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Editörden…

 Değerli dostlar, 
 Hepinize selâm olsun.
 Gönül dünyanızın güzelliklerini eserlerinize 
yansıtıp dergimiz vasıtasıyla bizlere paylaşma 
fırsatı verdiğiniz için hepinize müteşekkirim.
 Söze dair ne varsa söylenmiş olsa da
 Niyet, vakıf olmak gönül aynasının sırrına
 Eğer bakmayı bilirsen, inci, sedef bir yana 
       Kömürdeki cevher hikmettir sana
 Sizlerin eserlerinden müteşekkil 10. sayımı-
zın içeriği yine dopdolu. Her biri kendi hikme-
tinin peşinde, sırra vakıf olma gayesiyle kaleme 
alınan eserlerden; kendini sorgulayan bir bire-
yin “Vaveyla”sını, ‘Ummadık anda gözünden 
silişiydi bu’ diyen Leylâ’nın Mecnûn’a hisle-
rini, ‘başucundaki zambağın dibine bırakılan 
Göz Nuru Nineye mektubu, “Canın içinde bir 
can var, o canı ara!” diyerek yüzümüzü Hakk’a 
dönmeyi hatırlatan şiiri, her şeyi verdiğimiz ço-
cuklarımıza ‘Anlatabilme’ denemesini, Yahya 
Kemal’in Gözünden İstanbul’un Mimarisini, 
Gazi Hacıya’nın nezdinde Bosna’nın ma’kûs 
hikâyesini ve daha nicelerini bulacaksınız. 
 Hislerinizin tercümanı, kelimelerin can bul-
duğu, duygu dolu, gönüllerinizin süruru, eserle-
riniz daim olsun.
 Değerli dostlar,
 Kelâmınızın kaleminize can vermesi ümidiy-
le gelecek sayımızda görüşmek üzere…
 Vessalâm…
 

        Mevlüt SAĞLAM
                   Şentepe Anadolu Lisesi

                 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

 Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, sizin eserlerinizle vücuda gelen 
Kafdağı edebiyat dergimizin 10. sayısını sizlerle buluşturduk. Yarınlarımızı hazır-
layan fedakâr öğretmenlerimizin ve geleceğimizin mimarı sevgili öğrencilerimizin 
edebi eserleri birer kültürel birikimdir. Bu eserlerin hak ettiği değer ancak yayımla-
mak ve kitlelere ulaştırmakla mümkündür.
           “Yeniliklerin ilçesi” misyonuna haiz bir konseptle sizlerle buluşturduğu-
muz dergimizin, bizden önce başlayan “Kafdağı”na yolculuğunun emin adım-
larla yürüyüşüne destek olmaktan son derece mutluyum. Umarım uzun yıllar siz-
lerin desteğiyle de hayatiyetini devam ettirir. İlçemiz başta olmak üzere Ankara 
genelinde edebiyata gönül vermiş eğitim camiasının öğretmen, öğrenci her bir 
ferdinin, özellikle öğrencilerimizin yapılan yarışmalarda dereceye giren ede-
bi metinlerini yayımlamak; duygu ve düşünce dünyalarının o güzel yansımala-
rını kalıcı hale getirmek, onların yazma şevkini canlı tutmak temel hedefi miz.
 Sizlerin, hayata farklı gözlerle bakan ve baktıran, estetik zevkimize yeni güzel-
likler sunan edebi eserlerini yayımlama mutluluğu verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
 Gönüllerinizdeki güzelliklerin eserlerinize yansımasının devamı dileğiyle…
Saygılarımla…
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H İ K Â Y E

Değer Ödülleri Hikaye Yazma Yarışması Yenimahalle İlçe 1.si

yıllardır görüp geçirmiş bu gözlerle 
ağaç dalında bir kuş yuvasına ev 

sahipliği yapan, kocaman çınar ağacına ba-
kıyorum çerçevesi yıkık dökük penceremden. 
Buralarda görebileceğim en güzel şey, gün 
boyu anne serçenin yavrularını kanatlarının 
altına alıp ısıtmaya çalışması. Acımasız kış 
dondurucu nefesini püskürtürken bir an bile 
kuşları içeriye alıp, tıpkı annelerinin onları 
ısıttığı gibi avuçlarımın kavurucu sıcaklığını 
onlarla paylaşmayı düşünmem. Anneleri onla-
rı korumaya çalışırken gözlerindeki o ifadeyi 
görmek isterim hep. Şefkati… Bu bencillikti, 
acımasızlıktı biliyorum. Her zaman bilirdim. 
İnsan hissedemediği duyguları merak eder, en 
çok merakına yenik düştüklerine hayranlıkla 
bağlı olurlardı. Her varlık gibi ben de şefka-
ti, belki bir parça sevgiyi istemiştim Bu duy-
guların genizde bıraktığı nahoşluğu tatmak 
istemiştim. Ve bundan mahrum bırakılmış-

tım. Hayatımı sorumluluklar üzerine kur-
muştum. Sorumlulukları ise bencillikle-
rime zincirden bir kördüğümle bağlamış, 
zihnimin karanlık kuytularına hapsetmiştim.

 Beni sadece doğurmaya tenezzül 
eden annemden aldığım tek özellik beni bu 
tek pencereli, rutubet kokulu odaya hapse-
den nefretti belki de yoksunluk ya da beni yi-
yip bitiren bilinmezlik, hiçlik. Babamdan al-
dıklarımsa küçüklüğümde her ay kapımızın 
önünde bulduğum, yaldızlı, gösterişli ve so-
nunda yine gideceği yer çöp olan bir hediye. 
Üzerinde bir not: “Yakında geleceğim, kızım. 
Deniz ile gökyüzünün birleştiği yerden gele-
ceğim sana. Sonsuzluktan…”     

  Eğer bu fani dünyada beni ben yapan, 
benzemeyi düşlediğim birisi varsa o kişi ninem-
dir. Gözlerimin sahibi annemken, bakışlarım 
ninemin esiriydi. Ne garip(!) Çoğu zaman tek 
göz, sobalı evimizde hafi f ışık Hüzmesinin yü-

züne çarptığı, en köşede, hareket ettikçe gıcır-
dayan, rahatsız bir çekyatın üzerinde yatardı. 
Genelde konuşmazdık ya da ben ona pastane-
den kazandığım birkaç kuruşla alınan, sayfa-
ları saman kokulu kitaplardan okurdum. Muh-
temelen, ben satırların arasında kaybolurken, 
o her sabah yüzüne vuran güneşin ilk ışıkla-
rıyla cennete bir yolculuk yaptığını sanırdı.
 
 Bazen acımasız yılların ondan çala-
madığı, uzun, kıvrımlı kirpikleriyle örtülü, 
katran karası siyah gözleriyle içimi, ta en de-
rinimi görmek istercesine bakardı bana. Öyle 
bir bakardı ki utanırdım, nefret ederdim bede-
nimin esir düştüğü bu acımasız, hissiz ruhtan.
 
 Hayatımın en acımasız darbelerini bu 
zamanlarda almıştım. Gerçekler yüzüme çarp-
tıkça, kıyıya her vuruşta şakıyan deniz dalgala-
rı gibi beraberinde bir enkaz bırakmıştı. Beni 
yerle bir eden, ölümcül darbeyse ninemin ses-
siz, sedasız bu dünyadan kaçıp gitmesi olmuştu. 
Onu uzun süre affedememiştim. Beni buralarda 
bırakıp nereye gitmişti? Bunu kabullenememiş-
tim. Kim bir önceki gün nefesini hissettiği, kalp 
atışlarını duyduğu birinin ölümünü kabullene-
bilirdi ki? Bu kimsesizlik bataklığı ninemin bana 
bıraktığı gizli günlüğü bulana kadar beni en 

derinlerine çekmiş, çamurlu sularına gömmüş-
tü. O gitmişti ve ardından da kelimeleriyle inşa 
ettiği bir dünyayı bırakmıştı. Uzun süre günlük-
le birbirimizden kaçıp durmuştuk. Bunun sonu 
olmayan bir kovalamaca olduğunu anlamıştım. 
Velhasıl günlüğü kalbime de aklıma da işleye iş-
leye okumuş ve böylece hayatımın bir çağını ka-
patmış, başka bir çağın kapılarını aralamıştım.             
       
 Hatıralar beynime oyunlar oynarken, 
kapı geçmişle olan hesaplaşmamı bitirmemi 
istercesine çalınmıştı. Düşüncelerimin getirdi-
ği miskinlikle ayağa kalktım ve kapının önüne 
dikildim. Ciğerlerimi şişiren derin bir nefes 
aldım ve nefesimi bırakırken kapıyı açtım. Alt 
kattaki Fransız çıraklardan biri olmalıydı bu 
çocuk. Elindeki tahta oymalı tepside buharı 
tüten kahveyi elime tutuşturdu ve kalp şeklini 
alan dudaklarına utangaç bir tebessüm yer-
leştirerek “Günaydın, Madam!” dedi. Kahveyi 
döke saça, gelişigüzel bıraktım masaya ve tep-
siye birkaç kuruş bahşiş koyarak çocuğa uzat-
tım. Yüzüme yapmacık ama gerçekçi olduğunu 
düşündüğüm bir gülümse yerleştirirken mırıl-
dandım “Senin de sabah şerifl erin hayrolsun.”
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   ‘‘Bazen acımasız yılların ondan çalamadığı, uzun, kıvrımlı kirpikleriyle ör-
tülü, katran karası kadar siyah gözleriyle içimi, ta en derinimi görmek istercesine 
bakardı bana. Öyle bir bakardı ki utanırdım, nefret ederdim bedenimin esir düştü-
ğü bu acımasız, hissiz ruhtan.



Kahvemin son yudumunu da dilimin ucuna bi-
rikmiş, sonu kanlı harfl erle yutup, boğazıma di-
zilirken saatlerdir gözümü ayırmadan izlediğim 
maviliklerden çekip aslında ezbere bildiğim 
yaşam alanımı yeni farkına varıyormuşçası-
na incelemeye başladım ve nasıl olduysa bir 
anda elimi alt çekmecede, yıllardır dokunmaya 
korktuğum, kalın, tıpkı hayatım gibi kapkalın, 
derin anlamlar yüklü defterde buldum. Defte-
ri çıkarıp fırlatırcasına koyarken bir toz bulutu 
genzimi, olacakların müjdecisi olurcasına yak-
mıştı. Elimi tozlarla kaplı defterin kapağında 
dolaştırırken anlık gelen cesaretin yok edile-
mez dürtüsüyle defteri aralayıp, celladımın ilk 
satırlarında dolaştırdım parmaklarımı. Pütürlü 
olan kalemin kâğıtla olan dansının bıraktığı iz-
ler miydi? Yoksa bu benliğime bulaşmış mürek-
kebin lekeleri miydi? Zorlukla da olsa yorgun 
bakışlarımı özlemle ilk satırlara odakladım…

    24 Eylül 1963

 Acıları Gözlerinde  Birikmiş Yavrum,
Hayatın adil olmadığını bilirdim lakin bana her baktı-
ğında gözlerindeki o boşluğu gördüğümde anlamıştım. 
Evet, yavrucuğum. Hayat adil değildi, hem de hiç… 
Hayat hep savunmasızların acısı, kimsesizlerin kabuk 
bağlamayan yarasıydı. Ve sen kimsesizdin. Ben, hiçbir 
zaman kimsen olamamıştım fakat bu defteri sana bı-
rakışımda umutsuz bir amaç var. Bunlar pişmanlıkları 
yüreğinde birikmiş, zavallı bir ihtiyarın son çırpınışla-
rı. Ciğerlerini dolduran o yakıcılığı bir süre daha yut ve 
kelimelerimi oku. Bu satırlarda bir yaşamın son bulu-
şuyla başka bir dünyanın doğuşunu göreceksin. 

 Gözlerimi, elimin tersiyle nemlenmiş, 
yırtık pırtık sayfadan çekip birkaç saniye soluk-
landım. Uzun zaman olmuştu. Acılara alışacak 
kadar uzun bir zaman geçmiş, yıllar katlanmış-
tı. Ellerim, hastalıklı düşüncelerimin dokunu-
şunu en alt katmanına tutsak etmek istercesine 
buruş buruştu. Günahkâr ellerimi unutulmaya 
mahkûm edilmiş yüzüme kaydırdım ve gözleri-
mi, ağzımı, burnumu, yanaklarımı… Her yerimi 
yoklamaya başladım. Neydi bu korku? Yılların 
tozlu rafl arına kaldırdığı hatıralar yüzümü mü 
süpürecekti? Zihnimin tekrar eden oyun saatinin 
geldiğini anlayınca sayfaları atlayarak geçtim.

    1 Mart 1965
 
 Acıları Bakışlarına Bulanmış Yavrum,
Yıllar geçiyor… Zaman her şeyi çalıp yok edebiliyor 
da, mevsimleri teğet geçiyor. Cıvıldaşan kuşlar, tam 
yeşermemiş yaprakların üzerinde çiseleyen yağmur ta-
necikleri, toprak kokusu… Bugün yaşam yeniden baş-
lıyorken, tüm canlılar tekrar doğuyorken neden sen de 
yeniden var olamayasın? Şu acımasız hayatta uğruna 
yaşayacak bir şeyler aradığını biliyorum, benim körpe 
kızım. Uğruna yaşayabileceğin birileri yoksa sen de 
yeni duygular keşfedersin. Önce kaybolursun ama son-
ra onu bulursun. Senin aşk için, sevgi için var olabile-
cek bir kalbin yok. Öyleyse sen de kendine hayatın her 
yokuşunda sorumlulukları belirlersin. Her gün yeni bir 
amaç… Böylece her an nefes almak için bir sebebin olur.

 Bu defterle tanışmadan önce sorum-
luluklar omzuma arsızca bindirilmiş, ödeye-
ceğimiz bedellerin bu dünyadaki kefaretiydi 
benim için. Ama sonra farkına varmıştım. Ni-
nemin de dediği gibi önce bilinmezlik ırmağı-
nın içinde sürüklenmiş, sonra onu bulmuştum.

    8 Aralık 1967

 Umutları Acılarına Karışmış Yavrum,
Her sabah bir yazı yaz aklına. Belki bir, belki bir-
den çok sorumluluk, görev belirle kendine. Haya-
tın boyunca hiç yapmadığın, yapacağına ihtimal 
bile vermediklerini ekle maddelerine. Mesela kim-
sesiz bir çocuğa, kimseden görmediğin ama her za-
man var olduğuna inandığın sevginden ver. Bu 
senin bugünkü sorumluluğun olsun. Bugün kimsesiz-
liğinle, kimsesiz bir çocuğu neşelendirmek için yaşa.

 Evet, bu satırları okuduğum o gün 
yapmıştım. Herkesin benden esirgediği sev-
gisinin, merhametin hıncını alırcasına kimse-
siz bir çocuğun yalnızlığına ortak olmuştum. 
O gün bir şey öğrenmiştim: Hayatımı masum 
bir çocuğun yüzündeki hüzün kokan bir te-
bessüm için bile yaşayabilirdim. Zaten ben-
cilliklerle dolu bu dünyada yaşamaya değer 
en nadir hazineydi. Benim bulduğum ve uzun 
bir süre saklamaya devam ettiğim bir hazine.

