
birliği hakkında hiçbir bilgi olmadığı gibi 12 Ağustosta 60 nolu
tepede bir çatışmanın olduğu da yazılmamış. Türk tarafında o
bölgede 'l9 ncu Tümen komutanı Mustafa Kema| vardır.Yazar
Rüşen Eşref Ünaydın, 193O yılında yazdığı 'Anafartalar
Kumandanı Mustafa Kemal ile mi.jlakat'adlı kitabında; bir soru
üzerine Mustafa Kemal şöyle diyor, "'8 Ağustos'da düşmanın
yaptığı taarruzdaki kaybı büyük oldu... Şimdi gelelim 13 Ağustos
savaştna. Ondört Ağustos'a kadar olan günlerde olan
hadiselerden bahse lüzum görmüyorum,,," demiştir.
Anlaşılacağı gibi Türk tarafının 12 Ağustosta Norfolk birliğinin
başına gelenlerden haberi bile yoktur çünkü onlarla karşılaşıp
savaşmamışlar... İngilizler sadece resmi yazışmalarla

kalmadılar, ne de olsa İngiliz Krallığının özel birliği yok olmuştu.

Ekip halinde Çanakkale'ye gelerek yerinde

araştırma

yapmışlardır. 60. tepeyi adeta santim santim araştırmışlar. Özel
birliğe ait bulabildikleri tek şey; üzerinde Kraliyet özel birliği

askerlerinin giysilerinde bulunan

ve

birliğin adı

yazlı

bir

düğmeden ibarettir. Tabii ki o düğme, özel birliğe ne olduğunu
açıklamaktan çok uzak... Sonraları bu konuda çeşitli fikirler hatta
dedikodular üretildi. 60. tepeye yakın bir köyde cesetler
bulununca, bunların İngiliz Kra|iyet özel birliğinin askerleri olduğu
gibi varsayımlar ileri sürüldü. Ama ceset sayısı, özel birliğe göre

çok azdı, üstelik onların Norfolk askerlerine ait olduğunu gösteren
hiçbir emare yoktu. Söz konusu özel birliğe ait tek ve gerçek kanıt,
60. tepede bulunan ve üzerinde bir|iğin adının yazılı olduğu
düğmedir. Demek ki bir|ik Kayacık deresinden 60. tepeye
tırmanmış, hepsi bu kadar! Sonuç olarak, Norfolk askeri birliğinin

akıbetini açıklayacak, halta az da olsa tahmin yürütülebilecek
hiçbir kanıt yok...
Durum bu şekilde esrarını korurken 1965 yılında İngiliz
askeri arşivlerinden sansürün kaldırılması üzerine bu konu ile ilgili
yeni resmi belge ve bilgiler ortaya çıkmıştır., ",.. Türk direnişi

yok gibiydi, bu arada Nortok Taburu'nun Komutanı Albay
Beauchamp'un 16 subayı ve 250 kadar askeriyle birlikte
ilerlediği haberini aldım, Ama sonra hiçbir haber alamadım,
kayboldular, hiçbir haber gelmedi ve hiçbiri geri dönmedi.,."
Bu satır|ar Sir İan Hamilton'un İngiliz Savaş Bakanı Lord

Kitchener'e gönderdiği günlük rapordan. Bu askeri rapor, İngiltere
Savaş Tarihi belgeleri a.rasında"
Dahası var: lngiltere Savaş Tarihi Arşivi olan "Official
History" de Norfolkaskeri birliği konusu ele alınmakta ve bu resmi

belgede aynen şöyle yazılmış,, ".,. mevsimsiz ortaya çıkan bir
sis tarafından birliğin hepsi yutuldu, bu sis, güneş ışınlarını

güçlü bir biçimde yansıtıyordu hatta topçulara hedef
gösteren gözcülerin gözleri kamaştı ve top ateşi kesildi. Bu
250 askeri bir daha ne gören, ne de duyan oldu .,,"

İşte miladi 1915 yılında Alpaslan aynın 12 nci günü
kuşluk vakti; askeri tanıklar, tanıkların raporları ve resmi belgelere

göre, meydana gelen çok ilginç bir olay!.. Soru şu;

İngiliz

gibi bu konuda, en azından şimdilik herhangi bir

yorum

Krallığının 267 kişilik özel birliğine ne oldu?.. Ta baştan yazdığım

yapmayacağım, fikir ve kanaat ileri sürmeyeceğim. Bu sorunun
cevabını, düşünün ve Sizverin...

üzere,yüzlerce şiirim, gazetelerde,dergilerde yayımlanmış ve

d eği şi k şi i r

sitele ri nd e ye r al m ı ştı r. Say ı sı n ı bile

iyoru m,7 0 kada rı

m

TRT denetiminden geçmiş,belki 500 e yakın şiirim,kıymetli
bestekörlar tarafından bestelenmiştir.Aynı zamanda hem
MESAM,hem de İLESAM üyesiyim.Derginizin 21 . sayısında
Malüm kişi adıyla yayımlanan şiir ,birinci baskısı Nisan 2001
yılında,ikinci baskısı Mayıs 2004 yılında AYDÜŞÜ Yayınlarından
çıkan "ERTELENMİŞ DÜŞLER" kitabımın ,12 ve 13 İayfatarında

yer almaktadır,Bu kitap aynı zamanda ',SNB 9Z5-6954-14-0

sayısıyla kültür Bakanlığında kaydı bulunmaktadır.Bütün bunları
bilginiz olsun diye yazıyorum.Başka bir amacımın olmadığını

bilmenizi isterim,
Derginizde yayımlanan "Başım Gözüm Üstüne" isimli
şiirin, bir başka özelliği de,yıllar önce Şair,Yorumcu,Televizyoncu

ve Yapımcı Sayın Bedirhan GÖXÇE'nin şiir atbümünde yer
almasıdır,Bu şiirin adı aynı zamanda,çıkan Şiir albümünün de
adıdır.llk klibini de Sayın Gökçe ,bu şiire çekmiştir.Bu nedenle çok

bilindiğini ve sevildiğini söylemek isterim,H6l böyle
iken,tanımadığım ve ne yaptığını bilmediğim bu zat

tarafından,şiirimi nasıl kendi adıyla derginize gönderebildiği
konusunda,bir şey bulmak istiyor bulamıyorum.Bütün hislerimi bir
yana bırakıp,bu kişiye nasıl hitap edeceğimi de gerçekten
bilemiyorum.Bunu bilinçsiz veya yanlışlıkla yaptığına inanmak
istiyoru m.Yoksa bu n u n ad ı, e n ya l n h al iyle h rs zl ktı r,edebiyatı n
genel kuralına,edepli olmaya aykırıdır diyorum..Kendisini önce
ı

ü

Allah'ıma,sonra
b

ı

rakıyor,ya ptı ğ ı

türlü yasal işleme

h

ı

ı

da tüm edebiyat ailesinin

atad a n dön

m e si n

vicdanına
r

i be kl iyoru m. Aksi takti rde he

başvuracağımı bilmesini istiyorum.
Başta Sayın Akbaba olmak üzere,dergi yönetim ve

çalışanlarının bu konuda iyi niyetli olduklarına,bu haksızlığı
düzelteceğinize,gelecek sayınızda bu yazıma yer vereceğinize

inanıyorum,Sayın Mustafa AKBABA'nın da konuya
ve duyarlı davranışından dolayı teşekkür

yaklaşımından

ediyorum.
Bu vesile ile,şiirimi tam ve eksiksiz olarak,gönderiyorum.

DÜZELTME VE TEKZaB

Yay ı n hayatı

Dergimiz NEVZUHUR'un 21 . Sayısında Hikmet
yayınlanan; 'BAŞIM GÖZÜM ÜSrÜllr'

n

ı

zd a ba şarı l ı dile kleri m i yi neleye

sevgi ve saygılarımı sunuyorum

.25,05,20011

OZDEMiR imzasıyla

re k, i çte

.
ıŞevkiDINÇAL

unvanl ı şiirin gerçek sahibinin Şevki D NÇAL olduğu öğrenilmiştir.
Bu durumda, Hikmet ÖZDEMİR imzasıyla 18.
İ

Sayımızda yayınladığımız 'YORUM' unvanlı şiirin de gerçek

sahibinin kendisi olup olmadığı hakkında şüphe oluşmuştur.
Taktir edileceği üzere; dergimize gelen şiir ve yazıların
altındaki imzanın doğruluğunu araştırma diye bir şey söz konusu
olamaz. Bize gelen ürünler, nicelik ve nitelik yönünden uygun
görülürse sayfalarımız arasındaki yerini al ıyor.
İnsani boyutla ölçüşmeyen bu çirkin hareketi şiddetle
kınıyor, Sayın Şevki OİllÇRl'ın tekzib yazısını aşağıya ayngn
alıyo1 şiiri de gerçek sahibinin imzasıyla ve hatasız şekliy|e tekrar

yayınlıyoruz.

NEVZUHUR

SayınAli Demirel

Nevzuhur EdebiyalKüItür-Sanat dergisi Genel Yayın

yönetmeni

Öncel ikle Yay n h ayatı n zd a başarı l ar di l eri m. Dengi n izin
varlığından ,bir dostumun beni telefonla araması sonucunda
ı

ı

bilgim oldu.Arayan dostum derginizin 2a11 Mayıs tarihli

21 ,sayısının 12 sayfasında, "Başım Gözüm Üstüne" adındaki çok
bilinen bir şiirimin,Hixurr ÖZDEM\R isimli bir kişinin adıyla

yayımlandığını bildirdi.Şiirin tamamını okudu.Bunun
üzerine,internetten telefonunuzu buldum ve denginin Sahibi
olduğu yazılan,Sayın Mustafa AKBABA ile görüştüm,Sayın
Akbaba bana üzüntülerini bildirdi ve konunun üzerinde
duracağını,yapılan bu durumdan üzüntü duyduğunu
bild i rd i. Kend i le

ri n e

teşekkü

r

ed iyoru m.

Ali Bey,ben halen bir kamu kuruluşunda üst düzey
görevli olarak çaIışmaktayım.Bu görevimin yanında uzun
yıllardır,şiire,edebiyata ilgimde devam etmektedir. Bu bende,bir

şekilde yaşam biçimi haline gelmiştir.Bu konudaki
hassasiyetimi,tanıyan

dostlarım bilir.Bu güne kadar 16 şiir ve

1

de

güncel ant olmak üzere,toplam 17 kitabım
bulunmaktadır.Derginizde yayımlanan şiirim

de dahil

olmak

BAşıM cözÜıvı ÜsrÜı*ır
şEVK| D|NçAL

n

Senden başka yar bilmem ömür boyu gözüme
Bak de yeter bakarım başım gözüm üstüne
lster aşk denizine ister hicran gölüne
Ak de yeter akarım başım gözüm üstüne
Yılda bir olsa bi]e seviyorum de hele
Senden gelmişse eğer sefadır bana çile
Yalnız kalbimi değil koca dünyayı bile
Yak de yeter yakarım başım gözüm üstüne
Yeter ki sen bekle de hiç kalır sabır taşı
Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı
Razıyım ömür boyu gece gündüz gözyaşı
Dök de yeter dökerim başım gözüm üstüne
Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi
Her derdine raz|yım çıkmasın tek talibi
Varsın yağmur yağmasın sen iste şimşek gibi
Çak de yeter çakarım başım gözüm üstüne
Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan
Tanrım beni korusun benden bıktığın andan
Ne kadar sev§em bile bir gün olur d=ünyandan
Çık de yeter çıkarım başım gözüm üstüne
Biliyorum sevgili gönlünde yerim gurbet
İster sılaya çağır ister her gün sürgün et
Sen mutIu ol bir tanem ben ömür boyu hasret
Çek de yeter çekerim başım gözüm üstüne
Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım
Hiç şikayet ettim mi bir gün çıktı mı ahım
Bir elimde yüreğim bir eIimde silahım
Sık de yeter sıkarım başım gözüm üstüne

WDERGıLER DERYASıNDAN -

'Esrarını Mesnevi'den aldım. Çaldımsa da miri malı çaldım'
demesi gibi, bir gencin kendi sanat ve edebiyatından, çağdaş
usuller ve temalar içinde faydalanmag, 'meşru' bir'hırsızlıktır.'
Nitekim, yabancıdan çalınmış mal, kırk yıl geçse bile
yerlileşemez, ona 'sAhiplik' konusu kuru bir döva olarak kalır.
Yahya Kemal'in, Mehmet Aı<ifin nane Gökalp'ın 'yeniliklerine'
bakınız:
Her üçü, çağdaşlaşmış kafa ve gönüllerin, kendi sanatlarına ve
hayatlarına eğilerek, kudretleri ölçüsünde oıtaya koydukları t6ze
örneklerdir. Bunlara karşılık mill| hazineyi horlayıp sadece 'batı
malı' aktaranların alacalı yenilikleri, çabuk eskimiştir. Yeni sanat,
ulu bir çınarın bütün yaprakları ile bütün çevrelerdeki ışık, ses ve
rüzg1rlara açılışına benzetilebilir. Yeni sanat, üflenmek üzere
yabancı ağızlara uzatılmış bir nefesli saz değildir,
Dergimiz, millt duygu ve fikir köküne bağlı olarak yetişeceklere
dış 6lemin yeni eskitecrijbelerini de sunabilmek için, tercüme yazı
ve şiirlerde yayımlayacaktır, Her milletin edebiyatından ve beliren
yeni akımlardan çeşniler verecektir, Ancak, bu konuda bir 'Türk
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Şeyhü'| Muharririn Ahmet Kabaklı Hocamızın Abidevi Çınarı

TURK EDEBİYATİ DERGİSİ
ocetinoglu@ttmail.com

msadipolat@qmail.com

İstanbul'da, 1 5 Ocak 1972 t6rihind e, yazar ve fikir adamı
Merhum Ahmed Kabaklı'nın başkanı olduğu Türkiye
Edebiyat Cemiyeti tarafından kültür ve yayın hayatımıza
kazandırıldı,
Gemiyet, 3 Ocak 1978 t6rihinde Türk Edebiyatı Vakfı'na
dönüştürüldü.
Nisan 2011'de 450. sayısına ulaşan dergi, hdlen Türk
Edebiyatı Vakfı tarafından yayınlanıyor.

