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Kaldığımız Yerden
Dergimizin yayınında istemesek de aksamalar oluyor. 
Ancak yayın takvimimiz gecikmiş olsa da sayılarımı-
za kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okumuş oldu-
ğunuz bu sayı şubat-mart tarihinde çıkması gereken 
sayımız. Geç te olsa size ulaştırmış bulunuyoruz. 
Diğer sayılarımızı da ikişer aylık birleştirilmiş sayılar 
şeklinde en kısa süre de beğeninize sunarak normal 
yayın periyodumuza dönmeyi planlıyoruz.

***
Kapak fotoğrafımız her zaman olduğu gibi değer-
li sanatçı dostumuz İbrahim Aydın imzasını taşıyor. 
İbrahim Aydın’ın objektifinden kapağımıza yansıyan 
bu fotoğraf hepimizin içinde bir hüzün uyandırmıştır 
herhalde. Hepsi birer gül olan çocuklarımızın hiç ağ-
lamamasını, her zaman gülmesini diliyoruz. Çocukla-
rımızın  ağlaması geleceğimizin ağlaması değil midir 
bir anlamda...

***
Bu sayıda sizleri yeni bir bölümle buluşturuyoruz. “di’li 
geçmiş zaman” başlığı altında, çoğumuzu çocukluk 
ya da gençlik yıllarına götürecek nostaljik görüntüleri 
sizlere sunmaya çalışacağız. Bu fotoğrafların yaptığı 
çağrışımlar geçmişimize ve anılarımıza doğru bir yol-
culuğa çıkaracak bizleri. Umarım beğenirsiniz...

***
Son yerel seçimlerde Dergimizin Genel Yayın Yönet-
meni Abdülkadir Uslu, Kızılcabölük Belediye Başkanı, 
İmtiyaz Sahibimiz Mehmet Fevzi Yeniçeri ise Denizli 
Belediye Meclis Üyesi oldular. Kendilerini kutluyor ve 
yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

***
Yeni sayımızda buluşana kadar hoşçakalın.
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özüstü
ABDÜLKADİR USLU

Kızılcabölük Belediye Başkanı

U lu önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün 
beni en fazla etkileyen sözlerinden 
biri; “Sanatsız kalan bir milletin ha-

yat damarlarından biri kopmuştur” sözü ol-
muştur. Belki de bundan dolayı, sanatla ilgili 
olaylara, etkinliklere karşı hep ilgili davranma-
ya çalışmışımdır.

1984 - 85 yıllarıydı. O günlerde Anka- 
ra’dayım. Üniversitede okuyorum. Sanat 
adına yapılan etkinlikleri takip etmeye çalı-
şıyorum. Zafer çarşısı hem yeni kitapları ka-
rıştırmak hem de yeni sergileri izlemek adına 
uygun bir ortamdı. Yine bir akşamüstü zafer 
çarşısına uğradım. Şimdi hatırlayamadığım 

ÖZAY GÖNLÜM

     Hem sanatı sevdirmek, hem de 
yetenekli ama yeteneğini ortaya 
koyabilecek imkânlardan kısıtlı 

gençlerimize bir fırsat yaratabilmek 
için düşünülen bir etkinliğe katkıda 

bulunmaktan duyduğum mutluluğu dile 
getirmek isterim.

“ “
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sanatçılara ait bir resim sergisi vardı. Sergiyi 
gezerken bir gurup dikkatimi çekti. 15 kadar 
öğrenci. İlkokul öğrencisi oldukları belli. 10-11 
yaşlarındalar. Hava dışarıda soğuk, hafif de 
yağmur yağıyor. Çocukların düzgün bir ce-
keti, hırkası bile yok. Bazılarının ayaklarında 
lastik pabuçlar. Ben sergiyi bıraktım çocukları 
ve çocukların başındaki genç öğretmeni takip 
etmeye ve izlemeye başladım. Öğrenciler re-
simleri izliyor ve not alıyorlar ciddi bir şekilde. 
Serginin sonuna doğru geldiklerinde öğretme-
ne yaklaştım sordum:

-Hocam, nereden geliyorsunuz, hangi 
okuldansınız? Galiba çocuklar ıslanmış, bazı-
ları da üşüyor gibi...”

Genç öğretmen şimdi adını hatırlayamadı-
ğım Çubuk’un bir köyünden geldiklerini söy-
ledi. Muhtar yardımcı oluyormuş. Otobüs pa-
ralarını sağlıyormuş. Öğretmen de birer tost 
ısmarlıyormuş. Bu geziyi ayda bir tekrarlıyor-
larmış. Köye döndüklerinde de resimlerle ilgili 
yorumları paylaşıyorlarmış.

-Hocam, çocuklar bir şey anlayabiliyorlar 
mı? dedim.

-Ben sanatı sevdirmeye çalışıyorum. Bir 

gün resim sergisi oluyor, bir gün heykel, bir 
gün başka bir şey. Buradan çıkınca da sine-
maya götürüyorum.

-Sanata karşı sevginizi ve öğrencilerinize 
olan ilginizi takdirle karşıladım. İnşallah çaba-
nız boşa gitmez, yeni sanatçılar yetiştirirsiniz.

-Benim amacım sanatçı yetiştirmek de-
ğil. Sanatı sevdirmek. Hepsi sanatçı olamaz. 
Ama hepsi sanatsever olur. Sanatı seven ise 
insanı da sever. İnsanı seven herhalde insana 
zarar vermez, dedi.

Genç öğretmenin o sözünü hiç unutmadım. 
Doğru söylüyordu: Evet; sanatı sevenden, in-
sana zarar gelmez.

Hem sanatı sevdirmek, hem de yete-
nekli ama yeteneğini ortaya koyabilecek 
imkânlardan kısıtlı gençlerimize bir fırsat ya-
ratabilmek için düşünülen bir etkinliğe katkıda 
bulunmaktan duyduğum mutluluğu dile getir-
mek isterim. 

Belediye Başkanı olma şansı elde ettiğim 
Kızılcabölük’ün her yıl düzenlenen bir festivali 
var. Bu yıl on beşincisini gerçekleştirdik (29-
30-31 Mayıs 2009). Kızılcabölüklüler Vakfı’ 
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nın da büyük desteği ve gayretiyle gerçek-
leşen bu festivalimizin ilk gecesinde “Özay 
Gönlüm Türküleri Amatör Ses Yarışması” 
ile  önemli bir görevi daha yerine getirdiğimi-
ze inanıyoruz. 10- 17 Yaş arası ile18 Yaş ve 
Üzeri olmak üzere iki kategoride düzenlen ya-
rışmamızın ön elemeleri 24 mayıs’ta Denizli 
Belediye konservatuarında yapıldı. Finali ise 
29 Mayıs 2009 tarihinde Kızılcabölük Festiva-
linde gerçekleşti.

Kültür ve sanat bir milletin en önemli temel 
taşlarından biridir, hiç kuşkusuz.. Nasıl ki bir 
belde yaşayanlarının daha kaliteli bir yaşam 
sürmesi için alt yapı ve imar çalışmalarına 
önem veriyorsak, geleceğimizin sağlam, rahat 
ve emin olması için de en önemli alt yapının 
şimdiden yapacağımız kültürel ve sanatsal fa-
aliyetlerle gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 

Beldemiz, çok zengin bir kültüre, sağlam 
geleneklere sahiptir. Bunu çok yer gezenler 
daha iyi bilirler. Kızılcabölük gönül insanları-
nın yaşadığı, bir çok sıkıntıya rağmen sevgi, 
saygı ve hoşgörüden taviz verilmeyen ve ge-
leceğini geçmişindeki zenginliklerle oluştur-
manın bilincinde olan bir yerdir.

Bu zenginliklerimizden birisi de  Özay 
Gönlüm’ümüz. Yöresel eserler üzerinde çalış-

masına rağmen tüm Türkiye’nin gönlünde taht 
kurmuş ve yediden yetmişe herkesin sevgisini 
kazanmış bu gönül adamı, müstesna sanatçı 
“goca efe” mizin türkülerinden oluşan bu ya-
rışmayla kendisini de bir kere daha rahmetle 
anmış bulunuyoruz. Bu yarışmayla adını, hatı-
ralarını, ürünlerini özellikle gençlerle buluştur-
manın da sevincini yaşıyoruz.

Yetenekli gençlerimizin ve çocuklarımızın 
olduğunu biliyoruz. Bunların farkında olmak, 
kendilerini tanıtma imkanı vermek ve yetenekli 
gençlerimizi belirleyerek belediye olarak onla-
rı desteklemek ve yanlarında olmak en önemli 
hedeflerimizden biri. Bu yarışma bunun için 
bir adım olacaktır diye düşünüyorum.

İnşallah daha katılımlı, daha programlı ve 
daha iddialı bir şekilde bu çalışmamız devam 
edecektir.

Huzurlarınızda; Gerek kültürümüzü ve de-
ğerlerimizi tanıtmak, gerekse yetenekli genç-
lerimizi keşfedip değerlendirmek amacıyla 
düzenlemiş olduğumuz bu yarışmaya destek 
veren Başta Denizli Belediyesi Özay Gönlüm 
Konservatuarı ve Kızılcabölük Eğitim ve Kül-
tür Vakfı olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve 
kişilere katkılarından dolayı şükranlarımı ileti-
yor saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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yakut’tan tarihler
PROF. DR. İSMAİL YAKIT

ŞUBAT

Hasibe Gökçe Uslu’nun  Doğumuna Tarihtir: 22. Şubat. 1993
Abdülkadir’le Hatice’nin ikinci kızları
Hep parmakla gösterilsin, hem işte, hem sanatta
Yakut dede söyledi ona ne güzel bir tarih:
“Hasibe Gökçe çalışkan bir kız olsun hayatta”
1413 H.

Yakut’un Ameliyatına Tarihtir: 05. Şubat. 2008
Yakut ameliyat oldu kulaktan
Çekiyordu sıkıntıyı boş yere
Duyanlar söylediler tarihini:
“Allah Yakut’a da şifalar vere”
1429 H.                      2008

Halil Mazanlı’nın Vefatına Tarihtir: 15. Şubat. 1965
Genç yaşında Mazanlı da gitti
Dileriz göçmüştür iman ile
“Vâh” la geldi vefatına tarih:
“Yâ Bâ’is! Rahmet eyle Halil’e”
1953+12= 1965

Terzi Mehmet Tatçı’nın Vefatına Tarihtir: 12 Şubat 1966
Nâgâh! Mehmet Tatçı adında bir dürüst insan,
Terk edip bu fenâyı azm-i bekâ eyledi.
Geldi üçler Sâl-i Rumîden söyledi tarihi:
“Gitti Terzi Mehmet cinânı me’vâ eyledi”
1379+3=1382 (1966)

Mehmet Ali Erçelebi’nin Vefatına Tarihtir: 15. Şubat.1969
Mehmet Ali Erçelebi adında
Camusun Deli Oğlan lakâbında
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Kendi halinde bir amca var idi
Hep kendi geçimiyle yaşar idi
Dünyâdan ukbâya eyledi rıhlet
Ahirette Hakk versin ona rahmet

Çıktı bir zat tarih söyledi o gün
“Camusun deli Oğlan göçtü bugün”
1389-1=1388 H.                  1969

Ahmet Dayıoğlu’nun Vefatına Tarihtir: 27. Şubat. 1973
Meşhur Dayıoğullarından Ahmet Amca kavuşmuş
Rahmet-i Rahman’a kim can borcunu edâ eyledi
Vefatını işiten Yakut söyledi bir tam tarih:
“Hayfâ! Ahmet Dayıoğlu da terk-i dünyâ eyledi”
1973

Hacı Mestan Gürgün’ün Vefatına Tarihtir: 24. Şubat. 1980
“Hacı Mestan” nâmında dürüst bir esnaf hayfa
Terk etmiş fenâyı, yardımcısı Yezdân olsun

Yetmiş iki yaşında “ırcı’î”emrini almış
Ahiret yurdu ona dâim gülistan olsun

Binde bir düşer böyle bir Rumî tarih Yakut:
“Cennet-i a’lâ Hacı Mestan’a mekân olsun”
R. 1397-1=1396               (1980)

Ali Rıza Yanık’ın Vefatına Tarihtir: 10. Şubat. 1990
Zaten dünyada yanmış biriyim derdi Rıza Amca
Fakirdi, hastaydı hayatı geçti hep âh u zârdan
Ah ile yazdı Yakut işitip rıhletini
“Ya Mâni’ Ali Rıza Yanık’ı da men eyle nârdan”
1884+6= 1990

Ömer Garan’ın Vefatına Tarihtir: 14. Şubat. 1992
“Küçüklerin Ceketsiz Hâfız” lakâbında
Halk filozofuydu, rahmet-i Hakk’ı buldu
Mücevher kalemle sen hesaplarsan bulursun
“Abdi oğlu Hâfız Ömer” tarihi oldu.
1992
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Hacı Abdullah Kunaç’ın Vefatına Tarihtir: 21. Şubat. 1994
Yapıcı, marangoz Sarı Abdullah usta göçmüş vâh!
Temyiz olurdu onda hakk-ı ibâd ile hayr ü şerr
Vefatına dua edip söyledi Yakut tarihi:
“Hacı Abdullah ustayı dâhil-i firdevs kıl Yâ Berr!”
1994

Ramazan Teğiz’in Vefatına Tarihtir: 06. Şubat. 1996
Rahmetler ola mezarcı Ramazan amcaya
Devreder bu âlem diye taşına yazdılar
Bir “veli” çıktı söyledi tarihini Yakut:
“Mezarcı Ramazan’ın mezârını kazdılar”
2042-46= 1996

Süleyman Dilmaç’ın Vefâtına Tarihtir: 25 Şubat 1996
Nefes darlığından muzdarip olan Celiloğlu da
Terk etti bu fâni cihânı, vuslat kıldı Mevlâ’ya
Tanri’dan rahmet dileyen Yakut yazdı tarihi:
“Celiloğlu Süleyman Dayı da gitti bu ay ukbâya”
1996

Kadir Şenlikçi’nin Vefatına Tarihtir: 27. Şubat. 1996
Şerbetçi Kadir isminde sevimli yaşlı bir dede
Yüz yaşında rıhlet etti, Hakk ukbada yardım ede
Teessürle söyledi Yakut fevtine tarihini:
“Ecelin şerbetini içti bugün Şerbetçi Dede”
1996

İsmail Dayıoğlu’nun Vefatına Tarihtir: 28. Şubat.2000
“Hacı Ebe’nin İsmail” namında aziz bir dost
Bırakarak dünyasını rıhlet etti Hüda’ya
Geldi üçler dediler yaz tarihini Yakut:
“İsmail kardeş bu yıl intikal etti bekâya”
2003-3=2000

Ali Gürel’in Vefatına Tarihtir: 08. Şubat. 2004
Dürüst bir insandı Bakkal Ali Amca vâh!
Göçmüş ukbâya, Rab yerini cennet etsin
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Söyledi Yakut duayla tam tarihini:
“Et-Tevvâb! Ali Gürel’e de rahmet etsin”
2004

Kemal Tatçı’nın Vefatına Tarihtir: 04. Şubat. 2006
Emekli sağlık memuru Kemal tatçı gitmiş
Ahrete vâh! Kalmayıp bu dâr-ı fenâda
Dostu Yakut duayla söyledi tarihini:
“El-Kebîr, Kemal’e de rahmet kılsın ukbâda”
1427 H.                                            2006

Hüseyin Sarısakal’ın Vefatına Tarihtir: 05 Şubat 2006
Hüseyin Sarısakal da veda etmiş eyvâh!
Ahirete pek genç biri daha gitti yine
Çıktı yediler Yakut’a söylediler tarih:
“El-Musavvir, rahmetler eyleye Hüseyin’e”
1434-7=1427 H.                               2006

Ahmet Akkozak’ın Vefatına Tarihtir: 23. Şubat. 2006
Sempatik hoş sohbet bir dostum daha
Kavuştu bugün ilahî rahmete
“Vâh çekip yazdı tarihini Yakut:
“Ahmet Akkozak gitti âhirete”
2018-12=2006

Ramazan Öztekin’in Vefatına Tarihtir: 18. Şubat. 2007
Kendisine has bir adamdı, seksen beş yaşında
Eylemiş ukbâya rıhlet, rahmet eylesin Allah
İşitince söyledi Yakut vefat tarihini:
“Bekçibaşı Ramazan Öztekin göçdü bu ay vâh!”
2007

Hacı Mehmet Kurşunluoğlu’nun Vefatına Tarihtir: 29. Şubat. 
2008
Emekli öğretmen Hacı Mehmet Hoca
Mütedeyyindi, sahib-i kalb-i selîm
Yakut duayla söyledi tarihini:
“Dâhil-i cennet kıl Mehmet’i Ya Halîm!”
1429 H.                                       2008
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Bir Diğer Tarih:
Çocukluk arkadaşım öğretmen Mehmet Bey,
Hastaydı, ukbâya irtihal etmiş eyvâh!
Teessürle işitip yazdım tarihini:
“Mehmet Kurşunluoğlu göçtü bekâya âh!”
2008

Naciye Yılmazlı’nın Vefatına Tarihtir: 22 Şubat 2009
Kızallar’ın Ahmet Ali eşi vefat etti vâh!
Rahmet eylesin dilerim er-Rahman bekada
Vefatını işiten Yakut duayla yazdı tarih:
“Er-Rakib, necat kılsın Naciye hanımı ukbada”
2009

MART
Özay Yağlıca’nın Evlenmesine Tarihtir: 24. Mart 1989
Özay Bey’le Nevzat Hanım tezevvüc ettiler
Mutlulukları sığmasın hiç güneşle aya
Geldi bir zat dedi duayla tarihi Yakut:
“Saadetler ver Ya Kuddûs! Nevzat’la Özay’a”
1988+1=1989

Bilge Ece Çıplakoğlu’nun Doğumuna Tarihtir
(İlk Torunum) 13 Mart 2000
Rukiye’yle Fahrettin’e Hakk’tan gelen ihsanın
Ömrü tavil sürur içinde olsun hep canı
Çıktı bir cevher gibi tarihi Yakut dede:
“Doğunca Bilge Ece tenvir etti cihanı”
2001-1=2000

İsmail Efe Yakıt’ın Doğumuna Tarihtir(1):
(Altıncı Torunum) 11. Mart. 2007
Ey! Benim adımı alan ilk erkek torunum, senin
Olsun ömrün sağlıklı ve uzun, kısmetin ise bol

Sekizyüz yıl küçüksün Hazret-i Mevlâna’dan amma
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol
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Sevginle, saygınla, dürüstlük ve edebinle dâim
Salihlerin, âriflerin, muhsinlerin gönlüne dol

Öyle davran ki, davranışların olsun güzel örnek
Öyle konuş ki, söylemlerin olsun Hakk’a giden yol

Deden gûşuna dedi Rumî’den tarih: “Ey İsmail!
İyilere hep efendi, kötülere hep Efe ol”
1422 R.                                 2007

İsmail Efe Yakıt’ın Doğumuna Tarihtir(2):
Nilgün’le Ahmet’e Rabbim bir erkek evlat verdi
Dengede tutsun ilim ve adalette kefeyi
Geldi bir zat söyledi Yakut dedesi tarihi:
“Ya Hasîb! Hayrü’l-halef eyle İsmail Efe’yi”
2006+1= 2007

Abdülkadir Uslu’nun Belediye Başkanı Seçilişine Tarihtir: 
29 Mart 2009
Kızılcabölük Belediye Başkanlığı için 
Hizmet vadiyle adaylar yapıyordu bir düğün

Tayyip Uslu’nun oğlu da soyunarak bu işe
Çeşitli temaslar yapıyor, geziyordu hergün

Duyunca Yakut tebrik için yazdı tarihini:
“Ne mutlu Abdülkadir’e ! Reis seçildi bugün”
1430 H.                                          2009

Hacca Gidişime Tarihtir: Mart. 2001
Niyetlenip hacca bu yıl bi-iznillah
Menzil-i maksûduma buldum vusûl

Reis Mehmet Nuri’nin daveti üzre
Bir hey’etle ben Cidde’ye kıldım nüzûl

Mekke’de Beyt-i haram’a oldum tâif,
Hem Medine’de zâir-i kabr-i Resûl

Arafat, Cemerat, sa’y u salatla ben, 
Hakk’ın bâb-ı ğufrânına ettim duhûl
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Sa’yin meşkûr, haccın mebrûr olsun diye 
Ettiler tebrik, Mevlâ eylesin makbûl.