    28 Haziran 1969

 Umutları Yeşeren Yavrum,Artık her sabah 
kendine yeni bir yol çizdiğini biliyorum. Farkına var-
dığını hissediyorum. Sorumluluklar, dertsiz tasasız 
insanların hayata burun kıvırma yoluyken; bazıla-
rımız hayata sorumluluklar sayesinde bağlanıyoruz. 
Artık uğruna nefes olmayı sürdürdüğün sorumluluk-
ları bulduğunu umuyorum kızım. Hadi bırak sessiz 
vaveylanı. Bırak da ruhu pişmanlıklar içinde ölümü 
bekleyen şu ihtiyar affedildiğini bilsin. Şimdi bir ha-
yatın son satırlarını kâğıtla buluştururken farkına va-
rıyorum ki sen en çok babana benziyorsun. Baban da 
tıpkı senin gibi sorumluluklar belirlemiş, ancak nefes 
alıp vermeyi böyle anlamlı kılıyordu. Sen doğduğunda 
henüz çok gençti. Korktu kızım, hesap defterine ek-
lemesi gereken maddeden korktu. Onun “Ben de bü-
yüyünce böyle baba olacağım.”diyeceği bir kahramanı 
yoktu. Gitti buralardan, sanki bu dünya üzerinde 
kendi canından, nefes aldığını duyumsadığı kızını 
unutabilirmiş gibi gitti. Sonra zaman karıştı, günle-
rin çetelesi döküldü, yıllar birikti; sen büyüdün, o da 
gelmekten korktu. Ama artık sahip olduğu görevleri 
yerine getirememekten korktuğu için değil, seni bul-
duğunda gözlerinde harmanlanmış nefreti görmek-
ten korktu, ona yılların hesabını sormandan korktu. 
Şimdi ne zaman gelir bilmiyorum, kızım ama gelecek. 
Bir gün mutlaka gelecek ve farkına varmış olacak ki 
senin her şeye hakkın var: Nefret etmeye, hesap sor-
maya, kaçmaya, saklanmaya… Çünkü sen henüz bir 
çocukken duyguları elinden çalınan bir kimsesizdin.
 Onu affet kızım. Çok şey istediğimi biliyorum 
fakat affet onu. Bugünkü sorumluluğun da bu olsun. Bir 
yücelik yap, sessiz vaveylaları yüreğinde çağlayan kı-
zım. Senden çalınan yıllara karşılık sarıl babana. “Baba” 
kelimesini sana yabancılaştıran adama öyle bir sarıl ki, 
acısın. Bu bencilliklerden aldığın en iyi intikam olur.
 Artık vademin dolduğunu ve son görevimi 
yerine getirdiğimi biliyorum. Hadi kızım kaldır ba-
şını, bak manzarana. Hayat devam ediyor bir şekil-
de kaldığı yerden… Sen de devam et can tanem…

 Gözlerimde biriken tuzlu suların yakı-
cılığıyla kaldırdım başımı, baktım pencerem-
den. Son satırlarla beraber ağlayabileceğim 
gerçeğini kavradım. Sahi en son ne zaman 
ağlamıştım? Umursamadım, zerre umursa-
madım ve gözyaşlarıma akıttım vâveylâmı. 
Bugünkü sorumluluğumu belirledim içimden: 

akıtacaktım gözyaşlarımı sonuna kadar, göz 
pınarlarım kuruyana dek… Fakat önce ruhu-
ma işlemiş satırları bitirmeliydim. Bulanıkla-
şan görüşümü gözyaşlarımla bulanmış, mü-
rekkebi dağılmış sayfanın sonuna çevirdim.

 …Bu başlattığımız oyun artık sen istesen de 
istemesen de devam edecek çünkü üstlendiğin tek bir 
sorumluluk, pek çok sorumluluğu da beraberinde geti-
rir kızım ve sen var olmak için en güzel sorumlulukları 
seçtin, hiç şüphesiz. Daima diğerlerinden farklı oldu-
ğunun bilincindeydin. Bu üstüne beyaz bir çarşaf çek-
tiğin mazide de böyleydi, şimdi de. Sen sorumlulukları 
bir yük gibi üstlenmedin, sen sorumluluklarınla var ol-
dun. Bunun bir bedel değil, nefes almak için bir değer 
olduğunu bir kere hissettin mi bir daha vazgeçemezdin. 
Artık sahip olduklarının, olabileceklerinin ve hayatın 
farkına vardın. Derin bir nefes al, bırakırken sil va-
veylanı duyuramadığın yakarışlarından. Sil ki şakısın 
kahkahaların. Ve yaşa kızım. Sorumluluklarınla yaşa. 
Bak pencerenden, gör dünyayı, hisset ve iyi ol kızım…
 
 Sırılsıklam olmuş yanaklarımı ku-
rulamadım. Baktım penceremden, hisse-
tim ve gördüm… Serçeler yuvasından uçu-
yordu. Dilimde bir şiirin mısraları belirdi 

”Hayat kısa, kuşlar uçuyor.”
Ruhumu kurtardım yeisten.

Penceremi açtım.
Serbest bıraktım sessiz vâveylâmı.

Ve bağırdım
Bağırdım.
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Anlamını yitirdi sustuğum kelimeler,
Hiçten hep’e dönüşün hikâyesiydi bu.

Meğer ne boşmuş verdiğin o sözler,
El görülen bir kalbin iç çekişiydi bu.

Tek ihtiyacım olan ufacık sevgi iken, 
Kimsesizliğin en derinden hissedilişiydi bu.

Umurumda değilken akıp geçen zaman,
Nedâmet çeken bir ömrün boş geçişiydi bu.

Dili lâl olmuşken sarf ettiğim cümlelerin,
Arkandan sessizce haykırışıydı bu.

“Kal” desen yıllanacak bir aşkın sahibi iken,
Çok görülen birlikteliğin ‘son’ buluşuydu bu.

Irgalamazken artık “seni seviyorum”lar,
O günden sonra adımla seslenişiydi bu.

Gafi l avlanmışken gönül acemi sevdaya,
Leylâ’nın Mecnûn’u ilk unutuşuydu bu;

Ummadık anda gözünden silişiydi bu.

LEYLÂ’NIN MECNÛN’U İLK 
UNUTUŞU

Ş İ İ R

Yeter Sena YILDIZ
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 11/F
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 Arıların nesli tükendiğinde dünya-
nın sonunun geleceğine dair teoriyi bilme-
yen yoktur. Bu teori, kelime hazinesindeki tüm 
kelimelerini kaybeden diller için de geçerli-
dir. Sanki çok beğenilen bir dizi ana karakte-
rinin birinci sezon fi nalinde ölmesi gibi bir 
durum da diyebiliriz. Her kelime ana karak-
terdir bir dilde, onlar giderse ne kalır geriye. 
 Dilin önemi dediğimizde  “önem” ke-
limesi, milletlerin varoluşunda da yok oluşun-
da da, başka hiçbir unsurda olmadığı kadar 
can alıcı bir önem kazanır. Dil, bu anlamda 
“olmazsa olmaz” tanımlamasının birinci de-
receden akrabasıdır. “Dil, canlıdır.” sözüne 
dayanarak aralarsak konunun kapısını, girişte 
bir millet için ne kadar önemli olduğu karşılar 
bizi. Ardından “Dilini kaybeden millet, her şe-
yini kaybeder.” sözleri yükselir. Hemen ileri-
de tarihteki işlevi gelir, onun yanında tarihin 
öğrenilmesi açısından yeni nesle ışık tuttuğu 
belirir. En keskin köşesinde dilini dantel gibi 
işlerken, diliyle beraber milletini de gelişti-
ren söz ustaları, söz sanatçıları vardır. Çünkü 
farkındadırlar; dil olmadan onlar da olmaz. 
 

 Yolun burasına kadar günlük güneşlik 
olan hava birden kötüleşir yolun devamında. 
Tabelada ”Bilinçsizler Korosu” karşılar bizi. 
Birkaç adım daha attığınızda durumun ehemmi-
yetinin iyice farkında varırız. Bilinçsizler Koro-
su  “bozmak, kirletmek” kavramlarını dil üzeri-
ne hunharca kullananlardır. İşin iç acıtan tarafı 
hepsi kendini mükemmel kalıbına oturtmuş, an-
cak yaptıklarının çevre kirliliği gibi sonlarını 
getirdiklerinden bihaberler. Sürekli, dil canlıy-
sa değişim kaçınılmaz deyip duruyorlar; ancak 
ona yakışmayan, üzerinde eğreti duran şeyleri 
giydirmekten de eksik kalmıyorlar. Dokunaklı!.. 
Asıl, pişmanlık duymadan gün geçtikçe “mo-
dernleşme” adı altında çirkinleştikçe çirkinleş-
tiriyorlar onu; doyumsuzca ve hoyratça kullanı-
yorlar ne kadar hırpalandığına aldırış etmeden. 
Teşekkür yerine “thanks”, kahvehane yerine 
“cafe”, tamam yerine “ok”… Bozulan dili 
ağızlarına sakız yapmaktan zevk alanlar kerva-
nına her geçen gün başka bir kayıp veriyoruz.
  “Dil, yapılması için herkesin, bir taş 
koyduğu şehirdir.”demiş Ralph Waldo Emer-
son. Biz, o şehri bilinçsiz insanların istilasına 
sunduk yaptıklarımızla, göz yumduklarımız-
la; sonunda yok olacağını göz ardı ederek.
  Şimdi, ressamın fırçasına bırakalım 
kendimizi; dilin, onu hak ettiği yere koyan in-
sanların konuşulduğu coğrafyalarda yaşaması 
dileğiyle kapatıp gözlerimizi, daha güzel Türk-
çenin konuşulacağı yeni nesiller olması dileğiy-
le, zihnimizde canlandıralım o sonsuz ülkeyi.

Feyzanur AYDIN
Kaya Bayazıtoğlu Anadolu Lisesi 11/B     

F  I  K  R  A

SAHNE I:

BİLİNÇSİZLER 
KOROSU



M    E K T    U    P

 Göz nurum, Nineciğim;

         Yine bir kış günü… Girilen yeni yılın verdiği heyecan ve geride bırakılanların hüznü… Yürekler 
yağan karla kelebek misali uçmakta… Benimse içimde bir çocuk heyecanı… Senenin ilk karı eşsiz dan-
sıyla yeryüzüne teşrif etmekte. Mahallede oynanan ilk kartopu ve sokağın başına el birliğiyle dikilen 
heybetli, siyah kasketli kardan adam… Tüm bunların bana hatırlattığı en güzel şeysin sen nineciğim.

     Evin mahalleye dönük penceresinden, oynayarak yağan karı izliyorum. Balkon korkulukla-
rına serpilmiş ekmek kırıntılarını minicik gagalarıyla yemeye çalışan serçeleri… Tam da geçen 
sene bu zamanlar yine bir mektup yazmıştım. Anılarımın kahramanı, rahmetli dedeme yazdığım; 
o okuyamasa da Kars Sarıkamış’a kadar gidip mezarının kenarına bıraktığım mektup. Aradan ge-
çen zaman ne beni değiştirmiş ne de yazdığım mektupların kaderini. Ben yine aynı kurşun kale-
mimle kokulu saman kâğıtlarımı kucaklamış, pencerenin önündeki yerime oturmuş, sahibine ulaş-
mayacak ikinci bir mektup yazıyorum. Bu seferki mektubum da sana ve bugünlerimi hatta umut 
dolu yarınlarımı borçlu olduğum fedakâr, cefakâr ve korkusuz yiğitlere, dedelerime, ninelerime…

   Balkonumuzun hemen bitişiğindeki, dedemin elleriyle diktiği çam ağacı yağan karla ihtişa-
mını bir kat daha arttırıyor; dünyadaki tüm kötülüklere rağmen Allah’a ulaşmak için göklere 
doğru yükseliyordu. Çam ağacının dibine yanaşmış, titrek kuyruğunu çaresizce ağacın gövde-
sine sürten bir kedi ilişti gözüme. Belli ki üşümüştü. Sıcacık evde iliklerine kadar üşümenin ne 
demek olduğunu bilir misiniz? Ben, Sarıkamış’ta donarak can veren bir kahramanın torunu ola-
rak çok iyi bilirim. Ve her hatırlayışımda da şu anki gibi bir üşüme hissi kaplar, tüm bedenimi.
 
        Adını taşımaktan gurur duyduğum biricik dedem. Bana şanlı bir tarih hediye eden ama anılarını 
kendi sesinden hiç dinleyemediğim kahramanım. Ve bana hep dedemi anlatan ninem… Evimizdeki 
yeşil divana bağdaş kurup otururdun. Beni de tam karşına alıp başlardın anlatmaya. Masalların en 
acıklısı, en içteniydi belki de. Sen anlattıkça gözümde devleşirdi dedem. Devleşirdi dedimse bildiği-
miz masallardan farklıydı bu. Ne develer tellaldı ne de pireler berber. Bu, Türk milletinin masalıydı. 
Senin gözünden akan yaşlar kadar gerçek, benim sana sarılışım kadar fedakârlık ve merhamet dolu. 

   İlk oyun arkadaşımdın sen benim. Cebinde taşıdığın akide şekerleriyle renklenirdi dün-
yam. En çok da turuncuyu severdim. Çünkü senin aldığın futbol topuna benzetirdim onu. O şe-
keri ağzıma alıp dizlerine yattığımda ne hayaller kurardım… Sen hep doktor olmamı ister-
din ya, ben de büyüyüp doktor olacağım günü hayal ederdim hep. İlk de seni iyileştireceğimi…

      Hayal meyal hatırladığım cümleler var hafızamda. Sen anlatırdın ya hep; soğuğa aldırmadan, 
topsuz tüfeksiz, üstsüz başsız mücadele eden aslanları. Sıcacık evimizde otururken, kış mevsiminden 
ettiğimiz şikâyetler geldi aklıma. Dedemin sıfırın altında bilmem kaç derecede, sırtında koca çantayla 
kilometrelerce yolu belki de yalın ayak yürüdüğünü anlatırdın. Bunları düşündüm, düşündüm ve utan-
dım kendimden. Allahü Ekber dağlarında donarak şehit olan dedem için “Allahü Ekber” diye haykı-
rasım geldi içimden. Sahi nineciğim, dedem duyar mıydı sesimi… Yüreği minnet duygusuyla yanan bu 
torununun feryadı ulaşır mıydı dedeme? Senin ettiğin dualar gibi ruhuna dokunabilir miydim ben de? 