Edeb iyatı' dergisi old uğ u muz ölçü sü

'Uydurmacılık' Türkçenin inkarı demektir. İnk6r, yıkıcılıktır,

edebiyatçının Türkçeyi reddedişine karşılık, Yunus'un Türkçeyi
kabulü ile başlamıştır. Hacı Bektaş-ı Veli, canlı Türkçenin en

mümkündür: Sevinç Çokum, Ahmet Taşgetiren, Belkıs

güzeliyle söylediği şu döıtlükte, Anadolu'da milletimiz ile birlikte,

İbrahimhakkıoğ|u, İsa Kocakaplan, Mehdi Ergüzel, Vahap Elbir,
Ayla Ağabegüm, Gazi Altun, tekrar İsa Kocakaplan. Türk

Türk edebiyatının da nasıl kurulduğunu, sanki dile getirmektedir:
'NAgehön bir ş6ra vardum / Oi şörı yapılur gördüm. / Ben dahi

Edebiyatı Dergisi; Ekim 2005 tarihinde yayınlanan 384
Sayısından bu yana Beşir Ayvazoğlu'nun Genel Yayın

bile yapıldum

Taş u toprak öresinde.

kullanacaklardır,

Dergiler mezarlığını andıran basın törihimizde, zaman
kalburunun eleyemediği Türk Edebiyatı Dergisi'nin birinci

Türk Edebiyatı, Türkiye Edebiyat Cemiyeti adına, yurdun
neresinde bir değer, bir istidat görürse, ona s6hip çıkacaktır.
Öylelerini arayacak, onları yalnızlıklarından ve kurda kuşa yem
olmaktan kurtaracaktır. Sütunlarını onlara açan Türk Edebiyatı,

sayısında yayınlanan Çıkarken başlıklı, Ahmet Kabaklı imz6lı
cümleler|e

mevcut şöhretleri size sunarken yeni bir sanatın fidanlığı olmaya
da

çalışacaktır.
Türk Edebiyatı'nda başka sanatlarımıza da yer ayrılacaktır.
Sergiler, konserler, sahneler ve günlük sanat olaylarından akisler

'Türk Edebiyatı Dergisi, fikir ve sanat hayatımızdaki

hercümercin içinde telöşsız ve tarafsız olarak sağduyu ve s6kin
düşünceyi iş6ret eden bir gösterge olmak arzusu ile çıkıyor.
Bugüne kadar birçok sanat ve fikir hareketine öncülük eden
Türkiye Edebiyat Cemiyeti, sayısı pek çok olan değerli mensupları
ile Türk milletinin geçmişi ve bu günü, eski ve yeni edebiyatçılar,

de bulunacaktır,

Türk Edebiyatı ideolojiye, kalıpçılığa ve dar görüşe karşı
olanların buluşma yeridir. Titizlendiğimiz nokta: 'h6lis sanat ve
doğru

çağdaş ve kl1sik sanatlar arasındaki yakınlaşmayı bu Türk

d ü şü

nce' me sele si olaca ktı

r-

Türk Edebiyatı memlekete dönecektir, Ay çiçeğinin gıda ve
hayat alabilmek için güneşe dönmesi gibi. Fakat'güneşe dönüş'

Edebiyatı Dergisi ile sağlamayı düşünüyor.
Dergimizin her sayısında çok seçkin imzaların yer aldığını
göreceksiniz. Bu imzalar, zaman zaman yazacaklar. Fakat
kuwetimiz, sadece onlarda değildir, Tanınmış veya tanınmamış,

teşbihini genişletebiliriz: Güneş, k6inatı içinde toplayan kesif
kudret demektir. Bizim memlekete dönüşümüz de onun her

şeyine, özüne

pek çok sanat ve fikir adamları Türk Edebiyatı'nı

ve 'idesine' toplu olarak eğilmek

olacaktır,

Memleketin törihine de, coğrafyasına, insanına, anıtlarına,
min6re ve fabrikalarına da... 'köylüsüne, işçisine, esnafına,
münewerine, memuruna, işsizine, haksızına da... Halk, Divan,
Tanzimat, Yeni edebiyatlarına da... Sazına, tamburuna, neyine,

güçlendireceklerdir,

Elinizdeki bu sayı, birçok sebepten dolayı aceleye, gelmiştir;
on gün gibi bir zamanda çıkmak mecburluğu olmuştur, Türk
Edebiyatı'nın tam kadrosu ve ter1ibi, gelecek sayılarda, gittikçe

piyanosu ve gitarına da.,, Nakışına, çinisine, hattına,

iyle gö rü le ce kti r.
Bu dergide ilk iş: Türk Edebiyatı'nı, en uzak mözisi, uzak ve

g e l i şe n n ite l i ğ

minyatürüne, kilimine, faş basması resmine de... Ve mimarisinin,
raks ve balesinin, halay ve horonlarının her türlüsüne.,. Zira biz

yakın geçmişi, ve bu günü ile bir yekpare bütün halinde
düşündüğümüzü söylemeliyiz, Yeni'yi yapabilmek veya

ayçiçeğinin güneşe dönmekle hayat bulduğuna görerek
inandığımız gibi, batı ve doğudaki her güçlü sanatın ancak şu
saydığımız unsurlardan devşirilerek terkib edilen ışıklarla

yapabileceklere ışıktutmak için geçmişe sık sıkdöneceğiz. Çiinkü
içinde yaşadığımız kültür ve sanat buhranının, mözideki unsur ve

meydana geldiğini de biliyoruz"
Nitekim bu dergi, Türk sanat ve kültürünün hiçbir kolunu
'ölü' saymayacaktır, Zira 'müzeye kaldırılanlar' bile (hatt6 daha
çok onlar) Avrupa'da yeni sanatın ilham kaynaklarıdır. Sanat veya
kültürümüzün şu veya bu koluna 'öldü' demek, elbette Tijrk
milletinin değil ama bunu diyenlerin ölmüşlüğünü if6de eder. Şu
halde yeni sanatın bütün saydığım kaynaklardan besleneceğine

eserleri, yeniden değerlendirmek gücünü gösterememiş
ol m am

/

'Taş ve toprak arasında' Türk halkının konuştuğu Türkçe
bulunacak, yeni: güç s1hipleri, onu incitmeden ve zorlamadan

Yönetmenliğinde okuyucusu ile buluşuyor.

şu

r.

Anadolu Türk şiiri, 'havas' denilen üst zümre'deki birçok

Muhtelif t6rihlerde dergiyi hazırlayan isimleri şöylece sıralamak

sunuş yazısında derginin yayın politikası

utul m ayacaktı

hikAyeleridir,

Derginin sahipliğini cemiyet ve vakıf adına Ahmet
Kabaklı üstlenmişti. llk Yazı lşleri Müdürü Metin Nuri Samancı idi.
Sonraki yı|larda yazı işleri müdürlüğünü değişik isimler üstlendi.

açıklanıyordu:

un

Dilde, 'yaşayan Türkçe'yi esas tutacağız. Türk edebiyatı gibi
Türk dilinin de imkönları tükenmiş olduğunu; ikisini de bir yana
iterek taklit ve temelsiz sanat yapmak ve 'uydurma dil' kullanmak
gerektiğini kabul etmiyoruz. Bütün dünyada şaheserler, yaşayan
dil ile verilmiştir, Bizde bu hususun ölijmsüz belgeleri, Yunus
Emre'nin, Yahya Kemal'in şiirleri ile Ömer Seyfeddin'in

ızdan doğd uğu n u bi liyoruz.

Yeni yetişenlerin, başka ülkelerde yapılan deneyişleri
öğrenmeden veya o deneyişlere özenenleri taklid etmeden önce;
kendi ülkelerinde, eski veya çağdaş sanatkörlarının deneyişlerini
tanımak mecburiyetinde olduklarını kimse inkör edemez. Şeyh
Galib'in Hüsn ü Aşk, Mevl6na'nın; Mesnevi'sinden faydalandığını

inanan Türk Edebiyatı, bu kaynakları sık sık değerlendirmeye

ima ederek:

çalışacaktır.
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Bu dergide, başka gazete, kitap ve dergilerden seçilmiş bazı
parçalar bulacaksınız. Bunlar uygun gördüğümüz sanatın veya
düşüncenin belgeleri gibi alınmalıdır. Daha kuwetliler çıktıkça,
seçimlerimizin sayısı aıIacaktır. Uygun görmediğimiz yaz veya
şiirlerden hiç söz açılmayacak mı? Bu pek seyrek olarak, asla

polemiğe kaçmaksızın, zayıf , yanlış, gereksiz yanlarını

sır,f sanata hizmet için yapılacaktır,
Türk Edebiyatı'nın bizce en büyük hizmetlerinden birisi de,

göstermek suretiyle ve

her sayısında, o ay içinde çıkmış telif veya tercüme (sanat, fikir,
ilim) eserlerini, yetkili kalem sahiplerine inceletip tanıtması
olacaktır, Bugünün okumuşları (ayrıca öğrencileri, velileri) bir
yayın sağanağı altında bulunuyorlar, iyisi kötüsünden ayırd

i
I
I
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edilemeyecek sayıda kitap, dergi, broşür çıkıyor, Bunların iyisini,
kötüsünü, zararlı veya değerlisini ayırd edecek güvenilir birtenkid
dergisi yoktur. H1lbuki batıda sırf bu amaçla çıkan mevkuteler
vardır. lşte Türkiye Edebiyat Cemiyeti bilhassa bu ihtiyaçla,
okuyucuların yardımına koşan tarafsız tenkid ölçüleri bulacaktır.

Bu tutumumuz ciddi olabildiği ölçüde, kültür buhrantnt yapan

sebeplerden birisi daha kontrol edilebilir olacaktır,
Bu derginin muhtevasını ve imk1nlarını saymak ve hatt6
tahmin etmek kolay değildir. Gelecek sayılarımız kendi gücünü,
varsa, bizzat gösterecektir. Şüphesiz ki bu dergi çok güzel şeyler

yapmak isteyecek fakat dileklerin gerçekleşmesinde'mörifet
rağbete bağlıdır"' hikmeti de unutulmayacaktır.'

oyuncudur. Müslüman Türk kadını için ölçü olabilecek kriterlere

sahip olduğu söylenemez. Zira toplumların çeşitli kesimlerinde

bözı vasıflarıyla temAyüz eden kimselerin, öncelikle örnek blr
hayat çizgisine s6hip olmaları gerekmektedir, H6l böyleyken,
genç yaşta uyuşturucuya müptelA olup, bir akıl hastanesinde
hayata vedö eden bu bahtsız kadının topluma hangi mesajı
verebileceğini doğrusu merak etmişimdir,

.,

Afife Jale, bazı yazar

ve aydınlarımızın iddia etiği gibi, Müslüman kadınına sahne

oyununu açan bir fedöi midir, yoksa kadınımızın bugünkü teşhirci

basının elinde meta hlline getirilişinin müsebbiplerinden, bir

zavallı kader kurbanı mıdır? Batılı anlamda tiyatro icra etmek
medeniyetin tek ölçüsü sayılamaz. Afife'yi ön plana çıkarmak
isteyenler, yozlaşmayı sanat olarak görenlerdir ki, bunun tiyatro-

severlikle bir alakası yoktur. Tiyatro edebiyatı ve dünyası,
birbirinden seçkin tiyatro eserleri ve sanatk1rlar ile doluyken
böylesine basitliği ön plöna çıkarmak acaba hangi cehöletin

örneğidi r de rsın2?' Diye soruyor.
Dergi ile ismi özdeşleşen Ahmet Kabaklı ise başyazıda
Atatürkçülerin Atatürk Düşmanlığına değiniyor. Birol Emil

yazısında,'Radyo-Televizyon Dilinin Bu Günkü Meselelerfni
irdeliyor. Diğer sayfalarda; Hüsrev Hatemi, Mehmet Doğan,
Hasan Kayıhan, Reha Oğuz Türkkan, Süreyya BeyzAdeoğlu,

Ramazan Gülendam, Mehdi Ergüzel, Fikret Kızıltuğ, Can Etili'nin

yazıları, Mehmet Zeki Akdağ ve Ahmet Balta'nın şiirleri, Savaş
Bektaşoğlu'nun; Mustafa Miyasoğlu ile romancılık üzerine yaptığı
mülökat, Cafer Akman'ın bir hiköyesi, Muhterem Yüceyılmaz'ın
kitap tanıtımları vardı.