Ab-ı zemzemden içip aldım abdesti,
Bir beyitle dedim tarih ale’l-usûl:

“Bu yıl Yakut, kıblegâh-ı enbiyâ-yı  822
Kıldı ziyâret, Hakk eylesin kâbul”     1179
2001

Ali Maraş’ın Vefatına Tarihtir: 14. Mart. 1972
Kasabamızda yıllarca postacıydı Ali Amca
Rıhlet eylemiş, ukbâda yardımcısıdır İlâh
Yakut postadan hüzünle öğrendi tarihini:
“Bu ay Postacı Ali Amca da gitti ukbâya vâh!”
1392 H.                                           1972

Derviş Boyacıoğlu’nun Vefatına Tarihtir: 26. Mart. 1974
Hamam işletirdi Derviş Amca İstanbul’da göçmüş
Dilerim mahşerde pak kullarıyla haşr eder İlah
Vefatını işiten Yakut söyledi tarihini:
“Bu sene Derviş Boyacıoğlu da göçtü ukbâya vâh!”
1974

Hakkı Uslu Amca’nın Vefatına Tarihtir: 24. Mart 1978
Reis Hakkı Uslu amca da gitti
İlahi Sen ona eyle bol rahmet
Çıktı bir zat duayla yazdı tarih:
“Ya Melik! Eyle bekâda mağfiret”
1979-1=1978

Sadık Tatman’ın Vefatına Tarihtir: 10. Mart. 1981
Sadık Tatman Hoca da gitmiş ahirete vâh
Mevlâm dâr-ı na’îm’inde versin ona safâ
İki hemşehrim gelip söyledi tarihini:
“Bu sene Sadık Hoca vâsıl-ı dâru’l-bekâ”
1399+2=1401 H.                          1981
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Mehmet Fevzi Cen’in Vefatına Tarihtir: 11. Mart. 1982
Yukarı Camii’n nezih huylu, efendi imamı
Hayatı boyunca hıfz etti hâl ü mevziyi
Rıhletine dua ederek söyledi tarih Yakut:
Firdevs’ine dâhil eyle Ya Câmi’! Mehmet Fevzi’yi”
1402 H.                                          1982

Ablam Ayşe Gürgün’ün Vefatına tarihtir 3 Mart 1985
Gün görmedi eşinden, işinden, hastalıktan
Çektikleri olsun günahlarına kefâret
Çıktı beş kişi söyledi tarihini Yakut:
“Ya Kuddûs! Ayşe Gürgün ola dâhil-i cennet”
2022-37=1985

Babam Ahmet Yakıt’ın Vefatına Tarihtir(1): 07 Mart 
1986)
Fâniye sen etme rağbet
Nefsin için verme kıymet
Eyler isen hayr u taat
Vere cennet Rabbu Samed

Âkibet mevttir bu âlem
Hep gelenler etti rıhlet
Din-i İslâm kurtuluştur
Âkil olan verdi kıymet

İşte gitti ehl-i sohbet 
“Ircı’î”den aldı da’vet
Bir sabah kim son selâmı
Kardeşiyle verdi elbet

Yakuta belki kerâmet
Az gelir bir böyle devlet
Tarih-i fevt oldu nâmı 
“Yakupoğlu Koca Ahmet”
R. 1402    (1986)

Babam Ahmet Yakıt’ın Vefatına Tarihtir(2):
Yakupoğlu vâh! Dünyadan bugün dâr-ı ukbâ’ya
İntikal etti, bula orda meleklerden selâmı
Tarih-i fevt yazdı oğlu fatihayla söylesinler:
“Rahmet-i Hakk’a kavuştu cennet-i adn ki makâmı”
1986
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Babam Ahmet Yakıt’ın Vefatına Tarihtir(3):
Yakupoğlu koca Ahmet de gitti dünyadan
Dürüst biriydi olmadı yalanla ülfeti
Oğlu Yakut Sâl-i Rumî’den söyledi tarih:
“El-Muhyî ve’l-Mumît nasip eylesin cenneti”
1402 R.                                         1986

Amcam Yusuf Yakıt’ın Vefatına Tarihtir 07 Mart 1986
Kardeşiyle aynı saatlerde
Ecelleriyle vefat ettiler

Rabbim cennetle tebşir eylesin
Hep beraber Rahman’a gittiler

Geldi üçler şöyle tarih yazıp
“Vâh Yakupoğlu Yusuf” dediler
1403+3=1406    (1986)

Mehmet Aydınlı’nın Vefatına Tarihtir: 12. Mart. 1989
Kamerlerin Eyüp amcanın oğlu Mehmet Ağabey
Genç yaşında göçmüş, ahirette gözü aydın olsun
Geldi bir zat Sâl-i Rumî’den dedi tarihini Yakut:
“Ya Vâris! Mehmet Aydınlı’nın mekanı aydın olsun”
1404 +1=1405 R.                                    1989

Nuri Çeldir’in Vefatına Tarihtir: 26 Mart 1990
Bir ehl-i sohbet daha gitti bu fâni âlemden vâh!
Halim, selim biriydi almazdı kimsenin âhını
Vefatına söyledi Yakut tarih, ederken dua:
“Affeyle Sen Ya Hafîz! Nuri Çeldir’in günahını”
1990

Hasan Tahsin Kocaalioğlu’nun Vefatına Tarihtir: 26. Mart. 1992
Tahsin Ağabey de rıhlet etmiş Adana’da
Cennetine onu da dahil eylesin İlâh
Geldi bir zat Yakut’a söyledi tarihini:
“Hasan Tahsin Kocaalioğlu öldü eyvâh!”
1991+1=1992
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İbrahim Kurşunluoğlu’nun Vefatına Tarihtir: 08 Mart 
1993
“Kurşunların İbrahim” Amca da rıhlet etti vâh!
Ehl-i dünyaya mesken olur elbet bir gün kabir
Geldi bir zat Yakut’a duayla söyledi tarih:
“Rahmeti ile affede İbrahim’i El-Habîr”
1992+1=1993

Hafize Kocaalioğlu’nun Vefatına Tarihtir: 24. Mart. 1994
Cansız İbrahim Dayı’nın zevcesi göçmüş
Hakk ukbada durağını cennet eylesin
Vefatına Yakut düşürdü tarihini:
“El-Muheymin Hafize’ye rahmet eylesin”
1994

Eyüp Aydınlı’nın Vefatına Tarihtir: 15. Mart. 1997
Kamerler’in Eyüp amca da irtihal etmiş
Çekmişti Cami’yle yol derneğinde çok zahmet
Çıktı bir zat söyledi duayla tarihini:
“Ya Zâhir! Eyüp Aydınlı’ya eyle bol rahmet”
1998-1=1997

İsmail Kocayiğit’in Vefatına Tarihtir: 25 Mart 1999
Bir kadim dostum daha göçmüş eyvâh!
Dayanamayıp bakanın hasretin

Yakut’a tarih-i vefatı için
Ne güzel bir dua oldu beytin:

“Dâru’n-naîm eyle meskenini
Ya Metîn! İsmail Kocayiğit’in”
1999

Özay Gönlüm’ün Vefatına Tarihti(1): 02 Mart 2000
Hemşehrimiz Özay Gönlüm vâh
Dostlarını bırakıp gitti
Çıktı üçler tarih dediler:
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“Yarenini terk edüp gitti”
1423-3=1420

Özay Gönlüm’ün Vefatına Tarihti(2):
Dünya denilen bu köhne saraya
Gelen herkes nihayet gidecek

Bak işte gitti ünlü bir türkücü 
Kaç kişi var kıymetini bilecek

Hemşehrim Özay Gönlüm’ün ardından
Kimler böylesi hiç gelmez diyecek

Çıktı iki dost söyledi tarihi:
“Halk türkülerini kim derleyecek”
2002-2=2000

Kazım Dayıoğlu’nun Vefatına Tarihtir(1): 12.Mart 2001
Yıllarca komşumuzdu göçtü vâh!
Mahşerde rahmet eylesin İlâh
Çıktı bir zat söyledi tarihi:
“Kazım Amca vefat etti âh!”
2002-1=2001

Kazım Dayıoğlu’nun Vefatına Tarihtir(2):
Kızılcabölük’te kapı komşularımızdan
İdi, alsın nasibini ilahî rahmetten
Geldi üçler söyledi cevher tarihi Yakut:
“Kazım Dayıoğlu Amca geçti bu demden”
1998+3= 2001

Yusuf Yur’un Vefatına Tarihtir: 22. Mart. 2001
Bir baba dostu daha gitti dünyadan vâh!
Mahşerde Hakk kendisini kılmasın zelîl
Vefatına söyledi Yakut tarihini:
“Bol rahmet kıl Yusuf Yur amcaya Ya Celîl!”
1421 H.                                        2001

Ahmet Divrik’in Vefatına Tarihtir: 09 Mart 2002
“Şeytan Ahmet” lakâplıydı rıhlet etti bugün,
Sempatik insandı, kimse bilmezdi fendini
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Besmele çekti Yakut yazarken tarihini:
“Şeytan Ahmet’in şeytanı terk etti kendini”
2002

Aliye Yakupoğlu’nun Vefatına Tarihtir: 6. Mart. 2004
Tahir amcamızın zevcesi muzdaripti kalbinden
Rahmet olsun, dâr-ı ukbâ’ya intikal eylemiş vâh!
Gelip iki kişi Yakut’a söylediler tarihi:
“Aliye Hanım da vefat edip merhûme olmuş âh!”
2002+2=2004

Mehmet Sarısakal(Topal)’ın Vefatına Tarihtir: 09 Mart 2009
Yetmişinde vefat etti Topal Mehmet
Hayatı geçti aşçılık ede ede
Yakut duayla söyledi tarihini;
“El-Muhyi, rahmet etsin Topal Mehmet’e”
1423+1=1424 R.                             2009

Yusuf Aydın’ın Vefatına Tarihtir: 14 Mart 2009
Otuz sene muhtarlık yaparak göçtü bekaya
Koşmuştu daima herkesin işine, kaydına
Yakut duayla söyledi fevtine tarihi:
“El-Mu’îd, rahmetler eylesin Yusuf Aydın’a”
1430 H.                                          2009

Tahir Deligöz’ün Vefatına Tarihtir: 21 Mart 2009
Bakkal Tahir Ağabey de rıhlet eyledi bugün
Takdir-i ilahi böyle, gerek yok başka söze
Geldi bir zat Yakut’a duayla söyledi tarih:
“El-Bâtın, rahmetler eylesin Tahir Deligöz’e”
1429+1= 1430 H.                                2009
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yunusça
DR. MUSTAFA TATCI

        Damıtılmış bir kültürün insanıdır Akbaş. 
O, şiirinde, bir baba ve öğretmen değil, bir 

çocuktur. Bu şiirler, içindeki çocuğa aittir. Bu 
çocuk, geçmişteki güzelliklere olan özlemleri-
ni, köyünü, anasını atasını anlatırken kendisi 

kadar Türkçesi de sevimlidir. 

“ “

B 
ir Gönül Çocuğu: Ali Akbaş: Ali Ak-
baş1, 1941 yılında Kahramanmaraş’ın 
güzel ilçesi Elbistan’ın Maraba (Çato-

va) köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu memleke-
tinde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bö-
lümünde yaptı. Çeşitli liselerde ve Gazi Eğitim 
Enstitüsü’nde öğretmen olarak çalıştı. Bir müd-
det Film Radyo ve Televizyon Eğitim Dairesi 
(FRTEM)’de program yazarlığı yaptıktan sonra 
Hacettepe Üniversitesine geçerek dil üzerine 
yüksek lisansını tamamladı. Bu üniversitede 
Türk Dili okutmanı olarak görev yaptığı sırada 
1996 yılında emekliye ayrıldı.

Günümüze kadar Divan, Doğuş Edebiyat 
ve Kanat Dergilerinin yayınlanmasında öncü-
lük eden ve halen Kardeş Kalemler Dergisi’nin 
yazı İşleri Müdürlüğünü yapan Ali Akbaş’ın Ma-
sal Çağı (Ankara 1983) ve Kuş Sofrası (Ankara 
1996) adlı iki şiir, Gökte Ay Portakaldır (İstanbul) 
adlı bir masal kitabı yayımlanmıştır. Kuş Sofrası 
1991 yılında “Yazarlar Birliği”nin şiir ödülünü al-
mıştır. Bu kitap ayrıca Mariya Leontiç tarafından 
Makedonca’ya çevrilmiştir (2000). Kazakistan’ın 
başkenti Almatı’da gerçekleştirilen II. Türk Dün-
yası Şiir Şöleni’nde Mağcan Cumabayulı Ödü-

lüne lâyık görülmüş (1993) ve Kosova’da yayın-
lanan “Türkçem” Çocuk Dergisi tarafından yılın 
şiir ödülünü almıştır (2004). İtalya’nın Venedik 
şehrinde düzenlenen 57. Şiir Bianeli’nde (2005) 
ve 20. Moskova Kitap Fuarında Türkiye’yi tem-
sil etmiştir (2007). Şairin adı geçen dergi ve ki-
tapların dışında şiirlerinin pek çoğu başta Türk 
Edebiyatı ve Türk Yurdu olmak üzere değişik 
dergilerde yayınlanmıştır.

Kendi gönül çocuğuna şiirler yazan ve 
yazdıran bir şair: Ali Akbaş: Şiiri hayatının 
başköşesine oturtan Ali Akbaş, onu “ciddî bir 
meşgale” kabul eder. Ona göre iyi şiir yazabil-
mek için insanın kendisini doğru kaynaklardan 
beslemesi gerekir. Şiirin malzemesi dildir ve dil, 
çalışa çalışa plastik ve estetik bir malzemeye 
dönüşür. Şiir önem verilmesi gereken ciddî bir 
iş olduğu içindir ki, Akbaş zor yazan, şiirin tek-
nik ve estetik yönüne önem veren bir şair olarak 
karşımıza çıkar. Her hangi bir edebiyat akımına 
bağlı değildir Akbaş. Onun şiirinin tekniğini, yaz-
dığı şiire kaynaklık eden duygu ve ilhâm belirler. 
Mutlaka hece veya serbest olacak diye zorla-
maz kendini. Duygu onu nereye sürüklerse şiir 
öyle çıkar ortaya. O, şiirin bir inşâ ve ayıklama 
olduğunu düşünür.

ALİ AKBAŞ’IN 

ŞİİR DÜNYASINDA ÇOCUK
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Akbaş’a göre bir çocuk edebiyatı vardır: Bu 
edebiyat da sıradan, basit ve bayağı anlatımlar 
ve söylemler oluşturmaz. Bir yerde şöyle der: 
“Çocuk şiiriyle büyük şiiri arasında estetik se-
viye bakımından bir fark olamaz. Çocuklar için 
yazılan bir şiiri büyükler de severek okuyamı-
yorsa şiir sayılmaz. Kaldır, at onu. Fakat büyük-
lerin okuduğu her eseri de çocuklar okuyamaz. 
Öyleyse çocuk edebiyatı, genel edebiyat içinde 
çocukların da okuyabileceği bir edebiyattır.” 
(NTK)2 Ali Akbaş’a göre bu edebiyat geçmişe 
ait özel yaşanmışlıklar ve detaylar işlediğinden 
oldukça zengindir ve temelleri bilinmeyenlerle 
atılmıştır: “Daha üç dört yaşındayken babamı 
kaybetmek desem, o yaşlardayken yetim kalan 
tek çocuk ben değildim. Köy odalarında, tandır 
başlarında dinlediğim türküler, maniler, ninni-
ler, masallar desem, onları da benim gibi bütün 
akranlarım dinledi. İnsanda bir “O Belde” duy-
gusu uyandıran, sini içi gibi mor dağlarla çevrili 

Elbistan coğrafyası desem, onu da bütün ak-
ranlarım seyretti. Kısacası çok bilinmeyenli bir 
denklemdir bu. Belki de hiç bilmediğim bir etken 
içime yöneltmiştir beni; çevreye garip nazarlarla 
bakmayı öğretmiştir. Karıncalarla, kuşlarla, bö-
ceklerle, yıldızlarla konuşmayı öğretmiştir. Kim 
bilir… Belki de çocuk bünyemi etkileyen hiç bil-
mediğim şok etkisi yapan bir olay var. Midyenin 
karnına bir kum tanesi kaçmaya görsün, serü-
ven başlıyor. Tabiî bunların hepsinin dışında, ta 
ezelden böyle takdir edilmiş de olabilir.” (NTK). 
Ali Akbaş, şairliği planlayarak seçmediğini, bu-
nun kendiliğinden geliştiğini belirtirken aynı za-
manda şiirinin bir kurgu, kurmaca olmadığını; 
ilhâma, bilinçdışına dayandığının da altını çizer: 
“Farkında olmadan şiire yüklendim. Önce şiir 
yazıp yazmayacağımı bu işin benim hayatımın 
ayrılmaz bir cüz’ü olacağını bilmiyordum farkın-
da olmadan zaman içinde gelişe gelişe baktım 
ki ben en iyi bunu yapıyorum.” (ÖK).3 Ali Akbaş 

(Ali Akbaş, Hamit Tatcı, Mustafa Tatcı 1990. Bir çocuk ancak bu kadar sevilir.)
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her ne kadar şiire yönelmesinin altında rasyonel 
sebepler aramasa da, onun yetiştiği coğrafya 
şiiri besleyecek niteliktedir: “Ben folklorun çok 
zengin olduğu bir bölgede doğdum bu folklor 
besledi beni. 4-5 ay süren kış, uzun kış gecele-
rinde köy odalarında anlatılan askerlik hatırala-
rı, söylenen türküler, okunan Hz. Ali, Battal gazi 
cenkleri, Ahmediye, Muhammediye gibi menkı-
beli kitaplar, daha küçükken tandır başlarında 
ninelerimizin anlattığı masallar, maniler, ninniler 
farkında olmadan bir birikim sağlamış. Şiirimi 
bunlar besledi.” (ÖK).

Çatova’dan Maraş’a ve Yayınlanan İlk 
Şiir: Akbaş, kozasından kurtulan bir ipek böce-
ği gibi köyünden Maraş’a okumaya gelen birkaç 
çocuktan biridir. O yıllarda Elbistan’da lise yok-
tur. Maraş yolu görünmüştür kendisine. Şartlar 
zordur fakat azimlidir. Akbaş ilk şiirini de bu yıl-
larda yayımlar: “O yıllarda “Engizek” diye bir ga-
zete çıkıyordu Maraş’ta. Köyüme hasretimi dile 
getiren ilk şiirimi bu gazete yayınladı. Sevindim 
yazılı bir evrakta şiirimi görmeyi. Sonra Maraş 
Lisesine marş yazılacakmış, marş yarışması 
var kimin şiiri birinci gelirse okulun marşı o ola-
cakmış dediler. İhtimâl vermiyorum ama ben de 
yazayım, dedim, kendi kendime. Sarı bir defter 
kâğıdına yazıp verdim. Bir pazartesi günü oku-
lun açılışında müdür, “şimdi marş yarışmasında 
birinci gelen arkadaşınızı ilan edeceğim” dedi. 
Yanında edebiyat hocamız da vardı. Beyâz 
kâğıtlar arasında benim sarı kağıdı gördüm onu 
öne aldı, müdür. Birinciyi ilân etti. Hiç ihtimâl 
vermiyordum, benim şiirim birinci olmuş.” Yayın-
lanan ve okul marşı olarak kabul edilen bu şiirle 
Akbaş’ın şairliği tetiklenmiş, şiire olan hevesini 
artırmıştır. Şiir onun gündemine oturmuştur ve 
şair, bu tarihten itibaren o, şiirin ne olduğunu dü-
şünerek yazmaya başlamıştır.

Akbaş’ın şiiri, çocukluk dönemi izlenimleri-
ni anlatır, çocukluk hatıralarından beslenir. O, 
şiirinde içinde yaşadığı bozkırın sıcağını, so-
ğuğunu; kurdunu, kuşunu; otunu, böceğini ko-
nuşturur. Lâkin bunlar bir sulu boya resmi gibi 
temiz bir peyzaj halinde değildir. Şair bu nok-
tada mekâna metafiziği de ekleyerek kendine 
özgü kozmik bir âleme doğru açılır. Çocuksu bir 
üslupla kaleme aldığı şiirlerinde, sâde bir söyle-

yişin, bir selh-i mümtenînin, naîf (ince, zarif) bir 
üslûbun peşinde koşar. İfâdelerinde sesini pek 
yükseltmez, büyük konuşmaz, fazla süslenmez, 
şeffaf olmaya çalışır, şairâneliği kovar, tasannu-
dan kaçar. Yani şiirde ilizyon için gerekli bütün 
vasıtaları atma amacındadır. Bütün bunlardan 
dolayıdır ki Ali Akbaş “Söğüt ve Serçeden” baş-
lar işe. Bir çocuk gibi görmeye öğrenmeye ça-
lışır ve nesneleri tanıdıkça da hayranlığı artar. 
Bu noktada eşyayı en şaşırtıcı, en umulmaz ya-
nından, bir idrak kamaşmasının ardından yaka-
lamaya çalışır. Aslında bu çocuksu bir algılama 
çabasıdır. Ali Akbaş süsü, şiiriyeti üsluptan alıp 
eşyaya, objenin kendisine, onun hallerine yük-
ler. Biraz küt, hantal, bilerek yapılmış primitif bir 
estetiktir bu. (Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, s. 
248-249).

Damıtılmış bir kültürün insanıdır Akbaş. O, 
şiirinde, bir baba ve öğretmen değil, bir çocuk-
tur. Bu şiirler, içindeki çocuğa aittir. Bu çocuk, 
geçmişteki güzelliklere olan özlemlerini, kö-
yünü, anasını atasını anlatırken kendisi kadar 
Türkçesi de sevimlidir. Cemal Kurnaz, “Ali Ak-
baş ve Türküler” adlı denemesinde şair için: 
“Kaybedilmiş masalların, türkülerin, ninnilerin, 
tekerlemelerin dünyasını arayan bir şairdir.” der. 
Akbaş’ın kendi sözleriyle de teyid edildiği gibi bu 
doğru bir tesbittir. Onun şiirlerinde özlem vardır. 
Köye, el değmemiş tabiata, değişen güzel de-
ğerlere, masallara, ninnilere, geçmişe, gelece-
ğe bir özlem vardır. “O, eşyayı, hayatı, tabiatı, 
çocuksu duyuşlarla, çocuk gözüyle anlatır. Biz-
zat çocukları anlatır. Bunu yaparken, şiirlerine 
çocukluk hatıraları karışır. Küçük duyumların, 
küçük dikkatlerin şiiridir bunlar. Bu şiirlerinde 
olabildiğince yalın, gösterişten uzak bir söyleyiş 
görülür. Dikkâtli olmayan okuyucu bu özenle se-
çilmiş yalınlığın bir sehl-i mümteni arayışı oldu-
ğunu fark etmeyebilir. Şiirinin kişiliğiyle böylesi-
ne örtüştüğü şair pek azdır. Yakından tanıyanlar 
bilirler. Kendisi nasılsa şiiri de öyledir.” (Cemâl 
Kurnaz, Türküden Gazele, 23). 