        Sen hep derdin ya, düşünce sınırlarını zorlayan bir ölümmüş dedeminki. Haşa ölüm değil, Hakk’a 
yürüyüşmüş bu. Sen öğretmiştin bana. Yüce Yaradan, Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayınız di-
yormuş Kur’an’da. Sahi nineciğim, dedem gerçekten de dönmeyi hiç düşünmemiş midir acaba? Hani 
bayrak için, ezan için, bir karış vatan toprağı için üzerine yağan kurşunlara siper olmuş ya dedem. Keşke 
ona da sorabilseydim bunları. Dizlerine oturup sakalıyla oynarken ondan dinleyebilseydim anılarını… 

      Ve sen canım ninem. Ayağının altı öpülesi, bir ömür yüksünmeden sırtta taşınası ninem. Cepheye 
giden yiğitlere dua eden, daha yirmisinde sevdiceğinden ayrılan. Bu millet sen ve dedem gibi kah-
ramanları nasıl unutur? Sana sorardım ya Kur’an’ı neden dikkatli okumuyorsun, hep kırışmış diye. 
Affet ninem, affet. Ben o kutsal kitabı, yüreğinden akan yaşlarla ıslattığını bilemedim. Sen, çok şü-
kür ki Allah bu millete böyle analar, eşler nasip etmiş dedirten kadınsın, benim kıymetlimsin ninem. 
Vatan düşmanın kirli çizmeleriyle çiğnenmesin, bayraklar inmesin, ezanlar dinmesin diye ettiğin o 
duaları öğretmeden neden çekip gittin ki? Gözlerden yaş akmadan da ağlandığını, semaya açılan el-
lerin boş dönmediğini, yetim kalan yavruların hesabının elbet sorulacağını da anlatsaydın ya bana. 

    Ne kâğıtlar yeter seninle yaşadığım güzellikleri anlatmaya; ne de kalemimin gücü, dedemin 
kahramanlıklarını yazmaya. Dedemden yadigâr saat de epey ilerlemiş zaten. Birazdan babam ge-
lir. Bana söz verdi, bugün seni ziyarete geleceğiz. Mektubumu da getireceğim ninem. Kar yağıyor 
ya, mektubum ıslanmasın diye poşete koydum. Babam okuyamayacağını söyledi ama merak etme, 
ben sana hepsini okuyacağım. Sonra da başucundaki zambağın dibine bırakacağım mektubunu. 

       Pamuk ellerinden hasretle öpen torunun
         Mehmet

gÖz nurum

Dedeme ve Nineme Mektup Yazma Yarışması  Ankara 1.si

 ‘‘Hayal meyal hatırladığım cümleler var hafızamda. Sen anlatırdın ya hep; 
soğuğa aldırmadan, topsuz tüfeksiz, üstsüz başsız mücadele eden aslanları. 
Sıcacık evimizde otururken, kış mevsiminden ettiğimiz şikâyetler geldi aklıma.

Safiye Simge SUCU
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Rusya’da Çernobil; pat-pat-pat…
Yıllar yıllar evveldi;
Evvel, zaman içinde değildi;
Dışında idi. 
Yine saniyeler dakikaları,
Dakikalar saatleri kovalıyor;
Yine zemberek her seher
Altında çalıyor…
Tik-tak-tik-tak-tik-tak…
Kedi yine kovalıyordu kuyruğunu,
Yakalarım umuduyla…
Gecenin sabahla buluştuğu o yalancı ışıkla,
Dökülürdü yola…
 Varmaktı amaç okula, hayâle;
Gelecek hayâlini bilmeden,
Çocuk masumiyetle.
Hava, yaza inat, fesat
Yine soğuk esiyordu, poyrazca
Meltemli günler gelsin diye…

Okul yolu; neşeli çantalar ellerde,
Hayat Bilimi dilde, Matematik:
Rap-rap-rap-rap.
Kaç adım yol say babam bak!
26-27-28-29…
Biteviye… 
Çam kokuları, sakızı mis kokardı.
Okul kapısının önü:
Ağzı burnu sıkıca sarılı Ahmet Usta
Kaynatmış sahlebi, satıyor. 
Alan var; Alamadan koklayıp geçen Sahlebi.
Bir bardak içip, ayazı ılık edeni,
İçemeden geçip poyrazı, buz edeni
Üşüdükçe üşüyor eli bedeni
Dilde acı tatlı tarçın tadı;
Gönülde çocukça küskünlüğü 

Yokluk olmazsa olur mu varlık?
Kış olmazsa yaza kıymet,
Aslında varlık değil mi hiçlik?

Çay içilmez oldu,
Rengi tadı kaçtı, limoni…
Mis kokular saçtı ıhlamur ağacı
Ada çayı.
Vermiyordu aynı tavşan kanı çay tadı
Olsundu, içilsindi, Ne olacaktı?

Yoklukta vardı ardın arkası.
Varlık, yokluk; yokluk, varlıktı
Mademki…
Hızır-İlyas buluştu Mayıs altı,
Kış bitti, bahar geldi. Kuşlar kondu,
Gonca, gül oldu, Bülbül, güle râm eyledi,
Feryad-ı fi gan eyledi:
Ah-ah-ah-ah-ı vah!!!
Gökyüzü yandı: Külleri savruldu.

Yine şafak kızıllığında kadınlar 
Çay kenarında toplandı.
Isırgan otu elde, şifa bulur umuduyla
Hıdrellezde…

Okul yolu, dilde 
“Havada bulut yok
Bu ne dumandır?
Mahlede ölüm yok
Bu ne fi gandır”
Gözde yaş, gönülde gâm, yürekte ikrâm 
Erişildi nevbâhâra an-be-an-an-be-an

Yine çalıyor saat, ötüyor horoz;
Zemberek; hep: Tik-tak-tik-tak
Kedi, hâlâ yakalayamadı kuyruğunu
Yakalayacağı umuduyla…

“Derya içre mâhiler ki
Deryayı bilmezler”
Bilmediğini bilmeden;
Câhilâne, sâfi yâne, sâbi…

Uzadı zaman, sonsuz, ebedi;
Dem, bu demdi; dem bu demdi.
Mademki…

Ş İ İ R



K  İ  T  A  P    T  A  N  I  T  I  M  I

 “Evliya Çelebi’nin İzinde Milyaçka’dan 
Meriç’e”  Hacer Öztürk’ün Doğu Avrupa ve 
Balkan şehirlerini anlattığı gezi yazısı türündeki 
eseri. Eserin ilk baskısını 2011 yılında Bengü Ya-
yınları yaparak eseri okuyucuyla buluşturmuş. 
    
  Aynı yıl İLESAM tarafından yılın 
en iyi gezi yazısı dalında ödüle layık bulu-
nan kitap, UNESCO’nun 2011’i “Evliya Çe-
lebi’nin doğumunun 400. yıl dönümü” ola-

rak ilan etmesi üzerine Kültür Bakanlığının 
yürüttüğü “Evliya Çelebi’nin İzinde” isimli 
proje kapsamında yazılmış ve yayımlanmış-
tır. Kitabın “Takdim” bölümünde dönemin 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın 
da belirttiği üzere, “Bu projeyle günümüz ya-
zarları Evliya Çelebi’nin gezdiği coğrafya-
yı kendi üsluplarıyla kaleme almaktadırlar.” 
     Eserimiz Evliya Çelebi’yi tanıtmak gibi 
mühim bir amaca hizmet etmesi ve de bizleri Ev-

EVLİYA ÇELEBİ’NİN İZİNDE 
MİLYAÇKA’DAN MERİÇ’E

   ‘‘Eserimiz Evliya Çelebi’yi 
tanıtmak gibi mühim bir amaca 
hizmet etmesi ve de bizleri Evliya 
Çelebi’nin yarenliğiyle gezdirme-
si yönüyle sıradan bir gezi kitabı 
olmanın ötesindedir. Kitapta anla-
tılan şehirler hem Hacer Öztürk’ün 
hem de Evliya Çelebi’nin gözüyle 
değerlendirilir. Böylece okuyucu 
aynı şehre aynı anda farklı yüz 
yıllardan bakma imkânı bulabiliyor.

liya Çelebi’nin yarenliğiyle gezdirmesi yönüy-
le sıradan bir gezi kitabı olmanın ötesindedir. 
Kitapta anlatılan şehirler hem Hacer Öztürk’ün 
hem de Evliya Çelebi’nin gözüyle değerlen-
dirilir. Böylece okuyucu aynı şehre aynı anda 
farklı yüz yıllardan bakma imkânı bulabiliyor.

      Hacer Öztürk, bu kitabında okuyucu-
suna Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Slo-
venya, Macaristan, Avusturya, Çek Cumhuriye-
ti, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Bulgaristan 
olmak üzere on bir ülkede otuz şehir gezdirir. 

  Yazarın doğal anlatımı, sade ve akıcı 
üslubu okuyucuya yazarla beraber sessizce, 
onun yanında dolaşıyormuş hissi verir. Oku-
yucu, onunla beraber rengârenk çiçeklerin ko-
kusunu alır, dağların hür havasını içine çeker, 
şenliklerin coşkusunu yaşar, cami avlularının 
serinliğini hisseder, çarşıda içilen kahvenin ko-
kusunu duyar, ecdat eseri köprülerin üzerinden 
nehirlerin suyunda aksini seyreder ve batan 
güneşle beraber tatlı bir yorgunluk hissi duyar.
      
 Hacer Öztürk’ün gezdiği şehirlerde ilk 
olarak bulmak, görmek istediği şey söz konu-
su şehirdeki Osmanlı mirası. Osmanlı’ya dair, 
Türk kültürüne dair ne varsa bunları öncelikle 
vermeye özen göstermiş: “Balkan şehirlerini 
gezerken gözlerim ilk olarak Osmanlı eserleri-
ni arıyor.”(s.52) Bunun yanı sıra doğal güzel-
liklere, tarihi yapılara, şehirle ilgili efsanelere, 
kültürel ve geleneksel özelliklere değinilmiş.
   
 Bosna’nın şehirlerinde bunlara ilaveten 
savaşın bunca zamandır silinemeyen etkilerine 
de yer verilmiş ki etkilenmemek, hüzünlen-
memek hatta ürpermemek elde değil: “Toplu 
mezarlarda bulunup kimlikleri teslim edilen şe-
hitlerin, toplu olarak namazının kılındığı açık 
mescidin etrafında binlerce isim yazılı… Bu 
isimler Birleşmiş Milletler askerlerince Sırp-
lara teslim edilip, iki gün içinde vahşice katle-
dilen 8273 Boşnak’a ait. Aliya, Ahmed, Meh-
med, Faruk gibi isimleri olan bu insanların 
çoğu çocuk denecek yaşta öldürülmüş. Savaş 
suçlularını ayıracağız bahanesiyle topladıkları 
12 ile 75 yaş arası Müslüman erkeği parçala-
yarak, yakarak veya diri diri toprağa göme-
rek soykırım yapan Sırp çetnikler, maalesef, 

bugün halen rahatça dolaşabiliyorlar.” (s.26)
 İnsanın içini yakan başka anekdotların da 
verildiği eser Bosna savaşının ve geniş an-
lamda savaşın acısını hatırlatması bakı-
mından da ayrıca önem arz ediyor. Kitabın 
sonuna doğru “Tünel ve Şida Teta” -ki yaza-
rımızın bu savaşla ilgili yaşanmış olaylardan 
kurguladığı “Bosna’nın Hazineleri” isimli 
öykü kitabında da anlattığı- isimli yazıyı oku-
yunca bu acı daha da derinden hissediliyor.
   
 Kitabın en önemli yönlerinden biri 
de gezi yazılarının olmazsa olmazı mekân ve 
çevre betimlemeleri. Çoğu yerde öznel özellik 
göstererek yerli yerinde ve kıvamında bir sa-
natsallık taşır:”Sarajevoda bahar, kimi ağaç-
lara yeşil bir toz olarak serpilmiş kimisine 
ortasından akan Milyaçka gibi beyaz köpük-
ler kondurmuştur.”(s.8) “Bir süre sonra Ne-
retva’nın ıslak çehresi karşılıyor bizi ve Mos-
tar’a gidene kadar sadık bir yoldaş oluyor. 
Sonrasında köprüler ve tüneller… Tüneller, 
göz kapağını her araladığında güneş gökyü-
zünün maviliğinden kattığı rengini dağlara 
yeniden sürüyor sanki.”(s.13) Bunlara benzer 
cümleleri daha da çoğaltmak mümkün. Oku-
yucuyu yormayan, bıktırmayan aksine sürük-
leyen öte yandan da amacından sapmayan bu 
anlatım özelliği okuyucunun bilgiyi sanat-
sal bir hoşluk duygusuyla almasını sağlıyor.  
      
 Yazar, anlattığı şehirlerin fotoğ-
rafl arını da okuyucuyla paylaşmış. Böy-
lece okunanların zihindeki resmini 
netleştirerek bilgiyi kalıcı hale getirme im-
kânını da sunuyor. Fotoğrafl ar biraz çok ol-
saydı okuyucu için daha da verimli olabilirdi.
      
 Gezi yazıları, okuyucusunu, oturduğu 
yerden, uzak ve farklı coğrafyalara taşıması, 
farklı âlemlere götürmesi, merak duygusunu 
tetiklemesi yönüyle diğer öğretici metinlerden 
daha farklı bir yere sahip. İnsan bilmediği, git-
mediği yerleri merak ediyor ama merak ettiği 
yerlere gitme imkânı bulamıyorsa gezi yazıları 
onun bu arzusunu biraz bastırabilir ya da tam 
tersi daha da arttırabilir. “Evliya Çelebi’nin 
İzinde Milyaçka’dan Meriç’e”nin bu arzuyu 
tetikleyen bir eser olduğunu söyleyebiliriz. 

Türkan BAYRAKÇI
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Demetevler Kız A.İ.H.L.14 15



 Her zaman oturduğum yerde, tekli bej 
koltuğumda boş boş oturuyordum. Saat üç 
civarıydı. Sırtım pencereye dönük olmasına 
rağmen havanın kapalı olduğunu anlayabili-
yordum. Havanın kapalı olması odayı boğmuş 
hafi ften de canımı sıkmıştı. İçimdeki sıkıntıyı 
dağıtmak için bir şeyler yapmak istiyordum.

      Karşımda eski beyaz bir dolap vardı. 
Anlamsızca bakarken çocukluğumun bu dolap-
ta geçtiğini fark ettim. Babam beni azarlarken, 
doğum günümü kutlarken hep bu dolap kar-
şımdaydı. Eskileri düşündükçe sıkıntı git gide 
azaldı. Beynimde eski anılarım bir bir geçer-
ken, aklıma eski yaptığım park gezintileri gel-
miş olacak ki, içimde dışarı çıkma isteği oluştu.

      Bej koltuğumda doğrulurken sol ayak 
bileğimde şiddetli bir ağrı hissettim. Çok 
dayanamadım ve koltuğa tekrar yığıldım. 
Ağrının dinmesini bekledim. Bu sefer sağ 
ayağıma daha çok yük vererek doğruldum. 
Üstüme bir şey almadan, kapıyı yavaşça çek-
tim ve asansörü beklemeye koyuldum. Üs-
tümde bir ağırlık vardı. Belki havadan, belki 
ayağımdan, belki ruh halimden. Bunun bir 
sebebi olmalıydı ama bilmiyordum. Tek istedi-
ğim parkta biraz kafamı dinleyip rahatlamaktı.