Türk sanat ve kültürünü edebiyatın imbiğinden geçirerek

sayfalarına aktaran dergide, asırların ötesindeki bilgelikler, sanat
hAline getirilmiş kültür zenginlikleri o|arak Mehdi Ergüzel'in
Kutadgu Bilig'den alıntılarıyla günümüze intikal ettiriliyordu. Bu

özdeyişlerden birkaç örnek,. *Kamçı yarag geçer, dil yarası

yıllarca acır. *Cimriye sövülür, cömert övülür. *Töre, yol ve usllü
iyi bilmeli. *Siz diyene siz, sen diyene sen demeli. *Kendinden
yükseklere yaklaşma, yüz güzelliği değil, huy güzelliği ara. * Ölüyü
gören diri kalmaz, ölüme hazırlan....
Türk Edebiyatı Dergisi'nin 315. sayısı, Ocak 2000'de, 56
sayfa olarak çıktı. Muhtevösını oluşturan yazılardan biri; 'Sanat

Biçiminde larıh' başlığını taşıyor, Şeyhü'| Muharririn Ahmet
Kabaklı makalesinde;'Geçmişte yaşanan olayların, zamanın,

mekönın, kültür ve medeniyet öğelerinin bilgisi sonraki asırlara iki
şekilde aktarılmaktadır. Birincisi: bir bilim dalı olan tarih yazıcılığı
yoluyla, ikincisi ise: sanat yoluyla yapılan aktarımdır. Sanat bir
yorum olduğuna göre, sanatın yorum konusu olan tarih, halkın

TüRK EDEBiYATl DERGiSi
1. SAYlSl

Türk Edebiyatı Dergisi'nin 1. sayısındaki yazılardan

b6zı|arının başlıkları veyazarları şöyle idi: *Adam Sen de... (Şiir):
Gü|tekin SAmanoğlu. *Ahmet Hamdi Tanpınarve Güzel Eserin Üç
Temeli: Prof. Dr. Mehmet Kaplan. *Korku ve Titreyiş'ten: S.
Kırkegaard. Tercüme: Erol Güngör. *Kaybolan Sanat Eserleİi:
M6lik Aksel. *Arthur Koestler'le Bir Röporlaj: Çeviren: Ergun
Göze. *Katip Çıkmazı (Tiyatro Eleştirisi): Emine Barutçuoğlu.
*
Halı Destanı (Şiir): Mustafa Nec6ti Karaer. - Büyük Türk Bestekarı

Dede Efendi,. M, Cöhit Atasoy. *Yaban Üzerine: Bekir

Oğuzbaşaran. *Menevşeler Ölmemeti (HikAye): Mustafa NecAti
Karaer. *Tiyatro, Sinema ve Bir Kitap: Mustafa Miyasoğlu. *Eski
İstanbul'dan Sahneler. Ahmet RAsim. Bu günkü dile çeviren: K.
Domaniç, *Dergive Gazetelerde GeçenAy: M. Nuri Samancı.
Dergi, Ocak 1975'te yayımlanamadı. Şubat 197S'te 37
ve 38. sayılar birleştirilmiş olarak çıktı. Bu sayı ile yayıma ara
verildi. 1 Ocak 1977'de tekrar yayımlanmaya başladı. Bütün yayın

hayatı boyunca dilde yaşayan Türkçeyi esas alıp

milJiyetçi-

muhafazakOr tutumundan, memleketçi anlayışından hiç t6viz
verilmedi. Azerbaycan edebiyatı başta olmak üzere, Misak-ı Milli
sınırlarımız dışındaki Türklerin edebiyatına ilgi gösterildi. Eski ve
yeni kuşakların edebi ürünleri bir arada yer aldı. Zaman zaman
özel sayılar hazırlandı. 1970 sonrasında, edebiyat-sanat dergileri
içinde en faz|a satan dergi olarak geniş bir okur kitlesine seslendi.
Derginin Kasım 1999'da çıkan 313. sayısında Zeynep
Uluant'ın 'Afife Jale Masalı başlıklı yazısı dikkat çekiyordu. Yazar
makalesinde; 'Afife Jale, Müslüman Türk kadınının med6rı iftiharı
değildir. Yalnızca D6rülbed6yi'ye giien ilk Müslüman kadın

h6fızasına silinmeyecek şekilde yerleşmektedir.' Diyor. Kabaklı
Hocamız yazısında şu hükme varıyor: 'Tarihin edebiyatımıza
bi li nçl i

olarak taş ı nma s ı, Tanzi m at romantizmiyl e başl ad ı, Seruet-i

Füntın ile sona erdi. Yahya Kemal'e kadar, tarihimize sevgi ve
gururla bakan kimse yoktu. Sanatçılarımız, tarihimizin uçsuz
bucaksız olduğunu bilmeliler. Küçük ve pis kokulu gerçeklerin
şerrinden yakayı sıyırıp da bu derin hakikatlere dönmeliler. Böyle
yaparlarsa, milli ve şahsiyetli sanata en kestirme yoldan
varacaklardır. Bu, öyle birsanat ufkudurki. bizden gayrısı görmez,
sevemezve anlayamaz.'
Derginin bu sayısındaki diğer yazlardan bAzılarının

örijntüler Görü şler. Hüsrev Hatemi. * M il li
Egemenliklere ve Göreneklere M(.jdahalenin Sünürü: Reha Oğuz
başlı kları ve yazarlan,.

*

G

Türkkan. *Puşkin Dağlarında: Hasan Kayıhan. *Bienos Dias
Meksika: Metin Eriş. Dergide ayrıca, Ayşegül Celepoğlu'nun Prof.
Dr. Sadık Tural ile yaptığı, 'Şiirde Zaman Üzerine'konulu, Gülay
Güngül'ün, 'Gil Şain olarak anılan Nurullah Genç ile yaptığı 'Gül
ve Be n U ze

ri n

e' başi

ı

kl ı

röportajlara yer veril

m

işti. Son sayfalarda

Sanat Dünyasından, Sanat Fidanlığı ve Yeni Kitaplar bölümleri

;

vard ı.

.
Nisan 2001'de yayınlanan 329-330 sayılıTürk Edebiyatı
Dergisi; 8 Şubat 200'1 tarihinde, sevgili eşinden 48 gün sonra
Rahmet-i Rahman'a ulaşmak üzere sonsuzluk yoluna giren

Ahmet Kabaklı Hocamızın adına,'Özel Sayı' olarak düzenlendi.
Kuşe k6ğıda basılı 182 sayfalık dergide; Erol Ülgen, Birol Emi|,
llhan Bardakçı, Sadık Kemal Tural, Orhan Okay, Sevinç Çokum,
Altan Deliorman, Emin lşık, Ayşe Göktürk Tunceroğlu, Ayhan
Songar, Reyhan Songar, Ayla Ağabegüm, Melin Has-Er, Gültekin

Samanoğlu, Ayşe Sema Kabaklı Doğan, Nevzat Atlığ, İsa
Kocakaplan, Ümit Meriç, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Dursan Gürlek,
Mehdi Ergüzel, Uğur Derman, Zeynep Uluant, Yavuz Bülent

BAkiler, Suzan Çataloluk Lüleci, Hüsrev Hatemi, Mahmut
Kaşgarlı, Kemal Yavuz, KAzım Yetiş, Özcan Ünlü, Ahmet

Taşgetiren, Mustafa Bırim, R6sim Cinisli, Metin Eriş, Süleyman
Yalçın, Hasan Kayıhan, Mustafa Ruhi Şirin, Mehmet Nuri Yardım,

Bedrettin Keleştimu1 Reha Oğuz Türkkan, Rıdvan Çongur,
Bahtiyar Vahapzdde, Olcay Yazıcı, Zeki Gezer, Sedat Umran, Ali
Erkan Kavaklı, Yahya Kemal Taşkan, Vahap Kabahasanoğlu,
Yahya Akengin, Metin Savaş, Mehmet Gökalp, Ahmet Sevgi,
Pervin Ayşe Yaşa, Cahit Dodanlı, Rahim Balcıoğlu, Hamza
Aydoğdu, Mahir Adıbeş, Nihayet Ağçay, Naci Di|men, Abdullah
Satoğlu, Muhterem Yüceyılmaz, Ömer Lütfi Mete, Necdet Ekici,
Muhsin Karabay, Fırat Kızıltuğ, Mehmet Canıtatlı ve Servet
Kabaklı'nın Merhumu anlatan yazıları-h6tıra|arı ile Ozan Arif, Fırat
Kızıltuğ, Ümit Gürelman, Ceyda Görk, Hayati Yavuzer,
Muhammed Nur Doğan, Ayşe Sema Kabaklı Doğan, Ahmet Murat
Doğan, Mustafa Kara, Esat Kabaklı, Mehmet Zeki Akdağ ve
Mahmut Nacar imzalı, Kabaklı Hoca için yazılmış şiirler
buIunuyordu. Sayfaların her biri, merhumun fotoğrafları ile

dopdoluydu.
Türk Edebiyatı'nın hayat suyu olma özelliğine sAhip Türk
edebiyatı Dergisi, Ahmet Kabaklı'nın vefatından sonra, milliyetçi
çizgide ciddi, albenili ve çok yararlı bir dergi olarak merhumun
yeğeni Servet Kabaklı tarafından, edebiyatı da içine alan sanatı,

edebiyatçıyı

da temsil eden

sanatkArı, sanat dostlarına

ulaştırmaya, sanat zevki incelikleriyle devam ediyor. 2005 yılının
Ocak ayında 392. sayısı yayınlandı.
Şubat2007'deTürk Edebiyatı Dergisi, 400- sayıya ulaştı.

Genel Yayın Yönetmeni Beşir Ayvazoğlu'nun bu sayıda
'

Hasbihal başlıklı sunuş yazısından birkaç cümle:
'

ki

Sevgili Türk Edebiyatı okuyucuları,

400, sayıyla karşınızda olmanın büyük mutluluğunu yaştyoruz.

'Büyük mutluluk' dedim. Bu mutluluğu okuyucularımızla
paylaşmak için 400. sayıyı öncekilerden daha zengin bir sayı

olarak hazırlamayı planladık ve kolları sıvadık. İll< işimiz, edebiyat
dergiciliğini teşrih masasına yatırmak oldu. Doğrusu zengin bir
'Edebiyat Dergiciliği'dosyası 400, sayıya çok yakışırdı. Hayreftin
Orhanoğlu, Mehmet Aycı, Yusuf Akçay, Mehmet Erdoğan,

Eıluğrul Aydın, Alim Kahraman, Turan Karataş ve

M.