Çocuk yarı filozof, filozof da yarı çocuk-
tur: Çağdaş Türk edebiyatının en önemli şairle-
rinden bir olan Ali Akbaş, şiirinde çocukluk döne-
mini bütün ayrıntılarıyla ele alır. Hatta bu durum 
o kadar ileri gider ki yıllarca şiir yazmasına ve 
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birçok eser yayımlamasına rağmen bazı yön-
leriyle Ali Akbaş’ın şiiri tamamen çocuksu kalır. 
O kendi şiirinin hep çocuksu kaldığını: “Çocuk 
şiirleri yazıyorum ama bunu bir görev olarak 
yapmıyorum. İçimdeki çocuğu susturamadığım 
için yazıyorum herhalde. Resimde olsun, şiirde 
olsun, hikâyede olsun sanat alanında benim gi-
bilere “naîf” diyorlar. Naîflik, yani çocuksuluk.” 
ifadeleriyle anlatır. Yine, çocukluk döneminin 
kendi şiiri açısından ne kadar önemli olduğunu 
şöyle ortaya koyar: “Benim tavrım, şiir anlayı-
şım, tecrübelerim, zaman içinde her şairde ol-
duğu gibi, değişiklik gösterir. Çocukluk hatıraları 
sosyal çevre, şahsiyetin oluşumundaki bütün 
faktörler şiir anlayış ve üslubumda rol oynar. Bir 
köy çocuğu olarak, halk şiirlerinin, masalların, 
folklorun kesif halde yaşandığı bir çevrede bü-
yüdüm. Türkoloji tahsilinin neticesi Divan şiirini, 
modern şiirimizi, tercümeler yoluyla da olsa Batı 
şiirini tanıdım. Benim şiirimde bunların hepsinin 
etkisi söz konusu.”

Edebiyat Otağı Dergisi’nde şairle bir söyleşi 
yapan Nesrin T. Karaca’nın, “Çocuk bakışı ve 
çocuk idrakiyle sanat arasında yalın, doğal bir 
paralellik var mıdır, yoksa sanatçının içindeki 
çocuk da üretilmiş, eğitilmiş bir fenomen midir? 
Başlangıçta belki de hiç fark edilmeyen, sanat-
çının sonradan keşfettiği, keşfederken de bir 
bakıma yeniden oluşturduğu bir fenomen? Sizin 
içinizdeki çocuk hangisi?” sorusuna şair, şöyle 
cevap vermektedir: “Çocuk yarı filozof, filozof 
da yarı çocuktur. Çünkü ikisi de şartlanmaların 
ötesinde bakar eşyaya ve evrene. Ezberleri ve 
klişeleri yoktur. Sanatçılar da bu disiplini (veya 
disiplinsizliği) taşırlar bünyelerinde. Eşyayı ve 
olayları bir garip yanından yakalar, bir zihin ve 
idrak kamaşmasının ardından görürler. Bu da 
şaşırtır bizi ve bu şaşkınlık beraberinde hayran-
lığı da getirir. Onun için estetik, psikoloji, sanat 
felsefesi, hikmet iç içe girmiştir. Öyle sanıyorum 
ki o çocuk, sanatçının içinde hep olagelmiştir. 
Belki de o çocuğu canlı tutanlar, susturmayanlar 
sanatçı oluyor. Eğer öyle olmasa herkes üretme-
ye kalkardı. Başta edebiyat profesörleri kimseye 
vermezdi romancılığı, şairliği. Çünkü işin tekni-
ğini de biliyor adamlar. Aşık Veysel, garibim ne 
bilsin yaptığı “tunç kafiye” mi “bakır kafiye” mi? 

Ama o yazar işte, profesör yazamaz. Tabii az 
da olsa Tanpınar gibi içindeki çocuğu canlı tutan 
ilim adamları da vardır.” diye cevap verir.”4 

*

Bir “Masal Çağı”ndan Kuş Sofrasına

Ali Akbaş, Kuş Sofrası’ndaki bir demet şiirini, 
elleri ıtır gözleri çimen “Orman Perisi Selcen” için 
yazmıştır. Rüzgâr bu bir demet çiçeği Selcen’e 
armağan olarak götürür. (KS. Armağan, 1)

Çocuk ve Ailesi: Akbaş, şiirlerinde çocuk-
laşır, çocuk diliyle annesiyle, babasıyla, karde-
şiyle ve dedesiyle konuşur. Bir güzel rüyanın 
içinden annesine seslenen çocuk annesinin 
kucağından uçan bir kuş, gideceği yeri unutan 
bir mektuptur. Bu mektup kendisine uyku bas-
madan açılıp okunmalı, sevilip okşanmalıdır. 
Uyku, çocuğun Allah’a en yakın olduğu bir an-
dır: “Anneciğim/ Düşümde bir kuşmuşum/ Ku-
cağından uçmuşum/ Anneciğim/ Düşümde bir 
mektupmuşum/ Gideceğim yeri unutmuşum/ 
Anneciğim/ Aç beni, oku beni/ Basmadan uyku 
beni/ Anneciğim/ Allah ne kadar yakın/ Konuş-
tum duydu beni/ Anneciğim/ Yollar beni çağırır/ 
Kuşlar beni/ Rüzgar beni/ Uyku beni/ Su beni” 
(KS. Uykuya Doğru, 24).

Bebek, annenin babaya armağan ettiği, 
öpüp kokladığı bir elmadır. Şairin, “Seni bana 
anan armağan etti/Öpüp kokladığım almasın 
bebek” demesi bundandır. O, annesinin masal-
larıyla eğlenir, en güzel ninnilerle büyür (MÇ. 
Bebeğe, 46).

Şair, küçük yaşta kaybettiği babasını, “Ba-
bam” şiirinde anlatır. İnancın verdiği sabır ve 
imânla yoğrulmuş Anadolu’nun sert hayat şart-
larında yetiştiği için “yaman” diye tanımladığı bir 
babanın evladıdır, o. Bazen harmanda, bazen 
askerde, bazen hüzünlü, bazen de mütebes-
simdir onun gözünde baba! Baba, alınteridir, 
ekmektir; evin direğidir. Çocuk onu bir şair du-
yarlılığıyla ellerinden tanır. Baba, dağlar gibidir! 
Toprağıyla güreşen, öküzüyle dilleşen böyle bir 
babayla güzeldir dünyası çocuğun: “Bazı an 
öyle yaman/ Dünya korkar sanırım/ Biraz sabır 
ve imân/ Ben babamı tanırım/ Babam en büyük 
çeri/ Ekmektir alın teri/ Uy babamın elleri/ Ben 
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babamı tanırım/ Evimizin direği/ Ne büyüktür 
yüreği/ O erkeğin erkeği/ Ben babamı tanırım/ 
O toprakla güreşir/ Öküzüyle dilleşir/ Dünyamız 
güzelleşir/ Ben babamı tanırım” (KS. Babam, 
36).

İnsan, doğar, büyür, yaşlanır; yaşlandıkça da 
çocuklaşır. Akbaş, çocuklaşan ninesine ninniler 
söyler. Çocuklarla nineler arasındaki benzerlik-
ten hareketle yazılan bu şiirde, çocuk gözüyle 
anlatılır nine. Ninenin, aya benzeyen nurânî 
yüzü vardır, yaşmağı dolunayı saran bulutlar 
gibidir. Alnı kardan aktır. Aslında “Seferberlik 
Sunası”na benzeyen ve üç çocuğunu şehit ve-
ren ninesi pek güzeldir Akbaş’ın. Onun, ayva 
sarısı yüzüyle leylak kokan kınalı saçlarını iyi 
göstermiyorsa, suç aynadadır. Yemen anıldıkça 
bağrına taş basıp yanan bu yüreğin gözlerinden 
yaşlar gelir. Şairin masum bakışlarla anlamaya 
çalıştığı ninesi, yine Yemen’i hatırlamış, gözleri 
dolmuştur. Çocuğun, “Gene Yemen’i mi anmış/
Gözleri ıslak ninemin” demesi bundandır.

Bir yandan ocakta ıhlamur kaynatır, bir taraf-
tan ellerindeki mayalı hamurla ekmek yapmak 
için koşturur. Deli poyrazların savurduğu yaprak-
lar gibidir, nine. Telaşlıdır, acelesi vardır. Kendisi 
için yaşamaz Allah için, çocukları, torunları için 
yaşar. Seccadesi çiçek, kendisi gökçektir, bir 
masal kahramanıdır, bir masaldır. Dili şeker, dili 
baldır. Göçmen kuşlar gibi göçmeğe, Cennet’e 
uçmağa hazırlanır. Mekânı uçmaktır, onun!

Çocuk ve Tabiat: Akbaş, bir tabiat şairidir. 
Fakat o tabiatı şiirine bir fotoğraf gibi aktarmaz. 
Stilize eder. Derviş gözüyle bakar tabiata ve 
ondan yeni manalar çıkarır. Onun şiir dünyası 
çocukluğunda yaşadığı henüz el değmemiş, 
dejenere olmamış köy hayatıyla şekillenir. Bu 
şiirlerde, çocuklar kuştur, kuşlar çocuk. Çocuk 
gözüyle baktığı kırlarda çiçeklerle, sevimli hay-
vanlarla konuşur. Bir iğde çiçeğindeki koku, bir 
kavakta saksağan, Torosların tepesinde bir ar-
dıç, yaylada bir at, uçan bir kuş, yaralı bir cey-
lan, gökyüzünde yıldızlar, onun gönül çocuğu-
nun arkadaşlarıdır. Çocuklar rüyalarına kuşların 
kanadıyla uçarlar…

Tabiat bir mekteptir, Akbaş’a göre. Kuşlar, 
mevsimleri, günü, ayı, çer-çöpten yuva kurma-

yı, yavrusunu uçurmayı; arılar, çiçek çiçek dola-
şıp bal yapmayı; örümcekler dantel dantel çeyiz 
dokumayı “Kır Mektebi”nde öğrenmişlerdir (KS. 
Kır Mektebi, 12). Çocukların her biri “küçük birer 
akıncı”dırlar, atlarını sonsuz kırlarda koşturup 
geleceğe hazırlanırlar. 

Tabiat bir mekteptir. Güllü, sünbüllü, lâleli, 
leylaklı bir mektep… “Çiçekler ve Kuşlar” şii-
rinde Akbaş, çiçeklere, dinî ve millî birer anlam 
yükler. Bir “güzellik uzmanı” duyarlılığıyla an-
lamlar verir onlara. Sünbül, buram buram Türk 
kokan, ulu mabetlere süs, sultanlara tuğra, bir 
sülüs besmele olur. Lâle, sadece bir piyâle gibi 
görülmemelidir. O, Kadir gecelerini aydınlatan 
bir kandildir. Gül, her dem taze, her seher ye-
niden doğan dîn-i İslâm’ın fer’idir. (MÇ. Çiçekler 
ve Kuşlar, 16).

Akbaş’ın şiir bahçesinde leylaklar kokusunu, 
ninesinin ninnilerinden, kınalı saçlarından du-
yurur. Bu bahçenin içinde insanı “Bir genç kız 
sevecenliği” ile karşılayan fidanlar (MÇ. Bahar 
Karşılaması, 56), dalında gaklayan kargaları 
bulunan kavaklar (KS. Uyur Uyanık, 26), kokusu 
toza dumana karışmış iğdeler (KŞ. 30) vardır. 
Torosların tepesinde ömür süren üç budaklı yeni 
yetme bir ardıç, bazen turnalar gibi telli duvaklı 
bir gelindir, yemenisini yele vermiş, saçı bulut-
lara değmiş! Onun tek suçu maviliği sevmek, 
göklere yol bulmaktır. Uçan kuşlar gibi uçma-
ya imrenir, ama çok istemesine rağmen onlara 
katılmaya gücü yetmez. Elleri kolları bağlıdır. 
Dalları kırıktır. Gönülsüzdür. Gönlü kırık kızlar 
gibidir (KS. Ardıcın Türküsü, 38). Gönül yayla-
sında otlayan koyunları vardır Akbaş’ın: Kara-
baş, sarıkız, küpeli. Onlar her gece ayaydınlık 
bir ortamda çobanların akıllı, düşünceli, yara-
maz birer yoldaşıdır. Hepsi bacı kardeş gibidir-
ler ve kendi adlarını bilirler (KS. Çoban Bizden 
Yoldaşlı, 30). Tekenin biri de karnını doyurmuş, 
başı önünde geviş getirirken Sokretes gibi de-
rin düşüncelere dalmıştır: “Geviş getiriyor yavaş 
yavaş/ Boynuzu aya değiyor sakalı yere/ Ne bir 
ses ne bir nefes/ Dalmış yine derin düşüncelere/ 
Bu teke bir Sokrates” (Yayla Dönüşü) Gün ge-
lir dumanlı yayladan geri köye döner kepeneğe 
bürünen çoban. Çobanın sadık yoldaşı Karabaş 
da yanındadır: “Dağları yutarak geliyor duman/ 



25şubat-mart/09 yıl: 1 sayı: 9-10

Rüzgâr bir dikeni kovalıyor/ Kepeneğe bürünü-
yor bir çoban/ Hıpırtısı duyuluyor koyunların/ 
Karabaş elini yalıyor” (Yayla Dönüşü) Mevsim 
sonbahardır. Yollarda kızıl kora benzeyen yap-
raklar, yamaçta gümüş renkli iri bir teke” (Yayla 
Dönüşü), kel dağların hür sahipleridir.

Akbaş’ın masal dünyasının sevimli bir üyesi 
de tavşandır. Akbaş, gece karnını doyurmaya 
çalışan tavşana, dolunaya yine çocuk gözle-
riyle bakıp değerlendirir. Dolunay gitgide hilâle 
dönmektedir. Bunun sebebi ne ola ki? Diye so-
rar kendi kendine. Öyle ya her şeyin bir sebe-
bi vardır. Dolunay durup dururken nasıl hilâle 
dönüşür? Bunun sebebi obur bir tavşan olma-
lıdır! İhtimâl, dolunay, her gece karlı dağların 
ardından çıkıp usulca yaklaşan bu obur tavşan 
tarafından yenmiştir. Çocuk sorusunun cevabını 
bulmuştur. Dolunay niçin hilâle döndü diye sor-
maktan vazgeçer: “Her gece/ Ay doğarken/ Kar-
lı dağlar ardından/ Yaklaşır bir oburca tavşan/ 
Yer dolunayı/ Ay aman/ Aya bir hâl olur/ İncele 
incele bir hilâl olur/ Güngünü sararıp solar/ Dü-
şer sulara” (KS. Dolunay, 23 ) 

Saklambaç oynarken zaman akıp gitmiştir, 
hava kararmış, yolunu kaybetmiştir çocuk. Kim-
se yoktur, ağlamaktadır. Ak bir güvercin uçurur 
gagasından öperek. Kuş uçar, çocuk ağlar (KS. 
Sobe, s. 5) Çocuk bu, her zaman kuşların gaga-
sından öpecek değil ya! Bazen de elinde sapan 
ıssız bahçelerde serçelerin peşinde, dalların 
şarkısını susturur: “Çocuktum,/ Sapanla iki kuş 
vurdum/ Biri düştü, biri yaralı gitti/ Garip bir ses-
sizlik çöktü bahçeye/ Dallarda kuşların şarkısı 
bitti/ Bunca zaman geçti/ Kaç güz kaç bahar/ 
Benim avcı olduğumu duymuşlar/ Bir daha bah-
çeye gelmediler kuşlar” (KS. Issız Bahçe, 67).

Ali Akbaş’ın “Kuş Sofrası”nda martılarla kar-
talların masallarına da yer vardır. Dağ ve denizin 
bu iki kuşu, bir bahar günü lodoslu bir havada, 
dalgaların kıyıyı dövdüğü bir gün buluşmuşlar, 
arkadaş olmuşlardır. Ta ki bir gurûp vakti sular 
alevlenip kuşların kanatlarını tutuşturuncaya 
kadar devam eder bu dostluk. Biri dağa kaçar 
biri denize. Şimdi onlardan “Üç gümüş Tüydür” 
geriye kalan (KS. Üç Gümüş Tüy, 6). Leylekler 
kuş değil, melektir. Ellerini Yemen’de kınalayıp 

Beytullah’a yüz sürmüşlerdir! Gidenleri geri 
getirmek için bir ağustos ayında sefere çıkan 
yeni baharların türkülerini söyleyen ulu kuşlar-
dır. Karlar yağıp eriyecek, bebekler yürüyecek 
ve leylekler yine geri gelecektir: “Leylekler/ Ulu 
kuşlar/ Ne olur katar katar/ Gidenleri getirin/ 
Kırmızı gaganızda/ Belki de yaşıyorlar/ Uzak 
bir yıldızda/ Getirin bu bahara” (KS. Leyleklerin 
Türküsü, 55). 

Akbaş’ın “Kuş Sofrası”nda güvercinler ve 
bülbüllere de yer vardır. Güvercinler, bazen dem-
leriyle “Hû çeken” birer derviş, bazen semazen 
bir Mevlevî’dir semâda. Akıllı kuştur güvercin; 
Hacı Bektaş Hünkârdan el tutmuştur (MÇ. Çi-
çekler ve Kuşlar, 16-17). Bülbül de gönlü çocuk 
bir şairin şadırvan sesli kuşudur. Hafızdır, mev-
lidhandır, Süleymaniye ve Selimiye’de Kur’ân 
nağmesidir bülbül: “Şadırvan sesi/ Selimiye’de 
Süleymaniye’de/ Kur’an nağmesi/ Tatlı bir elhan/ 
Hafız yada mevlithan/ Bülbül.” (MÇ. Çiçekler ve 
Kuşlar, 16). Akbaş’ın çocuk dünyasında Küçük 
Akıncılar vardır esen rüzgârlarla yarışan (KS. 
35). Gönlünde uyuyan çocuğu tıpkı sular gibi 
rüyâ ülkesine davet eden (KS. Uykuya Doğru, 
25, ) veya Selcene bir demet şiir çiçeği götüren 
rüzgârlar (KS. Armağan, 1) vardır. Üç Gümüş 
Tüy’de (KS. 6) hava serttir, rüzgârlıdır, lodos-
tur. Sobe’de ayın çengeline takılıp kalan adını 
bir gezegende yitiren göklerin hilâle benzeyen 
çocuğunu ılık bir meltem götürür (KS. Sobe, 5) 
Elbistan’ın Çatova’sında henüz ilk mektep sıra-
larında koyun güderken gözlemlediği zengin köy 
kültürünü satırlara taşımaya devam eder Akbaş. 
Onun şiir dünyasında yalçın kayaları olan dağlar 
vardır. Kartalların gurup vakti alev alan sulardan 
kanatları tutuştuğu için kaçtığı dağlar her zaman 
ürkütmez çocukları. Sevimli çobanları da vardır 
dağların ve çobanların çocuklara tavşan sakızı, 
kenger, çiğdem ve kuzukulağı gibi armağanları. 

Onun çocuk dünyasında dağları saran bulut-
lar vardır. Ak-pak, gümüş renkli bulutlar gökleri 
sarmıştır. Ay bir balık gibidir bu göklerde, bulut-
lar da birer ağdır. Bu ağlarla yakalanır ay dede 
denen balık! “Ay bulutun ağında/ Mavi sularda 
balık” (KS. Uyur Uyanık, 26 ), Akbaş’ın çocuk 
dünyasında, ay bir çobandır, bulutlarsa bu ço-
banın sürüsü: “Pencereden süzülürüm/ Ağlar-
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sanız üzülürüm/ Süt sağarım bebeklere/ Ben 
çobanım, Bulut sürüm” (KS. Ayın Ninnisi, 9)

Çocuk ve Vatan: Akbaş’ın gönül çocuğu-
nun vatanı öksüz kızımız Tuna’dır. Yemen’dir, 
Meriç’tir, Erzurum’dur, Yozgat’tır, Maraş’tır, 
Karabağ’dır, Göygöl’dür. Ninesinin seccâdemizi 
serdiği çiçekli çimenli bir bahçedir. Annesinin 
kucağıdır. Dedesinin ocağıdır. Tahta atlarını 
koşturup akıncılık oynadığı sokaklardır. Oyun-
cak bebeklerinin kollarının kırılmadığı her yerdir. 
Mavi gökler, ardıç kokulu Toraslardır, saksağan-
ların yuva yaptığı kavak, bülbüllerin öttüğü gül 
bahçesi, karabaşın, sarıkızın, küpelinin gezdiği 
yaylalar, çobanın kepeneğini koyduğu bir kaya, 
Hayrullah’ın değirmeni, Temmuz sıcağında ya-
nan bozkır, Ahmet Ede’nin eşeğine binip gittiği 
tarla yoludur… Ve Anadolu’dur bu çocuğun va-
tanı… Medeniyetler yutan bir yerdir. Üstünde, 
“iddiasız, akılsız ve cesaretsiz” yaşanırsa, insa-
nın elinden kayıveren bir heyelan bölgesidir va-
tan! “Ne vatan sıradan bir toprak, ne de bayrak 
bir metre bez parçasıdır.” (NTK). Tıpkı “sağlık 
gibidir” vatan! “Elden çıkınca değeri anlaşılan 
(NTK)! “Kalelere bayrak olan/Ölüp ölüp top-
rak olan/Binlerce adsız kahraman” (KS. Çağrı, 
53) yapmıştır vatanı. Onun bayrağını yükseğe, 
daha yükseğe asmak gerekir.

Çocuk ve Ninniler: Kuş cıvıltılarına benze-
yen bu şiirlerde çocuklar ninelerine, aydede de 
çocuklara ninniler okur. Bize, “Ninni iyiye güze-
le/Ninni dünyamız düzele” (KS. Ayın Ninnisi, 9) 
temennisine eyvallah demek düşer. 

Çocuk ve Türküler: Türkülerin çocukları; 
çocukların türküleri vardır. Akbaş, çocuklara tür-
küler söyleten bir şairdir. “Bebeklerin Türküsü, 
Ardıcın Türküsü, Leyleklerin Türküsü”dür Onun 
şiiri… Elif bebek, Umay bebek, hilâle benzeyen 
beşikten uçan ışık kanatlı birer kuştur. Onlar 
kendi geleceklerinin, kendi hayallerinin türküle-
rini okurlar…

Çocuk ve Masal: Masalları vardır çocu-
ğun “uyku tadında.” Bu masallarında, bir gün 
koç burcunun içinden çıkıp gelecek beklediği 
yiğitleri; masallardan dışarı çıkmaması gere-
ken devleri, gülen ayvası, ağlayan nârı, “Kü-
çük şehzâdeye hız veren” (MÇ. 15 ) Keloğlan’ı 

vardır şairin: “Yuvada kuşların uyuduğu an/ Bir 
yiğit çıkmalı koç burcundan/ Tutmalı geceyi bir 
ucundan./ Silkmeli bütün korkuları/ Ve elinde bir 
devin yuları/ Gezmeli kapı kapı/ Özür dilemeli, 
çocuklardan/ Çıkmasın hiç masallardan dışarı./ 
Yusuf’u düştüğü kuyudan/ Çıkaran kervan/ Ge-
tirsin devler diyârından/ Ağlayan ayvayla gülen 
nârı” (KS. Koç Burcu, 15).