      Biraz yalpalayarak da olsa yürüyor-
dum. Park, az ileride, griler arasından fışkır-
maya çalışan yeşil gibiydi. Yeşile ulaşmak için 
adımlarımı sıklaştırdım. Hafi f topuklu, rugan 
ayakkabımın çıkardığı sesi gürültülü ve düzen-
siz nefes alışlarım izliyordu. Ayağımın ağrısını 
unutmak için, beynimi meşgul etmeliydim. Bu 
iki sesi bir ritme uydurmaya çalışmakla dene-
dim bunu. Pek yetenekli olmadığımdan olacak 
ki, sürekli aynı ritmi oluşturmaktan öteye geçe
medim. Yolumu kısaltmak için girdiğim bu 

maceradan nefes nefese ve bıkkın bir şekil-
de çıktım. Neyse ki parka ulaşmama bir iki 
adım kalmıştı. Ve nihayet o yeşile bastım.

      Ayağımın ağrısı iyice artmıştı. Kendimi 
bir an önce bir banka atmak istedim. Karşıma 
çıkan ilk banka ellerimin de yardımıyla oturdum. 
Derin bir nefes aldım ve ayağımı hafi fçe uzattım.

      Hedefi me ulaşmıştım. Zorlu bir yolcu-
luk sonrası olmak istediğim yerdeydim. Biraz 
soluklandım. Ağaçlara göz gezdiriyordum. Bir 
tanesini gövdesinden itibaren süzmeye başla-
dım. Yavaş yavaş yukarı çıktım. Ağacın yaprak-
ları arkasında bir inşaat görünüyordu. Bu beni 
rahatsız etti. Gözlerimi kaçırdım. Sadece yeşili 
görmek istiyordum. Yerdeki çimlere bakmaya 
başladım. Az ilerideki asfalt yolu görmemle bi-
raz daha sıkıldım. Bu çarpık görüntüyü görmek 
istemiyordum. Tek çare, gözlerimi kapattım.

      Hafi f rüzgârda sallanan yaprakların, 
kuşların sesini duymayı umarken, garip bir 
uğultu çalınıyordu kulağıma. Anlamlandıra-
madım. Dikkat kesildim. Bir süre sonra bu-
nun kuru bir şehir gürültüsü olduğunu fark 
ettim. Arka perdeden öyle sesler geliyordu 
ki… Siren sesleri, kamyonet, araba, otobüs 
sesleri kulağımı tırmalıyordu. Daha fazla da-
yanamadım. Sertçe yerimden kalktım. Ayağı-
mın sızısına aldırış etmeden hızlı adımlarla 
eve doğru yürüdüm. İstediği şey olmamış bir 
çocuk gibi sinirliydim. Gözlerim dolmuştu.

      Eve gelir gelmez yaptığım ilk şey tüm 
pencereleri kapatmak oldu. Odama gelip bej 
koltuğuma oturdum. Gözlerimi kapattım. Eskiyi 
hayal ettim.
      Sadece hayal edebildim.

   ‘‘Ayağımın ağrısını unutmak için, 
beynimi meşgul etmeliydim. Bu iki sesi 
bir ritme uydurmaya çalışmakla denedim 
bunu. Pek yetenekli olmadığımdan olacak 
ki, sürekli aynı ritmi oluşturmaktan öteye 
geçemedim.

GÜRÜLTÜ

Ayhan KARPUZCU
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         Ankara, 17 Ocak 2016
 Çok Kıymetli Dedeciğim,

 Bugünlerde seni daha çok arar, özler oldum. Niye diye soracak olursan; muhabbetinden uzak 
kaldığım her gün hayatta bir şey daha değişiyor. Sürekli gelişen teknoloji hayatı kolaylaştırıp zahmetli 
işlere ayırdığımız zamanı azaltırken, çoğalan boş zamanımızı da yine kendisiyle doldurdu. Artık sizin 
zamanınızdaki gibi ailemizle, arkadaşlarımızla hoş sohbetler etmek, bir cümlesiyle hayatımızda derin 
izler bırakacak kitaplar okumak, ilmimizi arttıracak araştırmalar yapmak yerine; sanal dünyada ‘beğeni’ 
ve ‘yorum’ üzerine kurulu yazılı sohbetler ediyoruz. Bir araya geldiğimizde ise –sanki birbirimizden daha 
önemliymiş gibi- yüksek makamlardan, televizyondaki dizilerden, bu senenin trendlerinden bahsediyor 
fakat nasıl olduğumuzu sormayı unutuyoruz. İşte bu sebepten, seni ve sohbetini daha çok özler oldum.
 Sen de fark ettin mi dedeciğim? Bize anlatan yok denecek kadar azaldı. Oysa eskiden birçok kişi 
anlatmaktan onur duyarmış; yaşanmışlıklarını, üzüntülerini, sevinçlerini… Çünkü sizin zamanınızda 
diplomasiden uzak samimi dostluklar, gönül bağıyla kurulmuş arkadaşlıklar varmış. Bu bağın sağladığı 
yakınlıkla insanlar kendilerini daha rahat anlatır, karşılarında gönülden dinleyen muhataplar bulurlarmış. 
En hayret ettiğimse siz düşünürmüşsünüz dedeciğim. Öğrenmek için okur ve okuduklarınızı düşünürmüş-
sünüz. Benimki de laf gerçi! Her gece okuduğun kitapları elbette biliyorsundur. Sen bütün dikkatini kita-
ba vermişken ninemle birlikte kapının eşiğinden seni izlerdik. Bazen bir sayfada uzunca durur, dikkatlice

düşünür ve notlar alırdın. Bizi fark ettiğindeyse asıl güzel kısım başlardı işte. Beğendiğin yerleri bizimle 
paylaşır, okuduğun yerle ilgili yorumlar yapar, hikâyeler anlatırdın. Ardından nineme birkaç mısra şiir 
okur ve beni alnımdan öperek yatağıma uğurlardın. Ninem beni yatağıma yatırır, ben uyuyana kadar bana 
masal anlatırdı. Her gece masalın sonunu merak etsem de kendimi uykuya teslim etmekten alıkoyamazdım.  
 Aslında dedeciğim, bu günlerde de okuyanlar var fakat birçoğu için “havalı olmak”, “okur 
gibi görünmek” ten öte bir şey ifade etmiyor. Küçük Prens adlı bir kitapta “İnsanların hiçbir şey öğ-
renecek vakitleri yok artık. Her şeyi satın alıyorlar. Ama dost satan bir satıcı olmadığı için insanların 
dostları da yok artık.” cümlelerini okumuştum mesela. Kitaplar, hayatı öğrenen insanların kalemin-
den çıkıp bizlere ulaştığından olsa gerek bu günleri ta o zamanlardan tahmin edebilmişler anlaşılan.
 Söyledim ya dedeciğim, günümüz yaşantısında her şey çok hızlı değişiyor. Menfaatler uğruna 
dinimizden bile taviz vermeye başladık. Mesela yaşantımızı dinimize göre değil, dinimizi yaşantımıza 
göre değiştirir olduk. En temel hükümler şöyle dursun dini günleri, bayramları bile modern yaşantıya 
uydurduk.  Hatta unutmaya başladık. “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.” derdin sıklıkla. Bu günlerde 
anlamaya başladım bu sözü. Unutuyoruz artık pek çok değeri. Büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi, 
bayram günü bir arada olmayı unutuyoruz. Bayram sabahları hissettiğim o huzuru, hürmetle elini öptü-
ğümde bir anda nasıl ortaya çıkıverdiğini anlayamadığım ve her defasında şaşkın bir sevinçle karşıladığım 
küçük şekerlemeleri unutmaya başladım mesela. Her cuma akşamı bütün akrabalarla toplandığımızda 
biz küçükleri karşına oturtup ezbere bildiğimiz sureleri okutur, ardından okuduğumuz ayetlerin mana-
sını ve mahiyetini anlatırdın. Tam o anda gözlerinde oluşan gurur bugünkü gözlerde yok dedeciğim…

 Sevgili Dedeciğim,

 Gün geçtikçe işler kolaylaşıyor, imkânlar artıyor fakat zamanımız artma-
sı gerekirken bir türlü yetmiyor. Evet, sizin döneminizde şartlar çok zordu belki. Bizim bu-
gün ‘O da iş miymiş?’ dediğimiz,  aklıma gelmeyen, belki haberimin bile olmadığı pek çok iş, si-
zin saatlerce vaktinizi alıyordu muhtemelen. Ama ne olursa olsun gerçektiniz. Yaptığınız işi 
muhabbetle harmanlayıp ortaya koyuyordunuz. Bu yüzden hem yaptığınız işten zevk alıyor hem 
de en güzel sonucu elde ediyordunuz. Buna bugünlerde o kadar çok ihtiyacım var ki canım dedem… 
 Hatırlıyorum da henüz altı, yedi yaşlarındayım. Ninemle seni beklerken Ali amca ile 
gelmiştiniz eve. Ninem misafi rlerin geleceğini biliyormuş gibi rahatlıkla ağırlamıştı sizi. Şim-
dilerde bir misafi r gelecek olsa en az bir hafta önceden haber verilsin istiyoruz. Sıkıştırılma-
ya hiç gelemiyor ruhumuz. Sizse o gün misafi ri birlikte ağırlamış, sadece yemeği değil huzurunu-
zu ve mutluluğunuzu da onunla paylaşmıştınız. O gün anlamıştım paylaşmanın ne olduğunu 
dedeciğim. Siz o gün iki tane ‘bir’ i yan yana getirip ‘on bir’ yapmıştınız bu günden farklı olarak… 
      Her şey o kadar hızlı giriyor ki artık hayatımıza, geride kalmayıp olduğumuz yerde durabilmek 
için bile gerçekten hızlı koşmamız gerekiyor. Bütün bunlara rağmen bu günlerde hâlâ bir yerlerde, dün-
yanın hengâmesinden bir an olsun kaçabilmek için düşünen, mutsuzluğun farkına varan, dostlukla-
rı yitirdiklerine üzülenler var. Bunu biliyor ve buna inanıyorum. Çünkü ben de onlardan biri olmaya 
çalışıyorum. Sizin anlattıklarınızı dinliyor ve bugünlerdeki tatminsizliğin cevabını arıyorum. Sizlerle 
yaşamayı çok özlüyorum. Duam odur ki; dede ve nine diyince, gönle külfet olan insanlar değil sizler 
gibi varlığı nimet olan insanlar gelsin akla. Zihnimizde bir anı veya hayal olarak değil hep yanımız-
da, gönlümüzde kalın inşallah. En yakın zamanda görüşmek temennisiyle hürmet ve muhabbetle el-
lerinizden öperim.           
          T o r u n u n u z
          AYŞE NUR 

dedeme
mektup

Dedeme ve Nineme Mektup Yazma Yarışması Yenimahalle İlçe 2.si

  ‘‘Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.” derdin sıklıkla. Bu 
günlerde anlamaya başladım bu sözü. Unutuyoruz artık pek çok değeri.

Ayşe Nur PAKSOY
Tevfik İleri A.İ.H.L. 11/F 18 19
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‘‘Anneler Gününe Özel” konulu şiir yazma yarışması Yenimahalle İlçe 1.si

SELAM SÖYLE 
ANNECİĞİME!

Özlüyorum düşlerimde görüp de dokunamadığımı.
Ne kadar da çok oldu gideli!
Bir toprak kadar sevememek, acıtıyor en derinden canımı.
Ey Toprak! Sev, benim sevemediğim kadar anneciğimi!

Keşkelerim yüreğimin yangınına odun atıyor,
İçimdeki gamlı ukdelerim, doyamamaktı her şeyine.
Damlaya damlaya derya olmuş üzüntülerim, yüreğimi daraltıyor,
Ey Toprak! Doy, benim doyamadığım kadar anneciğime!

Anlayamıyor insan, mutluyum derken,
Düşüyorum kederin en diplerine
Ve örtüyor sensizlik üzerimi yaşarken
Ey Toprak! Sarıl, benim sarılamadığım kadar anneciğime!

Kalbim, en heyecanlı seslerden öte titriyor,
Ama heyecandan değil ki benimkisi...
Bedenimi saran yokluğun zalimce ürpertiyor,
Ey Toprak! Öfkelenme, tıpkı ben gibi anneciğime!

Şimdi de bulutlar senin için mi gözyaşı döküyor?
Sabahlarım zifi ri karanlık olmuş, yasta sanki...
Uyan da bak anne! Düşlerim üşüyor!
Ey Toprak! Üşütme, o soğuk gövdende anneciğimi!

Yalnızlığımın çığlıklarını körüklüyor ansızın gidişin,
Gün küsmüş yüzüme, el vermiyor feryadıma!
Meğer dört duvarla arkadaş kalmakmış bırakışın...
Ey Toprak! Bak, benim bakamadığım kadar anneciğime!

Yüreği sıkışan papatyaların kuruyor anne!
Dile gelmeyen ayrılığın cennete karalar bağlatıyor,
Özlemim kezzap kuyusuna atılmışçasına ağlıyor.
Ey Toprak! İncitme, benim incittiğim kadar anneciğimi!

Vuslatım param parça olmuş, tutuyor matem...
Sendin gelen! Bildim ölüm!
Ant içmiş açılmamaya boğazımdaki kördüğüm.
Ey ömrümden ömür çalan, yüreğimi buz kestiren toprak!
Selam söyle, en güzelinden (sıcağından yumuşağından) anneciğime!

Esmanur BOZDAĞ
Ankara  Atatürk  Anadolu  Lisesi  10/C20 21
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 Yahya Kemal, bir İstanbul şairi. Daha 
doğusu kendi deyimiyle “Türk İstanbul”u dü-
şünüp hissederek yaşayan ve yansıtan bir şair. 
Yahya Kemal, niçin İstanbul diyor da başka bir 
şehir demiyor, ya da dile getirse bile İstanbul 
kadar yüksek sesle dile getirmiyor? 1071’den 
sonraki bütün Türk tarihinin İstanbul’da topla-
nıp inkişaf etmesi, rikkatli mütefekkir için ye-
terli bir sebeptir. Fetihten sonra bütün beceri 
ve hünerler, İslamiyet’in kabulü ile gelişen ince  
Türk zevki, hayat görüşü, mimari anlayışı İs-
tanbul’a nakış nakış işlenerek bir kültür moza-
iği oluşturulmuştur. İşte bunun için İstanbul.
 