Selim

Gökçe, yazılarıyla bu dosyaya katkıda bulundular,
Peki, Türk Edebiyatı, bir sanat ve edebiyat dergisi olarak

nereden nereye gelmişti? Bu soruya cevap bulabilmek için eski

yazı işleri müdürlerinden ulaşabildiklerimizi bir araya getirdik.
Turgut Güler, Mehdi Ergtizel, Ömer Lütfi Mete, Belkıs
lbrahimhakkıoğlu, Ayla Ağabegüm, Olcay Yazıcı ve Muhterem
Yüceyılmaz, h6tır€ılarını ve düşüncelerini uzun uzadıya anlattılar.
Bu toplantıda, Türk Edebiyatı'na kuruluşundan beri yazılarıyla
katkıda bulunan Altan Deliorman Beyefendi de vardı, Elinizdeki
sayı, 10 Ocak 2007 günü Türk Edebiyatı Vakfı Konferans

Salon u'nd a yap ı l an bu ren kl i toplantı da kon u şula nl arl a başl ıyor ve
sözünü ettiğim dosyayla devam ediyor.
Şubat 2007, Türkiye Edebiyat Cemiyeti, Türk Edebiyatı Vakfı

ve Türk Edebiyatı Dergisi'nin kurucusu olan merhum Ahmet

Kabaklı'nın vefatının 6., dergimizin ilk yazarlarından olan ressam
M6lik Aksel'in vefatının da 20. yılıdır. Bu vesileyle Ahat Üstüner'in
'Ahmet Kabaklı'ya Göre Türkçe' başlıklı yaztilna yer verdik ve
eski sayılarımızdan birinde M6lik Aksel'le yapılmış bir röportajı
iktibas ettik. Altan Deliorman da, uzun bir aradan sonra, 'Eski
Albümden Tanıdık Çehreler' üst başlığıyla yazdığı yazılardan
birini 400. sayımıza lütfetti,'Hezaıfen'başlığını taşıyan bu güzel
yazı, Türk Edebiyatı Dergisi'nin başka bir önemli yazannı,
merhum Ayhan Songar'ı vefatının 10. yılında sevenlerine
hatırlatıyor.
M. Orhan Okay Hoca,'İki Hoca, İki Ögrenci, İki Mektup Dizisr

başlıklı yazısında, Prof, Dr. Fuat Köprülü ile Prof. Dr. Mehmet
Kaplan'ı mektuplarından yola çıkarak karşılaştırıyor ve dikkate
değer sonuçlara ulaşıyor, Prof, Dr, Abdullah Uçmanla yaptığımız
röpoı7ajin da ilginizi çekeceğinizi sanıyorum, 19. Asır Türk
Edebiyatı Tarihini başından sonuna kadar gözden geçirerek
yeniden yayna hazırlayan Prof. Uçman, büyük yazarın edebiyat

tarihçiliğini analiz ediyor. Bahriye Çeri ile İlhan Alemdar'ın birlikte
hazırladıkları'Ahmet Höşim'in Unutulan Bir Yazısı' başlıklı yazıya
da dikkatinizi çekmek istiyorum. 1925 yılında L'Echo de Turquie
Dergisi'nde yayımlanıp unutulan 'Türk Edebi Zevkinin Tek1mülü'

başlıklı bu Fransızca yazı 400. sayımızda günışığına çıkmış
oluyor,

Diğer yazılara gelince: Prof. Dr. N6zm H. Polat, N6zım
Hikmetin 'Salkımsöğüt' şiirindeki bir imajın kaynağını; Dr. Nuri
Sağlam, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın evlilikten kaçmasına sebep
olan hastalığını araştırıyor. Necati Tonga, Orhan Veli'nin gözden
kaçan bir şiirine dikkatimizi çekerken, BahtiyarAslan bu yıl Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür ve Sanat Büyük Öatila'ne
layık görülen Sezai Karakoç'un'Gün Doğmadan' adlı şiir kitabının
nasıl okunması gerektiğini anlatıyor. Prof, Dr. Muhsin Macit,
Alaattin Karaca'nın ikinci Yeni Poetikası adlı kitabını, Prof. Dr.
Süleyman Hayri Bolay da Hilmi Ziya Üüken'in 'Şeytanla
Konuşmalarım' isimli eserini değerlendirdiler. Senail Özkan'ın
'Sözü n ve S ü kltu n Felsefesl' baş l kl ı yaz s n a öze l l i kl e d i kkati n izi
çekiyorum. Deniz Özbeyli'nin Forster'in hakkındaki denemesiyle
Coşkun Çokyiğit ve Hayati Koca'nın sinema yazılarını da, eminim,
seveceksiniz,
Bu sayımızın şairleri Cahit Koytak, Ömer Erdem, Kalender
Yıldız, Asım Kahveci, Orhan Güdek, A. Uğur Olgar, Zafer Şık ve
Seval Karadeniz; hiklyecileri ise Adige Batur ve Funda Özsoy
Erdoğan.., Ve tabii zengin bir Kırkambar... Nice 400. sayılara.
ı

ı

ı

Muhabbetle, efendim.'

Türk Edebiyatı Dergisini yayınlamaya devam ederken,

Türk Edebiyatı Vakfı, kitap yayını da yapmaktadır.

Türk

Kültürü'nün temel taşlarını oluşturan bu kitaplardan bözılarını,
yazarlarınn isimleriyle birlikte sunuyoruz: * Türk Edebiyatı (5 Cilt):
Ahmet Kabaklı. *Temellerin Duruşması (1 . ve 2. ciltler): Ahmet
Kabaklı. *Meçhul Genç Gazeteciye Mektuplaı: Yağmur Atsız.
*Açıklamalı Edebi Sanatlaı: İsa Kocakaplan. *Desfanlar
Burcu,.
NiyöziYıidırım Gençosmanoğlu, -Osman Yükse| Serdengeçti'nin
bütün esederi, *Bayram Kurabiyesi: Ayşe Göktürk Tunceroğlu.
*Masal Mektuplar. Mustafa Ruhi
*Gurub Düşüncelert
Şirin.
Bahtiyar Vahapzöde. *Türkiye'den Çizgiler, Hüsrev Hatemi. *Ses
Mimarlarımızdan: Mustafa NecAti Karaer. *Önce Güvercinleri
Vurdular. Serhat Kabaklı. *Mavi Karanlık: Fırat Kızı|tuğ. *Beyler
Aman (2 Cilt): Hasan Kayıhan. *Taşhan'dan Kadifekale'ye:İlhan
Bardakçı. *Geçmişten Geleceğe,. TAhir Kutsi Makal. -Ödüllü
HikAyeler l 2002,2003 ve 2004,. (Türk Edebiyatı Vakfı'nın Ömer
Seyfettin HikAye yarışmasında derece alan hik6yeler)
Türk Edebiyatı Dergisi'nin 418. sayısı, Ağustos 2008'de,
10 Haziran 2008 tarihinde ebedi 6leme intikal eden büyük Türk
yazannn hötırösına, 'Cengiz Aytmatov Özel Sayıs/ olarak çıktı,
Kitapları 176 ayrı dile çevrilen Aytmatov hakkındaki yazılar; Prof
Dr Ramazan Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Buran, Doç. Dr. Orhan
Söylemez ve Dr. Ali İhsan Kolcu ve birçok tanınmış ilim ve fikir
adamı tarafından kaleme alındı. Kırgızistan İlimler Akademisi
Cengiz Aytmatov Enstitüsü Müdürü Abduldacan Akmantaliyev,
Türkmenistanlı Şair Oraz Yağmu1 Azerbaycanlı şair-fikir ve devlet
.

adamı S6bir Rüstemhanlı, yakından tanıdıkiarı Aytmatov'un
bilinmeyen yönlerini gözler önüne seriyorlar.

Kırgızistan ile birlikte Türk cumhuriyetlerinin

bağımsızlığını kazandığı 90'lı yıllardan itibAren Türk Dünyasını

ortak bir alfabede, dilde ve değerler etrafında birleştirerek dünya
insanlığına örnek olmak idealini sık sık telaffuz eden Aytmatov,
özel sayıda yer alan son söyleşisinde, insanlığın kendisini bulma
ve anlamasında verdiği edebi mücadeleyi bütün detayları ile
anlatıyor.
Özel sayıda dikkat çeken bir başka yazı ise Aytmatov'un
hayran olduğu ve ilham aldığı Türk dünyasının en önemli
destanlarından biri olan Manas Destanı'nıve manasçıları anlattığı
'Kadim Kırgız Ruhunun Zirvesl başlıklı incelemesi.
Türk Edebiyatı Dergisi'nin CengizAytmatov Özel Sayısı,

birinci baskıda 25.000 adet basıldı. Bu miktar, Türkiye'de
başlangıcından günümüze kadar hiçbir edebiyat dergisinin
ulaşamadığı bir rakamdır"

Türk Edebiyatı Dergisi, Nisan 2011'de, Türkiye'de
edebiyat dergiciliğinde bir başka başarıyı gerçekleştirdi: 450.
sayıya ulaştı.

450. sayının içeriği Hülya Argunşah'ın; 'Yeni Lisan

AHMET KABAKLİ

Hareketi 100 Yaşında' başlıklı makalesi ile başlıyor. Maka|ede;
Selanik'te 11 Nisan 1911 tarihinde yayın hayatına giren Genç
Kalemler Dergisi ile başlatılan gelişmeler, dikkat çekici bir

Fikir adamı, eğitimci, edebiyatçı ve yazar, Şeyhü'|-Muharririn
Ahmet Kabaklı Elazığ'ın ilçesi Harput'un Gülbağlar mevkiinde, 1924
yılında dünyaya ge|di. 0B Şubat 200'1 tarihinde, 77 yaşında iken

yaklaşımla inceleniyor ve şu sonuca varılıyor: 'Yeni lisan hareketi
sadece bir milli edebiyatın değil, oluşturduğu yeni lisanla bir

ıstanbul'da vefat eiti.

milletin yeniden doğuşunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu

Babasını iki buçuk yaşında iken kaybetti. İlk orta ve lise tahsilini
Elazığ'da tamamladı. ,1944'te İstanbul'a geldi. İstanbuI Yüksek Öğretmen
Okulu'nu, Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünü bitirdi. Bir süre Aydın
Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1956 yılında bir yıllık eğitim stajı
için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Paris'e gönderildi. Dönüşünde
İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliğine t6yin edildi.
959'daAnkara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
İlk yazısı '1947 yılında So n Saat Gazeteslnde yayınlandı. YOnus
Emre'yi konu alan bir makaledir" Bu t6rihten sonra Hareket, Bizim Türkiye,
Hlsardergilerinde yazdı. 1956 yılında Tercüman Gazetes/nin açtığı fıkra
yazarı yanşmasına katıldı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Cihad Baban ve
Kadircan Kaflı'nın da üye bulunduğu jürinin kararı ile başarılı görülerek
Tercüman Gazeteslnde köşe yazarlığına başladı. 20 yıl boyunca bu
gazetede 'Gün lşığında'gene| başlığı ile makaleler yazü. Sonra Türkiye
Gazefeslne geçti. Olümüne kadar burada yazdı.
1972 ylında Türk Edebiyatı Dergislni yayınlamaya başladı.
Dergi halen yayınını sürdürmektedir. En büyük eseri 5 Cltlik Türk
Edebiyatı isimii ilmT kitabıdır. Yayınlanmış diğer eserlerinden bazıları:
Temellerin Duruşması. Yunus Emre. Mehmet Akif ve Mevl6na
Biyografileri, Müslüman Türkiye, MAbet ve Millet, KüItür Emperyalizmi,
Bürokrasive Biz. Ayrıca tercüme eserleri vardır. Aydınlar Ocağı tarafından
Şeyhü'l Muharririn - Yazarların En Büyüğü unv6nına l6yık görüldü. HAlen
faaliyette bulunan ve önemli kültürel hizmetler veren, kitap yayınlayan
Türk Edebiyatı Vakfı'nı kurdu ve ölümüne kadar bu vakfın mütevelli heyet
başkanlığınıyaptı.

hazırlayan bütün bir sürecin adıdır.' Ömer Seyfeddin'in 'Yeni
Llsan'başlıklı makalesinden bir bölümü de alıntılayan makaleden
sonra Al6attin Karaca'nın, 'Mehmet Akif'e Göre Etnik MilliyetçitiK
başl ıkl ı incelemesi, sayfaIarı değerlendiriyor. BeşirAyvazoğlu,' Bir
Zamanların Kahve Tiryakilerl başlıklı yazısında; Refik Hölid

Karay'ı,Abdülhak H6mid Tarhan'ı, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'i
ve diğer tanınmış kahve tiryakilerini, tiryakiliği özendiren bir
üslupla anlatıyor. Bir başka tiryakilik, Funda Ozsoy'un yazısının
konusu olarak işleniyor: 'Muhabbetin Sıvı H6li: Ça| Yazıda;
'Çaynöme','Çay Ktab| ve'Çayın Kültür Tarihl isimli kitaplara da
değinilmek suretiyle Çay edebiyatının seçkin ürünleri okuyucuya
tanıtılıyor. Çay edebiyatının çok daha zengin olduğunu bilenler;
'Çay Kasidesini, demlik, bardak, kaşık ve bardak altlığı gibi çay
objelerini nefis bir üslup ve teşbih zenginliğiyle anlatan, ailenin
bütün fertlerine espri çeşnisiyle çok yararlı ogütler veren kalem
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ürünlerini hatı rl ıyorlar.