Çocuk ve Rüyâ: Çocukların rüyâları vardır 
kuşların kanadında (KS. 9). Onların rüyaları, 
gece olunca bir mağaradan çıkıp bütün evlere 
dağılır (KS. Geceye Övgü, 42). “Uykuya Doğru” 
artık çocuk bir kuştur, bir mektuptur (KS. 24).

Çocuk ve Zaman: Akbaş’ın gönül çocuğuna 
göre zaman bir telaştır, bir bilmecedir, bir kele-
bektir. Vakit öğledir. Çocuk gölgesinin peşinde 
koşturmaktadır tarlada ırgata ekmek-aş gecik-
miştir. Babası beklemektedir… Köpeğin dili bir 
karış dışarıda, öküz sinekten huylanmış, çocuk 
oyuna dalmıştır. Ne de olsa çocuktur o…Vakit 
öğledir ve bozkırda her yer yanmaktadır (KS. 
Öğleyin Köy, 46). Vakit akşamdır. Çocuk başını 
göklere çevirmiştir. Ay doğmuş, güneş gecele-
miştir. Ve geceler, bilinmez birer bilmece (KS. 
41) veya ılık bir süt denizidir. Çocuk ve arkadaş-
ları samanyolunda bir ceylanın izine düşmüştür 
(KS. 42). “Saman yolunda çocuklar/ Düşer bir 
ceylan izine/ Yüzünü mehtapla yıkar/ Bulanır al-
tın tozuna/ Gece gönlüm çocukta hür/ Gündüz 
bir topal karınca/ Uçma sırası bendedir/ Kuşlar 
uykuya varınca” (KS. Geceye Övgü, 42).

Çocuk ve Renkler: Hiçbir renk tek başına 
yeterli değildir. Böyle olmakla birlikte, Akbaş’ın 
gönül çocuğu bir mor sevdalısıdır. Zira aşkın, 
sanatın, ufkun, sonsuzluğun, duygunun rengidir 
mor! Hep öteleri çağrıştırır insana. Diğer renk-
lerden doğan, diğer renkleri de içine alan bir ar-
moninin rengidir mor. Gönül çocuğunun başka 
renkleri de vardır: Mavi, al, çim yeşili…Yıldızları, 
kıyıları, suları, semavî kubbeleri mavidir (KS. 5, 
6, 26) Mavi sularında balıkları vardır. Adını unut-
tuğu mavi gözlü kuşlarının kanatları ebrûlîdir. 
İpek gönüllü çocuklar ak-pak semâlarda ak ka-
natlı güvercin uçurmuşlardır (KS. 5). Kanadına 
name bağlanan kuşların, hacı leyleklerin gaga-
sı kırmızıdır (KS. 55). Sonra yalçın kayalarda 
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yabanî kapkara kanatlı kartalları da vardır gönül 
çocuğunun (KS. 7). Köyde laciverd akşamlarda 
karşılar sürüyü çocuklar…

Arıların polen topladığı çiçekleri vardır 
rengârenk Akbaş’ın: “Kırmızı, mavi, mor, sarı/ 
Çiçek çiçek gezer arı/ Nasılda bilir yolları/ Dere 
tepe iniş yokuş/ Kır mektebinde okumuş” (KS. 
Kır Mektebi, 13) Günler kısalmış, sonbahar gel-
miş, dağların keli görünmüştür. Yayla dönüşü 
ağaçlardan dökülen yapraklar “kızıl bir kor” gibi-
dir. Gün batmaktadır ve gümüş renkli tüyleriyle 
bir teke yamaçta heykel gibi durmaktadır: “Git-
gide günler kısalıyor/ Bak yine göründü dağların 
keli/ Dökülen yapraklar şimdi kızıl kor/ Yamaçta 
iri bir teke heykeli/ Tüyleri gümüşe çalıyor”

Çocuk ve Meslek: Akbaş’ın çocuk dünya-
sında üzerinde sıkça durduğu mesleklerin ba-
şında Çobanlık, koruculuk ve askerlik gelir (KS. 
34). Şair bir şiirinde “Çoban Bizden Yoldaşlı” 
(KS. 30) der. O, yalnız değildir. Canlı cansız, her 
şey çobanın arkadaşı, yoldaşıdır.

Çocuk ve Kozmik Bilinç: Akbaş’ın gönül 
çocuğunda, kozmik bir bilinç, sade fakat este-
tik bir derinlik vardır. Gökyüzüyle, ayla, güneş-
le, denizle kuşlarla ve ağaçlarla sık sık dilleşen 
şaire göre gökte ay ya “portakal” (KS. 11) veya 
bebeklere bulutlardan süt sağan bir çobandır 
(KS. 9). Ay, Fuzûlî’ye ilhâm vermek için geç ba-
tar, erken doğar (MÇ. 27.). Sonra ay, bulutların 
oltasına takılmış mavi sularda bir balıktır (KS. 
26).Yine şair dolunayın bir obur tavşan tarafın-
dan yenilerek hilale döndüğünü bir hüsn-i talil 
ile anlatır (KS. 41). Bir yerde, gökteki evlerin 
ancak yıldızların pencerelerinden bakılırsa gö-
rülebileceğini düşünen çocuk (KS. 41), bir baş-
ka zamanda kendisinin mavi bir yıldız olduğunu 
söyler: “Kimseye söyleme mavi yıldız/Benim 
sen olduğumu” (KS. 11) demesi bundandır ço-
cuğun. Ve dağlar, “Bıkıp usanmadan/Yeni bir ay 
doğurur” (KS. 23). Hiç şüphesiz, karanlıklar bu 
yeni doğan ay ile aydınlanacaktır.

Her yeni ay bir bebektir ve her bebek biraz 
bulut, biraz umut, biraz şafak ve hepsinden de 
öte, bir bayraktır (KS. 29). Onun için bebekler 
hemen büyümeli, geleceğe yürümelidir: “Üstü-
müz yayla/ Altımız yurt toprağı/ Büyü bebeğim 

büyü/ Ekmeğin gül yaprağı/ Soframız kuş sofra-
sı” (KS. Kuş Sofrası, 3).

Çocuk ve Eşya: Akbaş, eşyaya masum bir 
çocuğun gözleriyle bakar. Gönül çocuğu beşikte 
büyümüştür Şairin. Düşleri vardır. Bir gün ışık-
tan kanatlarla kuş olup göklere uçacaktır (KS. 
11). Yıldızları bilye yapıp oynayacaktır (KS. 11). 
Ama Bosnalı, Karabağlı, Filistinli çocuklar bu 
düşleri göremez. Onlar düşlerini yitirmişlerdir. 
Çünkü, asker amcaları bebeklerini vurmuşlar, 
kollarını koparmışlardır. Oyunları ve oyuncak-
ları ellerinden alınmıştır bu çocukların, susuz 
ve uykusuz bırakılmışlardır: “Oynarken vuru-
lan çocuk/ Uçup bir güvercin oldu/ Kan içinde 
oyuncağı/ Kanadalı asker buldu” (KS. Bosnada 
Çocuklar, 68)

Aslında hakları ellerinden alınan, annesiz 
kalan, kimsesiz ve tedirgin her çocuk bir Bosna-
lıdır, bir Karabağlı, bir Filistinlidir. Buna dayana-
maz Akbaş: “Annesiz kaldı bebekler/Emdi par-
maklarını” diye hayıflanır. Parmaklarını emen 
çocuklara çareler arar! Çözün der: “Çözün uç-
sun bebekler/Çözün kundaklarını!” (KS. 19).

Çocuk ve Şehir: Akbaş, şehirde yaşayan 
bir köy çocuğudur. Gönlü Elbistan’da gövdesi 
şehirde kalmış bir güvercindir. Hürriyetini egzoz 
dumanlarına kaptırmıştır; gözlerini kalabalık-
larda kaybetmiştir. Yıldız’da5 Harran göklerini, 
Çatova’nın yıldızlarını arar, bulamaz. Çıkmaz 
sokakları, çıkmaz caddeleri, çıkmaz balkonları 
vardır şehrin. Ali Akbaş’ın gönül çocuğunu sıkar 
bu çıkmazlar. Annesinin sert sesiyle irkilir ço-
cuk: “Dolama eline o ipi çocuk/ Kan oturacak/ 
Apartmanlar ne kadar yüksek/ Ve odalar ne ka-
dar dar,/ Çıkma şu balkona/ Kalbim duracak./ 
Öyle karışık ki trafik ve şoför amcalar o kadar 
dalgın ki,/ Ne çocuk dinlerler ne nine,/ Sürerler 
öylesine/ Çıkma caddelere/ Yel uçuracak/ Ağzı-
nı açmış seni bekliyor,/ Obur lağım kapakları,/ 
Kirli göletler/ Ve elektrik kabloları/ Elini kesecek 
o keskin bıçaklar/ Bir ur gibi büyüyor bu şehir-
ler,/ Apartman paratoner/ Belâ şimşeklerine/ 
Yakında parklara yağmur yerine/ Asit yağacak/ 
Filistin’de Karabağ’da Bosna’da/ Çocuk avcıla-
rı yolları tutmuş/ Ve keskin nişâncılar oturmuş 
mazgallara,/ Hiç eli titremeden/ Seni vuracak./ 
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Bir rüzgâr getirdi seni meleğim/ Yine bir rüzgâr 
götürür/ Söner bir ocak/ (KS. Şehir ve Çocuk, 
64)

Çocuk ve Dil: Sonra Akbaş’ın gönül çocu-
ğunun sevimli mi sevimli bir dili vardır kıpır kıpır, 
“ninem cici, ninemin gökçek” diyen bir dili; ma-
sal tadında, şeker tadında bir anadili vardır (KS. 
Nineme Ninni, 17).

Çocuk ve Güzellik: Akbaş’ın gönül çocuk-
ları sevimlidir. Perî kadar güzel, şiir kadar içlidir. 
Bu güzel çocuklar bazen yeşil gözlü ıtır kokulu 
bir orman perîsidir, bazen saklanbaç oynarken 
yolunu kaybettiği için evine bir ak güvercin uçu-
ran yaramazdır. “Yıldız güzel ay güzel/Elif’le 
Umay güzel” (KS. 3) diyen şairin dinî duyarlılı-
ğının sembolü Elif, Türklükle ilgili duyarlılığının 
sembolü “koruyucu ve yardım eden bir melek” 
olan Umay’dır. Elif yıldız, Umay aydır.

Çocuk ve İnanç: Ali Akbaş inancı dar ka-
lıplara sığdırmaz. O yaratılışın her zerresinde 
var olan estetiği fark eder ve bunu inanca dö-
nüştürür. Bu inancın temeli de güzellik olur. “Her 
zerrede o yaratıcı kudreti sezmek, o kaos ve 
kargaşa içindeki düzeni fark etmek sanatı iba-
dete dönüştürüyor. Fakat yine de tabiat sanatın 
ham maddesidir. Sorunuzda da belirttiğiniz gibi 
sanat, sanatçının süzgecinden geçmiş tabiattır. 
Sanatçı onu eğer, büker, stilize eder, dönüştü-
rür. Bu kabiliyet diğer canlılarda olmayan sade-
ce insanoğluna verilmiş bir tasarruf imtiyazı ve 
mecaz anlamıyla yaratma gücüdür.” Akbaş inan-
mış bir şairdir. Akbaş’ın gönül çocuğu Allah’a ve 
Peygamberine inanır. Onlara gönülden bağlıdır. 
Bu gönül çocuğu bilir ki kendisine en yakın olan 
varlıktır Allah. Kuş Sofrası’nın sevimli çocuğu 
Annesiyle konuşurken “Anneciğim!” der: “Allah 
ne kadar yakın/ Konuştum duydu beni” (KS. Uy-
kuya Doğru, 25 ) 

Akbaş’ın gönül çocuğu çiçekler ve kuşla-
ra ibretli gözlerle bakar. Sümbül’de sülüs bir 
besmeleyi lâlede Allah’ı gülde Hz. Peygambe-
ri görür bu gözler. Onun şiirinde, güvercinler 
semâ eden bir mevlevî, bülbüller yanık sesli bir 
mevlidhândır (MÇ. 17). Gün geceye döndüğün-
de değirmende sıra beklemek zordur. Ortalık zi-
fir karanlıktır. Değirmenci Hayrullah, gürültüden 

hiç kimseyi duymaz. Değirmen cinnili, değirmen 
ürkütücüdür. Harman hasat zamanı gönül ço-
cuğu tek başına gelmiş, değirmende buğdayını 
öğütüp daha köyüne geri dönecektir Fakat kor-
kudan ödü sımıştır. “Hayrullah!” der, bir besme-
le çeker, Allah’a sığınır: “Değirmenci Hayrullah/ 
Bismillah/ Bismillah!” (KS. Değirmende Gece, s. 
32), Nihayet duası makbuldür gönül çocuğunun. 
Okununca “âmin!” denecek bir “Çocuk Duası” 
vardır:

“Dün ola, düğün ola/ Düşte gördüğüm ola/ 
Ya yaza, ya kışa/ Ayrılanlar kavuşa/ Dargın-
lar barışa/ Sayrılar sağ ola/ Bozkırlar bağ ola/ 
Yaz gele, kış geçe/ Kırk gün kırk gece/ Bir ulu 
şenlik ola/ Dirlik düzenlik ola/ Su gelsin dereye/ 
Bebekler yürüye/ Yazılar otlu ola/ İnekler sütlü 
ola/ Ülkemiz mutlu ola/ Geceniz kutlu ola” (KS. 
Çocuk Duası, 71) 

İşte böyle düşünür çocuk şairi; böyle düşü-
nür şairin gönül çocuğu.
_____________________________________
1 Bu tebliğdeki bilgilerin pek çoğu şairin kendi-

sine dayanmaktadır. Verdiği bilgiler vesilesiyle 
kadim dost ve ağabeyim, Ali Akbaş Bey’e te-
şekkür ederim.

2 Burada “NTK” kısaltmasıyla alıntıladığımız söy-
leşi için bkz. Nesrin T. Karaca, “Ali Akbaş İle 
Söyleşi”, Edebiyat Otağı, Sayı: 18, Mart 2007.

3 Sayın Akbaş’ın değerli öğrencim Özge 
Karaboğa’yla (Kısaltması: ÖK) 2007 senesinde 
Ankara’da yaptığı bu söyleşi ilk defa burada de-
ğerlendirilmektedir. Kendisine teşekkür ederim. 

4 Nesrin T. Karaca, “Ali Akbaş’la Söyleşi”, Edebi-
yat Otağı, Mart 2007, Sayı 18, s. 8-18.

5 Yıldız, şairin Ankara’da oturduğu semtin adıdır.
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Değerli Hemşehrim Dr. Mustafa TATCI’ ya Açık Mektup,

12 Aralık 2007 tarihli Denizli AKİSHABER gazetesindeki “Kızılcabölük’ e Hasret Güzellemesi” 
başlıklı yazınızı zevkle okudum. Duygu yüklü yazınızda rahmetli babanıza atıfta bulunmaktasınız. 
Terzi Mehmet TATÇI amcamızı kendi gözlemlerimle tanıtmak ve bilgilendirmek istedim.

Mehmet amca, rahmetli babam Mehmet Emin SARIİZ’ in yakın dostuydu ve sıkça bir araya 
gelerek kasabamızın sorunlarını görüşürlerdi. Bu nedenle, henüz 12 yaşımda onu tanıma fırsatı 
buldum ve ölümüne kadar (1966 ?), mütevazi terzi dükkanında ziyaret etmeyi ihmal etmedim. 
Lise yıllarımdan beri, muhterem amcamız beni hep motive etmiş, başarılı bir genç olarak hayata 
atılmamı arzulamıştır. O, sadece kardeşlerinin eğitimine değil, köyünden ve köylüsünden sevgisi-
ni esirgememiş, eğitimine devam eden gençlerle gurur duymuş, onları sürekli teşvik etmiştir.

Onun mantık dokusu, fikri olgunluğu ve ileriye dönük engin görüşleri bende farklı bir düşünce, 
farklı örnek insan modeli yaratmıştır. Rahmetli, toplumla bütünleşen, kısıtlı olanaklarını ve za-
manını kasabamızın gelişimine adayan özverili, alçak gönüllü bir kişiliğe sahipti. 1950’ li yıllarda 
Kızılcabölük Ortaokulu Yapma ve Yaşatma Derneği’ni babam ve diğer yakın dostlarıyla hayata 
geçiren, sağlık sorununa rağmen kar, kış, yağmur, çamur demeden okul binasının yapımında 
ve bitirilmesinde emeği geçen, yüreği memleket sevgisi ile çarpan kahraman öncülerden biriydi. 
Bu güne kadar, kasabamızdan yüzlerce gencin eğitim-öğretim görme fırsatını yakalamış olması 
onun üstün gayretleri sonucudur. Hatta kasabamızda sağlık ocağının açılması önerisi kendisine 
ve arkadaşlarına aittir. Aynı süreçte yörenin tarıma dayalı ürünlerinin değerlendirilmesinde de; 
özellikle elma ve antep fıstığı üretiminin arttırılması ve ağaçlandırmalarının hızlandırılması konu-
larında hemşehrilerini yönlendirmiş, onları aydınlatmayı ihmal etmemiştir. 

Onu, bir paket bisküvi ile evinde ziyaret ettiğimde, hasta idi ve yatıyordu. Beni görünce doğ-
rularak oturdu. Yorgun ve bitkin haliyle kasabamızın sorunlarına değinirken, kasabamızda bir 
lisenin bulunması gerektiğini vurguluyordu. Bu, onu son görüşüm oldu. 

Seneler rüzgar gibi geçip gidiyor. KIZILCABÖLÜK’e emeği geçen büyüklerin isimlerini yeni 
kuşağa taşımanın hemşehrilik görevi olduğunu düşünüyorum. Bu duygularla, Mehmet TATÇI am-
camıza, yakın çalışma arkadaşlarına ve ebediyete ulaşmış tüm hemşehrilerime tanrıdan rahmet 
diliyor, bilim severliklerini, insan severliklerini, memleket severliklerini ve içten samimi dostlukları-
nı özlemle yadediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.  

Sevgi ve saygılarımla. 08.02.2009

Prof. Dr. Kadir SARIİZ

ESOGÜ Öğretim Üyesi

MEKTUP
PROF. DR. KADİR SARIİZ

ESOGÜ Öğretim Üyesi
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denizli
HASAN KALLİMCİ

 Türk Milleti ile ilgili ne varsa 
kayda geçirilmesi, kitaplaşması 
gerekmektedir; bu çalışmalar, 

milletimizin uzun ömürlü olması 
yolunda katkılar olacaktır. 

“ “

KÖY İNCELEMELERİ

Z iya Oruç adında bir arkadaşım var; 
emekli öğretmen, Baklan ilçesinin 
Konak köyünden. Bu köy, Çivril yolu 

üzerindedir, eski adı Meler’dir.

Ziya Bey, telefon etti;

-Hasan Bey, köyümle ilgili bir inceleme 
yapıyorum. Bu inceleme hakkında seninle ko-
nuşmak, görüşlerini almak istiyorum, dedi.

Öğretmen evinde buluştuk. Kendisine,

-Çok iyi bir iş yapmakta olduğunu, kendi bil-
diğince çalışmasını, önemli önemsiz demeden 
köyü ve köylüsü ile ilgili ne varsa yazmasını, 
derlemeyi bir an önce bitirmesini, bilgisayarda 
dizgisini yapmasını, daha sonra dosyayı adre-
sime göndermesini… söyledim.

Bir yıl kadar sonra, inceleme bilgisayarıma 
geldi. A-4 boyutunda, 170 sayfalık bir eser ol-
muştu. Üzerinde çalışıyor, tashih ve düzenle-
mesini yapıyorum. Bir-iki ay içinde Ziya Bey’e 
iade edeceğim.

Ziya Bey, büyük bir çalışma yapmış. Kö-
yünün tarihini, coğrafyasını, dilini, köylülerinin 

hatıralarını, âdetlerini, şakalarını… her şeyini 
yazmış. İnşallah kendi imkânlarıyla veya des-
tekleyecek olanların katkısıyla kitaplaşır.

Bu tür inceleme çalışmaları önemlidir ve 
her köy için yapılmalıdır.

Stajyer ilkokul öğretmenlerine, görev yap-
tıkları köyde inceleme yaptırılırdı. Bir stajyer 
öğretmenden böyle bir çalışma istenmesi, öğ-
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retmenin çevresini tanımasını sağlanmasının yanı sıra 
ortaya eser koymayı teşvik etmek, milletimizin kültür 
değerlerinin kayda geçirilmesini sağlamaktı. Ziya Bey, 
emekli bir ilkokul öğretmeni ve bu tür bir eğitim almış 
olmanın sonucu, ürününü ortaya koyma gayreti içine 
girmiştir.

Denizli’de, kitaplaşan köy incelemeleri sayısı pek 
fazla değildir. İlçe tanıtım kitaplarını burada saymıyor, 
aklıma gelen köy incelemelerini sıralıyorum:

-Yatağan - Prof. Dr. Tuncer BAYKARA, Japonlar 
basmıştır.)

-Köyümüz Ayaz (Hasan Hüseyin BAYSAL, ? - De-
nizli)

-Çal / Mahmutgazi incelemesi (Prof. Dr. Mehmet 
TUĞRUL, 1969 - İstanbul)

-Gökçeler –Tarihi, Gelenekleri, Görenekleri (Mehmet 
Gökçe, 1996 - Denizli)

-Arşiv Belgeleri Işığında Kızılcabölük (Prof. Dr. İs-
mail YAKIT, ? - Isparta )

-Geçmişten Günümüze Uzunpınar (Pınarlar) ( Prof. 
Dr. İsmail YAKIT, 2008 - Denizli)

Görüyorsunuz, kitaplaşan köy / kasaba inceleme 
sayısı tam altı tane, ne yazık ki çok az… Mahmutgazi 
Köyü incelemesi, Denizli Halk Eğitimi Merkezi kütüpha-
nesinde mevcuttur. Yatağan incelemesinin fotokopisini 
temin edebildim. Diğer dört eser kitaplığımda bulun-
maktadır.