 Bu yazının konusu:
 Şiirleri, nesirleri ve konferans-
larındaki ifadelerinden hareketle Yah-
ya Kemal’in İstanbul mimarisine bakışı ve 
mimariye yaklaşımıdır. Şairin, mimari an-
layışı, dünyevi (şehir) ve uhrevi (ölüm) mi-

marisi olmak üzere iki grupta incelenecektir.
 A- DÜNYEVİ  MİMARİ

      Yahya Kemal, mimaride bir toplumu, bir 
inanç ve dini bütünleştirmiştir.“Mimari fi kirle-
rini, şiirden çok nesirde ifade etmiştir.” 1 Ancak 
şiirlerinde de Türk mimarisine olan hayranlı-
ğım İstanbul’un nasıl mamur hale getirildiğini 
görebiliriz Türk toplumunun değer yargıları, 
hayat görüşü ve dini inancı çerçevesinde olu-
şan, kolektif bir gücün mahsulü olan mimari-
yi Yahya Kemal en bariz şekilde ‘‘Süleymani-
ye’de Bayram Sabahı’’ şiirinde dile getirmiştir. 
Şu bir gerçek ki mimari ile vatan arasında sıkı 
bir münasebet vardır. Vatan olmazsa mima-
ride olmaz, ancak vatanı güzelleştiren yaşa-
nılır, canlı ve önemli kılan mimaridir. Yahya 
Kemal, Türkün üstün bir mimari dehası oldu-
ğuna inanır. Türk şehircilik ve mimarisinin 
bütün unsurlarını toplayan İstanbul hakkın-

daki görüşünü şöyle açıklamıştır. “Bir iklimin 
(coğrafyanın) manzarası, mimarisi ve halkı 
arasında halis ve tam bir ahenk varsa, ora-
da gözlere tam bir vatan tablosu görünür.” 2 

Türkler İstanbul’u fethettikten sonra Bizans’tan 
bir harabe olarak aldıkları şehri “milli mima-
rinin en canlı ve güzel örnekleriyle süsleyerek 
onu bir güzellik beldesi, kubbeler ve minareler 
şehri haline getirmişler; böylece sanki İstan-
bul’u ikinci defa fethetmişlerdir.” 3 “Yahya Ke-
mal, herhangi bir fert gibi, binaların perakende 
güzelliklerinde, hatta tenasüp ve edalarında 
kalmayıp, abidelerle bir vatan meydana getiril-
miş olması tarafıyla alakalanmış, bundan duy-
duğu sevinci son derece güzel ifade etmiştir.” 4    

Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne.
Uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne.5

 
 Yahya Kemal, mimari görüşlerini açık-
larken surlar içinde kalarak Bizans İstanbu-
lu’na da atıfta bulunur. Surlar içinde kalan 
Bizans şehrinden bir kaç misli büyük ve dışı-
na taşmış İstanbul’u, Eyüp, Kasımpaşa, Ga-
lata ve Üsküdar’ın tasvirlerini yapar. Ayrıca 
“Yahya Kemal’in Üsküdar, Atik-Valde ve İs-
tanbul’un diğer semtleri için yazmış olduğu 
şiirler, sadece tasvir bakımından değil, semt 
mimarisi ve insan arasındaki münasebetleri be-
lirtmesi bakımında da derin mana taşırlar.” 6

İftardan önce gittim Atik-Valde semtine
Kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bu gün yine,
Sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyyeti
Bir tatlı intizara çevirmiş sükûneti;
Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler, 
Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;
Bakkalda bekleyen fukara kızcağızları 
Az çok yakında sezdiriyor top ve iftarı.
Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün; 
Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün.
Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri,
Bir nurlu neş’e kapladı kerpiçten evleri.
Yarab nasıl ferahlı bu âlem, nasıl temiz 7

 Bu  mısralarda insan, mimari ve semt ara-
sındaki münasebeti açık bir şekilde görüyoruz

Roma’nın şarkını fethettiğin andan sonra,
Yüce dağlar gibidir gördüğüm iş, Türk oğlu.8 

 
 Türklerin İstanbul’a neler kazandır-
dıklarının bir ifadesidir. Ekrem Hakkı Ayver-
di, mimarimizle ilgili: “Mimari ve Şehirci-

lik bizim dehamızdır. İstanbul’da bu dehayı 
mahallin coğrafi  icablarına, emirlerine göre 
tatbik etmişiz daha evvel Bursa ve Edirne’de 
buna Üsküp ve Saraybosna’nın ilavesiyle dört 
beldeyi ve daha pek çok küçüklerini, tabiat-
larının lüzumuna göre yeni baştan kurmuşuz 
Bunların hepsi ancak o yerlere göredir. Müş-
terek tek vasıfl arı tabiata uygunluktur. Bun-
ları yapınca Bizans İstanbulu’ndan bir şey 
almağa yer kalmaz.” 9  yargısını destekleyen
      Bu vatandaş bir ahşapla biraz kerpiçten

Yapabilmiş bu güzellikleri bir kaç hiçten.
Türk’ün özü de mizacıyla Bizans’ın kaderi
Karışıp mağfi ret iklimi edinmiş bu yeri 10 

mısralar Türklerin milli mimari ile İstanbul’u 
nasıl değiştirdiklerinin özetidir. Ayrıca Yahya 
Kemal, Türk milletinin gittiği yerleri mamurlaş-
tırarak, oralara kendi kimliğini nasıl aksettir-
diğini, bunu gören gerçek bir sanatkârın: “Bu 
halk bu iklimde ezelden beri sakindir ve bu ikli-
me bu mimariden ve bu halktan başka unsurlar 
yaraşmaz.” 11 hükmüne ilave olarak: “Osmanlı 
Türkler İstanbul’u yalnız bir sur çerçevesi için-
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de değil çok daha geniş mikyasta bir çerçeve 
içinde imara koyuldular... İstanbul’da fetihten 
sonraki hayatiyetin, yaratıcı manzarası burada 
görülür. Boğaziçi, iki sahil boyunca, köy köy, 
Kavaklardan Marmara’ya kadar yalı mimari-
siyle süslenmiş, yeryüzünde yalnız kendine ben-
zer, başka bir şehir olmuştur. Üsküdar, mahdut 
bir kasaba olan Chrysopolis olmaktan çıkmış, 
camileri ve saraylarıyla, İstanbul karşısında, 
ona benzer bir şekil almış, sahilden Çamlıca te-
pesine kadar yükselmiştir.”12  tespitinde bulunur.
 
 Yahya Kemal’e göre millî mi-
mari, padişahtan en küçük ferdi-
ne kadar bütün milletin ortak malıdır.
“Fetih hadisesini maddi ve manevi olarak iki 
koldan yürüten Türkler, Anadolu’nun Türk-
leşmesinde kılıçları kadar ve hatta daha faz-
la gönülleri ve ondan doğan san’atı da hiz-
mete sokmuşlardır. Süleymaniye, işte böyle 
gönül sahihi bir padişahın, gönül sahibi bir 
mimarına inşa ettirdiği, muhteşem ve topla-
yıcı bir mimariye sahip, ebediyete kanatlan-
mış minare ve kubbelerin altına bütün impa-
ratorluğun toplandığı bir ulu mâbeddir.”13

Taşımış harcını gazileri serdariyle,
Taşı yenmiş nice bin işçisi mimariyle.14

dizeleri, Süleymaniye’nin ortak bir gücün ve 
değerin eseri olduğunu anlatmaktadır. “Taşı 
yenmiş” sözleri şairin bu milletin sanat gü-
cüne duyduğu hayranlığın bir ifadesidir. “Bu 
abide şiirdeki ‘Bir neferdir bu zafer mabedi-
nin mimarı’ mısraında ‘nefer’ kelimesi bütün 
bir milletin ‘taşı yenme’ başarısını göstermiş 
olan kolektif bir gücün sembolüdür.”15

 Cami-
iyi yapan da yaptıran da milletin kendisidir.

Ne kadar saf idi siması bu mü’min neferin! 
Kimdi? Banisi mi, mimarı mı ulvi eserin?
Ta Malazgird ovasından yürüyen Türkoğlu
Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu,16

“Hem büyük yurdu kuran, hem koruyan kudreti-
miz”in bu insan olduğuna işaret eden şair, onun 
tarih boyunca değişik durumlarda tecelli eden 
tek bir cevherin temsilcisi olduğuna inanır.”17

 
 1071’de Malazgirt’te Anadolu’nun kapı-
larını açan Türk milletini, o, savaşta nefer, barış-
ta mimardır, Tarihe ve zamana sığmayan bir güç-
tür şeklinde tarif eden şair, Hayal Beste şiirinde:

Açlığın ülkede, yoktan yaratış kudretini, 
Azminin kurduğu yüzlerce şehirden fazla,
İri fi rûzeye benzer nice gök kubbeyle,
Dehre aksettiriyor gerçi büyük mimari;18

Türk’ün bir coğrafyayı şehir şehir vatanlaştı-
ran gücünü “büyük mimarisi”yle dünyaya na-
sıl aksettirdiğine işaret ediyor. Yahya Kemal’e 
göre, “Türk yaratış kudreti”ni bu eserlerle 
göstermiştir. ‘Hayal Şehir’ şirindeki mısralar 
bu bakımdan önemidir.”19 bu şiirde, onun, milli 
mimarimizin emsalsiz eserlerini sinesinde ban-
dıran İstanbul’a hayran oluş sebebi de anlaşıl-
maktadır. “O, bu eserlerde, bizi, binlerce yıldan 
beri bir milli birlik ve beraberlik duygusu etra-
fında birleştirip yaşatan sırrı göstermektedir.”20

 
 Batıda mimariye ve şehre, ilmî ve san’at-
karâne gözle bakmasını öğrenen Yahya Kemal, 
Türkiye’ye döndükten sonra ömrü boyunca İs-
tanbul’u adım adım gezmiş, onun tabii ve mi-
mari eserlerinin güzelliğini keşfetmiştir. Bu 
gezilerden edindiği izlenimleri makalelerinde 
anlatmakla kalmamış; şiirlerinde de tasvire et-
miştir. Süleymaniye ve  Sultan Ahmet Camii için 
şu ifadelere yer veriyor: “Milletimizin en büyük 
abidesi olan Süleymaniye’de kaderin her cihet-
ten mehib ve güzel tecellisini görmemek muhal-
dir… Camiide kubbe dayanacağı yere yüklen-

miş değil adeta gökten konmuş zannedilir.”21

  Sultan Ahmet Camii için; “Orada bina 
edilmeseydi, milli hayal hanemizde ne büyük 
noksan olurdu”22 ifadeleriyle, tepeler üstüne 
kurulu İstanbul’un her yerinden görülebilen, 
mimari eserlerimizin ne kadar isabetli yerlere 
inşa edildiğinin altını çiziyor. “Tükler beş yüz 
seneden beri İstanbul’u ve Boğaziçi’ni bütün 

beşeriyetin hayaline böyle nakşetti. Mimarisini 
bu şehrin her tepesine, her sahiline, her köşesine 
kurarken güya: ‘Artık bu diyar durdukça Türk 
kalacaktır’ dediği hissedilir.”23 diyerek Kanuni 
ve Mimar Sinan başta olmak üzere bütün Os-
manlı Padişah ve mimarlarının rollerini detay-
larıyla anlatıyor. Bizim mimarimiz kendine has 
üslubu, rengi kalıcılığı bütün detaylarıyla düşü-
nülmüş yapısıyla ve o eseri tamamlayan canlı 
dekoruyla izleyenleri sürek1i hayran bırakmış-
tır. Buna bir örnek, Mavrice Bares, İstanbul’un 
bazı semtleri için “Bazı semtlerde ruh eser”24 

diye kendisinde bıraktığı intibaı gizlememiştir.

 Türklerin kendine has mimari üslu-
bu malikâne ve kamu eserleri olmak üzere iki 
şekilde gelişmiştir. Kamu eserlerinde kalıcı-
lık esastır. Camii, saray, hamam, imarethane, 
çeşme gibi eserlere bütün incelikler nakşedil-
miştir. Bir camiyi ele alırsak genelde ince uzun 
minareler, merkezi büyük bir kubbe çevresin-
deki küçük kubbeler göze çarpar. Bu özellik 
daha çok Osmanlı mimarisinde görülür. Çünkü 
uzun tecrübelerin sonucunda “Budur öz şekli 
hayal ettiği mimarinin” ulaştığı zirveyi göste-
rir. Minarelerin incelmesi, çok büyük kubbeli 
camilerin yapısı bunu kanıtlayan unsurlardır. 
Bu sadece minare ve kubbeden ibaret değildi. 
Buraya gelen insanların maddi-manevî her 
türlü ihtiyacını karşılayan külliyeler inşa edil-
miştir. Ayıca bu mimariyi tamamlayan çınar, 
servi ağaçları, gül ve güzel çiçekler dikilerek 
insan ruhunun dinlenmesi göz ardı edilmemiş-
tir. Bu ifadeyi Yahya Kemal, ‘Ziyaret’ şiirinde: 

 Yine birlikte, bu mevsimde Atik-Valde’deyiz
Yine birlikde, bu mevsimde gezip sezmedeyiz
Bu çınarlarla siyah servilerin gölgesini;
Bu şadırvanda suyun sanki ledünnî sesini.
Eski mimara nasıl rahmet okunmaz burada?
Suyu cennetten akıtılmış bu güzel manzarada;
Bu duvarlarda, saatlerce temaşaya değer,
Çini’den, solmayacak bir çerçeve yapmış ki gören,
Başka bir âlemi görmekle, geçer kendinden. 25  

ifadeleriyle, milli mimarinin inceliklerini ve 
mimariye hakim rengi tasvir ediyor. Bu şiirdeki 
‘Çini’den solmayacak bahçeler açmış’ dizesi, 
Hayal Beste şiirinde ‘İri fi ruzeye benzer nice 
gök kubbeyle’ Siste Söylenişte, ‘Firuze nehri 
nerde...’, Süleymaniye’de Bayram Sabah’ında, 
‘Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saba-

hı’ ve Kaybolan Şehir’de, ‘Firûze kubbelerle 
bizim şehrimizdi o’ mısralarından hareketle 
Türklere özgü “Turkuaz”ın mimarimizde hâ-
kim renk olduğunu; bu rengin yanında mekânın 
ve ortamın şekillendirdiği bazı semtlerin eski-
den kendine has günlük yaşam şeklini, rengini 
de görürüz. Bu durumu Yahya Kemal, “Eski-
den İstanbul semtlerinde görülen tenevvü, ru-
haniyetten, hayat şevklerine kadar, derece de-
receydi. Eyüp, Kocamustapaşa, Üsküdar’ın 
bazı köşeleri uhreviydi;... Lâkin Çamlıca’da 
bunun tamamıyla zıddına olarak, her saat ıstı-
rahat ve hayatın keyfi  duyulurdu. Boğaziçi’nde, 
bazı vadilerde ve bazı körfezlerde ...  hayatın 
şedid bir şevki belirirdi”26

 şeklinde açıklıyor.

 Türkler özellikle dini eserlere büyük 
önem vermişler, bütün şehre yakın yerlerde, taş 
ve mermeri kullanarak adeta zamana meydan 
okuyan eserler meydana getirmişlerdir. Bütün 
beceri ve birikimleri bu eserlerde vuku bulmuştur.

Ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpı 
Adamış sevdiği Allah’ına böyle bir yapı. 
En güzel mabedi olsun diye en son dinin 
Bu dur öz şekli hayal ettiği mimarinin.
Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi.
Seçmiş İstanbul ‘un ufkunda bu kudsi tepeyi:
Taşımış harcını gaazileri, serdarıyle,
Taşı yenmiş nice bin işçisi, mimariyle. 27 

dizeleri dini inancın Türk toplumundaki yeri 
ve dini esere verilen önemi göstermesi bakı-
mından dikkate değerdir. Bunun yanında in-
sanların kendi hayatlarını sürdürdükleri semt-
lerin mimarisine gelince, evlerin inşasında 
daha çok ahşap ve kerpiç kullanıldığı görülür:

Bu vatandaş biraz ahşapla biraz kerpiçten
Yapabilmiş bu güzellikleri bir kaç hiçten. 28 

dizeleri de Kocamustapaşa semtinin mimari 
yapısını görüyoruz.

Top gürleyip oruç boadan lâhzadan beri,
Bir nurlu neş ‘e kapladı kerpiçten evleri. 29 

mısralarıyla da Atik-Valde semtinin yapısını ta-
savvur ediyoruz. Türkler evlerini sadece kuru 
bir ahşap ve kerpiçten imar etmedi. Özellikle ah-
şabı işleyerek dünya ve hayat görüşünü sürekli 
canlı tutmuştur. Ahşabı kullanmasının temel se-
bebi de özellikle yangınlar sonucu tahrip olan 
evleri yeniden hızlı bir şekilde inşa etmek içindir.
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 B- UHREVİ MİMARİ
 
 Camiiler, dünya hayatı ile ahiret haya-
tını bağlayan bir köprüdür. Bunu:

Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne.
Uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne.
Tâki geçsin ezeli rahmete nur orduları… 30  
en iyi ifade eden dizelerdir.
Dört asırdır inerek câmie mir üstüne nûr
Yerde bulmuş yaşayanlarda, ölenlerde huzur.
Ona hâlâ gidilirken geçilir bu yoldan,
Göze çarpar ölüm ayetleri sağdan soldan,
Sarmaşıklar, yazılar, taşlar, ağaçlar karışık; 
Hâfız Osman gibi hattatla gömülmüş bir ışık
Bu mezarlıkta siyah toprağı aydınlatıyor;
Belli, kabrinde, O, bir nûra sarılmış yatıyor. 31

 Yahya Kemal, burada insanın yaşamı-
nı ve ölünce yaratıcıya hangi yoldan gidileci-
ğini ve ebedî istirahatgâh olan mezarlıkları 
tasvir ediyor. Mezarlıkların bizim mimarimiz-
de ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ölen insan-
ların kabirlerine, son derece güzel hatlarla 
isimleri yazılır ve mezarlıklar ağaçlandırılır.

Sarmaşıklar, yazılar, taşlar, ağaçlar karışık;

Hâfız Osman gibi hattatla gömülmüş bir ışık 32 

mısraları Müslüman Türk mimarisinin me-
zarlıklara yansımasını gösteriyor. “Yahya 
Kemal’in çok sevdiği, ilgi duyduğu ve güzel 
bulduğu mezarlık Rumeli Hisarı’nın arka tara-
fında olan ve ilk fetih şehitlerinin gömüldüğü 
şehitliktir.... Türk destan tarihini çok iyi bilen 
şair neden en çok Şehitlik’i sevmiştir? Çünki 
onlar (şehitler) fetih uğuna fakat nurlu hadi-
seyi göremeden ölmüşlerdir. Fakat talih on-
ları bu yeryüzünün en güzel manzarası içinde 
yatmalarını sağlayarak mükâfatlandırmıştır.  
Büyük ruhları Türk azminin o sarp sahilde 

tabiatın yalçın bağrını yarışını, kaleyi beş bu-
çuk ayda göğe yükseltişini görmüş, aynı ruh-
lar savaşarak fetih askerleri ile giremedikle-
ri İstanbul’a yüz bin melekle girmişlerdir.”33

Yahya Kemal de, öldükten sonra bu şehitlerin 
arasında yatıp onların ruhu ile beraber kendi 
ruhunu bütünleştirmek istemiş fakat yanlışlık-
la Âşiyan’a gömülmüştür. Yahya Kemal, milli 
peyzajı tamamlayan ölüm mimarisine dikkat 
terbiyesini daha çocukken Üsküb’te almıştı:

“Üsküb ki Şar Dağı ‘nda devamıydı Bursa ‘nın
Bir lâle bahçesiydi dökülmüş kanın” 34 

mısralarıyla, Balkanlar’ın fethi sırasında şe-
hit olan askerlerin mezarlıklarının bir lâle 
bahçesini ve Üsküb’ün Bursa’yı andırdığını 
ifade ediyor. Yahya Kemal, Fransa’dan dön-
dükten sonra İstanbul’u gezerken ilk gittiği 
yerlerden biri de Şehitlik, Eyüb ve Üsküdar’dır. 
  
 Şeyma Taşçıoğlu: “Türkiye’de bel-
ki de bütün dünyada en uhrevi ölüm şehri 
Eyüb’dür.”35 derken. Yahya Kemal; “Eyüb, bir 
sütçü köyü iken, milli mimarinin bütün özellik-
leri ile bezenmiş, zamanla genişledikçe geniş-
lemiş, ölümü güzel gösteren, nâzirsiz bir ölüm 
şehri mertebesine erişmiştir Eyüb, Türklerin 
ölüm şehri Eyüb; Avrupa toprağının bittiği sa-
hilde İslâm cennetinin bir bahçesi gibi yeşil du-
ruyor. Bu ölüm şehrine bir defa girenler, kendi-
lerini bir servi ve çini rüyası içinde kaybolmuş 
gibi hissettikleri zaman biliyorlar mı ki hakika-
ten bir rüyada bulunuyorlar?” 36  “Bizi içerisi-
ne aldığı zaman fazla düşündürmeyen Eyüb’ü 
gezen yüksek yaradılışlı ecnebiler, oranın uh-
revî havasına hayran kalmışlar ve Eyüb’ü ru-
hani şehirlerin en  güzeli addetmişlerdir.”37 

 
 Bir zamanlar İstanbul’u görmeye ge-
len Hehnri de Regüer, Tük ölü mimarisi kar-
şısında: “İstanbul mü’minlerinin kadar sev-
diği Eyüb, servilerinin altında kendimi senin 
ölülerinle kardeş addettim”38 diyerek hayran-
lığını ifade emiştir. “Müslüman Türk’ün bir 
servi ve çini rüyası halinde kurduğu bu şehrin 
tekevvünü maddi ve manevi ölüm mimarimi-
zi göstermesi bakımından çok enteresandır”39 

 
 “Müslüman Türklüğün en büyük ve 
tarihi mezarlığı olan Karacaahmed’i bağın-
da taşıyan, 1392’den beri milli çizgilerle işle-

nerek her yönüyle Türk ruhunu ifade edem... 
yeşil servilerden uhrevi bir fon işlemiş, ölüm-
le hayatı en heybetli renkler ve çizgilerle ku-
caklaştıran dini, milli bir peyzaj Üsküdar’dır.
 
 Türk ruhunun ölüm mimarisine işlediği 
yumuşaklığı, sükûneti ve huzuru en bariz gös-
teren, hayat ile ölümün birbirine girift olduğu 
yer Kocamustapaşa’dır. Bu semtte halk kerpiç-
ten evlerini mezarlar ile yan yana kumuş ve bu 
yakınlıktan yeşil bahçe huzuru bulmuştur. Yah-
ya Kemal’e göre Kocamustapaşa şehir ve ölün 
mimarimizin en açık görüldüğü mahalledir.” 40

Koca Mustapaşa ! Ücrâ fakir İstanbul!
Ta fetihten beri mü’min mütevekkil, yoksul, 
Hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada.41 

dizeleri bu hayat-ölüm şehri hakkında fi kir be-
yan ediyor .“Uhrevi olsun, dünyevi olsun bütün 
bu semtlerin mimarileri gayet basitti; ahşap-
tı.... Bu kadar az malzeme ile birbirinden güzel 
ve göz alıcı tablolar yaratmak İstanbul’un Türk 
ve Müslüman halkının milli güzîdeliğini göste-
rir.”42 Evet İstanbul’un her semtine bütün mi-
mari ve güzelliklerine âşık olan, onları en ince 
ayrıntılarına kadar inceleyip idrak eden Yahya 
Kemal, insan ömrünün faniliğini de kabul ede-
rek yüksek bir tepeden İstanbul’a şöyle seslenir:

Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfi nce kurul!
Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,
Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü ‘yâda
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.43

 
diyerek İstanbul gibi bir şehri görmek, 
burada yaşamak ve ölünce toprağın-
da yatacağından bahtiyarlık duymaktadır.
 
 Mükemmel bir mimari eseri; dâ-
hiyane bir mimar, çok zengin bir hazine 
meydana getiremez; ancak bütün bir mil-
letin medeniyet seviyesi meydana getirir. 
 
 İstanbul şairi Yahya Kemal’i böyle bir 
medeniyetin, -Türk-İslâm medeniyetinin- zu-
huru olan milli mimarimizi kendi duygu ve dü-
şünceleriyle şekillendirerek eserlerinde bizlere 
aktarması ve bu eserlerin vârisi olduğumuzu 
hatırlatmasından dolayı rahmetle anıyoruz.
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Destan ki ne destan,
Başlayayım şimdi en baştan.
Bitmez ki Çanakkale,
En baştan başlarsan.

Sene 1915 aylardan mart,
Mağlubiyet geliyor kazanmak şart.
Başladı taarruz denizden,
İlerliyorlar durmak bilmeden.

Bir kahraman çıkıyor ortaya,
Adı Seyit Onbaşı.
Umutların bittiği anda,
Kaldırdı o mermi denen taşı.

Battı koca gemi,
Boğazın soğuk sularına.
Çanakkale geçilir mi?
Düşün ey düşman, Allah aşkına!

Çekildi geriye İtilaf,
Karaya çıkarma yapacaklar.
Edilir mi öyle laf?
Sanki İstanbul’u alacaklar.

Çıkarma başladı Conkbayırı, Anafartalar,
Şunlara bak nasıl savaşıyorlar.
Bilmiyorlar bizdeki dehayı,
Mustafa Kemal Paşa’yı.

Susturduk tabi canileri,
Canla başla,
Sürüyor bize askerlerini,
Savaşıyoruz süngüyle, taşla.

Anladı ki İtilaf,
Geçilmez bu boğaz.
Zannetme ey garb,
Türk etmez seni af!

DESTAN

Mustafa Alperen ÖZCAN
Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Ortaokulu 8/B
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 Bazen tek başıma sokaklarda yürüyorum. Her şeyden sıkıldığım anlarda kendimi kaldırımlar-
da amaçsızca adım atarken buluyorum. Bu bana her şeyin ne kadar da boş olduğunu hatırlatıyor. Telaş 
içinde yüzlerce insan görüyorum. Hepsinde ayrı bir hikâye vardır sorsan, Kornalar ve insan sesleri 
kafamın içinde yankılanıyor. Evren tüm aceleciliğiyle hareket ediyor. Ben ise sakince adımlarımı atı-
yorum. İnsanoğlunun gereksiz kibrini bir kez daha fark ediyorum. İnsan bu caddelerde yürürken her 
şeyin kendisi için olduğu fi krinin bir yanılgı olduğunu anlıyor. Oysa bu caddeye çıkmadan önce her şey 
ne kadar da bana göreydi. Sadece benim sorunlarım, benim sevinçlerim ve benim hayat hikayem….

 Kalabalıkt sessizce adım atarken başrol değil de yüzlerce fi gürandan sadece birisi oldu-
ğumu anlıyorum. Boşlukta savrulan milyonlarca toz zerresinden bir farkım olmadığını ayırdına 
varıyorum. Fakat biz insanlar ne kadar kibirliyiz, milyonlarca yıldır binlerce yaratılış hikâyesi 
uydurmuş, her zaman kendimizi başrole koymuşuz. Her şeyin insanoğlu için olduğuna diğer var-
lıkların bize sadece hizmet edebileceğine inanmışız. Ne kadar da yanılmışız…

 İnsan bu caddelere çıkınca gereksiz kibrini yeniyor. Ve ağızlarına kadar kibirle dolmuş 
insanların ne kadarda aciz olduklarını anlıyor. Belki benim gibi binlerce kişi daha şu anda aynı 
hislere kapılmıştır. Ben bunları düşünürken ayaklarım her günkü yörüngesini takip edip eve 
varmış bile. Her gün geçtiğim ana caddeden geçmiş, köpeklerin olduğu ıssız sokaktan arkamı 
kollayarak çoktan yürümüşüm. Şu koca gökyüzünün altında yaptığım beni yormayı başaran bu 
yürüyüş, büyük evren için söz konusu bile olmaz.

 Ve en nihayetinde evime giriyorum. Biraz sonra tüm düşündüklerimi unutup kendi küçük 
dünyamda başrol oluyorum...
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Sorumluyum çalışmaktan,
Başarıya ulaşmaktan,
Bilenlere danışmaktan,
Ben, bunlardan sorumluyum.

 Yoksulları doyurmaktan,
 Garibanı kayırmaktan,
 Öksüzleri kollamaktan,
 Ben, bunlardan sorumluyum.

Eşi, dostu aramaktan,
Dertlerini taramaktan,
Gönülleri kazanmaktan,
Ben, bunlardan sorumluyum.

 Hastaları ziyaretten,
 Güzel sözden hitabetten,
 Helâl kazanç ticaretten,
 Ben, bunlardan sorumluyum.

Hayvanları korumaktan,
Yem, su verip doyurmaktan,
Üzenleri uyarmaktan,
Ben, bunlardan sorumluyum.

Değer Ödülleri Şiir Yazma Ortaokullar Kategorisi Yenimahalle İlçe 1.si
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 Ellerimi yıkamaktan,
 Çöplerimi toplamaktan,
 Bunu her an önermekten,
 Ben, bunlardan sorumluyum.

Ümit verip, söz vermekten,
Gerekirse, borç vermekten,
Yara sarıp, dert çözmekten,
 Ben, bunlardan sorumluyum.

 Miras malı kaçırmaktan,
 Haram yiyip, aşırmaktan,
 Batıl yola savrulmaktan,  
 Ben, bunlardan sorumluyum.

Deniz, ırmak kirletmekten,
Canlıları yok etmekten,
Öğüt verip, dinletmekten,
Ben, bunlardan sorumluyum.

 Kul hakkına dokunmaktan,
 Haksız diye, okunmaktan,
 Ahirette utanmaktan,
 Ben, bunlardan sorumluyum.

Ezanımdan, namazımdan,
Hak Kelâmı kitabımdan,
Vatanımdan, bayrağımdan,
Ben, bunlardan sorumluyum.

 Cenazeye katılmaktan,
 Tabutuna tutunmaktan,
 Hayır dua okumaktan,
 Ben, bunlardan sorumluyum.