İnci Enginün; unutulan bir kalem üstadını hatırlatıyor:
Ahmed Kemal Akünal, Senail Özkan'ın yaas1 Gazali, Mevlana,
Yunus Emre, Paskai ve Nietzshe gibi aklın sınırlarını zorlayan ve
kalbiyle düşünen filozof şair Ranier Maria Rilke i;,zerine. Aziz
Korkmaz;'Yazarını Mahklmiyetten Kurtaran Hikaye' başlıklı
yazısında Refik H6lid Karay'ın hayatından ilgi çekici bir kesit
sunuyor. Sezai Coşkun; Ali Osman Dönmez'in 'Ebruli Düşler

Albümü', Hayrettin Orhanoğlu; Ercan Yılmaz'ın'Rüya Kasrl isimli

şiir kitaplarını, Sevgül Yılmaz ise Nazan Bekiroğlu'nun 'Yol H6ll
isimli kitabını tan ıtıyor.

Derginin diğer sayfalarında; Ayşe Göktürk

FELEGİN GOLGES|YDİ

Tunceroğ|u'n un'llk Suçu lşleyen /nsan', Recep Şükrü Güngör'ün

'Melaf ve Dr, Enver Uzun'un aktardığı Vagif Sultanlı'nın 'NeyaıKumru' başlıklı hikdyeleri; Mustafa Ruhi Şirin, Mehmet Aycı,
İbrahim Tenekeci, Ka|ender Yıldız, Filiz Bezirg6n, Servet

cönpüĞüıvı

Gündoğdu, Berat Demirci, İsmail Aykanat, Abdurrahman

ANDAÇ

Hancıoğlu, Muhammed Hüküm ve Mehmet Y ılmaz imzalı şiir|er ile

'Kırkambal başlığı altında ayın edebiyat olayları ve bu meyanda
Mart ayında edebiyat dünyasından ebedi ö|eme intikal eden
kişiler hakkında bilgiler yer alıyor.
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Ramazan ayı bitmiş, Kaleiçi'nin nispeten sakin ve

X 27 santim ölçülerinde, karton kapak içerisinde

huzurlu havası yerini, bayramı karşılayan yoğun bir insan seline
bırakmıştı. Dükk6nımın önü, arife günü Mahmut Paşa Yokuşunu
andıran kalabalığına benzeyen birilerinin gidip, birilerinin geldiği

ithal kitap k6ğıdına renkli olarak basılan Türk Edebiyatı Dergisi'ne

ait iletişim kanalları: Divanyolu Caddesi Nu: 14. Sultanahmet
34400 İstanbul.

Telefon: 0.212-527 5032 Belge Geçer0.212-51377 49
e-posta: tedev30@gmajlçQm internet: wwv.turkedebivati.com.tr

buluşma yerine benzer bir hal almıştı. Hediyelik eşyaların
cazibesinden öteye, duvarlarına yazdığım birbirinden güzel söz
ve şiirlere olan ilginin daha fazla olduğunu, dizelerin bayram
şekeri tadında hak ettikleri ilgiyi gördüğünü büyük bir hazla

seyrediyor, onları okurlarken yedikleri ayçekirdeklerinin
kabuklarını dükk6nın önünde biriktirmeleri bile mut|uluğumu
gölgeleyemiyordu-

Kalabalıklar arasında o aileyi fark etmeme sebep olan
neydi bilemem, O'nun, hanımı ve çocuklarıyla duvardaki yazları
daha bir ilgiyle okuduğu dikkatimi çekmişti. Dükk6nın sol

tarafındaki biraz hırpalanmış duvarına Nazım Hikmet'in Bır
orman gibi kardeşçe'mısralarının geçtiği şiiri ile, Necip Fazıl
Kısakürek'in 'Bir kişiye dokuz pay / Dokuz kişiye bir pay / Kurt
yapmaz bu taksimi / Kuzulara şah o/sa da' mısralarıyla işlenen
şiirini yan yana koyup yazmıştım. Adamın o şiirleri de dikkatle
okuduğunu gördüğümde: Birkaç gün önce karşılaştığım bir olayı
hatırlamama sebep olmuştu. Aymazın biri, aynı şiirleri okuduktan
sonra; "iyi güzel de onları niye yan yana yazdın, ayrı yerlerde

tutmalıydın" diye söylenmişti. Küvette kAğıttan gemisini
yüzdürmeye alışmış, kıyı kaptanı bozması herifin sözleriyle
irkilmiştim. Her çalkantılı denizin kıyısında sakin bir limanın

bulunduğunu iç rahatlatıcı, huzur dolu havasından bihaber olana

vıKFı'

Bugün TÜRK EDEBiyııı

cevabı hemen yetiştirivermiştim. "Sen kendinle barışabilirsen,

gönlünde onlara da yer açılır, yan yana yaşatabilirsin inan bana"
dediğimi hatırladım.

nln faaıiyet gösterdiği,

tr. MAHMUD HAN tarafından yaptırılan CEVRİ KALFA

slBYAN MEKTEBi
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ffiffiYKejh§tJKŞimdi görev yaptığı şehre, sürgün gönderilmiş bir cami imamıydı.
Sebep ve niçinleri sormama inceliğime karşı o da bir açıklama
yapmamıştı. Çaylanmızı yudumlarken hoca; "Yüce Yaratandan
ötürü her canlıyı sevmeliyiz" diyerek, sevgi konusuna kıyısından

yaklaşma isteği, küçük

kızı tarafından

engellendi;

"

ben

sivrisinekieri hiç sevmiyorum" dedi. Kollarındaki kırmızı küçük
noktaları göstererek babasına karşı ilk muhalefetini göstermişti.
Fazla uçtunuz, ayaklarıruz biraz yer görsün dercesine yaptığı ikaz
ile irkilmiştik. Haklıydı. Her canlıyı sevmeyebi|irdik ama yaşama
iradesine saygı gösterme|iydik.Hocaya muhalefet ikiye çıkmıştı.

Dinazorları bile yok eden şartlardan kurtulmayı bilmiş sivrisineğin,
var olma hakkına saygı duymayı hatırlamış, Yaratanın başka bir

ff İ. |iir 1j\,Pf

gücünü görmemize sebep olmuştu. Tabii kendimizi savunma

]

j.
"}
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Sanki aynı sitemle karşılaşacağım gibi, kendimi
savunmaya hazırlamıştım. Aile reisi gibi gördüğüm adam, şiir|eri
okuduktan sonra yanıma gelerek; "Ne güzel. Senelerce birbiriyle
savaşan bu iki güzel değeri sen duvarında birleştirmiş, kardeş
kılmışsın tebrik ederim" dediğinde; savunma duvarlarımı yıkan
sıcacık gülümseyişiyle, hoş ve tatlı bir sohbetin kıyısında
olduğumu bana hissettirmişti. Davetimi kabul ederek içeri girdiler.

Tanıştık. (geldiği yeri

ve ismini

hoşgörünüze sığınarak

belirtmemeyi uygun bulduğumu söylemek isterim) Kalbindeki bir

rahatsızlıktan dolayı Antalya'ya sevk edilmiş, bayramı fırsat

bilerek ai|esiyle günü değerlendiriyorlardı. Tavrı ve konuşması ile
dolu bir yüreği olduğunu hissetmiştim. Sohbete başladığımızda,

sanki bir anda etrafımızdaki her şey yok olmuş, ayaklanmız
dünyada . dolaşırken, beynimiz yıldızlar arasında dolaşıyor
gibiydik. lnsanı ele almıştık. Her ırktan, her dinden insanın

acılarından, sevinçlerinden bahsettik. Ortak duygu ve

düşüncelerimizle, aynaya bakar gibiydik. Barışçıydık. Hiçbir

kavganın kavgacısı olmadan, sözü bir o alıyor, bir ben
söylüyordum. Düşünüş|erimizdeki ortak noktalar havada
uçuşuyordu. Yaşam kavgası yoktu, yaşam barışı vardı

sözlerimizde. Bir anda sanki gündüzümüzde, gecemizde hep
barışa yürüyen iki yol arkadaşı oluvermiş, kurduğumuz dostluk

köprüsünden geçerek, bilinmeyen yerlerin kapısını aralıyo1
unutulmuş tozlu yollarında ilerliyorduk,

Can özümüzden, yaratıcının barış gücü, ses alıp ses

veriyordu. Bizimle, bizden önce ve bizden sonra dünyaya gelecek

her canlının sadece yaşama hakkı değil, daha iyi yaşama
hakkının savunucusu kesilmiştik. Kurduğumuz dostluk
köprüsünün altından, kimilerinin'hümanist' düşünce dediği,

aslında Yüce Rabbimizin, kullarından olmasını beklediği biçimde
şekillenen ve yüreğimizde yer bulan düşüncelere, ad bulmak
zorunda olmadan akıp geçiyo1 ruhumuzu serinletiyorduk. İnsanı
bir bütün olarak gören bir yapıyı tam kuruyorken hanımının;
"bayram günü müşterilerine mani oluyoruz" diye eşine sitemiyle
karşılaştık. Arkadaşım ailesini, ben de dükkönı unutmuşçasına
keyifle ilerlerken yolumuz kesilmişti. Hemen atılarak iki gencin
dükkAnın önünde nöbette olduklarını, müşterilerle ilgilendiklerini
söyleyerek tedirgin olmamalarını rica ettim.
Kurduğumuz barış yolunda, kaldığımız yerden devam
ettik. O yolun inatçı yolcularıydık aıtık. Hem o yolun mühendisi,
hem de işçisi oluvermiştik. Ben geçmişteki senim dediğimde, sen

gelecekteki bensin diyordu gönüldaşım. Sen ve ben 'biz'
olduğumuzda: Konuşup anlaşabiliriz, çoğalıp paylaşabiIiriz,
aramızdan ayrımları, yolumuzdan kıvrımları, sınırlarımızdan
sınırları kaldırabiliriz. Ortak geleceğimizi yüksek bilinç, beklentisiz
sevgi, evrensel bilgi ve evrensel barış üstüne üretimde, sevgide,
iyilikte, dostlukta yarış üstüne kurabiliriz gibi yüksek idealleri,

yüreğimizden dışarı çıkartıp dükkıinın ortasına serivermiştik.

Gözlerimiz mutluluktan ışıl ışıl padıyordu. Birçay molasıverdik.
Bütün içtenliğimle; "kimsin sen" deyivermiştim. Güldü.

hakkımızı elimizde tutarak...
Artık derin konulara yer olmadığının işaretini almıştık.
Kendisi ile kardeşine birer kolye ve bileklik hediye ederek kendimi
affettirmeye çalıştım. Hoca muhalefetten kurtulmaya çalışarak,
ortadaki sehpanın üzerinde duran kalın ajandanın ne olduğunu
sordu."Sizin gibi dükk6na gelip sohbet edenlerin, duygularını
yazdığı bir anı defteri" olduğunu söyledim. Yazılanlardan
birkaçını okumuştu. Sonra bir şeyler karalayarak defteri kapattı.
"Biz gittikten sonra okumanı isterim. Yorumunu 15 gün sonra
kontrole yine geleceğim o zaman dinlemek isterim" dedi. Biraz
sonra kalktılar, onları uğurladıktan sonra hemen yazdığını
okudum. "Sana gül diyemem güller de sana benzer / Sana felek
desem feleklerde sende yüzer" diye yazmıştı.
Bir zaman açıklama yapmak istesem de, beni aşan bir
şeyler gizliydi satır araiarında. Bilgi dağarcığımın yetmeziiğinde
bocalayıp durdum. Köinatın ifadesini mi, yoksa kdinatın efendisini
mi işaret ediyordu, anlayamamıştım. Feleğin göIgesi görmemi
engelliyordu. Biraz zaman geçti. Hocanın ge|mesine yakın bir
gündü. Sabahın ilk ışıklarını limana inip karşılamak istemiştim.
Biraz ileride bakımı yeni bitmiş tekneyi suya indirmeye çalışan
birkaç kişi dışında limanda kimseIer yoktu. Zorlanıyorlardı.
Hemen yardıma gittim. Tekneyi omuzladığımız sırada tekne
sahibinin; "felekleri kenara itin" komutu ile tekneyi feleklerden
kurtarıp suya itiverdik. Tesadüf işimi kolaylaştırmış, bir çıkış yolu
bulmuştum. Yürüyüşüme devam ederken, düşünüşlerim de
şekillenmeye başladı. Birinci mısra: Sevgili Peygamberimize
yapılan naçizane bir sevgi belirtisi gibi algılamak kolayıma
gelmişti. lkinci mısraya gelince: Insanlığın değer ve erdemlerinin
desteğinde, insanı ayakta tutup düşmekten koruyan inanç
abidelerini temsil eden felekte şekilIendiğinin yorumunu
yapabiliyordum. Feleklerin yüzdüğü deryayı ise: Bilgi ve inanç
bir|ikte|iğinin sonsuzluğunda, insani değerlerin yüzdüğü,
Peygamberimizin varlığında şekiilenen bu değerleri belirten bir
ifadesi olarak algılayabilmiş, gönül rahatlığı içinde hocayı
beklemeye hazır olduğuma inanmıştım.