Ziya Bey’in “Meler / Konak” köyü incelemesi de ba-
sılırsa, kitaplaşan incelemeler arasında yerini alacak 
ve bu sayı (7) olacaktır. Görmediğim ve bilmediğim için 
yukarıdaki listeye ekleyemediğim kitaplaşmış köy in-
celemeleri de olabilir. Bu yazı, bu alanda, şehrimizde 
belki ilk yazıdır, önümüzdeki zaman içinde, bilinmeyen 
ve unutulanlarla birlikte yeni basılacak olanların da ek-
lenmesiyle noksanlığını giderecektir.

Türk Milleti ile ilgili ne varsa kayda geçirilmesi, ki-
taplaşması gerekmektedir; bu çalışmalar, milletimizin 
uzun ömürlü olması yolunda katkılar olacaktır. Bu yolda 
bir çalışma ortaya koyması sebebiyle emekli öğretmen 
arkadaşım Ziya ORUÇ’u ve diğer eser sahiplerini tebrik 
ediyorum. 
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Seni bahara sayıyor ömrüm 
Ellerinden kalkan kelebekler 
Sana muhtaç özüme konuyor 
Ellerin ki ellerimdeki yalnızlığı tutar 
Ellerin ki dudaklarından kurtardığı gülüşleri 
Kalbime sürer. 
Ah gelincik sonsuz adresim 
Sana baktıkça 
Seni kokladıkça 
Sende kaldıkça 
Üstünden geçen kuşlar 
Çöl kumları taşır gecelerime. 
Geceler uzar gider, sensiz 
Her gece gelir rengin ısınır koynum 
Her gece kalbinde soyunur ruhum 
Ve her gece sahillerine inerim 
Yüreğinden kalkan gemilerin. 
Hicran üşür ve ben üşürüm 

Üşüdüğüm her gece yangınlar çıkartarak 
En derin kuyularda kalır ellerim. 
Ah gelincik ebedi aynam 
Gözlerin, kara deliklerden gelen bir hülya gibi 
İzini taşırarak göklerin 
İltica ettiğim ay’ın arka yüzüdür 
Baktıkça delice kabarır içim. 
Yalnızlığımın alın yazısını çalan gelincik 
Merhamet et de gönül pencereme serpil 
Kalbime çakılan soruların 
Cevabı koksun titreyen yaprağında. 
Seni bahara sayıyor ömrüm 
Kalbimin çatlayan tomurcukları 
Aşk için kan çekiyor damarlarımdan 
Kalbine yatır beni 
Bir seher vaktinin neşesinde uçan kuşların 
Sesine sığınan kokularla 
Uyut beni sonsuza kadar.

ARİF BÜK 
GELİNCİK
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Ç içek Yüzlüm;                                                                    

Her  zamankinden çok farklı bir mektup okuyacak-
sın. Belki biraz şaşıracaksın. Ama bu şaşkınlığının 

uzun süreceğini sanmıyorum. Senin gibi çok duyarlı bir insanın sev-
giyle aşk arasındaki farkı anlamaması beklenemezdi.

Biz, adına yaşam dediğimiz sürecin en önemli gerçeğini biliyo-
ruz: Önce sevmek vardı. Sevdik. Sonra da aşkı keşfettik, sonucunu 
düşünmeyi bile insan olmamıza aykırı saydık. 

Meksikalı yaşlı balıkçıyı sevdik örneğin. Sevginin evrenselliğiydi 
bu. Afrikalı zenci çocuğu sevdik. Sarı benizli annenin çocuğunu bes-
lerken beyaz cama yansıyan görüntülerini hiç unutmadık. Çöplükten 
beslenenleri görünce, bize anlatılan her şeyi unutmak istedik de bi-
reycilik olur diye vazgeçtik. 

Ormanlarda birlikte yandık. Acıkmış kedi yavruları bulurduk ço-
cukluğumuzda; koynumuzda ekmek kaçırıp çatı aralarında besler-
ken anne olurduk, baba olurduk. 

Büyükler maddeye ne kadar aldandılarsa, o kadar anlamazlardı 
bizi. 

Sevgi, bizim en güçlü yanımızdı ve en zayıf yanımız. Ağlamayı, 
önce sevgilerde öğrendik.

/Sevgiydi, inandık. 

simurg
KENAN KALECİKLİ

        Gün gelmiş, çiçek yüzlü sevgili hasta 
olmuş, âşık sağlığından utanmış. Meyve 

yiyemediğini öğrenince, boğazından 
tek bir üzüm tanesi geçmemiş. Onun 

sevdiği ne varsa, tek başına yiyemeyecek 
kadar inanmış ona. Bunu kimsecikler 

anlamazmış.

“ “

SANA
 SENİ VAAT EDİYORUM
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İnsan, varlık nedenini yok sayamazdı. Telefondaki apansız bir 
sesti sevgi, soluktu. Dokunmaktı biraz. Yollar yürümekti. Bilinmedik 
zamanlarda yanyana oturup gülümsemekti. Pencere önlerinde ufka 
dalıp boşluklarda yitip gitmekti. 

Uzaklarda, çok uzaklarda yol bilmez kuşların kırık kanatlarına 
bağlı pusulalarda yazanı beklemekti sevgi. Özlemekti./

Özledik. Sevgi  (ve aşk) din olsaydı, ibadeti emek olurdu. İnan-
dık. 

/Bir arı çiçeğe konarken kanatlarını çok çırparsa, incitecek diye 
korkanlardandık./

Yaşamın hüznünü paylaşarak azaltmayı umuyorduk, onlar çocuk 
yanımızı kanatıp giderlermiş tek söz söylemeden. 

/İnsanlar gördük, dost sandık. Biz bir ses duyumu özlerken, ya-
lan sevgilerin hoyratlığında kendine kimlikler arayan. 

Duymayan insanlar gördük, bütün çiçeklere renk körü bakan. 
Telefonlarda sesimiz her defasında susuz topraklar gibi çatlaktı da 
onlar  bizi anlamazlardı.

 “Sevenlerin hor görüldüğü dünyada” aykırı mevsimlerde çığsı 
çığsı ıslanırdı da saçları, güneşe bakamazlardı. 

Bizi bilmezlerdi. Sormazlardı. Anlamazlardı./

Yaşamdaki  bu rolleri hiç değişmezdi. 

Sevginin araç değil, amaç olduğunu, ancak bu yaşam kültürüyle 
varolabileceklerini bir türlü kavrayamazlardı. 

/İlgi gördükçe dev aynasına bakıp taşıyamadıklarını kusarlar, 
ayna kirlendikçe kendilerini göremezler, gittikçe küçülürlerdi.

Büyüdükçe küçülmenin gizini hiçbir zaman çözemediler./

Gerçek olan şu ki sevgiyi bilmeyen yaratıkların aşkı bilmeleri de 
beklenemezdi. 

Sevgi ve aşk, insanla diğer canlılar arasındaki en belirgin farktı. 

Onların ilâhlarıysa, maddeydi. 

/Dördüncü tür yaratıktılar. 

Yüzlerce yıl öncesi kavimlerin putlara tapması gibi, maddeye 
taparlardı. Kendi ürettiğine tapan ilkel yaratıklar olmaları zorlarına 
gitmezdi. 

Bütün toplumları mitoz bölünmeyle çoğalarak kuşattılar. Ülkeler 
yönettiler. Roma’yı yakarken lir çalıp oynamak, sıradan bir eğlen-
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ceydi onlar için. Kâbil’den beri cana kıydılar. 

Ateşle beslenirlerdi, suları kirlettiler. 

Artık herkes olabilirlerdi. Sevgi borsaları kurdular kentlerde. Ka-
zandıklarını ya ömür boyu biriktirdiler ya da yeni ilâhlar elde etmek 
için harcadılar. Yalnızca sömürdüler. Parazitlerin işi de buydu, farklı 
olmadılar. Olsalardı, insandılar.

Sevgiyi karıncanın besin kırıntısını bilmesi kadar bilmediler. Bile-
mezlerdi. Geleceğe yazacakları insanca hiçbir şeyleri olmadı.  

Aşkı farketmeyecek kadar aykırıydılar. İnsan ticareti, imanlarının 
tek ibadetiydi. Umut aldılar, acı sattılar. 

İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde yalanlarını gizlemek için ta-
nıklar bulmaları zor olmadı. 

Birer Hüsrev’diler, Ferhat’ı bilmezlerdi. Şirin’den içindeki ateşi 
bastıracak bir söz duymadığı için, uzattığı incileri yerlere serptiğini 
gördüler de budala sandılar.

Anlamaları için insanlığın aynasını tutmak istedik yüzlerine, yok-
tu. 

Onlar ne kadar varsalar, yüzleri o kadar yoktu./ 

Varoldukları ilk günden beri yeryüzünün hiçbir bölgesinde sevgi 
toplumları oluşmadıysa, bundandır.

Yüzyılların birikimiyle oluşan aşk kültürünü kavrayabilecek de-
rinliği olmayanlardan aşk beklemek gereksiz bir iyimserlikti ama biz, 
her aşkta aslolan umudumuzla yine de sevdik...

/Aşktı, inandık. 

Bedellerin kimi zaman yaşam pahasına ödendiği bir uygarlıktı 
aşk. 

Bulutların rüzgârından üşüyen Annabel Lee’ye ağlarken sevdalı 
olmaktı./

Biliyorduk. Yaşam, kimsenin anlayamayacağı dengesiyle her 
gündoğumunda sunduğu umudu akşam çökünce durduk yerde alır-
dı gözlerimizden. 

Böyle nice günler yaşayarak geldik bugünlere, biz neler gör-
dük...

/Sevgililer gördük, seveni yangınlarda bırakıp, yabancı tenlerde 
kendini tüketen.

İhanetler gördük. Yalanlar gördük, bizim olan her şeyi bir bir yağ-
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malayan. Artık ağlamak vaktiydi. Ağladık.

Apansız terkeden sevgiliye değil, kendimize ağladık. Aşk üzre, 
aşka ağladık. Kimseler bilmezdi bizi. 

Canımızı adadığımız sevgili bilmezdi.

Kahrettik.

Karabasanlar çöktü gözlerimize. Bir gün bile ah etmedik.

Sevdik. 

Hepsi bu!

Yalnızlık hiç bu kadar anlamlı olmadı./

Sevmek, yalnızlığı göze alabilmektir çoğu zaman. Her yıkıma 
hazırdık. 

/İnsandık. Sevdik. Yaşadık. Yanılmadık./

Yanılanlar; ihanetin, yalanın, onursuzluğun çıkmazında ömür tü-
ketip yaşadığını sananlardır.

Yüzyılların birikimi bilgilerle insan, bilimler üretti. Bu bilimlerle ev-
renin derinliklerini keşfetti. Her galaksiye ayrı ayrı ad koydu. Hangi 
kuyruklu yıldızın yeryüzünden çıplak gözle ne kadar süreyle görüle-
bileceğini yüzde yüz doğru olarak saptayabildi. Gezegenlerin çapını 
ölçebildi vs. 

İnsan akıllı bir varlıktır çünkü. Şimdi sormanın tam sırasıdır ben-
ce: Akıl nedir? Anlama ve düşünme yeteneğinin bileşiminden oluşan 
yetiye akıl demiyor muyuz? Bir soru daha: Böylesine akıllı olan in-
san eğer sevginin önemini, dahası, aşkın olmazı olur yapan gücünü 
keşfedemediyse, hangi akıldan söz ediyoruz?

Tarih boyunca nicesi, hiçbir canlı türünün yapamayacağı zulüm-
leri yapmadı mı kendi türüne? Böyle olunca da bu yaratıklara insan 
denebilir miydi? Sevgiyi keşfedebilselerdi nice yanlış yaşanır mıy-
dı? 

İnsan, bedeniyle değil, beyniyle insandır.

Nicesi, Sevgi Günlüğü’nde aşkı çok iyi yazdığımı söylüyor. Bu-
nun olanaksız olduğunu biliyorum. Bu, benim eksikliğim değil, aşkın 
fazlalığıdır.

Okyanustan bir kova su alıp incelemek okyanusun bütününü an-
lamak için yeterli olabilir mi? Derinliklerde neler olduğunu kaç kişi 
görebildi? Kaç kişi bu okyanusun sularına dalıp derinlik sarhoşluğu-
na kapılmayı göze alabildi? 
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Aşkta sürekli bir keşfetme ve çözümleme vardır. Sevenler bu ger-
çeğin emekçisi olabildiler mi? 

Elde edince aşk bitiyor demek, ne büyük aldanıştır. 

Saygı olmadan hangi birliktelik sürebilirdi ki? Saygının sevgiden 
ve aşktan daha duyarlı olduğunu anlamak gerekmez miydi? 

Bir nesneyi elde edince, artık eski öneminde değildir. Bunun 
ekonomi biliminde açıklaması bellidir. Ya sevgili?  Bu, onun için de 
geçerli olabilir mi? Hani bizim canımızdan çok sevdiğimizdi? İçi boş 
kalmış, emeksiz “seni seviyorum”larla ne kadar aşk? Aşka bireyci bir 
faydacılıkla yaklaşmanın adını koyma zamanı gelmedi mi? Onların 
aşk sandığı, aşkın ülkesine giden yolda toz zerresi bile olamaz.

Sevgiliyi kendilerine benzetmeye çalışırlar. Onun bir dünyası ola-
bileceğini anlamak istemezler. 

Vitrindeki süs eşyasıyla sevgiliyi aynı görmenin aşkın kitabında 
yeri yoktur.

/Durdukça yeni biçimler deniyordu. Birer kuklaydı ürettikleri. Bul-
duğu her biçim, kendini yadsıyordu. 

Aşkını anlatacak söz bulamıyordu. “Senden başkası olmayacak,” 
diyordu sürekli. Biçim denemeyi de sürdürüyordu.

Binlerce yapay sevgilisi oldu, herbiriyle aslını aldattı./

Önemli olan sahiplenmenin çıkmazına düşmeden sahip çıkmayı  
öğrenebilmektir. Aşkı bilenler, bu gereksinmeyi ayırt ederler.

Sevgilinin sorunlarını benzeri görülmemiş dayanışmayla çözme-
ye çalışmak, aşkın ibadetidir. Sevgilinin en küçük sağlık sorunu bile 
sevende karabasana dönüşür.

Felâketin eksi sonsuz, çılgınca yaşanan sevinçlerin artı sonsuz 
olduğu süreçte grafik eğrisi eğer bu değerler arasında gidip gelmi-
yorsa, aşkın yaşanabildiği söylenir mi? 

Aşk, içimizde patlamalarla yaşanırsa aşktır. 

Mecnûn, Leylâ’sının aşkından çöllere düştüğü zaman kimse 
anlama(z)dı onu. Saçı sakalı birbirine karışmış, gözleri sevdiğinin 
özlemiyle pelte pelte olmuş bir seveni kaç kişi anlayabilirdi? 

Yaşam, ona Leylâ’sının dönüp geleceğine ilişkin hiçbir güvence 
vermiyordu. Onu sonsuz zamanlar üzre yitirmiş olabileceğini düşü-
nerek yanıyordu. 

Sevgiliyi yitirme korkusunu içimizde bıçak gibi saplı duyduğumuz 
zaman, aşktır. 
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Emanet can taşıyoruz. Yaşamı birlikte doyasıya tadarak varoldu-
ğumuz sevgili, beklemediğimiz  bir anda yitip gidebilir. Yaşamın bu 
riski süreklidir. Seven, aşkı bu korkuyla yaşar.

Yaşam, önce sevgiyi öğretir bize, sonra aşkı. Önümüze getirece-
ği her sınav, binlerce bilmecenin çözümü için tek şansımızdır.

Sevdiğimize gönlümüzü veririz. Bu, bizim insan yanımızdır. Sev-
gili, böyle bir inceliği anlayamıyorsa, kaçınılmaz biçimde bunu belli 
edecektir. 

Yaşam, kaç zaman sonra gönlümüzü geri verecektir ama karşı-
lığında bedel isteyecektir bizden. Bizim olanı bize geri vermek için 
bedel isteyecektir. Yeni bir aşkta mutluluğu bulmak adına ise hiçbir 
güvence sunmayacaktır. 

Yaşam böyle bir haksızlığı  yapınca, boynumuzun bükük kalması 
boşuna değildir. 

Aşkta ihanet, bütün yıldızların aynı anda sönmesi kadar uzak bir 
olasılık olsa da nicesi yaşanmadı mı? Bu duygu sefaletine de bir-
çok özür bularak savunmaya geçmediler mi? Asıl ihanetin “duygusal 
ihanet” olduğunu, bedensel aldatmaların yalnızca bir “kaçamak” sa-
yılacağını ileri sürüp küçülmediler mi? Cinsellik karşısında bozguna 
uğrayan duygulara bile aşk demediler mi?

Her insanın aşkın farkında olduğuna inanıyorum. Öyleyse, aşk 
adına yaşanan yanlışları anlamak gerekmez mi?

Bazı insanlar, sevgiye inandıklarını söyleyip aşkı yadsırlar. Ge-
rekçe olarak da “bir gün aşkın biteceğini, geriye -eğer kalırsa- sevgi-
nin kalacağını, bu durumda aşkın geçici bir saplantı olduğunu” ken-
dilerince süslü örnekler vererek açıklarlar.

Çevrelerinde kendilerini onaylayacak kişileri bulmaları da zor ol-
maz. Bu durumda, zamana, aşka ve kendi geçmişlerine karşı utku 
kazanmış bir komutan gibi gururlu bakışlarla konuşmayı sürdürür-
ler.

Bazıları bilgiç oldukları için, aslında “yürekten sevgiye” inandıkla-
rını, aşkın ise palavradan başka bir şey olmadığını söylerler.

Bunların etkileme gücü de çoktur. Ama dostla sevgili arasındaki 
farkı hiçbir zaman açıklayamazlar. Tartışmada yenilgiye razı olama-
yacakları için, sığ örneklerle kavram kargaşası oluşturup tezlerini 
işlemeyi sürdürürler.

Sevgiye inanıp da aşkı yadsıyanların tezlerini tartışmaya bile ge-
rek yoktur. Böceklerin bile binlerce türü olur da duyguların tekdüze 
olması beklenebilir miydi? 
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Bilimin de kabul ettiği aşk gerçeğini yadsımak anlamsız bir ka-
çıştan başka bir şey olamaz. (Bu arada, bilimin aşkı kabul etmesi 
ne kadar önemliyse, aşka ilişkin çözümlemelerde bulunması da o 
kadar saçmadır.)

Her aşkın temelinde sevgi vardır. Böyle olduğu için, dostlukla-
rın aşka dönüştüğü çok görülmüştür. Çünkü, aşkın ve dostluğun or-
tak paydası insan sevgisidir. Sevginin dostluk aşamasından sonra 
aşka yönelen birliktelikler, aşkta sonsuzluğa ulaşabilme şansını elde 
ederler.  

Aşkı yadsıyanların kendi tarihlerinde aşk adına yaşanmış sayısız 
yenilgileri vardır. Bu yenilgilerden geriye kalan öfke, onlarda aşktan 
öç alma duygusunu körükleyince, yanılmaları kaçınılmazdı aslında. 
(Aşktan öç almaya çalışmak, bir insanın beslenemediği sofrayı yık-
maya çalışmasından farksızdır. Aç kalacak olan kendisidir.)                        

Aşk, çok az insanın yaşayabileceği, kendi doğasına ters düşen, 
dış dünyanın zorladığı bütün etkenlere direnen bütünleşmedir. 

Aşkı bilmeyenler, evliliğin aşkı bitirdiğini söylerler. Aşka ilişkin ön-
yargılara dönüşen binlerce yanılgıdan biridir bu. 

/Bütün çiçekler güzeldi, imrendiler. Birlikte büyüteceklerdi, anlaş-
tılar. Kadın, suyunu verecekti; adam, güneşe çıkartacaktı, toprağını 
havalandıracaktı.

Günler geçti, ay oldu; aylar yıl oldu.

Çiçek, bir süre geliştikten sonra anlamadıkları biçimde yaprak 
dökmeye başladı.  

Toprak değiştirildi, saksı yenilendi, olmadı. Unuttukları bir şey 
vardı. Belki başından beri her şey  yanlıştı. 

Önce sözler tutulmadı, sonra aslında birbirlerine verdikleri hiçbir 
sözün olmadığını düşünmeye başladılar. 

Çiçek, yaprak dökmeyi sürdürüyordu. Kuruması kaçınılmazdı.  

Beklen(mey)en oldu./

İnsanlar, evlilik öncesi aşkı biriktiriyorlar. Evlendikten sonra da 
harcamaya başlıyorlar. Üretmeden tüketmenin kaçınılmaz sonucu, 
ancak iflâstır. Sığ yaşam kültürüyle aşkı yaşamayı beklemek yanıl-
gıdan başka nedir ki? 

Paylaşmanın ve emeğin  erdemini kavramadan hiçbir birliktelik 
uzun süreli olamaz. Mutluluk aramak her insanın çabasıdır ama 
bunu haketmek gerekmez mi?

İnsan bir kitapsa, sevgili, binlerce cilt kitaptır. Okuyup anlama-
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dan söyleyecek sözümüz olur mu? Bu kadar okumaya kimin ömrü 
yetmiştir? 

(Az önce sabah ezanı okundu. Ben sana yazmayı sürdürüyo-
rum.)

Beni tanıyorsun artık. Ne kadar anladığını gerçekten bilmiyorum. 
Bazan umutlanıyorum, bazan da hiçbir zaman anlamayacağına ina-
nıp bunalıyorum. Kendimi anlatmada yetersiz kaldığımı düşünmeye 
başlıyorum. 

Bu mektubu yazarken çok sevdiğim hayalin hiç yalnız bırakmadı 
beni. Yazı makinamın tuşlarına birlikte dokunduk. Yorulur gibi olunca 
birlikte dinlendik. Öyle güzeldi(n) ki.

Yarın bu mektubu günün ilk saatlerinde dışarı çıkıp sana gönde-
receğim. Geriye beklemek kalacak. En zoru bu. 

Aşkı anlatmak,  suya mektup yazmaktan farksızdır kimi zaman. 
Ben şimdi bu dramı yaşıyorum. 