Peygambere inanmaktan,
Sünnetini yaşamaktan,
Günahlardan kaçınmaktan,
Ben, bunlardan sorumluyum.

 Yüce Hakkı tanımaktan,
 İman edip, inanmaktan,
 Tövbe edip, sığınmaktan,
 Ben, bunlardan sorumluyum.

Bu can sapmaz doğruluktan,
Bu dünyada iyilikten,
Hiç hazzetmez, eğrilikten,
Ben, bunlardan sorumluyum.

Defne Deniz BÜLBÜL
Özel Batı Koleji 7/B   30 31



   ‘‘Ah keşke anlatabilsek… 
Hayır, anlatmasak; sussak… Her şeyi, her ân, her yerde hep konuşmak, 
ispatlamak telaşına düşmesek… 
 Sükût içinde, bir gecede ya da bir hecede dünyanın bir kalbinden bir 
kalbine geçebilsek… 
İşte, bunu yaşayıp, yaşatabilsek… 
 Çocuklarımızı sırtlayıp onları akıl ve yürek diyarlarına uçurmak yerine, 
onlara “bu diyarlarda, tek başına
 uçmayı” öğretebilsek…

 İnsan beyninin hızla gelişmesinin kaçı-
nılmaz sonucu olarak; yalnız, teknolojik yeni-
likler, ürünler değil, özellikle -beynin kendisine 
hediyesi- beyni ve hafızayı güçlendirme teknik-
leri de akıl almaz boyutlara varmıştır, günü-
müzde.   Fakat tam da burada, dikkate değer 
bir durumla karşı karşıyayız: Bu, insanoğlu-
nun bedenî özelliklerini koruma, geliştirme ve 
kullanma içgüdüsüyle, çevresini saran maddî 
dünyayı geliştirmekle kalmayıp, bu maddî güç-
lerini kendi çıkarları doğrultusunda -ve çoğu 
zaman da, bencilliğinin bedeli olarak, yalnız 
kalma faturasını ödeyerek- hayatına geçirme 
pratiği kazandığı; buna karşılık, insanı gerçek 
insan yapan, özünde bulunması gereken zen-
ginlik ve insanlık anlayışının körelmekte oldu-
ğu hakikatidir. Sorulması geren şudur: Maddî 
dünyamızı “kendimizin” hizmetine sunabildik 
mi, yoksa o dünya bizim insanlığımızı, ruhu-
muzu ve kalbimizi esir mi aldı? Ve bu tehlikeli 
durum, bizden fazla çocuklarımızı mı kuşatmış?
 
 Çocuklarımıza her şeyi verdik. Onlar 
için çalıştık, çabaladık. Onlar için ağladık, on-
lar için harcadık. Kendimize ait duygu, düşünce 
ve hayâlleri yarım bırakıp, kendi olgunlaşma-
mızı, tam da olacakken, bir bıçak gibi kestik de 
varımızı yoğumuzu onların önüne serdik. Biz 
büyükler, sonsuz sevgi ve fedakârlıkla; çocuk-
larımıza, torunlarımıza, yeğenimize, öğrenci-
mize, hatta bazen, hiç tanımadığımız çocuklara 
bile maddî manevî tüm imkânlarımızı sunduk. 
 
 Hiç düşündünüz mü? Çocuk yaştaki 
gençlerin eline, en ileri iletişim aracı olan cep 
telefonlarını tutuşturduk da; aile içindeki insan 
ilişkilerini, göz ve gönül iletişimini, insanlar 
arası diyaloğu, arkadaşlığın ve dostluğun ger-
çek anlamını ve hakiki çizgisini öğretebildik mi?
 
 Mini mini yavrularımıza masal dinle-
menin, anlatmanın, okumanın, hatta masalın 
tekerlemesini ezberlemenin, masalı hayâl dün-
yasında veya gerçek mekânda canlandırmanın 
ayrı, o masalı çizgi fi lm olarak başkasının yo-
rumuyla seyretmenin apayrı şeyler olduğunu 

açıklayabildik mi? Henüz beş altı yaşlarınday-
ken yapıp bize hediye ettiği resminde, neden 
annesini pembe renkli süpürge saçlı; babasını 
-gözlük takmadığı halde- mavi renkli gözlük-
le çizdiği konusunda, çocuğumuzla hasbıhal 
ettik mi? Yoksa bunun yerine, birinci sınıfta, 
anlama kaygısı güdülmeden yapılan okuma 
yarışında çocuğumuzun kaç arkadaşını geçti-
ği mi bizi daha çok ilgilendirdi? Bir gün olsun, 
onun, verdiği resimle ne anlatmak istediğini; 
okurken neden bilerek arkadaşlarının gerisin-
de kalmayı tercih ettiğini fark edebildik mi?
 
 Başarının; okul çağı boyunca her üç 
dört senede bir, optik okuyucunun hesabıyla 
bilmem ne kadar netin sonucunda, bizim için 
bir ânda anlamını yitiriveren çocukluk arka-
daşımızı geçmek olmadığını; yine başarının, 
soğuk matematik ifadelerle diğerlerini ezerek 
yalnız kalış, insanlara yabancı oluş ve zirvede 
tek başına oturuş olamayacağını; asıl galibi-
yetin, herkes tarafından –akıl ve yürek ilmiyle 
önüne geçtiğimiz ya da arkasında kaldığımız 
bizim gibi “insan” olanlarca- kabul edildiği-
miz nokta ve hayatımız boyunca bize ayrılan, 
içini huzurla doldurabileceğimiz bir alanımız 
olması gerektiği hakikatini anlatabildik mi? 
 
 Mutluluğun; “her şey benim olsun ve 
benim istediğim gibi olsun” bencilliğinde de-
ğil; elimizdeki bir ekmeği ikiye, üçe, ona, yüze, 
hatta bazen bine bölmekte, bazen de ekmeği-
mizin hepsini başkasına vermekte gizlendiği-
ni fark ettiremedik. İçimizden gelen “o dürüst 
sesi” dinlemeyerek, birbiriyle çeliştiğini sezsek 
de- ötekiler beni zaaf içinde görür korkusuyla- 
içimizdeki şarkı söyleyen çocuğu öldürüp tek 
yönlü başarımıza ve tek kanatlı mutluluğumuza 
dört elle sarıldık. Ve tabii ki, bu sabit ve yarım 
fi kri çocuklarımıza da aşıladık: Bir doktorun 
ressam, bir ziraat mühendisinin aynı zamanda 
hatip, bir fırıncının buz hokeycisi olmasında bir 
tuhafl ığın bulunmadığını gösteremedik. Gerçek 
anlamda başarılı ve mutlu olduğumuz uğraşıla-
rı, meslekleri değil; başkalarının bizi “doruk-
ta(!)” algıladıkları şablon ve etiketleri yaşadık. 

ANLATABİLSEK 
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Şimdi de, yaşadığımız bu tutarsızlıkların tıpkı-
sını, bizden sonra gelenlerden bekler olduk…
 
 Anlatmak için anlamaya; dinletmek 
için dinlemeye; yalnız şâir olmak ya da iki 
güzel söz satmak için değil, hafızayı geliştir-
mek, yeni yeni hayâller kurabilmek için şâi-
ri ve şiiri öğrenmeye; diyalog kurmak, dünya 
tanımak, problem çözmek, meselelerde söz 
sahibi olmak için çok okumaya; sevilmek için 
sevmeye; bilmek için araştırmaya; başarı için 
ter dökmeye ve başkasının başarısına destek 
olmaya; sayılmak için saymaya; takdir edil-
mek için takdire; şükran duyulmak için teşek-
küre; gülümsenmek için gülümsemeye; aran-
mak için hatır sormaya; selam verilmek için 
selam vermeye ve nihayet, insanlarla karşı-
laşmak için “insan” olmaya gayret etmemizin 
şart olduğunu gösterebilsek, anlatabilsek…
 

 Gelişmek için, duygu ve düşüncelerimi-
zin somutlaşmış ifadesi olan kelimelere ihtiyaç 
duyduğumuzu, kelimeleri de ancak kitaplarda 
keşfedip, onların sayesinde dünyamızı anlam-
landırdığımızı; kelime dünyamızın çemberi 
genişledikçe, hayatı yorumlama, paylaşma, 
kabul etme, kendimizi ve tecrübelerimizi kabul 
gördürme yeteneklerimizin gelişeceğini öğrete-
medik. Her kitapta başka bir dünyayı keşfede-
ceğimize; böylelikle, başkalarının bin bir zah-

metle gittiği yolun kestirmelerini fark ederek, 
kendi hayat yolumuzda sık sık çıkmaz sokaklara 
sapmadan, sıçramalar yapabileceğimize genç-
lerimizi inandıramadık. Elimizde tuttuğumuz, 
kokusunu hissettiğimiz, içindeki cümleleri not 
ederek düşündüğümüz kitabın yaptığını; tes-
tin, televizyonun, fotokopilerin, ana temadan 
kopmuş parça parça CD’lerin, başkalarının 
okuduklarının özeti olan internet sayfalarının 
eşdeğerde karşılayamadığını kanıtlayamadık.
 
 Bu hakikatleri, önceleri bilerek an-
latmamakta, zaman geçtikçe anlatamamakta 
haklı da olabilirdik. Biz bu yollardan geçer-
ken yorulmuş, yıpranmış, susamış, aç kalmış-
tık. Bizim elimizden tutan bu derecede mü-
kemmel teknolojik imkânlar da yoktu. Neden, 
çocuklarımız yorulsundu? Hayatı, öyle sanal 
ve öylesine görsel hâle getirdik ki, çocukları-
mız artık gerçek dünyayı algılayamıyor. Bakı-

yor ama göremiyor; ezberliyor ama bilemiyor. 
Düşüncelerle ve oyuncaklarla oynuyor ama 
kendi oyununu ve oyuncağını, kendi düşünce-
sini üretemiyor. Hayâl meyâl fark ediyor ama 
yüreğinin derinliklerinde hissedemiyor. De-
neyip yanılamıyor; susayamıyor! Susamayı, 
açlığı bilmeyince farklı tatları, lezzetleri tada-
mıyor. Elinin altından bir şeyler kayıyor ama 
tutamıyor! Tutamayınca, kıymetini bilecek 
varlığında sevinecek sahip çıkacak; yokluğun-
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da hasret duyacak, mücadele edecek- değerle-
ri kalmıyor. Şimdiki nesil, bir şey için istekle, 
arzuyla yanmıyor. Oysa ki; “sanal ve maddî 
zenginlik sabun köpüğü gibidir, bir müddet 
sonra kaybolur gider.” Biz, bunu biliyorduk!..
 
 Gerçek dünya kanlı canlıdır. Emek is-
ter, çaba ister. Gülmek, ağlamak, ihtiyaç duy-
mak, bir şey için savaşmak, bazen her şeyden 
vazgeçebilmek, başkalarını fark etmek, kendi-
ni fark ettirmek ister. Bütün bunların yeniden 
gerçekleşmesini sağlayabilmek, çocukları ve 
gençleri fark etmek ve gerçek hayatı “bizle-
re” fark ettirebilmek için neye ihtiyacımız var? 
 
 Bu sorunun cevabını vermeden önce, 
yüreğim aklıma araya girmek istediğini söyle-
di: ”Ama hiç olmazsa, “mış gibi” yapanların 
herkesi kandırabileceklerini, asla kendilerini 
kandıramayacaklarını anlatmışızdır. Çünkü her 
şeye rağmen aramızda “hamdım, piştim, yan-
dım” diyebilenler / diyebilecek olanlar çoğun-
luktadır” deyiverdi. Yüreğim söz alınca aklım 
karıştı birden… Bir zaman sonra anladım ki, 
buraya kadar aklım sorunu ortaya koyarak, 
bu gelişmelerin çaresi nedir diye sormuş ve 
kendince çözümler üretmiş. Birden irkildim… 
Şu âna dek ben de, matematik hesaplar, tek-
nik çözümler peşindeymişim. Olan biteni daha 
yeni fark ettim. Kısa bir sessizlik oldu… Ardın-
dan, içimden bir ses; “sorunun cevabını san-
dığımız gibi sizin aklınız ya da benim aklım 
değil, gerçek bir yürek vermeli” dedi. (San-
ki, aklımın ve yüreğimin ilk defa uzlaştığı or-
tak bir bildiriydi bu?..) Ve sözüne devam etti:
 
 “Pişen, yanan; pişiren, yandıran bir 
yürek… Cevap; bizim gibi yolu şaşıranlarda, 
aklı ve yüreği çelişenlerde, akıl yürek kavga-
sıyla yarı yolda kalanlarda değil; bizden önce 
yolu tamamlayanlarda… Gelin, çocuklarımızı 
da yanımıza alıp bir yüreğin yanına gidelim. 
Mevlânâ’nın dostu Şems-i Tebrîz’e kulak vere-
lim”: (Görelim, akıl ve yürek bir arada neyler?)
         “Şems’e sordular: En büyük bilgi nedir?
Şems cevapladı: En büyük bilginin, yani bil-

geliğin üç işareti vardır: Söz, fi il (hareket) 
ve olgunluk. Söz, okumuş kimselere aittir; 
fi il, itaat edenlere, olgunluk ise erenlere… 
Kuru dal suyun üstünde yol alır, kuşlar ha-
vada uçar, ermişler ise bir gecede dünya-
nın bir ucundan bir ucuna geçebilirler.”
 
 Ah keşke anlatabilsek… Hayır, anlat-
masak; sussak… Her şeyi, her ân, her yerde 
hep konuşmak, ispatlamak telaşına düşme-
sek… Sükût içinde, bir gecede ya da bir he-
cede dünyanın bir kalbinden bir kalbine ge-
çebilsek… İşte, bunu yaşayıp, yaşatabilsek… 
Çocuklarımızı sırtlayıp onları akıl ve yürek 
diyarlarına uçurmak yerine, onlara “bu di-
yarlarda, tek başına uçmayı” öğretebilsek…
 
    Unutmayalım ki, hem biz hem de çocukları-
mız zekâ seviyesi yüksek, fakat yakıt ikmâli(!) 
İle hareket eden –ve bu yüzden, hep maddî ya-
kıtlarla beslenmesi gereken– birer robot de-
ğil; içindeki ateşi hiç sönmeyen bir yürek taşı-
yan, varlığı sonsuzluğa uzanmış birer insanız. 

( “Nâr-ı Beyza 1 –Hayata Dair Denemeler Kitabı- Mart- 

2013- Ankara)
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“A  yoksul! İnsanı hor görme”
Hepimiz Allah’ın kuluyuz, bu yaptığın ne?
Ahlak-ı haseneye bağlı yaşa, hiddetlenme;
Güzel gör, güzel duy, hep güzellik sergile!

“Canın içinde bir can var, o canı ara!”
“Sen cisimden ibaret değilsin, mâsivâyı bir tara.
Belli ki vuslatın muştusundan bihabersin
Canı görsen cisimden vazgeçersin.”