Birkaç gün sonra ailesiyle dükkönın önünde, uzaktan
gelen bir dostun, sıcacık yakınlığını içime sindiren gülüşüyle
belirdiğinde, onları büyük bir sevgi ile karşıladım. Sağlığının iyi
olduğu müjdesiyle sevinmiştim. Çaylarımızı daha bir keyifle
yudumlarken sohbet sırasında, yorumumu öğrenmek istemişti.
Dilimin döndüğünce anlattığımda; memnun olmuş, güzel bir
yorum olduğunu söylemişti. "Gerçek manasına çok yakın bir
ifadeyi yakalamışsın, yine de ilginç bir açıklama olarak kabul
görür" dedi. Merakım eskisinden de daha çok kamçılanmıştı.

Yorumda gerçeklik olur muydu? Bilemem. Olsa olsa çok daha iyi
bir yorum yapılır, o da yapanın yorumu olmaz mıydı?.. Açıklama

var, vedalaşmak için
geldiğimde konuşuruz" diyerek kısa çay molasının ardından
ayrıldılar, Kıskanç bir çocuğun, şekerini paylaşmak istemeyen
yapmasını rica ettim."Şimdi bir işim
tavrı na yakı n davran ışın ı bir yere

otu(amamıştım,

O günden sonra hocayı bir daha görmedim. Ertesi sene
de ge|medi. Sağlık ve huzur dileklerim onunla olsun, güzel bir anı

bıra'kmıştı geride... Ne zaman yolum düşüp limanı gezmeye
gitsem; kıyıda köşede, işe yarayacağı günü bekleyen felekleri

gördüğümde; Düşünüşlerimin bende uyandırdığı yorumları
hatırlar, onları çam serenlerinden kesilmiş kütüklergibi göremem.

\
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tahsis edince, o deftere acımadım. Diğer defterlerimi de imha
ettim. Neşretmediğim şiirler pek çoktur." dediğini biliyoruz ama

yine de sormadan edemiyoruz; 'O güzel mısraları yok ederken,
sabahlara kadar kıvrandığın saatler hiç mi aklına gelmedi?
Parmakların hiç mi titremedi?'
Ama o|an olmuş bir kere, ne onları ne de Akifi geri
getirmek mümkün değildir. Güzel bir besteyle taçlanan yukarıdaki
dörtlük ise bu vesileyle kendisini yok olmaktan kurtarmış şans|ı bir

MUSTAFA AKBABA

şiirdir.

" Ezelden aşi na nı

m ben, ezelden hem-zeba n ı msın
Ber1ber ahde bağlandık, ne olsa y1r-i c6nımsın
Ne olsam zerrenim, kalbimde h6l6 çarparesr6rın
Gel ey c6nAn, gel ey can, kalmasın ferdiya did6rın."

Malüm olduğu üzere 2011 yılı, ölümünün 75. Yılı

olması münasebetiyle Mehmed Akifi anma yılı olarak ilan edildi.
Akif, her ne kadar milletçe hep gönlümüzde ise de yıl içerisinde
değişik etkinliklerle yAd edilmeye çalışı l ıyor.

Kendisi, şehidlerimiz için, olması mümkün olmayan
şeyleri yapmış olsam da; "Yine de bir şey yapabildim diyemem
hatırana" der. Bizler deAkif için ne yaparsak yapalım, ne yazarsak
yazalım hatı rasına bir şey yapm ış sayılmayız.

Yukarıya aldığımız bu mısralar, merhum bestekör Şerif

İÇl-İ'nin ölümsüz bir bestesine güfte o|muştur. Hüseyni
makamında, aksak usulle bestelenmiş olan bu duygu yüklü

Bu aczin idrAki içerisinde bulunmama rağmen

mısraları yeni neslin anlayabilmesi için ( hoş, bizim neslinden de
anlamayanlar olacaktır ya) şerh etmek yerine bazı kelimelerin
mönAlarını verip yorumunu okuyucusuna bıraka|ım.
Ezel: Baş|angıcı olmayan, geçmişzaman, önceliksiz.
Hem-zeb6n: Dilleri birolan, aynı dili konuşan.

Esrör: Gizlenilen ve bilinmey6n şeyler. Aklın

ermeyeceği işler.

KıDEMLı roeçU YÜZBAşı
MUSTAFA ERTUĞRUL AKER

FerdA: Yarın, gelecek zaman.
Did6r: Yüz, çehre,
Okuyucunun m6nö verebilmesi için bu kadar kelimenin

anlamını vermek yeterlidir her halde. Dahasına ihtiyaç duyulursa
lügatlere müracaat edebilirler.

RAMAZAN KAR

Udi Şerif lÇLl; 1899 yılında lstanbul'da Beşiktaş
semtinde dünyaya gelmiştir. 24 yaşnda iken Hicaz makamında,

ağıraksak usulle bestelediği; "Derdimi umm6na döktüm,
asumöna inledim" sözleriyle başlayan şarkısıyla bestek6rlık

(DEVAM)

bestekörımız Türk Sanat Müsıkisi'ne çok kıymetli eserler
kazandırmıştır. 3 Şubat 1956 Cuma günü saat 14'de İstanbul
Radyosu'nda çalıştığı sırada kalp krizinden vefat etmiştir. Kabri,

IV.

hayatına adım atmıştır. Soyadı gibi içli, hassas bir ruha sahip olan

Feriköy Mezarl

ığ

ı'ndad

ı

Bölüm

Antalya'nın Ağva Sahilinde Aleksandra
Fransız Kruvazörünün Yelkenli Kayıkla Batırılışı
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Ancak b.u yazıyı kaleme almaktan muradımız, merhum
bestekOr Şerif lÇLl Bey'i tanıtmak değildir. O da bir yazı konusu
olarak ele alınmaya değer bir şahsiyettir ama bizbuyazımızdabu
güzel mısralafl yazanşairi satırlarımıza taşımak istedik.
Şimdi burada, bu güzel güftenin şairini bilenler
yazmzı okumaya devam etsinler. Bilmeyenler ise bir kahve
molası verip, koltuklarında kahvelerini yudumlarlarken; 'Bu güzel
şiir kimin olabilir?' diye düşünsünler.
Bu kahve molası içerisinde bulabilenlerolduysa ne AlA,
bulamayanlar için ise biz söyleyelim. Bu nefis şiir, İstiklAl Marşı
şairimiz Mehmed Akif e aittir.
Evet, şaşırdınız değil mi?'Mehmed Akifin böyle şiirleri
varmıym!ş' diyenleri duyar gibi oluyorum. Elbette vardı. Vardı
diyorum çünkü:
Mehmed Akifin şiirlerini, hayatına göre belli devrelere
ayırabiliriz.
20 yaşına kadarki başlangıç devresinde, hiç şüphe yok
ki pek çok şiir yazmıştır, Fakat bu devrede yazdığı şiirleri
neşretmemiş, sadece arkadaşlar, tanıdıklar arasında okunmuş
kalmıştır. Sonra da bunların hepsini imha etmiştir.

Karşı karşıya dövüşen iki düşman birbirini yenmek için
icabında hud'alara da başvurur. Bunun emsali tarihte çoktur.

Aşağıda yazdığım hadise, Türk'ün; isterse tavşanı araba ile nasıl
avladığını gösteren bir misal teşkil edebilir. '
Yukarda anlatıldığı veçhile Paris - |l kruvazörü
batırıldıktan sonra diğer Fransız gemileri hemen her hafta bir gün
Ağva açıklarına gelir, bizim topçu menzilimizden daha açık bir
uzaklıktan; Ağva burnuna Paris - ll yi batırmak için tuttuğumuz
mevziiye ateş ederdi. Bu mevziden aşan top mermileri Ağva
köyündeki evlere çarpar ahalimize zarar verirdi. Oradaki halk
düşmanın bu tecavüzünden bizar olmuştu. Fırka kumandanlığı

bundan haberdar oldu. Fransız gemilerine mukabele için

toplarımızın menzili k6fi değildi.
Bu sebepten fırka kumandanı Şefik Bey, bu gemilere
başka bir yoldan mukabeleyi düşündü. Fırkanın istihköm bölüğü
kumandanı bulunan ve iktidarve işgüzar|ığı müsellem olan birinci
mülazım İbrahim Beyi çağırdı. Ağva köyüne zarar veren bu
gemilere infilaklı malzemelerle bir mukabele tertip edilmesini ve
bu iş için kayık vesaire ne lazımsa fırkadan istemesini ve Paris - ll
yi batıran benimle de görüşerek aramızda kararlaştırılacak oyun

20 la 25 yaş arasındaki 1500-2000 kadar mısraını

neşretmiştir. Üstad bu şiirlerini Naci, Kemal ve Hamid vadisinde
yazmıştır. Kuwetle muhtemel ki neşredilmemiş olsa bunları da
imha ederdi.

25 ila 35 yaş arasındaki yazdığı şiirlerin çoğu

bu

satır|arı karaladık. 2011 yılı bitmeden Cennet mekön Akif için bir
şeylerfısıldayalım istedik, hepsi o kadar...

hakkında mütaleasını istedi ve
bu işin gayet gizli tutulmasını emretti. İbrahim Bey ile konuştuk,
tasawurumuz şu şekilde oldu.

1.

Bir yelkenlinin döşemesi ile kaburgası arasına

Safahat kitabında bulunuyor. Bu şiirlerleAkif, kendine mahsus bir
yol açmış, edebi birekol sahibi olmuştur.
35 yaşından sonraki yazdığı şiirleri ile de artık üstad
nazım ve şiir şaikası na yükselmiştir.
İlk şaidik yıllarında yazdığı fakat sonra imha ettiği şiirler
arasında ne güzel şiirler vardı kim bilir? Ustad, bizi onlardan niye
mahrum bıraktın? Her ne kadarsenin;
"Gençlik devirlerinde idi. Çok gazeller yazdım. Birçok
defterler doidurdum. Bir aralık bunlardan birini kaybettim. Buna

k6fi

miktarda dinamit yerleştirmek, bunu bir top fünyesi ile ve bir tel
vasıtasıyla çekerek ateşlemek. Birkaç portakal sandığını kayığa
yerleştirmek, sandıklardan birisinin altından ince bir telle fünyenin
tevkif çivisine bağlamak. Bu dinamitligemi yine eski
mevziiye yerleşecek bataryamın karşısında takriben, iki üç
kilometre açığa konacak. Gemi yelkenleriniaçacak, güya portakal
yükü ile Antalya'ya gidiyormuş gibi düşmana bir his verecek. Bu
gemide bulunacak olan iki yüzgeç ve zeki neferimiz kruvazörü
görünce; güya kaçamayacaklarını akılları keserek yalnız canlarını

çok yandım. Fakat daha sonra şiirimi hayati, içtimai mevzulara
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rorhlEffi{qJKkurtarmak kasdile yelkenlerini indirerek arkada bağlı bulunan
küçük sandala binerek sahile gelecekler.
Bu mütaleamızı esas itibariyle fırka kumandanı kabul etti
ve emrimize biryelkenli kayığı ve portakal ile dolu sandıkları verdi.
Kayığa 70 kilo dinamit yerleştirildi. İşler tamam hazırlandıktan
sonra fırka kumandanlığının sureti aşağıda yazılı bu işe ait emrini
aldık ve Ağva'ya emirname de yazılı kıtalarla hareket ettik ve
tatbik sahasına geçtik: (Bu emir yazısını buraya almıyorum.
R.KAR)
Fakataz ka|dı bu işimiz yarı yerde inkıtaa uğrayacaktı.
Çünkü biz emrimize verilen kayığı karaya çekip kaburgasına
dinamitleri yerleştirirken sanki bu işi haber almış gibi Aleksandra
birdenbire karşımıza dikildi. Ve kayığa sekiz on mermisavurdu ise
de isabet ettiremedive her nedense sonra vazgeçerek dönüp gitti.

bahriyeliler çevik hareketlerle onu da bağladılar. Bir saniye sonra

siyah bir sütun bütün bu tabloyu kapladı. Kayık enkazile
küpeşteye yığılan insan kümesinin parçaları havada birbirine
karışıyordu. Bu enkaz denize döküldü. Esen rüzgö1 75 ki|o
dinamitin çıkardığı kesif dumanı sildi. Kruvazörün su kesiminde
koca bir rahne açılmış, aylardan beri sahi|lerimizi haraca kesen,

rasgeldiği kayığı insafsızca kanlı dişlerine çarpıp parçalayan bu
geminin böğrü delinmiş, Akdeniz'in mavi suları üstünde yan üstü
devrilmişti. Bir dakika evvel ağızları sulanarak portakal yemeye
hazırlanan bedbahtlarşimdien müthiş bir korku ve heyecan içinde
öteye beriye koşuşarak canlarını kurtarmaya çalışıyorlardı.
Güvertedekilerin hemen hepsi ölmüştü. Ötekiler alelacele
indirebiIdikleri iki tekneye binerek gemiyi terk ettiler ve ilk

ateşimizde anteni parçalanan kruvazör istimdada imk6n

Bu suretle hazırlanan kayık her gün sabah erkenden iki üç
kilometre açığa çıkarılır, orada bekletilirdi. Fakat bu sefer de

bulamadan beyaz köpükler içinde denize gömüldü.