Tek bir sözün yetecektir bana. İlgisiz kalacağını sanmıyorum.)

Çiçek yüzlüm, sevgiye, çoğunlukla aşka ilişkin saptamalarımı 
yazıyorum. Beni anlaman çok önemli. Üzülmene, kırılmana katla-
namam. 

Ben kimi seversem söylerim. Aşka şans vermek adına en çok. “O 
sensin!”  demenin sevincini yaşamak için söylerim.  Aşkı doğasına 
uygun yaşıyorum. Yaşam beni çok yıprattı, aldırmadım. Bedenimde 
aşka her zaman yer vardı, vazgeçmedim... 

Aşk, kimi zaman kirpiklerimizden yüzümüze güneşin yedi rengini 
yansıtan kristal bir yağmur tanesi gibi düşer. 

Umudumuzu en çok yitirdiğimiz anda, karşımızda o muhteşem 
insan. 

/Sen sevgili, sen. Sesini her duyduğumda bir mutluluk valsiydi 
yaşamak. 

Yaşamdan kopardığımız bu randevularda kaç kez buluştuk. Ço-
cukların büyümediği ülkeler düşledik gitmelerimize. 

Ama neden sustuk? Çoğul yaşamayı bilirdik de neden sustuk, 
söyle bana?

Dudaklarımız ıslak kaldı her defasında. 

Vals bitti./

Aşk, sevgiliyi uslanmaz bir çağrıyla yanımızda istemektir. Onunla 
beslenmek, onu beslemektir. Sevenin her şeyi sevdiği olduğu za-
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man, aşktır. Söylemiştim sana:

/İnsan, varolduğu günden beri kendini arardı. Karanlıktaki çiçe-
ğin ışığa doğru büyümesi gibi kendini arardı. 

Bu uzun ve çileli yolculuğun yaşamca güvenceye bağlanmış bir 
utkusu da yoktu./ 

Bilinmezlere ısmarlanmış ne günlerim oldu benim, ne olurdu gel-
seydin...

/Bilseydin ve gelseydin, gecikmiş zamanları anımsatmadan 
evrenin saati. Adı konmamış kahırların hoyrat kollarındaki çaresiz 
yalnızlıklarımı bilseydin. Sevseydin. Yitirmekten korkarak tutsaydın 
ellerimi. 

Çoğu zaman boğazımı yırtan yutkunmalarımda neleri gizlediğimi 
kim anlar sanıyorsun?

Senin anlamadığını kim anlar sevdiğim?/

Günler boyu belki hiç susmadan aşkı anlatmak vardı sana. 

/Üç günden uzun olmayan yaşam sürecinde Tanrı’yı bulmak var-
dı. Güzeller güzeli o Sonsuz Sevgili’yi. 

Sende seni bulmak vardı. Sende beni bulmak vardı. 

Çok yazık!.. Umuda ve aşka./

Yürümek vardı dördüncü tür yaratıkların köpükten kalelerinin üs-
tüne. Bir sözün yeterdi, yanılma çiçek yüzlüm, yeterdi,  yıkmak için 
yüzyıllardır yalanlarla biriktirdikleri her şeyi birden. 

“Seni seviyorum,” deseydin, nefretin nasıl eridiğini birlikte görür-
dük, sevenlerin tenine düşen bir buz parçası gibi, ansızın. 

/Suya yazılan mektuplarda kaldı sözlerimiz. 

Mektupların da yazgısı olurdu. Suya yazılan mektuplarda kaç se-
venin ahı kaldı, kimbilir? 

Bütün adresler yitiktir şimdi./

Çok zaman böyle geçti, aşk için neler yazılmadı ki.

Her yeni söz, gökyüzünden yıldız kaçırmak gibiydi...

/Bilge, binlerce yaşındaydı. Tuzluydu saçları, ıslaktı. 

Yedi deniz bilirdi, yedi iklim görmüştü. Çelik gibiydi gözleri. Yazdı 
ve sustu: 

“Aşkın köşkünde oturabilseydim eğer, tarih boyunca gelmiş geç-
miş bütün kralların saltanatlarına değişmezdim. 
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Aşktan başka ne varsa, herbiri, çürümüş teneke uygarlığının in-
sanlığın aynasında gittikçe küçülen sözcülerinin birer palavra diz-
gesidir. 

Yeryüzünün olanca serveti sevgilinin tek tel saçıyla karşılaştırılın-
ca kırık bir cam parçasından daha değerli olamazdı da ben, içimdeki 
aşkı kimselere anlatamaz oldum sonunda.

Ya aşk, ya hiç. Çünkü aşk, yaşamın en gerçek kendisidir...”/

Yanlışlar inanılmaz bir hızla kendini yok ediyordu. Gerçek yaşa-
nanlar olsa da çözümsüz bilmecelerde kaç seven, yazılmamış anı-
larda kaldı. Öylesine çaresiz./

Sesimi unuttum masallarda. Kurutulmuş gül mevsimidir, bir kez 
daha.

(Pencerem yine açık. Dışarıda bildik bir ilkyaz esintisi var. İnsan-
ların sevinci var, umudu var. Ben, kahırla özdeş yaşamaktan bu-
naldım iyice. Senin varlığında aşkın kendi doğasından gelen ya da 
toplumun zorladığı her şeye razıydım. Ya şimdi? 

Dile gelseydim de bu aşkı gözyaşlarımı tutmak gereği duymadan 
saatlerce konuşup anlatmayı deneseydim, kaç kişi bilirdi beni? Kaç 
kişi dudak bükmeden sonuna kadar dinleyebilirdi? Kim anlardı? 

Gönül, umduğuna küserdi ama ben sana nasıl küserim? Seni 
senin için sevmişken, tek yaşam kaynağım sen olmuşken bunu nasıl 
yaparım? 

Çiçek yüzlü sevdiğim! Lütfen sen anla bu trajediyi. Yüzümü ısıtan 
ellerin dokunuşunu ne çok özledim.

Mektubunu kaç kez okudum, saymadım. Senden bana ulaşan 
her nesne, sensin.

Mektubunun sonuna çizdiğin resim, Abidin Dino’ya inat, mutlulu-
ğun resmidir. Yanındaki insan ben değilim, biliyorum. Ama bu resim 
yine de mutluluğun resmidir. Senin mutluluğunun. Ben bunu öyle 
çok istedim ki. Senin beni sevmenden de çok -aşkta payıma düşen 
de  buydu-. 

Alacakaranlık. Gökyüzüne bakıyorum. Kapalı. 

Bu gece yıldızları göremedim. Bu, bana tuhaf bir hüzün verdi. 
Biliyor musun? Bizim ortak gördüğümüz yalnızca gökyüzüdür. Her 
gün aynı güneşe göz kırpıyoruz. Aynı yıldızlarda  üşüyoruz.

Uzaklarda seni sevmek beni bitirir mi, yoksa seni kendimle üretir, 
yine varolur muyum dersin?

Şu anda önümde duran masayı paramparça etmek geliyor içim-
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den. Masaya gereksinmen olduğunu, iki büklüm çalıştığını söylemiş-
tin. Beline ağrılar giriyor biliyorum. Bunalıyorsun, sıkıntı çekiyorsun, 
üzülüyorsun. Her şeyi biliyorum. 

Bir süre sonra masan olacak, üzülme. Hiçbir şeyden yoksun kal-
mayacaksın. Bileceksin ki sana elini uzatan, senin için canını ver-
meye çoktandır gönüllüdür. Beni kırmayacaksın. Senin için çırpın-
malarımı anlayacaksın. 

Bilsem ki sana yardımcı olmak için sırtımda taş çekmem gereki-
yor, asla, “Hayır!” demeyeceğim. Karşılığında gül dudaklarında bir 
gülümseme olsun, bana yetecektir. 

İnsanların yanında başını öne eğmene duyarsız kalamam.)

Ne tuhaf değil mi? Ruhumuz aşkla zenginleşirken, bedenimiz bu 
aşkın kahrıyla eriyor. Çelişki mi sence? 

/Bedenim yokluğunun kahrıyla erirken, içimdeki sen çıkacaksan 
ortaya  bütün güzelliğinle, ben buna çoktandır razı değil miyim sa-
nıyorsun?

Sormadın ki./ 

Üç günlük bir dünyada aşkı tatmadıktan sonra, yaşamak, aykırı 
bir varoluştu.

İlk kez “Seni  seviyorum,”  dediğim zaman susmanı beklemiyor-
dum ama sen susarken de sevgiliydin, inandım.

/Sevgili, binlerce insan arasından gönül gözüyle seçip ayrı bir 
kimlik verdiğimizdi. 

Her sözü büyü olan, dokunduğu her şeyi kutsallaştıran, bütün 
varlığımızla yöneldiğimiz görkemli  insandı./

Gel sevdiğim! Çiçek yüzlüm olduğunu söyle. Beklediğim sevgili 
olduğunu söyle. Yaşam boyu sürecek bir aşk vadediyorum sana. 
Yitirmekten korkmalarımı vadediyorum. “Seni seviyorum,” derken 
beynimin bütün hücreleriyle konuşmalarımı, ölümüne korumalarımı 
vadediyorum.  Sana seni ve kendimi vadediyorum. 

Gel sevdiğim! Bir sevgilinin nasıl sevilebileceğini aşkın tarihine 
yazdırmama izin ver. Ki sen benim kaç zamandır beklediğimsin. Ses 
vermeyen duvarlardaki hayallerde birçok gece tadımlık yaşadığım 
sevgilisin. Özlediğimsin. 

/Ortaçağ zindanlarında günyüzü görmeyi bekleyen bir mahkûm 
gibiyim, kilit kilit üstüne. 

Yokluğunda her yer küf kokar, gözlerim duvarlardan nemlidir./
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Neler sordular bana... Beni sorduklarını sandılar da bütün sorular 
sana çıkıyordu sonunda.

İçimdeki seni incitirler diyedir, sustum.

/Nice anahtar denediler, şifreyi bilmezlerdi. 

Yanılmaktan başka seçenekleri yoktu. 

Kelebekler uçurdum sana doğru, umut sandım. Hiçbiri seni bil-
mezmiş, aldandım. 

Ben beklerim de ömür sınırlıdır, bir gün bedenler düşer toprağa. 
Çaresizlik varsa, budur./

(Bugün, Cemil Meriç’in Jurnal adlı kitabından sevdiği kadına yaz-
dığı mektupları okudum. Özlem, ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. 
Bedenine ilmek ilmek işleyen aşkı sevdiğine yansıtırken,  onu bütün  
değerlerinin üstünde tutmuş. 

Yer yer sevgiliyi ilâhlaştırmış, yalnızca bu bölümleri aykırı bul-
dum. İnsana duyulan aşk, sonsuz aşktaki sevgiliye -Tanrı’ya- yürü-
yüşte en önemli aşamalardan biridir. 

Mecnûn, Leylâ’sının aşkıyla yanarken, babası, Leylâ’yı başkası-
na verir. Ama Leylâ evlendiği adama eş olmaz. Bir süre sonra kocası 
ölür. Leylâ, Mecnûn’u aramaya başlar. Bir gün karşılaşırlar. Mecnûn, 
yıllardır görmediği o görkemli insanın -âşıkların gözünde bütün sev-
gililer görkemlidir- yüzüne bakıp, “Hayır!  Sen Leylâ değilsin,” der. 
“Eğer sen Leylâ’ysan, benim içimdeki  Leylâ  kim?”

Her aşkın ilâhî aşka dönüşmesi  beklenemez. Aşk çok çileli bir 
süreçtir çünkü. O Sonsuz Sevgili’ye ulaşabilmenin öyle çok sınavı 
var ki bu  sınavları aşabilmek için gereken derinliği her âşıktan bek-
lemek yalnızca iyimserliktir. 

İnsana özgü değerlerin temeli sevgidir. Yaratılanı Yaratan’dan 
dolayı sevmenin önemini anlayamayanlar, ancak dördüncü tür ya-
ratıklardır. 

Tanrı’yı arayan insanı O’na ulaştırabilecek biricik yol, gönüldür. 
İnsanın gönül yıkarak, başka anlatımla yürüdüğü yolu tahrip ederek 
gidebileceği yer, insana  özgü değerlerin zerresini barındıramayan 
sefillikler ülkesidir. Duygu sefaletiyle nereye kadar insanlık?

Günümüzde ilişkiler çıkarsız yaşanamaz olduysa, bu, sevgiyle 
hiçbir ilgisi bulunmayan aykırılıktır. Yazık!  Ne çok aldandılar. Teneke 
uygarlığının çelik pençesinde soluk alıp vermeyi yaşamak sandılar. 
İçlerinden geldiği gibi davranmayı -üstelik insanların en duyarlı yan-
larını kanatarak- özgürlük sandılar da uygarlık olarak sunulan tüke-
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nişin  farkına varamayacak kadar köleydiler.

Teknoloji ilerledikçe insanın artan bir hızla dördüncü tür yaratığa 
dönüşmesi ne tuhaf bir çelişkidir. Halk arasında, “İnsanlık kalma-
mış,” biçiminde özetlenen traji-komik bu çelişkide insanlık tarihinin 
binlerce yıldan beri birikerek günümüze kadar uzanan aldanışı var-
dır. 

Uygarlığın temelinin sevgilerde olduğunu, ancak aşk boyutuyla, 
maddî hiçbir değer ölçüsüyle tartılamayacak servete ulaşabilmeyi 
düşünemeyen yaratıklar, yalnızca “dördüncü tür”  olabilirlerdi.

Mecnûn, Leylâ’ya duyduğu aşkla Tanrı’ya ulaşamasaydı da bü-
yüktü. O’na giden bu yolda çakıl  taşı olmak bile bedeninde can 
taşıyan her insan için onurdur. 

“Hüsn, şu yanıtı verdi: ‘Kabilenin sözüne kulak ver. Onlar ne ka-
rar verirlerse, benim kararım da odur, darılma.’

Kabilenin büyükleri hep birlikte ona istediklerini bildirdiler: ‘Düşün 
ki hep birbirimizi tanıyoruz; hepimiz aşka tutulmuş, perişanlığa düş-
müşüz. İddiamızda bir düzen var sanma. Git, kabilemizden Kays’a  
-Mecnûn’a- da  sor.’

Aşk, yolun sonunun nereye varacağını anladı. Sözle savaşmayı 
kesti. ‘Ne yapmamı istiyorsanız buyurun. İşte ondan sonra belâya, 
sıkıntıya hazırım ben.’

‘Durma, Kalp ülkesine doğru yola çık. Kalb’in yoluna canını, başı-
nı koy. O kentte bir iksir bulunurmuş yolu  çok tehlikeli ve belâlıymış. 
Gam harabesi bin yıllık yolmuş, ondan sonra da matem sarayı. Tanrı 
yardım eder de geçersen, Kalp kentinin suyunu içersin. Oradaki iksi-
ri ele geçir; işte, gel burada Hüsn’e kavuş.’

Yukarıdaki metni Şeyh Gâlip’in “Hüsn ü Aşk” adlı yapıtından ak-
tardım. İlâhî aşkı insana duyulan aşkın merceğinden bakarak işli-
yor. 

Aşk, böyle bir çile kapısıyken bana yapacağın her zulüm, ya-
şamın beni sınaması sayılır. Seni yitirdiğim yerde Kalp ülkesine 
-Sonsuz Sevgili’ye- ulaşacaksam, “Canım sana feda olsun!” Bir kez 
daha.)

Gel sevdiğim! Uzat elini bana. Günü gelince gerekirse senin için 
gözümü kırpmadan nasıl can vereceğimi gördüğünde ağlama ama. 
Sen hiç ağlama. 

Varolduğum kadar, varolduğun kadar gerçektir ki seni seviyo-
rum.    
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aşkolsun
ŞERİF KUTLUDAĞ

Ö nce 10 Haziran 2009’da Türk 
dünyasının yıldırım sesli Ma-
nasçısı, Cengiz AYTMATOV’u  

yolculadık ötelerin ötesinde bekleyen, 
Sezai Karakoç üstadın deyimiyle “En 
Sevgiliye” Şimdi de yine Türk dünyasının 
Azerbaycan toprağının Dede Korkut sa-
dalı büyük evlâdı Bahtiyar Vahabzâde’yi 
yolculadık “En Sevgiliye” 

 İnsan nereye giderse gitsin illâ ki yol 
arkadaşı lâzımdır ya... Dünyada Türk mil-
letinin bu iki büyük evlâdı kadar birbirine 
yakışan ve birbirini bütünleyen iki yol ar-
kadaşı düşünülemezdi herhalde... Hani 
Yaratan da sanki öbür dünyada canları 
sıkılmasın, birbiriyle sohbet etsinler der-
cesine yakın tarihlerde aldı götürdü bu iki 
büyük ustayı...

Bir büyük milletin ve bir derin tarihin iki 
küçük devletçiğinin iki büyük Ozanıydılar 
onlar...  Aytmatov kahramanlarına bozkı-
rın türküsünü söyletirken romanlarında, 
Vahabzâde Göy Hazar’ın kenarından yal-
nız Azerbaycan’ın değil Türk dünyasının 
kâh dertlerine ağlıyor, kâh ızdıraplarını 
dile getiriyordu. “Benim nâçiz vücudum 
elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Tür-
kiye Cumhuriyeti sonsuza kadar payidar 
kalacaktır.” diyen büyük önder Atatürk’ün 
her büyük adamda filiz veren feraseti bu 
sefer de Bahtiyar Vahabzâde de şâirâne 
duygularla açığa çıkıyordu:    

 

ELVEDA                          
“Diyorum; 

Sefası bitti ömrümün, 

BAHTİYAR VAHABZÂDE DE 
UÇMAĞA VARDI

Azerbaycan Türklerinin büyük evlâdı 
Bahtiyar Vahabzâde 14 Şubat 2009 

Sevgililer Günü’nde seksen dört yaşın-
dayken dünyamıza “Elvedâ!..” deyip 

Sevgili’ye-Hakk’a yürüdü...

“ “
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Şimdi dağa çıkarım, düze elveda. 

Düze duman çöker, düze kar yağar, 

Bahara elveda, yaza elveda... 

Bahtiyar; 

Derinde sızlayıp yaran, 

Kalbini dağlayıp üzer her zaman. 

Göze hüzün çöker, göze yaş dolar, 

Sevince elveda, düşe elveda... 

Şimdi öz kökünden süzülen benim, 

Özge budaklara dizilen benim, 

Şimdi ne sen sensin, ne de ben benim, 

Biz ki biz değiliz bize elveda...”

Azerbaycan Türklerinin büyük evlâdı 
Bahtiyar Vahabzâde 14 Şubat 2009 Sev-
gililer Günü’nde seksen dört yaşındayken 
dünyamıza “Elvedâ!..” deyip Sevgili’ye-
Hakk’a yürüdü...            

Türkçenin konuşulduğu coğrafyalarda 
büyük şöhreti olan, “Azerbaycan’ın Meh-
met Akif’i” diye de adlandırılan Vahabzâde, 
edebiyat çevrelerinde “Türkçe’nin yaşa-
yan en büyük şairi” olarak da anılıyordu.

Azerbaycan’ın Şeki kentinde, 16 Ağus-
tos 1925 tarihinde doğan şâirimiz öğre-
nimini Bakü’de tamamlamış ve 1947’de 
Bakü Devlet Üniversitesi Dilbilim Bölü-
münde öğretim görevlisi olarak çalışma-
ya başlamış, Azerbaycan’ın bağımsızlı-
ğını kazanmasından sonraki dönemde 
Türkiye’ye birçok kez gelerek edebiyat 
çevreleriyle yakın ilişkiler kurmuştur.

SSCB döneminde 1960’larda özellikle 
edebiyat alanında ülkesindeki öncülerden 
biri olan Vahabzâde,  bu dönemde Azer-

baycan halkının İran ve Rusya arasında 
paylaşılması ve halkının bu yüzden çekti-
ği sorunları dile getirmiştir. Azerbaycan’ın 
1990’da bağımsızlığına kavuşmasının ar-
dından Vahabzâde, 5 kez de milletvekili 
seçilmiştir. Şairin bugüne kadar bir kısmı 
çeşitli dillere de çevrilen  40’ı aşkın şiir ki-
tabı, 11 bilimsel eseri, tiyatro oyunları ve 
çok sayıda makalesi vardır.

1918’de, Türk ordusu Ermeni işgaline 
maruz kalan Azerbaycan halkının yardı-
mına geldiğinde Türk ordusunun erlerin-
den birisi Şamahı civarında yaralanır ve 
şehit düşer. Yaralandığında yardımına ge-
len köylülere eğer ben ölürsem beni yaralı 
olarak bulduğunuz yere defnedin diye va-
siyette bulunmuştur. Bunun üzerine yara-
landığı yere defnedilir. İşte bu vasiyet bir 
gün gelir Vahabzade’nin gönlünden diline, 
dilinden kalemine şiir olarak dökülüverir. 
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İşte Vahabzâde’nin duygularını “Tenha 
Mezar” başlığıyla  şiirleştirdiği mısraları 
şöyledir:     

TENHA MEZAR

Yolun kenarında tenha bir mezar 

Üstünde ne adı, ne soyadı var. 

Yolcu, arabayı durdur bu yerde 

Bir sor, kimdir yatan tenha kabirde? 

O bir Türk askeri, kahraman, metin! 

O öz kardeşine yardıma geldi. 

Kurşuna dizilen milletimizin, 

Haklı savaşına yardıma geldi. 

Uzaktan ses verip senin sesine 

Geldi, o dönmedi öz ülkesine. 

Düşman saflarını o, soldan sağa, 

Biçti, dostlarıyla cepheyi yardı. 

Toprağın yolunda düştü toprağa, 

Senin toprağını sana kaytardı.(1)

Kendi koruduğu, hem can verdiği 

Yolun kenarında defn edildi o. 

Uğrunda canını kurban verdiği 

Toprağı kendine vatan bildi o. 

Yolcu, arabanı bu yerde eğle.(2) 

O mezar önünde sen ta’zim eyle. 