Aleksandra ortada yoktu.

Nihayet bir haftalık intizardan sonra 8- mart sabahı saat
9 dakika 10 da Şeldonya burnundaki gözcümüz Aleksandra'nın
,t0 Km. yanaşıncaya kadar
geldiğini

haber verdi, Gemi sekiz

-

yelkenli içinde bulunan cesur neferler (Antalyalı Halil ve arkadaşı)
sabrettiier. Gemi son suratile yelkenlimiz üzerine geliyordu.
Mevziden verdiğimiz işaret üzerine bu iki kahraman nefer hemen
yelkenleri indirdilerve küçük sandala binerekAğva limanına avdet
ettiIer.

Bataı -Aleksandra

Aleksandra yelkenliye dört kilometre kadar yaklaşarak

ateşe başladı" Mevzimizin önünde bulunan bu yelkenliden

kuşkulanan kruvazör; yelkenlimize tam 42 mermi attı. Çok büyük
heyecan ve endişe içinde idik. Eğer bir isabet vaki olsaydı bütün
ümidler boşa gidecekti. lyi yetişmemiş olan düşman topçusu göz
önünde duran mükemmel hedefine bir isabet yapamadı. Geldiği
istikamete döndü gitti. Yelkenliye isabet olmaması biraz
yüzümüzü güldürdü ise de kruvazörün ümid ettiğimiz gibi kayığa

yanaşmadan gitmesi canımızı sıkmıştı.

Biz yeni

ihtimalIeri

düşünür ve münakaşa ederken öğleden sonra saat 14 de ufukta
dumanları göründü. Aleksandra tekrar bütün hızıyla geliyordu.

Yelkenlimize yanaştı. Biz mevzilerimizde bu manzarayı
seyrederken heyecandan tıkanacak gibi oluyorduk. Acaba ne
yapacaktı? Çok yakınına sokulduktan sonra kayığın omurgasına
bir tahrib kalıbı bağlayıb uzaklaşacak ve berhava olmasını seyir
mi edecek, yoksa portaka| sandıklarını kruvazöre almak mı
isteyeceklerdi? Nihayet Kruvazör yelkenliye 10 metreye kadar
yaklaştı. Tereddüt içinde bir iki dakika bekledikten sonra bir
bahriyelinin denize atladığını gördük. Yijzeyüze yelkenliye kadar
gitti; üstüne çıktı, sandıkların içini dışını bir gözden geçirdi. Sonra
iki elini ağzına götürerek neşeli bir tavırla kruvazöre bağırdı. Bu
müddet zartnda yelkenliye daha çok yanaşan kruvazörden bir

İki tekneye binenler teslim olmak istemediler. Cenuba

doğru açıldılar. Gemiyi batırdığımızı hir aldmet ile ispat edebilmek

için mutlaka bir esir veya gemi enkazından bir şeyler
getirmekliğimizi fırka kumandanı istiyordu. Ertesi sabah karaya
vuran bir cankurtaran simidi elimize geçmişti. Daha ertesi günü
Antalya'ya geldiğimiz zaman ha|kın ve bir askeri müfrezenin alkış
ve selamlarıyla karşılaştık. Öğrendik ki, bizden bir iki saat ewel
batırdığımız geminin kuılulabilen mürettebatı cem'an 23 kişi

halat attılar. Yelkenliye çıkan gemici bu halatı kayığın baş

tarafındaki babalardan birine bağladı. Bunu müteakıb kruvazör

yelkenliyi bordasında yedeğine alarak uzaklaşmaya baş|adığı
sırada idi ki, bataryamla açtığım bir ateşten üç isabetten birisi
telsiz antenini parçaladı. Şimdi ilk baskının tıpkısına uğradığını

Antalya'ya iltica etmişler...
Bu esirlerin Antalya'ya gelmesi şöyle olmuştur:
Bunlar; gemiden iner inmez Meis adasına gitmek üzere
cenuba açılırlar, Adrasan burnu hizalarına geldikleri zaman gece

zanneden kruvazör, bütün suretile top menzilinin dışına çıkmaya
çalışıyor; biz de arkasından küçücük mermilerimizi savurarak onu
teşyi etmekte kusur etmiyorduk, Toplarımızın menzilini artık iyice

olur, deniz şiddetlenir. Ertesi gün yine denizin dalgalarından
gidemezler. Civardaki karaya çıkmaktan çekinirler. Antalya'da
teslim olmaya karar verirler. İkinci geceyi de aç susuz geçirirler.
Gündüz olur, teknenin birisindeki efrad bitab kalmışlar, kürek
çekemez olmuşlar, denizde kalırlar. Diğer sandal halkı öğleden

öğrenmiş bulu.nan kruvazör yedi kilometre kadar uzağa açıtdıktan
sonra durdu. Oyle ya, bu seferki baskından ucuzca kurtu|duktan
sonra ganimetini bizimle eğlene eğlene almak ve bizim
yüreklerimizi sızlatarak kayığı havaya uçurmak hakkı idi! Beş on
dakika sonra başına gelecek beladan bihaber, kayığı kruvazörün
bordasına rampa ettiler. Hemen geminin epeyce efradı güverteye
dökülmüştü. Beş on bahriyeli kayığın üstüne atıldı. Vinç harekete
geldi. İlt sandık kruvazöre alındı. Bunu tehalükle açtılar. Bir
müddet beklediler. Sonradan öğrendiğimize göre geminin doktoru
portakalların zahirli olup olmadıklarını muayene etmiş, denizin

sonra saat iki raddelerinde Antalya liman ına varabilir|er.
Bu sanda| uzaklardan görülür görülmez , batan geminin
mürettebatı olacağına hükmedilir. Kumandanlık iki günden beri

denizde kalan bu zavallıların sıhhatlerini nazarı dikkate alarak
hastanede yataklar hazırlatır ve iskelede hekim ve sıhhi rnalzeme

bulundurtur. Gümrük dairesinin
hazırlatır.

Esirler karaya yanaştığı vakit karşılayıcılar ve
seyircilerden ummadıkları insani bir şefköt ve merhamet görürler.
Esirler; gördükleri bu samimi muhabbet ve merhametten cesaret
alarak arkadaşlarının deniz ortasında tehlikede kaldıklarını ve
kendiliklerinden gelemeyeceklerini beyan ederek hayatlarının
kurtarılmasını rica etmişler. Antalya'nın tahminen yirmi kilometre
açıklarında bir nokta gibi görünen diğer tekneye de Antalyalı
merhum Mehmet Kaptan'ın iyi kötü bir motoru hömil kayığına

ortasında terk edilen bir kayıktaki portakala zehir konacağını

düşünen düşman; o kayığın omurgasına dinamit yerleştirileceğini

akıl edememişti. Belki Türklerin bu kadarını

bir odasında konyaklı çay

akıl

edemeyeceklerine kani idiler. Muayene işi bittikten sonra geride
kalan sandıklar birer birer ve suretle güverteye alınmaya

başlandı. Nihayet sıra son fünyeli sandığa gelmiş ve bizim
heyecanımız da son haddini bulmuştu. Vinç direğinin boynu son

defa kayığın üstüne eğildi, tel halat aşağıya doğru uzandı,
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-Şiire ne zaman başladınız?

birkaç denizci asker bindirerek hemen mezkür tekneye su, ekmek

vesaire ile imdada gönderilir. O teknedeki Fransız askerleri de

.

şefkAtli bir muamele ile Antalya'ya getirilmişler. Aralarında yaralı

olan lstanbul'da 40 sene gibi bir zaman yaşayıp da, şiire

olmuş, telsiz telgraf anteni topçu ateşimizle tahrip ediImiş

yerleşip, KaIeiçi'nin dar sokaklarında sıkışıp kaIdığımda;
özlemmiydi ağır basan, yoksa yoğun kaybedİşİerin gön-lümün

usulen üsera garnizonuna gönderilmişlerdir. Esirler arasında en
büyük rütbeli olarak çarkçıbaşı vardı. Geminin kumandanı teief

yatkınlığımın yok denecek kadar az o|ması, hele yazmayı hayal
bile edememem, şimdi bile hatırladıkça ağırıma gider. Antalya'ya

olduğundan felaketin Fransız telsiz istasyonlarına

bildiri|emediğini esirler arasındaki muhabere memuru söylemişti.

iklimindeki karmaşalarımı anlayamamış, tuhaf bir biçimde dizeier
sanki ayaklanmış gibi dışarı çıkıvermişti. Ruhsal yönelişlerimdeki
bu eksik olanı arama ihtiyacının verdiği baskı sonucu olsa gerek,
sıkıntılı kıldığım bir günün sıradanlığını yaşarken, kAğıdı, kalemi
elime alıp; "Güneş ol ondan ewel doğabilirsen / Yağmur ol ondan
ewel yağabilirsen / Olabilirsen tohum ol yeşerebilirsen /Vermenin

Şu halde bu geminin batması bir sır gibi Fransızlarca meçhul
kalmıştı. Bundan dolayı bir iki gün sonra, iki Fransız gemisi
sahillerimizde ve bilhassa Antalya denizlerinde birdenbire

t

t
r

-Her bir köşesi insanı şair etmeye. yetecek kadar güzel

da vardı. Elbise çamaşır giydirili1 sıhhatleri kurtarılır. Sonra

kaybolan bu gemileriniaradılar. Herhalde bir iz bulamamışlardır.
Artık bu ikinci felaketten sonra Fransız gemileri Anta|ya
sahil|erini meş'um addetmiş olmalıdır|ar ki, vazifelerini uzaktan
yapmışlar ve artık ne kayıklarımtza ve ne de sahillerimize bir

mutluluğuna er insan olabilirsen." Diye yazdığımda şaşırıp
kalmıştım. Hani derler ya; "Nehir istediğimiz yönde akmadığında
duygularımız başka mecralarda yatağını değiştirip yol alır." Onun
gibi, yazdığım dörtlükle baş başa kalmıştım. Aczimin idraki içinde,
başka bir aleme ilk adımımı atarak eşiği geçivermiştim. O

zararyapmamışlardı,

Son söz

yaşlarda, mevsimin en kırılgan döneminde son sesler, son
dokunuşlar gibi yazmalarım devam etti. Feryatlarım firardadır
artık diyebilirdim. Şimdilerde 5 nci kitabım, kendini hazır

Muharebeler hayatımda geçirdiğim hadiselerden yalnız
gemilerle alökadar olanlarının hiköyesi burada bitti. Ewelce de
arz ettiğim gibi ben bunları öğünmek için değil; iki büyüğümüzün
emrini yerine getirmek için yazdım. Türk; hemen her zaman çok
faik düşmanla harp etmek talihi i|e karşılaşmıştır. Düşmanın bu
faikiyetine kendi yüksek manevi kuwetile galebe çalmıştır.
Yarının harbinde karşılaşacağı zorluklar için, yarının
gencine ben bu dört küçük misal ile örnek gösterebildimse ne

hissederse çıkacaktır diye umut ediyorum.

-İlglnç bir başlangıç olmuş. Pekiyi;

şekilIenir, sizin deyiminizle nasıl dışarı çıkar?

şiir

nasıl

-İlk önce hayatın şiirini yaşatmak gerektiğine
inanmalıyız. Bir şey biliyorum ki ne yüklersen yükle omzuna;
duygu yüklüyse, sevgi yüklüyse, yenilgi taşıyor insan. Ve biz bu
kamburu sırtımızdan, yazarak atmak istiyoruz. Düşünüşierimiz

mutlu bana...

acı çektiğinde sızıyı hissederiz. Buna benzer duygularla beslenen
hüznümüzü, bir umuda sarmaya çalışırız. Böyle anlarda ruhumun
inceidiğini hissederim, "Bizden çıkan bizi rahatlatır." Deyiminde
olduğu gibi ruhumuzun bu feryatları sessizce kAğıda dökülür.

BEK|R KARA (ANDAç) İLE

SoHBET

dışa vurumudur artık şiir, Serzenişlere
ve yazılanlar bizim için güzellikler dizisidir.

Düşünüşlerimizin

yelkenlenmek yoktur. Dizeler bir yer edinmeye başladığında, şiir

nefes alıyordur

KoNuŞAN: MEHMET ERÇİN

Yazdıkça kendimizi daha

iyi

tanımaya başlamışızdır.

-Konular şiirde nasıl yer bulur, belli bir konu

etrafında yoğunlaşır mısınız?

-Andaç Bey; önce Mustafa Akbaba, sonra Ali Demire|

- İnsanız, İnsanın bütün hailerini yaşar ve hissederiz.
Şiirler yaşanmışlıkların ön sözü gibidir. Bir misalle anlatacak

beylerle yapmış olduğum sbhbetten sonra sıra şimdide size geldi.

Daha önce de belirttiğim gibi sizler NEVZUHUR'un üç
silahşörlerisiniz. Büyük bir fedakdrlık|a bu derginin aksamadan
yayınlanmasına gayret ediyorsunuz. Dergiciliğin ne kadar zor
olduğunu biliyorum. Hele şahsi gayretlerle çıkan bir dergi için bu

olursam: Sevgi, sevda yüklü bir şiirde neyse, toplumsal bir olayın

kıyısında, acıyı hissettiğimizde de aynıdır. Orada da yaşamı
sevmek vardır. Bu düşünceler ışığında 3 ncü kitabımın ismini
'Yaşamdan Kopmak Yoktur Çiinkü Yaşam Sonsuzdur' diye
koymuştum. Ne tür ve ne biçimde yazarsakyazalım, kendimizi bir
türlü ifade etme gayreti olduğunu bilirim. Yani 'Ben'ağırlıklıdır.
Şiirin bu uzanışı, bizdeki bu 'Ben'in başka bir'Ben'e tutunuşu ile
yolculuğunu tamamlar. Kısacası başkasına dokunmak, şiirin

daha da önemli. Sizleri kutluyorve ilk sualimi yöneltiyorum.

-NedenANDAÇ?
-İstanbui'dan Antalya'ya yerleşmek için geldiğimde,
Kaleiçi'nde hediyelik eşya satmak gayesi ile bir dükk6n açmış,
ismini de: Bir oiayı veya kişiyi anmak için verilen hediye, hatıra
anlamına gelen 'ANDAÇ' koymuştum. Kısa bir müddet içinde
etrafımda gençlerden oluşan cıvıl cıvıl bir topluluk oluşmuştu.
Bana 'ANDAÇ'demeyi uygun bulmuş olacaklar ki hep öyle anılır

içindedirve görevidir diye düşünürüm.

-Bu uzanışınız size yolun neresinde o|duğunuzu

hissettirir ?

-Yarışın sadece kendimizle olduğuna inananlardanız.

oldum. Öyle de kaldı. Daha sonraları ben de merak etmiş,
gençlere "neden?" diye sorduğumda gülerek cevaplamışlardı.
Türk filmlerinin birçoğunda ipsiz sapsız, dolandırıcı, üçkağıtçı,
tecavüzcü tipleri canlandıranların adını'Bekir' olarak
duyduklarını, onun için ANDAÇ demeyi uygun bulduklarını
söylemişlerdi. Tecavüzcü Coşkun diye isim yapmış sinema
sanatçısı, çayımı içmek için arada bir dükkAnıma uğrardı. Ona

Bir davamız var diyerek sarıldık yepyeni sayfalara bir kere. Adını
sevgi koyduk. Ulaşmaya kalkıştık. Onu öyle bir kazanmalıydık ki,
tırnaklarımızın acıdığını hissetme|iydik. Susuz kaldığımızı, nice

günlere kahrolduğumuzu, nice sevapları günahlara katık
yaptığımızı, sevgi için katlanılanları, tebessümle hatırlamalıydık,
pişmanlıkla değil. Bu düşünüşlerle o yolda yürürken, kimler
geridedir, kim hızla yanımızdan geçmiştir benim için bir şey ifade
etmez- Biliriz ki nefesler yetmezliğinde, yol boyunca önemini
kaybedenler geride kalır|ar. Tabii incelikli, nitelikli şairierin
geçmişte olduğu gibi şimdi de ve gelecekte hep var olacaklarına

neden kötü olan tiplere 'Bekir' derler diye sorduğumda: Senaryoyu
yazanlarn tercihinin böyle olduğunun, hatta birkaç filminde'Bekir
Kara' diye anıldığını gülerek söylemişti. Edebiyatımızda 'Tuzsuz
Deli Beki/ tiplemesinden kurtu|amamış dar zihniyetin yansıması
olsa gerek diye düşünmüşümdür,

inanmak şiir adına geleceğe daha bir umutla bakmamı sağ|ar.
Benim ise o yolda ilerlerken bir ıslık gibi ufacık sevgi fısıltılarını
çıkartabiliyor olmam hazzım olur. En çok mutlu olduğum anlarda

da, en kederli olduğum anlarda da sevdayı
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emekliye

ffi,HYEEtrfEJKayıramayanlardanız. Sevgi var oldukça susup ibadet eder,

bata çıka ilerliyor, yorulan düşlerimi dinlendiren bir sığınak gibi

görüyorum. Onun sayesinde parçalanmış, bölünmüş

sözümüzün zayıf kaldığıyerde, sözü siz alın diyenlerden olmasını
biliriz.

düşünüşlerimin bütünleşir olduğunu hissediyorum.

- Düz yazı hakkındaki düşüncelerinizden

-Şiir hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek isterim.

bahseder misiniz?

-Aslında şiir hakkında söylenenler, neredeyse şiirlerle
yarışır hale geldiği bir gerçektir. Kalıbı, rengi ve ahengi bulunduğu
zaman göre değişen, şair ruhunun şekillendirdiği dizelere, bu
canlı dokuya kim hangi elbiseyi giydirebilir? Bu o'dur diyebilir
anlayamam. Bir yıldız kayması gibi geçen zamanda, bir vakit
beğenilenler, raflarda yerlerini aldıklarında, şiir başka bir biçimde
bitmeyecek yolculuğuna devam eder. İmgeler yumağı kendi
akışında yolunu bulur. Tasvirleri ise, kıyısında çakıl taşları gibi
yolu süslemeye devam ederler. Akan suya benzettiğim şair ise; o
çakıl taşları arasında eksik olan parçasını bulamayacağını bi|e

bile arayışlarına devam eder durur. O yol akıldan

-Kültürleri aktarma görevimiz olduğu bilincindeyim.

Toplulukları millet yapan kendi kültür köklerimiz değil midir?
Kültür, bildiğiniz gibi bir milletin konuşmuş olduğu dildir, mensup
olduğu dini inançtır. Tarih şuuru, gelenekleri, görenekleri ve güzel
sanatlarıdır. Sözler, deneyimler, işaret ve tecrübe fısıltılarını
süzgecimizden geçirip bir adım öteye taşıma idrakiyle, yazarken
eksiklik, hata ve yanlışlardan uzak kalabilmek için gayretimizi
çoğalttığımız müddetçe o merdivenden birer birer çıkarak
yükselebiliriz. Bilgi ve inanç bu merdivenin kenar doğrultularıdır.

Bunlardan birisi eksik olursa, basamaklar yığılı bir yığın gibi
ayaklar altında kalır. Onlarsız yükseklere erişemeyeceğimiz
gerçeğini, yolumuzu aydınlatan, ruhumuzu yücelten Tanrısal
kavramların temel direkleri olduğunu bilmeliyiz. Yoksa ne
yaparsak yapalım, okuyucunun derinliğinde yer edinemeyiz.

da

vazgeçebileceğimiz bir yoldur artık. Sevginin çoğa|dığını umut
ederek sarılırız yepyeni sayfa|ara. Zamanın ötesine yolculuğa
çıkarız-

Şiir hakkındaki son sualim, hangi şiir güzeldir ve

Yüzeyin akıntılarında kaybolur gideriz.

kalıcı olur?

-

Bana Kaleiçi ve deniz manzaralı evinizde, demli çay

eşliğinde bu sohbeti yapma fırsatı verdiğiniz için size

Şairin en güzel şiiri yazma özlemi veya ka|ıcı olma idea|i
olamaz, onun işi değildir. Yazdıklarının Kebikeç'i (Kebikeç: Zararlı
böcekleri yok etmede görevli bir meleğin adı. Kitapları güveden
korumak için yapı|an bir tılsım) olması yeterlidir. Toplumun şiir
ruhu, zaman içinde en güzel şiirleri ve şairleri hak ettikleri yere
çıkartma adına tek söz söyleyebilendir. Bu ruhun kadir kıymet
bilmesi, vefa duygusunu bünyesinde taşıması gibi değer|erinin
-

teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyoı.um.

- Söyleşimizi bitirirken, duygu ve düşüncelerimi sizinle
paylaştığıma ben de memnunum. Bu fırsatı bana verdiğiniz için
ben de size teşekkür ediyorum.

önderliğinde, şair yürüyüşüne devam eder. Toplumsal ruhun,
şimdilerde olduğu gibi, zafiyet içinde olması karşısında ise şiir
gücünü, ışığını, umudunu yansıtamaz. Göz kırpan ateşböceği
misali karanlıkta varlığını belirtmek istercesine çırpınır durur.
Toplumun bu aymaz|ığına şiirin yapacak bir şeyi kalmaz, Söz bilen
içindir.

Güzel şiire gelince: Duru bir anlatımı, güzel Türkçemizle
söyleyebildiğimizde, anlaşılır olabilmesi yanında, bir musıki gibi
gönlümüzü hoş kılması, kendine özgü tasvir yeteneği, iyi bir şiirin
vazgeçilmez öğeleri arasında olabilmelidir. Ruhumuz bunalıp
daraldığında, taze bir nefes gibi her okunduğunda bizi rahatlatan
şiir, kendini kalıcı olmaya mahkum etmez mi? Son olarak zaman
içindeki yolculukta gücünü kaybetmeyen nice şair ve şiirleri
bulundukları müstesna yerlerinde, yanına gelecek olan
şiirdaşlarını sessizce beklediklerine inandığımı da söylemek

DERiNLİKLER
BOLAT UNSAL
Sevgim: Bulutların ötesinde

isterim.

-Dizyazıya

ne zaman ve nasıl

de

başladınız?

Bir evren gibi sonsuz

-Diz yaAya başlamam, şiirden de yenidir.
NEVZUHUR'u çıkartmaya karar verdiğimizde arkadaşlarım,

Denizlerin ötesinde

benim de yazmam gerektiğini söylemişlerdi. Yazmanın güzel bir

uğraş olduğunu, gönüllerde bir şeyleri olanların, onları

Okyanuslar kadar derindir.

yazmazlarsa sele kapılıp giden her şey gibi, duyguların da akıp
gideceği, geriye bir şeyin kalmayacağını hatırlatarak yazmaya

Ne bu sonsuzluğu

başlamamın sebebi oldular.

İlk önceleri özlemin bir parçası olsa gerek İstanbul'da

Görmeye yeter gözlerin

yaşanmışlıklarıma sığınmıştım. Daha sonra bu güzel Antalya'da

nefes a|ışlarım, bir de iki şehir arasında sıkışıp kalmanın

Ne de bu derinliğe

düşünüşlerimdeki izleri yazmamı kolaylaştırdı diyebilirim. Hani
bazen dalıp da gittiğimiz maziden dönerken yanımızda bir şeyler
getiririz yal.. lşte onlar gibi bir şeydi yazdıklarım. Bir nevi parmak

Tahammül edebilir yüreğin.

izi gibi bir şey işte. Burada da kendime doğru aktı yürüyüşlerim.

Şimdi kırıntılardan bozma değil de, kullanılmamış
umutların yeniden doğma vaktidir diyerek, iki şehir arasındaki
uykularımı ayaklandırıyor, yaşanmamış koca bir hiköye defterinin
sayfalarını karıştırıyorum. Antalya'nın soluk alan edebiyat nefesi

gibi gördüğüm NEVZUHUR'un varlığında, gönül raflarımda
öyIece dururken onları indiriyor, o hik6yeler içindeki nice

hazla seyrediyorum.
Dergimizin sayfalarını, acı satırlara yuvalık yapsa da, kalemimde
tükenmeyen bir mürekkep, dalgalanan kırılganlık dolu düşlerime
kahramanlarımın yeniden doğuşlarını
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