Secde kıl, dua et onun ruhuna, 

Ayak bastığın yer borçludur ona 

1) Geri aldı  2) Durdur 

Bahtiyar Vahabzâde her şuurlu Türk 
şâiri gibi Türk dili konusunda çok hassatır. 
Çünkü o  iyi bilir ki, bir milleti var eden de-
ğerlerin başında dil vardır. dilini kaybeden 
millet vatanını da milliyetini de kaybede-
cektir. Nitekim ana dili konusunda yazdığı 
şiirinde bu duygularını şöyle dile getirir:

...Dil açanda ilk defa ‘ana’ söylerik biz 

‘Ana dili’ adlanır bizim ilk dersliyimiz 

İlk mahnımız laylanı anamız öz südüyle 

İçirir ruhumuza bu dilde gile-gile. 

Bu dil - bizim ruhumuz, eşgimiz, 

canımızdır, 

Bu dil - birbirimizle ehdi-

peymanımızdır. 

Bu dil - tanıtmış bize bu dünyada 

her şeyi 

Bu dil - ecdadımızın bize goyup getdiyi 

En gıymetli mirasdır, onu gözlerimiz tek 

Goruyub, nesillere biz de hediyye

verek. 

Son arzusu Türk dünyasının tamamın-
da Latin alfabesinin kullanılması, Türkiye 
Türkçesinin de ortak yazı dili olarak kabul 
edilmesi olan  Türk dünyasının büyük şairi 
Bahtiyar Vahabzâde’nin  bu içten dileğinin 
hayata  geçmesi, geçirilebilmesi dileğiyle,  
Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle de 
Kırgız Türklerinin büyük romancısı Cengiz 
Aytmatov’u da rahmetle anıyoruz.
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püfnoktası
MURAT OYMAK

         Çalışanlara değer verildiğini hissetirmek, 
yöneticilerin beklentilerinin ne olduğunu açık ve 
net ifade edilmiş olması, kariyerlerini geliştire-

bilmeleri için fırsatların oluşu, gelişmeler ile ilgili 
bilgilendirilmesi, adil davranılması ve başarısız-

lıklarından dolayı suçlanmaması basit ancak 
etkili yöntemlrein başında gelir.

“ “

K ıymetli Denizlili Hemşerilerim, 
Değerli Okuyucularım,

Özellikle geçtiğimiz son iki 
yılda, ülkemizde iş yaşamında olan olum-
suz gelişmeler, sanayicisinden çalışanına 
kadar, bizlerde derin izler bıraktı. 2009 yı-
lının ilk yarısına baktığımızda durum pek 
iç açıcı değil. Bu konuda basında çıkan 
haberlerde, 2009 yılının kötü geçeceği bil-
diriliyor; bu kötü gidişata dur demek için, 
ne yapabilirizi kimse aramıyor nedense. 

Ben bir vatandaş olarak, yönetici ola-
rak, özel sektörde çalışan bir birey olarak 
buna anlam veremiyorum. Açıklama ya-
pan kişiler, ülkede işsizliğin had safhaya 
çıktığnı, istihdamın düştüğünü biliyor; in-
sanların işini kaybettiğinden dolayı kredi 
borçlularının geçen yılın aynı dönemine 

göre arttığını biliyorlar, niye önlem için, 
tek yürek, tek vücut olunmuyor, bunu an-
lamış değilim. 

İşte bu nedenlerden dolayı, bu ayki 
yazımda son beş yıldır unutulan çalışan 
memnuniyetini ele almayı uygun buldum. 
Şu soruları sorarak, konuya başlamak 
istiyorum. Çalışan memnuniyeti ne ile 
sağlanır? Para ile mi? Motivasyon ile mi? 
Yoksa onu doğum günü, evlilik yıldönü-
mü, aneler günü, babalar gününde hatır-
layarak mı?

Birlikte çalıştığım değerli çalışma arka-
daşlarımın- ki onların hepsi birbirinden de-
ğerlidir hepsi birer altın yakalıdır- her gün 
sabah firmanın servisinden inip, kapıdan 
girişleini özellikle seyrederim. Eğer çalı-
şanlar, güvenlik kulubesine hızlı hızlı yak-

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ
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laşıp, kartımı hemen basıp içeriye gireyim 
diye acele ediyorsa, bize biran önce işi-
min başına geçeyim mesajını veriyordur. 
Böyle çalışanlarda, işyerine çalışmak için 
geldiği ve işyerine faydalı olursam, işye-
rimde bana faydalı olur düşüncesi hakim-
dir. İşte bu kültür yerleşmiş olan işyerinde, 
çalışanlar memnundur, iyi bir şekilde mo-
tive edilmişlerdir, disiplin vardır, işyerinde 
bir düzen, tertip vardır, herkes görevini bi-
liyordur. Sizin bir işi bir kere söylemeniz 
yeterlidir ve iş hızlı bir şekilde bitirilip, eser 
sizin önünüze konulur.

Bir de yukarıda anlattığımın tam tersi 
bir durum sözkonusu. İşyerinin kapısına 
servis geldiğinde, çalışanlar kapıya istek-
siz isteksiz yaklaşıyorsa, ayakları geri geri 
gidiyorsa, mutlaka bir memnuniyetsizlik 
vardır. Çalışanlardaki bu memnuniyetsiz-
liğin neden kaynaklandığı araştırılıp, ön-

lem alınması gereklidir. Aksi takdirde, bu 
yaptığı işine yansıyacak, çalışan çalışma 
süresi boyunca, sadece fiziki olarak bulu-
nacak, işi yapmış olmak için yapacaktır. 
Çok tehlikeli bir durumdur. 

Günümüz iş yaşamında, kıran kırana 
bir rekabet var. Rekabetin böyle oldu-
ğu bir zamanda, müşteri memnuniyetini 
sağlamak, müşterilerin istek ve ihtiyaçla-
rını yerine getirmek, müşteri şikayetlerine 
çözüm bulabilmek ve ürettiğimiz üründe, 
yaptığımız hizmette kalitemizi aynı çizgi-
de tutmak için, çalışanları memnun etme-
miz başka bir deyişle iç müşteri memnu-
niyetini de sağlamamız gereklidir. Bunun 
için, müşteri memunniyetini ölçtüğümüz 
gibi çalışanların memnuniyetini de ölçme-
miz gerekir.

İş yaşamımızda bazı duyumlar alırız 
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yada bizzat kendimize söylenir. “Çalış-
tırdığımız personelimizin, maaşını veri-
yoruz, mesaisini de veriyoruz, ama yine 
de memnun olmuyorlar”. Buraan çıkardı-
ğımız sonuç şu olmalıdır: Çalışanın ma-
aşının yada mesailerinin verilmesi, tek 
başına onları memnun etmiyor. Belki de 
çalışan yoğun mesailerden, eşine ve ço-
cuğuna vakit ayıramıyor, ailece birlikte bir 
akşam yemeği yiyemiyor. Bu sorunlara 
eğilmek gerekiyor.

Peki bir insanı çalışmak için moti-
ve eden faktörler nelerdir? Sadece para 
mı? Mücadele etme zevki mi? Başarı ka-
zanmanın kişisel tatmini mi? Sorumluluk 
alma, takdir kazanma, sosyal çevre ve 
statü faktörleri etken midir? Tüm bunların 
ve belki de daha fazla faktörlerin bileşkesi 
insanları çalışmaya motive eder.

Çalışanlar memnun oldukça, yapılan 
işteki verimlilik ve iş performansı doğru 
orantılı olarak artar. Memnuniyet analizi, 
kuruluş içindeki verimliliğin ve iş perfor-
mansının arttırılmasına yönelik gelişme 
alanlarını, önceliklerini ve kuruluşun genel 
performansına göre belirlemeyi sağlar.

Yapılacak olan bir çalışan memnuniye-
ti çalışmasında, şu sorulara cevap aran-
malıdır:

 Çalışanlar, işleri ve işlerinin değişik 
yönleri ile ilgili ne hissetmektedir?

 Çalışanlar, hangi konularda ve ne 
düzeyde memnuniyet ve memnuniyetsiz-
lik yaşamaktadır? Bunları belirleyen fak-
törler nelerdir ve aralarında nasıl bir ilişki 
vardır?

Çalışanlara değer verildiğini hissetir-
mek, yöneticilerin beklentilerinin ne ol-
duğunu açık ve net ifade edilmiş olması, 
kariyerlerini geliştirebilmeleri için fırsatla-
rın oluşu, çalışanların gelişmeler ile ilgili 
bilgilendirilmesi, adil davranılması ve ba-
şarısızlıklarından dolayı çalışanların suç-
lanmaması basit ancak etkili yöntemlrein 
başında gelir.

Çalışan memnuniyetinin ölçülmesi, 
sadece İnsan Kaynakları Bölümü’nün 
bir görevi değildir. Çalışan memnuniye-
tini ilk ölçecek kişi, onların birinci derece 
yöneticisidir. Yöneticinin bu memnuniyeti 
ölçebilmesi için, öncelikle çalışanlarıyla 
bir bütün olması gereklidir. Bir yönetici-
nin işletmesinde çalışanlrıyla birlikte vakit 
geçirmesi, onların işletmedeki sorunları-
na çözüm bulması, sosyal hayatlarında 
yaşadıkları olayları paylaşmalarını sağla-
ması çalışanların motivasyonunu artırıcı 
etkenlerden birisidir. Motivasyon, çalışan 
memnuniyetine olumlu yönde etki yapa-
caktır. 

Özetle çalışan çalıştığı işyerinden 
memnun olduğunda, yaptığı iş, verdiği 
hizmette bundan doğru orantılı olarak et-
kilenecektir. Fakat memnuniyetsiz oldu-
ğu zaman, bu memnuniyetsizlik işinden 
başka, sosyal yaşamına da yansıyacaktır. 
Bunun için çalışan memnuniyetine önem 
verilmeli ve çalışanlar ihmal edilmemeli-
dir.

Sağlıcakla kalın.

Sevgi ve saygılarımla.
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ALİ RIZA BEY

AHMET SARI

YAZ-AR-BİR Başkan Yrd.

Ü ç gündür aralıksız yağmur yağı-

yordu. Dinmek bilmeyen yağmur, 

ilçede hayatı felç etmişti. Şehir 

içinde yollar, sokaklar dere yatağına dönmüş, 

ekili alanlar sular altında kalmıştı.  Toprak 

yağmura öylesine doymuştu ki, artık dereler, 

ırmaklar, yatağına sığmıyor, yakın çevresinde 

ne bulduysa sürükleyip götürüyordu. Toprak 

artık suyu yutamaz olmuş, tarlaların her biri 

ayrı bir göle dönmüştü. İçe emniyet amiri Ali 

Rıza Bey, çalışma odasının penceresinden 

dere yatağına dönen caddeden, boz bulanık 

akan suya bakıyordu. Dalmıştı. Çocukluğun-

da, yaşadığı yağmurlu bir günü hatırladı. O 

dehşet dolu gün gözünün önünde canlanmıştı. 

Aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen, 

hâlâ o günü hatırladığında irkiliyordu.

Güzel bir ilkbahar sabahıydı. Ali Rıza o 

gün, babasıyla birlikte tarlaya gitmek için ısrar 

ediyordu. Babası, onun bu isteğini kırmamış, 

“haydi gel bakalım, bu günde baba-oğul gidip 

çalışalım,” deyip, onu yanına aldı. Baba oğul 

birlikte tarlanın yolunu tutmuşlardı. Mevsim ilk-

bahardı. Havanın durumu saat başı değişiyor-

du. Sabah pırıl, pırıl bir güneş vardı. Masmavi 

gökyüzünün yükseklerinde pamuk beyazı, tek 

tük bulutlar geziniyordu. Bu güzel hava onları 

yanıltmış, üstlerine kalın bir şeyler almamış-

lardı. Zaten öyleye de dönmeyi düşünüyorlar-

dı. Bir süre sonra, o pamuk beyazı bulutlar, 

önce morarmaya, sonra da kararıp gökyüzü-

nün tamamını kaplamaya başladı. Doğudan 

esen hafif bir rüzgâr, sanki kopacak kıyametin 

habercisi gibiydi. Babası havanın bozulacağı-

nı anlamıştı. Ama önünde yapılması gereken 

az bir iş kalmıştı. Yarım yamalak bırakmak 

istemiyordu. Onu da bitirip, eve öyle dönelim 

diyordu. 

Yağmura tutulmamak için, var gücüyle ça-

lışıyor,  ama önündeki işi bir türlü bitiremiyor-

du. Olacak gibi değildi, kara bulutlar olabildi-

ğince yaklaşmıştı. Yağmur her an yağabilirdi. 

Oğluna, “Haydi gidelim, yoksa ıslanacağız” 

dedi. Yola çıkmışlar, hızlı adımlarla eve doğru 

geliyorlardı. Daha tarladan çıkmışlardı ki; gök 

gürültüsü şimşek birbiri ardına çakmaya baş-
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lamıştı. Çok geçmeden yağmur, adeta bar-

daktan boşanırcasına yağmaya başlayınca 

baba oğul, ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Bir 

an önce eve yetişmek için daha da hızlanmış-

lar, hatta koşmaya başlamışlardı. Her geçen 

dakika, yağmurun şiddeti de biraz daha artırı-

yor, şimşekler birbiri ardına çakıyor, kulakları 

sağır edercesine gök gürlüyor, fırtına ağaçları 

kökünden sökercesine sağa sola sallıyordu. 

Yolda sığınabilecekleri bir mekân olmadığı 

için, zorunlu olarak hızlı adımlarla eve ulaş-

maya çalışıyorlardı. Bir ağacı kendilerine ko-

runak yapmakta istemiyorlardı. Çünkü babası, 

ağaçların şimşeği kendine çektiğini söylüyor-

du.  Ali Rıza, bunu duyduktan sonra müthiş bir 

korkuya kapılmıştı. “Ya şimşek bizim başımı-

za düşerse?” diyordu. Bir an önce eve vara-

bilmek için daha hızlı koşmak istiyordu. Ama 

yağmur, çamur ve ağaçları kökünden söker-

cesine sert esen fırtına bırakınız koşmalarını, 

yürümelerini bile engelliyordu. Yola yakın bir 

yerde ulu bir ağacın altına sığınmak zorunda 

kalmışlardı. “Şu ağacın altına sığınalım bari” 

dedi babası. Ali Rıza, itiraz etti. “ Ama baba, ya 

sığındığımız ağaca yıldırım düşerse?” “Yıldırı-

mın düşeceği başka ağaç mı kalmadı oğlum! 

Gitsin, bir başka ağaca düşsün,” dedi. Babası 

güya oğluna cesaret kazandırmak için böyle 

söylüyordu. Yaşlı ağacın kuytusuna korkarak 

da olsa bî-çare sığınmışlardı. Biran önce yağ-

murun dinmesi için dua ediyorlardı. Ali Rıza, 

gözlerini sığındıkları ağacın dallarında gez-

direrek, “Bu ağaca yıldırım düşmez değil mi 

baba?” diye korkusunu yenmeye çalışıyordu. 

Babası müneccim miydi, yıldırımın hangi ağa-

ca düşeceğini nereden bilecekti. Aslında aynı 

korkuyu babası da yaşıyordu. Ama bunu oğ-

luna hissettirmek istemiyordu. “Düşmez inşal-

lah” diye mırıldandı.

Yağmur sanki hiç dinmeyecekmiş gibi yağı-

yordu. Çakan şimşeklerin ardı arkası kesilmi-

yor, yeryüzüne inen bulutlar, sanki gece olmuş 

gibi ortalığı karartmıştı. “İkinci bir Nuh tufanı 

mı yaşıyoruz?” dedi kendi kendine. Ali rıza, 

babasının söylediklerini duymuştu. “Nuh tufa-

nı ne baba?” Diye sordu. Babası Ali Rıza’ya 

tam Nuh tufanını anlatmaya başlamıştı ki, 

bu sırada, çok korkunç bir şey oldu. Yine bir 

şimşek daha çakmıştı ki, şimşeğin çakmasıy-

la meydana gelen hava sıkışması, babası ve 

oğlunun bir anda nefesini kesmişti. Bu sırada 

meydana gelen ışık yoğunluğu, sanki onların 

gözlerini kör etmişti. Hiç bir şey göremiyorlar-

dı. Bu korkunç ışığı kulakları sağır eden bir 

gürültü takip etmişti. Bu gürültü, diğerlerinden 

çok daha ürkütücü olmuştu. Gök gürültüsüy-

le birlikte başka seslerde duymuşlardı. Bir 

süre görme ve işitme zorluğu çekmişler, bir 

an öldüklerini sanmışlardı. Babası el yorda-

mıyla Ali Rıza’nın kolundan tutup, onu bağrı-

na bastı. Kucağında sımsıkı tutuyordu. Bunu 

yaparken de; “korkma aslanım, korkma benim 

güzel oğlum, korkulacak bir şey yok, görecek-

sin biraz sonra her şey geçecek,” diye de onu 

cesaretlendirmeye çalışıyordu. Bir süre sonra 

görme ve işitme duyuları, artık görevini yapar 

olmuştu. Karşı istikamete baktıklarında, gör-

dükleri manzara, biraz önce yaşananların bir 

neticesiydi. Devasa bir söğüt ağacı, yıldırım 

düşmesi neticesinde ortasından ayrılarak par-

çalanmıştı. 

Ali Rıza, pencereden dışarı bakarken, bü-

tün duyularıyla çocukluğunu yaşıyordu. Tam 

bu sırada masanın üstünde duran telefon çal-
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maya başladı. Bu ses, Ali Rıza beyi, yaşadığı 

Nostaljik âlemden çekip almış, yıldırım hızıyla 

bulunduğu zamana adeta ışınlamıştı. Dışarı-

da yağmur bütün şiddetiyle yeryüzüne inmeye 

devam ediyordu. Caddelerde toplanan yağ-

mur suları, önüne kattığını sürükleyerek gö-

türüyordu. Pencereden dışarıyı seyrederken, 

nefesinden camların buğulandığının farkında 

bile değildi. Bir süre sonra buğulanan camdan 

sanki dışarısı görünmez olmuştu. Elinin içiy-

le silmeye çalıştı. Bu sırada telefon çalmaya 

devam ediyordu. Arayan, kaymakamdı. “Ra-

hat mısın Ali Rıza Bey?” diye sordu. Böyle du-

rumlarda, insanların hayatından devlet birinci 

derecede sorumluydu. Kendi rahatından çok, 

yönetiminde bulunduğu ilçe halkının rahat 

olup olmadığıydı. “Çok rahat değilim efen-

dim,” dedi. “Bulunduğum yerden bir şikâyetim 

yok, ama bulunduğu yerden şikâyeti olan çok 

insanın olduğunu düşünüyorum.” 

-Evet haklısın! Ben de seni onun için ara-

dım. Belediye başkanını da arayıp,  çevrede 

olup bitenleri birlikte inceleyip, görelim istiyo-

rum.  

İlerleyen saatlerde sanki bulutlar biraz 

yükselmiş gibiydi. Yağmurun hızı kesilmişti. 

Çok geçmeden ayağında çizmesi, sırtında ka-

banıyla kaymakam gelmişti. Birlikte belediye 

başkanını da yanlarına alarak, emniyete ait bir 

araçla çevreyi kolaçan etmeye çıkmışlardı.

İlçenin ana caddesini bir uçtan bir uca geç-

mişlerdi. Cadde ve sokaklarda kimsecikler 

görünmüyordu. Biraz daha gittiklerinde, artık 

ilçenin dışına çıkmışlardı. İlçenin batısından 

geçen ırmak, yağmur sularının oluşturduğu 

selden, yatağına sığmaz olmuştu. Etrafında-

ki ekili alanları sular altında bırakmış,  geçtiği 

yere büyük maddi hasarlar vermişti. Aracı dur-

durup, inmişlerdi. Kaymakam bir evinin kapı-

sında şaşkınlık içinde çevreyi seyreden birini 

gördü. Bir problemlerinin olup olmadığını so-

ruyordu.  Artık yağmur, iyiden iyiye hafiflemiş, 

bulutlar da bir hayli yükselmişti. Ali Rıza Bey 

yağmurluğunun başlığını başına geçirmiş, 

etrafına bakınarak, balçıklı yolda ilerliyordu. 

İleride ağaçların arasında görünen küçük eve 

doğru ilerledi. Nehrin kenarına bir hayli yak-

laşmıştı. Evin küçük bir bahçesi vardı. Sel su-

ları bahçeyi yutmuş, ahşap evin bir bölümünü 

de almış götürmüştü. Ev, sanki suyun içinde 

bir adacıkta gibi duruyordu. Eve giden yolda 

yürümek imkânsız gibi görünüyordu. Su gölet-

lerinin üstünden atlayarak, selin bıraktığı ça-

mura saplanmadan eve doğru yaklaştı. Biran 

gördüklerine inanamadı. Yaşlı iki karı koca, 

evin biraz uzağında, beline kadar suyun içinde 

öylece duruyordu. Yaşlı kadın ağlıyor, çaresiz 

adam, onu teselli etmeye çalışıyordu. Evin bir 

bölümünü sel alıp götürmüş, kalan kısmı da 

her an çökebilir bir durumdaydı. 

Birilerinin kendilerine doğru geldiğini gören 

yaşlı karı koca, “bizi kurtarın” diye bağırmaya 

başladı. Beline kadar suyun içinde kalmış bu 

insanlar, gerçekten de çaresiz görünüyordu. 

Ali Rıza, onları rahatlatmak için, avazının çık-

tığı kadar bağırdı. 

-Ben ilçe emniyet amiri Ali Rıza dedi. Sizi 

kurtaracağım merak etmeyin!” 

Belli ki, yaşlı karı koca, büyük bir dehşet 

yaşıyordu. Oturdukları evi göstererek, 

-Torunum içeride kaldı, gök gürültüsünden 

korkup dışarı çıkamadı. Evin yarısını sel gö-

türdü. Kalanı da çöktü çökecek! Ne olursunuz 
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torunumu kurtarın!

Ali Rıza Bey, bu gördüğü manzara kar-

şısında dehşete düşmüştü. Geride bıraktığı 

araca doğru koşmaya başladı. Bu sırada kay-

makam ve belediye başkanı, kendilerini görüp 

dışarı çıkan insanlarla durum değerlendirmesi 

yapıyorlardı.

-Efendim! Buraya kadar gelebilir misiniz? 

Şurada çok vahim bir durum var. Size onu 

göstermek istiyorum.

Kaymakam ve belediye başkanı, Ali 

Rıza’nın geldiği yere doğru koşmaya başladı-

lar. Gerçekten de gördükleri manzara dehşet 

vericiydi. İki yaşlı insan, korku ve dehşet için-

de boz-bulanık suyun içinde öylece kurtulma-

yı bekliyorlardı. İliklerine kadar üşümüşlerdi. 

“Ne olursunuz evladım, torunumu kurtarın! 

Şimdi evin geri kalanı da çökecek,” diye yal-

varıyorlardı. Ali Rıza bey, büyük bir cesaret ör-

neği göstererek yıkılmak üzere olan eve girip 

çocuğu omuzlarına alarak dışarı çıkarmıştı. 

Makam aracını kullanan polisin de yardımıyla, 

yaşlı karı koca ve torunu, çamur deryasından 

çıkarılıp, emniyete getirilmişlerdi. Artık can 

güvenlikleri sağlanmıştı.   

Ali Rıza Bey, bu üç mağdur insanı emni-

yetin misafirhanesinde ağırlamak üzere mi-

safirhaneye götürdü. Orada üst-baş, yemek 

ihtiyaçları karşılanmış, akşamda sıcacık ya-

taklarda yatmışlardı. Ertesi gün, Ali Rıza Bey, 

emniyete gelmeden önce misafirhaneye gide-

rek, onları ziyaret etmişti. İki yaşlı insanı kapı-

da beklerken görünce şaşırdı. Bir önceki gün 

yaşananlara rağmen, sabahın erken saatle-

rinde kalkmış, evlerine dönmek için, kapıda 

Ali Rıza beyin gelmesini bekliyorlardı. Onları 

o halde gören Ali Rıza, 

-Nereye böyle? Bir yere mi gidiyorsunuz?” 

Diye sordu. 

İkisi birden sanki gitmek için yalvarıyorlardı. 

Görmüş oldukları ilgiden çok memnun olduk-

larını tekrarlayıp duruyor, bunun için sürekli 

dua ediyorlardı. Ama orada yarım-yamalak 

bir evleri kalmıştı Kendilerince içinde eşyaları 

vardı, onları kurtarmak istiyorlardı.  

-Biz gidelim evladım Allah Devletimize Mil-

letimize zeval vermesin. Allah ne dileğiniz var-

sa versin, diye dua etmeyi sürdürüyorlardı. 

Selin bir kısmını götürdüğü evin nesine 

bakacaklardı. Ev zaten bir harabeydi. Yarısını 

da sel almış, evden geriye pek bir kalmamıştı. 

Ali Rıza Bey, onların bu tavrına biraz kızmıştı. 

Ama bunu onlara belli etmedi. Yaşlı karı koca-

nın bu isteğini yerine getirmek, cinayet olur, 

dedi kendi kendine. Onlara dönüp;

-Hiçbir yere gitmiyorsunuz, burada bizim-

le kalacaksınız. Gidebileceğiniz başka bir yer 

yok. Artık o evin yaşanır bir yanı kalmamış. 

Kaymakamlık ve belediye başkanlığının or-

taklaşa çalışmasıyla size yeni bir ev yapaca-

ğız, ondan sonra evinize gideceksiniz. 

İki inatçı ihtiyar, gitmekte ısrar ediyordu.

-Gidelim oğul, orası bizim yuvamız, dün 

haybe-hasıl bıraktık, ne oldu bitti bilmiyoruz, 

gidip bir görelim, gene geliriz. 

Yağmur bir gün öncesinden dinmiş olması-

na rağmen, ırmaktan, boz-bulanık sel akmaya 

devam ediyordu. İlçenin cadde ve sokakları, 

yağmurdan büyük hasar görmüş, adeta dere 

yatağı gibi olmuştu. Belediyenin ekipleri sa-

bahın erken saatlerinde hasarları gidermeye 
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başlamıştı bile. Ali Rıza Bey, bu iki yaşlı insa-

nın ısrarına dayanamamıştı. “Biraz bekleyin, 

sizi evinize ben götüreceğim,” dedi. Garajdan 

bir araç çıkartıp, birlikte, önceki gün sel suları-

nın içinde bıraktıkları yarım-yamalak eve doğ-

ru yol alıyorlardı. Yaşlı karı kocanın neler dü-

şündüğünü kestirmek mümkün değildi. Ama 

bir şekilde evlerine dönüyor olmaktan mutlu 

oldukları gözlerinden okunuyordu. Sürekli dua 

ediyorlar, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin 

evladım” diyorlardı. Balçık çamurla kaplı yolda 

araç ilerlemekte zorlanıyordu. Bahçeliğin ara-

sından evin ayakta kalan kısmı görünmüştü. 

Yaşlı karı koca, evlerine dönmüş olmanın he-

yecanıyla çocuklar gibi seviniyorlardı. Evin ya-

kınında duran araçtan indiklerinde, sel suları, 

kısmen de olsa çekilmiş, yerini balçık çamura 

bırakmıştı. 

O gün öyleden sonra, kaymakamlıkta yapı-

lan olağanüstü toplantının birinci maddesi, bu 

iki yaşlının durumuydu. Onların bir huzur evi-

ne, torununun da çocuk bakım yuvasına veril-

mesine karar verilmişti. Ama yaşlı karı koca, 

huzur evinde kalamayacaklarını bunun onarın 

ölümü anlamına geleceğini söylüyorlardı. “Biz 

orada yapamayız oğul, evimiz bize yeter” di-

yorlardı. O zaman yapılacak tek iş kalıyordu. 

Yarısı çöken evin tamir edilmesiydi. Çok geç-

meden kaymakamlık bütçesinden ayrılan pa-

rayla evin onarımı gerçekleştirilerek, o iki yaşlı 

insanın yuvasına kavuşası sağlanmıştı. 

Artık yaşlı karıkoca, torunuyla birlikte yeni-

den mutluluğu yakalamışlardı. Bir şekilde ya-

şayıp gidiyorlardı. İlkbahar gelmiş, bahçelerde 

enva-i çeşit meyveler olgunlaşmıştı. Yaşlı karı 

koca, kendilerine yapılan bu iyiliğin altında 

kalmak istemiyorlardı.  Bir yolunu bulup, vefa 

borçlarını ödemek istiyorlardı. 

Bahçelerinden topladıkları o leziz meyve-

lerden üç tane kasaya itina ile doldurmuşlar, 

kasanın birini emniyet amiri Ali Rıza beye, bir 

diğerini kaymakama, üçüncüsünü de belediye 

başkanına götürmüşlerdi. Yaşlı ihtiyarı karşı-

sında gören Ali Rıza Bey şaşırmıştı. “Hayır-

dır bey amca, yine bir şey mi oldu? Bir der-

din yoktur inşallah,” diye sordu. Yaşlı adamın 

koluna girip odasına götürmek istedi. Yaşlı 

adam, kapının girişine bıraktığı meyve kasa-

sını göstererek; “şu kasadakileri size getirdim 

müdür oğlum, eğer kabul ederseniz” dedi. 

Ali Rıza Bey kapının ardında duran kasayı 

görmemişti. “Sen ne yaptın bey amca! Buna 

ne gerek vardı?” diye sitem etti. Bir an bun-

ları götürüp, pazarda satmasını ve kendisine 

harçlık etmesini söyleyecekti, vazgeçti. Çünkü 

bu onu incitmek olurdu. “tamam, tamam” dedi. 

“Hele gel bir bardak çayımızı iç, hem de biraz 

seninle hasbi-hal edelim.” 

Ali Rıza Bey yaşlı adamı odasına alıp bir 

bardak sıcak çay ikram etmiş, durumuyla ilgili 

bilgiler almıştı. Kapıya kadar onu uğurlarken, 

“bir derdin olursa bana gelmeyi unutma. Ben 

her zaman burada, emrine amadeyim,” deyip 

uğurladı. Odasına döndüğünde, memurlardan 

birini çağırıp, kasada duran meyveleri huzur 

evine götürmesini istedi. Bu yaşlı adam, son-

raki zamanlarda da bahçesinde yetiştirdiği 

sebze ve meyvelerden getirmeye devam etti. 

Ama Ali Rıza Bey, her seferinde onun getir-

diklerini, bir memur aracılığıyla ilçedeki huzur 

evine göndererek, huzur buluyordu.
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düşünüyorum
AHMET AYKOL

TÜRKAV Denizli Şube Başkanı

         Çalışanlara değer verildiğini hissetirmek, 
yöneticilerin beklentilerinin ne olduğunu açık ve 
net ifade edilmiş olması, kariyerlerini geliştire-

bilmeleri için fırsatların oluşu, gelişmeler ile ilgili 
bilgilendirilmesi, adil davranılması ve başarısız-

lıklarından dolayı suçlanmaması basit ancak 
etkili yöntemlrein başında gelir.

“ “

BAŞIN SAĞOLSUN TÜRK 
DÜNYASI!

G eçen yıl rahmetli Cengiz Aytmatov’u 
kaybetmenin hüznünü yaşayan Türk 
Dünyası 2009 yılına da ne yazık ki 

büyük bir kayıpla başladı. 13 Şubat 2009 Cuma 
günü Türk dünyası yaşayan efsanelerinden birisi-
ni, Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahapzade’yi kay-
betti. 

Bahtiyar Vahabzade, 16 Ağustos 1925 tarihin-
de Azerbaycan’ın Şeki kentinde doğdu. Dokuz 
yaşında ailesiyle beraber Bakü’ye taşınan Vahab-
zade, ilk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamla-
dı. 1947 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji 
Bölümü’nden mezun olarak aynı bölümde öğretim 
üyesi olarak ders vermeye başladı. 1964 yılında 
tamamladığı “Samet Vurgunun Hayat ve Yaratıcı-
lığı” isimli monografisi ile filoloji doktoru unvanını 
aldı. 1980 yılında Azerbaycan İlimler Akademisi 
üyeliğine seçilen Bahtiyar Vahabzade, 1990 yılın-
da emekli olana kadar üniversite de ders verdi.
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Bahtiyar Vahabzade, 1960’larda baş-
layan Azerbaycan özgürlük hareketlerinin 
öncülerinden biri oldu. Bu konuda kaleme 
aldığı 1959 tarihli “Gülistan” isimli şiirinde, 
ikiye bölünen (İran ve Rusya) Azeri halkı-
nın yaşadığı felaketleri anlattı. Adı geçen 
eserinden dolayı 2 yıllığına üniversitedeki 
görevinden uzaklaştırıldı. Azeri halkının 
sıkıntılarını konu ettiği pek çok eserini yurt 
dışına kaçırarak yayınlanmasını sağladı.

Eserlerinde Azeri Türkçesi’ni en temiz 
şekilde kullanmaya özen gösteren ve 
halkının duygularına tercüman olan Va-
habzade Azerbaycan’da Halk Şairi adıyla 
anılır. 1995 yılında Azeri özgürlük müca-
delesindeki hizmetlerinden dolayı İstiklal 
nişanı ile ödüllendirilmiştir.

Biz de kendisini unutamayacağımız bir 
eseriyle, “Bayrak” şiiri ile uğurlamak isti-
yoruz.  

“...Torpağım üstüne kölgeler salan 
Menim varlığımın cilası-bayrag. 
Zeferden doğulmuş, 
Göktürkden galan
Gurdbaşlı bayrağın balası bayrag

Harda ecdadımın ayag izi var, 
Bu zefer bayrağım orda dikelsin. 
Keçdigi yerlerde dağlar, yamaçlar 
Onun huzuruna selama gelsin. 
Tarihden gadimdir, zamandan goca 

Menim bayrağıma sancılan hilal. 
Aleme nur saçtı tarih boyunca 
Mabedler başına tac olan hilal…”

B arack Obama; Yeni Dünya 
Düzeninin yeni baş aktörü. 
Sömürü düzenin yeni ima-

jı yani gülen yüzü. Sahnenin arkasında 
neler olduğu ve neler planladıkları henüz 
geniş halk kitleleri tarafından tam olarak 
bilinmiyor. Tek bilinen, bizden biri olduğu 
zokasını bir an önce yutmamız. Bunun 
için de hiçbir fedakârlıktan kaçınılmıyor. 
Irak’ta yaşananları, Afganistan’da gördük-
lerimizi unutturmak, hatta oralardaki kan 
ve gözyaşının sorumluluğunu başkalarına 
yıkmak için her yol deneniyor. 

Hepinizin bildiği gibi ülkemizi ziyare-

ti sırasında gündemimizin bir numarası 
ABD Başkanı Barack Obama’ydı. Yüzey-
sel değerlendirirsek ülkemizde verdiği 
görüntü hiç de fena değildi. Konuşmala-
rı yumuşak, insani yaklaşımları sıcaktı. 
Ayasofya’da özürlü bir kedimizi bile sevdi. 
Oysa işin derinliğine inildiğinde Obama’nın 
bizlere öyle günübirlik, sıradan sözler söy-
lemediğini net olarak görüyorsunuz. Hele 
taleplerini açacak olursanız Yeni dünya 
düzeninde bize biçilen rolü görmemeniz 
mümkün değil. 

Gelin Obama’nın gerçek yüzünü ve 
bizlerden neler istediğini TBMM” deki ko-

NE DEDİ, NE DEDİ?
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nuşmasından anlamaya çalışalım:

1-Yeteri kadar anlayamadığımız “Stra-
tejik Ortaklıktan” vazgeçiliyor ve yerine 
“Model Ortaklık” öneriliyor. Bu teklif ve 
söylemin içi nasıl doldurulacak ve tarafla-
rı kimler olacak, dahası hangi konuları ve 
hedefleri kapsayacak henüz belli değil…

2-Obama, Ermeni katliamı yaptığımızı 
ve bunu inkâr ettiğimizi düşünüyor. Tari-
himizle yüzleşmemizi kibarca “Ermeni 
Soykırımı” yaptığımızı kabul etmemizi is-
tiyor…

3-Bu ülkenin asli unsuru olarak kabul 
ettiğimiz, Kürt kökenli vatandaşlarımızı 
azınlık statüsüne indirmemizi istiyor. Kürt-
lerden ve Ermenilerden korkmamamızı 
söyleyerek, ileriki zamanlarda oluşacak 
Kürt-Ermeni birlikteliğinin de işaretlerini 
açıkça veriyor… Hatta yarı bağımsızlık di-
yebileceğimiz “Yerel Özerklik” öneriyor…

4-Konuşmasında; “Siz bulunduğunuz 
yer nedeniyle çok önemlisiniz” diyerek, 
ABD’nin Türkiye’ye bakış açısını net ola-

rak ortaya koyuyor. Bazıla-
rının iddia ettiği gibi, ABD; 
Türkiye’deki rejim, halkın 
yaşam koşulları, Türkiye’nin 
ulusal bütünlüğü ile ilgilen-
diği falan yok. Onların tek 
derdi ABD’nin çıkarları…

5-Bizi ucuz insan kay-
nağı olarak gördükleri için, 
Afganistan bataklığına “Sa-
vaşçı Asker” olarak çekmek 
istiyor. Küçük ödünlerle yö-
neticilerimizi ikna etmeye 
çalışıyor...

6-AB yetkililerine 
“Türkiye’yi Ortaklığa alın” diyor, ama Al-
man başbakanı Merkel ve Fransa Devlet 
Başkanı Sarkozy’nin sert resti karşısında 
ağzını bile açmıyor…

7-Kıbrıs sorununu çözün diyor; 
Türkiye’nin ve KKTC halkının hakları ko-
nusunda tek kelime etmiyor, çözüm öneri-
sinde bulunmuyor…

8-Kuzey Irak’taki ayrılıkçı oluşumu ka-
bullenmemizi ve kendi kontrollerinde olu-
şan ikinci bir İsrail’i tanımamızı, onlarla 
diplomatik ilişki kurmamızı istiyor. Irak’ın 
kuzeyindeki bu oluşumu Kürtlerin iyiliği 
için değil, ABD çıkarları için gerekli olduğu 
gerçeğini gizliyor…

Asıl bombayı ise öğrencilerle yaptı-
ğı soru-cevap konuşmasında patlatıyor. 
“Busch ile aranızdaki politik farklılık ne-
dir?” sorusuna, “Aramızda fazla bir fark-
lılık yok” diyerek; ABD’yi kim yönetirse 
yönetsin, savaş ve sömürü düzeninin de-
vam edeceğini açıkça söylüyor. Elbette 
anlayanlar için…
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S 
evdikleri en uzağındaydı ada-
mın, sevmedikleri bu kadar 
yakınındayken. Hoş, adam 

bazen karıştırıyordu zaten. Kimi sevi-
yordu, kimi sevmiyordu? Neyi istiyor-
du, nasıl elde edebilirdi? Bilemiyordu 
bütün bunları…

Bir kadın vardı adamın yaşamında, 
belirsiz zamanlarda gidip gelen. Peki 
ama, o kadın adamın duygularıyla oy-
namak hakkını nereden alıyordu?...

Adam elini yumruk yaptı. Birine mi 
vuracaktı? Hayır!... Açtı sonra elini; gergin, 
dümdüzdü incecik parmakları, damarları 
görünüyordu daha ilk bakışta. Adam, elini 
cebine sokup yürüdü…

…

Sevdiği kadına bir gül vermek istiyor-
du kaç zamandır. Kırmızı, kıpkırmızı bir 

ADAM KALABALIĞA 

KARIŞTI

FUAT OVAT

Eğitimci - Yazar
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gonca gül. Bir bahçede gördü böylesini. 
Sevdi onu, tam aradığı gibiydi. Ama biraz 
büyümeliydi. Adamın sevgisini anlatacak 
hale gelmeliydi. Bunun için biraz bekle-
meliydi.…

Ertesi gün öğleyin adam onu görmeye 
gitti, iyiydi. Sonraki gün de... Üçüncü gün 
gidemedi. Ertesi gün gittiğindeyse şaştı 
kaldı…

Gül yoktu! Belki biri koparmıştı onu, 
belki de bir inek ya da koyun yemişti gülü. 
Bir sigara yaktı, yürüdü adam. Sigaranın 
dumanları, giderek büyüyen halkalar ha-
linde göğe uçtu. Adam bir süre onları iz-
ledi öyle...

Adam, sevdiği kadınla bir tiyatroya git-
mek istiyordu kaç zamandır. Birlikte bir 
oyun da seçmişlerdi...

Gişeler açıldıktan çok kısa bir süre 
sonra adam bilet almak istedi. Ne var ki, 
o oyunun biletlerinin hepsi satılmıştı. Baş-
ka bir oyun için bilet almak istedi adam. 
Neden sonra anladı ki, ne ona ne de 
ötekine bilet var. Görevli, gelenlere önce 
“Buyurun!”, ardından “Hiç bilet yok, hepsi 
satıldı.” diyordu. Herkese aynı böyle söy-
lüyordu…

Adam kızar gibi oldu. Sert adımlarla 
yürüdü. Bir yandan da, sözlerini bilmediği 
bir şarkıyı mırıldanmaya çalışıyordu…

Uzun, upuzun otobüs kuyrukları var-
dı. Caddeler kalabalıktı. Adam öyle yürü-
yordu, rüzgârın önündeki bir kum tanesi 
gibi…

Kalabalık arasında eski bir arkadaşını 
gördü adam. Arkadaşı çok zengindi. Oysa 
adam hiç zengin olmamıştı. Bu yüzden 
belki, zenginliğin ne olduğunu tam olarak 
bilemiyordu. Bir an birilerine sormayı dü-
şündü, vazgeçti sonra… 

Adamın bütün yaptığı, çevresindekile-
ri güler yüzle selamlamak; zamana göre, 
merhaba, günaydın, iyi akşamlar demek, 
bazılarının elini sıkmaktı. Mektuplaştıkları 
da oluyordu bazen…

Kimi arkadaşlarına göre adam na-
mussuzdu. Adam, bir an, selam verip en 
namuslu birine, “Gözünü seveyim, bana 
namusu anlat biraz.” diyecek oldu. Ama 
en namuslu görünen arkadaşıyla karşı-
laşmaları bir saniye bile sürmemişti, çok 
namuslu çoktan uzaklaşmış, gitmişti…

Adam, hazır o geçip gitmişken güldü 
şöyle bir. Başka insanlar asık suratlarıyla 
adama baktılar…

Adam bir an üzüldü; bilmeden yine bir 
yanlışlık yapmış olmalıydı. Yoksa bunca 
insan durup dururken surat asar mıydı 
hiç?...

Adam, “Onlardan bana ne?” dedi, “Ben 
güleceğim. Böyle asık suratlı olmak ne işe 
yarar?...”

Güldü şöyle bir. Yine güldü. Ardından 
kahkaha attı. Neden sonra kesildi kah-
kahası. Hava karardı; kalabalığa karıştı 
adam...
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ERHAN TIĞLI 

GÜZELLİĞİ
GÖRMEYEN...
Güzelliği görmeyen

Sevmek nedir bilmeyen

Kuru bir can gezdirir

Çevreyi temizlemeyen

Hiçbir çiçek dikmeyen

Cenneti cehenneme çevirir

İyiyi doğruyu güzeli

Kötülere ezdirir

Dostunu arkadaşını

Yaşamaktan bezdirir

         Sn. Hakkı Uslu

       Derginizin 7. sayısını zevkle izledim. İzledim diyorum çünkü bilgi 
ve kültüre hitap ettiği gibi çizgi, resim ve fotoğraf zenginliği açısından 
oldukça mükemmel. Sizi bu konuda tebrik ederim, emeği geçenlere 
şükranlarımı sunarım. 

Kızılcabölük ve Çakıroluk yaylasının doğa güzelliklerine acizane 
ben de çok hayranım. Dendoff Kulübüyle yaptığımız geziyi kaleme 
alıp “Bir Yol Hikâyesi” sitesine göndermiştim. Orada ilgi ile okunuyor 
olması beni hayli memnun etmektedir. Sizlerin de bu güzel beldemizi 
tanıtmanız ve yayınınızda geniş yer vermeniz taktire şayandır. Uma-
rım yakında matbu bir dergi olarak karşımıza çıkar. 

Sizlere başarılar diler, saygılar sunarım.

Mehmet Özaydın
www.ozaydinmedya.com

MEKTUP
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ÜCRETSİZ ÜYE OLUN, 
BİRLİKTE BÜYÜYELİM...