Yaratılış sebebin kulluk, sen işlersin şer;
Ben yandım bu aşkla, sen de yan ey beşer!
Varlığın özü aşk, aşkın özü Rab.
Etme eyleme, kıyma bu cana, kılma onu bitap.

Tek sözle gerçekleşmez kulluğunun gereği.
Rab, nardan kurtarıp nuru sığınak eyledi.
Esirgeme kendinden, “Yap!” dediği ibadeti.
Bil ki yaptığın ibadet, bağlılığın şahidi.

Kırma hiçbir canı, titretirsin arş-ı Rahman’ı;
Görme kimseyi sebep, otur düşün kendi ayıbını, 
Sev, ne olursa olsun yaratılanı,
Ne mutlu sana, hoşnut edersen Yaradan’ı.

Der Ebu Hanife, küfür cinayetlerin en beteri,
Kalmaz dünyada cezası da yakar ahireti.
Anla ey can, nefi s de aşk-ı ilahinin bineği,
O vakit gör ki, Rahman sırrına serpmiş incileri.

Çağırdım seni dergâhıma ötelerden müjdelerle gel,
Dünya derdinden muzdaripsin, uzattım sana bir el.
Bir günahkâr ise aynada gördüğün hayal,
Dile affını ki, bağışlasın Et-Tevvab-ı Zülcelâl.

Niçin duasız geziyor dilin, istediğini vermedi mi Rabb’in?
Diz çök bâb-ı arşın önünde, nedir bu dünya sevgin?
Topraktan geldin bil ki, toprağın sahibi Hakk’tır,
Bilmezsen cennet kıymetin, cehennem sana müstahaktır.

Yok ki kefenin cebi, kalacak tüm malın ardında,
Ne olacak hâlin, kırlarda çiçekler sensiz açtığında?
Gel semah edelim, olmasın fi krimizde mâsivâ
Dönelim yüzümüz Hakk’a, olalım ehl-i takva!

DÖNELİM YÜZÜMÜZÜ 
HAKK’A

   ‘‘Niçin duasız geziyor dilin, istediğini vermedi mi Rabb’in?
 Diz çök bâb-ı arşın önünde, nedir bu dünya sevgin?
 Topraktan geldin bil ki, toprağın sahibi Hakk’tır,
 Bilmezsen cennet kıymetin, cehennem sana müstahaktır.

Zeynep Bedia YAVUZ
Tevfik İleri A.İ.H.L  9/G

Ş İ İ R

36 37



Ş İ İ R

Bilen var mı nedir aşkın alamet-i farikası?
Görsem de bi danışsam, yok ki bunun zabıtası.
Kimisi der ki odur sevenlerin Kerbelası,
El sözüyle olmaz, deneyip görmek lazım.

Usanırım yaşamaktan, sorarım: ‘’Nedir manası?’’
Yarsız geçen her gün sanki bir ölüm rabıtası
Bilmem ben ne olur aşkın kalbime imzası
Ne korkarsın bre ahmak, o da sen gibi insandır!

Sevmek değil mi ki garip gönüllerin ihyası?
Ben isterim ondan, Yaradan eylesin hasıl.
Kuru duayla olmaz, sevilmez sessiz sedasız,
Beklemeye gelmez, burası Aşıklar Dünyası
 
Geri dönüş yok artık, elimde yol haritası
Bu gözü kara arzum yalnız ona münhasır
Benim olsa da şenlense gönlümün tenhası
İstikbâlimin katibi lâlden gelen nidadır. 

ARZUHAL-İ VUSL AT

Enes KURNAZ
Ankara  Atatürk  Anadolu  Lisesi  10/K38 39

 
 
 Bana bir şehir  anlat. İçinde huzur 
olan, kardeşlik, dostluk, barış olan bir şehir. 
Hırçın denizlerini, aşılmaz yollarını, özgürce 
uçan kuşlarını anlat bana. Livane’yi, sevmeyi, 
Artvin’i öğret bana.
 Soğuk havasıyla üşüyebiliyorken sıcak-
kanlı insanlarıyla ısınabiliyorsunuz. Bahçeden 
gelenleri görürsünüz yollarda. Alınlarından 
akan terlerine, vücudundaki yaralara rağmen 
tebessüm etmekten asla vazgeçmez, gözlerin-
deki pırıltıları hiçbir zaman söndürmezler. Ya-
bancı hissetmezsiniz kendinizi burada. Çünkü 
sıcakkanlılığıyla kucaklar insanlar sizi bura-
da. O minik elleri fakat kocaman yürekleriyle 
kucaklarlar.
 Tek renk değildirler. Ovalar gibi yeşil, 
dağdaki karlar gibi beyazdırlar. Bir yanda kar-
lı dağları diğer yanda ise yemyeşil ovalarıyla 
karşılar Artvin. Anlardı bu şehir sizi, her ha-
linizle anlardı. Siz gözünüzden bir damla yaş 
akıtırdınız, ağaçlar ise yapraklarını. Sevinçten 
çığlık atardınız, kuşlar ise sizin sevincinizden.
 Cennetin biraz daha derinlerine indi-
ğimizde ise o eşsiz kemençe sesleri duyulur. 
O sesin büyüsüne kapılmamak mümkün değil. 
Büyüğünden küçüğüne, lazından çerkezine 
herkes birliktedir. 

‘‘Bir ucunu yaşlılar diğer ucunu ise 
çocuklar kavramıştır horonun. Yaşları, 
renkleri, nesilleri farklı olsa da elleri ve 
kalpleri birdir. 
 İnsanları gibi nehirleri, yeşillikleri, 
denizleri de horon teper adeta. Çoruh nehri ise 
o horon seslerinde dans edercesine kıvrıla kıv-
rıla akıp gider. Grisi, siyahı yoktur bu nehrin. 
Hep karın beyazını güneşin sarısını, doğanın 
yeşilini, gökyüzünün mavisini barındırır için-
de. Horon teper gibi taşar,  sığmaz yerine.
 Şehirlerin yapmacık insanlarından, 
boğucu havasından kaçmak için bir cennettir 
Artvin. Çünkü cadde yoktur burada. Caddesi 
yani cehennemi olmayan, o gürültülü korna 
sesleri olmayan, yalanı, dolanı, öfkesi olmayan 
kaç şehir vardır ki.
 Kaybolmuşluk, bitmişlik, hüzün yoktur 
bu kentte. Yolları hep mutluluğa, huzura götü-
rür sizi. Saygıyla ve sevgiyle büyür bu cennetin 
insanları. Beklentileri, çıkarları yoktur. Huzu-
run merkezidir, İnsanıyla, limanıyla, horonuy-
la, havasıyla bir kentten ziyade bir yuvadır. 
Ovanın yeşili, memleketin kokusu, gökyüzünün 
mavisi Karadeniz’in beyaz ilidir ARTVİN.

Ebru ÇEKİÇ
Yunus Emre M.T.A.L. 11/K
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KARADENİZ’İN BEYAZ İLİ ARTVİN 



 Bayrağıma Rengini Veren Kahraman 
Ecdadım,
            Ben sizinle ve şanlı tarihimizle gurur 
duyan torunlarınızdan biriyim. 
 Size bu satırları kahramanca mücade-
lenizden yaklaşık yüz yıl sonra, okulumun sı-
ralarından birinde sayenizde rahat bir şekilde 
oturmuş yazıyorum. İçimden gelen duyguları ve 
uğrunda korkusuzca canınızı verdiğiniz vatan 
mücadelesi ile ilgili hâtıraları sizi düşünerek şe-
hitliğinizin yüz birinci yılında anmak istiyorum.
Öncelikle şunu söylemek isterim. Sizlere karşı min-
net dolu bir yürekle, şanınıza lâyık torunların başın-
da yer almak, en büyük hedefi mdir. Bunu bilesiniz. 
 Yüz bir yıl önce hasımlarımız tarafından, 
“hasta adam, yobazlar vs..” suçlamalara ma-
ruz kaldınız. Bu suçlamalara ve hakir görmele-
re karşın korkusuzca savaşarak, kurtuluş uğruna 
dillere destan kahramanlık gösterdiniz. Bunları 
satırlara sığdırabilmenin, mümkün olmadığını 

biliyorum. Ne var ki bugün; hissiyatımı satırla-
ra dökerek, şehitlik mertebesine ulaşmanız yo-
lunda size olan duygularımı dile getiresim geldi. 
 Yedi düvel, Osmanlı soyunu son bir ham-
leyle tarih sahnesinden silmek için gelmişlerdi Ça-
nakkale’ye. Hasımlarımız, kendilerinden emindi 
ve şuursuzdu.  İçlerinde yıllarca besledikleri kin 
ve düşmanlığı, pervasızca saçıyorlardı her tarafa.
 Hesap, kendilerince içeriden de bulduk-
ları destek ve ihanet ortaklıklarıyla, Çanakka-
le geçilip İstanbul işgal edilerek, Osmanlı’nın 
ve Anadolu’nun işi bitirilecekti. Fakat hesap 
edemedikleri bir şey vardı. Türk’ün manevi 
gücü. İnanan Türk, ölüme gider, ama kutsal de-
ğerlerini asla vermezdi. Vatan da sizin için bu 
kutsallardan biriydi. Canınızı verdiniz, ama 
vatanını vermediniz.  Bundan ötesi var mı?..
 Şanlı ecdadım, hasımlarınızdan biri, şu 
cümleleri kurmuştu: “Bizim Osmanlı askeri ile baş 
etmemiz mümkün değildir. Çünkü bizim, korkarak 

2016 yılı Genç Memur-Sen’in açtığı “Direnişin Sembolü İstiklal Destanın Adı Çanakkale” 
adlı mektup yarışmasında Ankara 1.’si

üzerine gittiğimiz ölüme, onlar sevinçle gidiyor-
lar.  Biz namlunun ucunda ölümü, onlar ise Cennet 
Bahçeleri’ni görmekteler.”  Çok haklıydı. Çünkü 
siz; inancı, namusu, vatanı ve tüm kutsalları uğru-
na, korkusuzca ölüme koşan Mehmetçiklerdiniz. 
Sarıkamış’ta ve her mücadelenizde olduğu gibi 
Çanakkale’deki kahramanlığınızı, yiğitliğinizi ve 
korkusuzluğunuzu da dile getirebilmek, satırlara 
sığdırabilmek, hiçbir şairin, yazarın ya da ecda-
dına mektup yazan bir torunun harcı değildir....
 Bugünden sizlere yazan torunlarınız ola-
rak şunu unutmamamız gerekir ki, size ve kav-
gasını verdiğiniz milli duygulara sahip gelecek 
nesiller zinciri oluşturmak da bizim görevimiz-
dir. Ancak bunu gerçekleştirdiğimiz zaman size 
olan vefa borcumuzu bir parça da olsa belki 
ödemiş olabiliriz. Çanakkale’yi ve ondan fışkı-
ran ruhu torunlarınız asla unutamaz. Damar-
larımdaki asil kandan güç alarak, ben elimden 
gelen her şeyi yapacağım, bundan emin olun...
 Biliyorum ki, onca imkânsızlık içinde; aç, 
susuz ve bitkin bir şekilde, göğüs göğüse verdi-
ğiniz mücadele, hiçbir tarihe sığdırılamaz. Gün 
oldu, önünüzden geldiler, gün oldu arkanızdan. 
Siz hiç yılmadınız, pes etmediniz, inanç ve karar-
lılığınızla kahramanca gittiniz üstlerine… Hasım-
larınızın gözü öylesine dönmüştü ki, metrekareye 
altı bin mermi düşecek kadar kin ve nefret saçı-
yorlardı. Haince yapılan bu saldırıların vahame-
tini millî şairimiz Mehmet Akif’ çok dile getirdi. 
Bizlere o günlerin atmosferini yaşatacak, milli 
duygularımızı hep canlı tutacak eserler bıraktı.
  Biliyorum ki, mermiler de toplar da 
engel olamamıştı Seyit Onbaşı’nın cesaret ve 
korkusuzluğuna. Çünkü binlerce Seyit Onbaşı-
mız vardı. Hain düşmanın saldırısına ölümü-
ne karşı durmaktaydı. Ne şanslı bir nesiliz...
 Yine biliyorum ki, çok entrika uyguladı hain 
düşman. Hem karadan, hem denizden vurmaya ça-
lıştılar sizi. Uyguladıkları her plan onlara olduğu 
gibi geri döndü. Aşamadılar sizin göğsünüzdeki 
imanı ve asaleti ey Şanlı Ecdadım! Vatan uğruna 
can veren kardeşlerinizi gördükçe yeniden dirildi-
niz ve daha da güçlendiniz, bunu da biliyorum...

 Kınalı kuzular, siz cephede ölüme ko-
şarken, cephe gerisinde Allah’a yakarışlarıyla, 
analarımız, bacılarımız, gözyaşı döktü sizin yi-
ğitliğinize. Gözler ağlarken, kalpler sizin için 
attı hep. Yürekler nasıl dayandı bilemiyorum...
 O zamanlar daha yeni yetmeydiniz, çi-
çeği burnundaydınız, bıyığınız henüz terlemişti, 
dedem... Mektebinizi, yarıda bıraktınız. Dinimizi, 
imanımızı, namusumuzu, vatanımızı düşündünüz, 
uğruna can vermek için kınalandınız ve yurdumun 
dört bir yanından koştunuz cepheye… Yârinizden, 
yeni doğan çocuğunuzdan ayrıldınız, bir daha dö-
nemediniz sıcacık yuvalarınıza… Düğününüz yeni 
olmuştu, elleriniz kınalıydı daha Şanlı Şehidim. 
Vatanınız olunca konu, hepsini unuttunuz, düştü-
nüz yollara dedem. Buna yürek nasıl dayansın...
 Dünya’ya meydan okuyan gelmiş geç-
miş, koskoca bir nesildiniz. Çanakkale’de ca-
nınızı bağımsızlığımıza bağışladınız asker de-
dem. Dönüşü olmayan bir yola girdiniz, göğün 
en yüce katına uçtunuz Mehmetçik atam… 
Ortaya koyduğunuz ölümsüzlüğe karşı sizle-
re bugün ne yazabilirim ki. Ne mutlu sizlere!..
 Ey Şanlı Ecdadım, tarihimize altın 
harfl erle kazıdığınız bu kahramanlığı, daha 
ne kadar yazsam sığdıramam. Bu duygusal-
lıkla mektubumu nasıl bitireceğimi bilemiyo-
rum. Satırlarıma istemeyerek son verirken, 
sonsuza dek sizlere yaraşır bir nesil için mü-
cadeleden geri kalmayacağıma söz veriyorum. 
Mübarek ve kınalı ellerinizden, kahraman yü-
reğinizden, minnetle ve şükranla öpüyorum. 
 Bıraktığınız kutsal miras bizlere emanet, 
siz rahat uyuyun, nurlar içinde yatın...
 Sizi hiçbir zaman unutmayacak olan 
torununuz...

Akın BAHAR     
Yenimahalle M.T.A.L. 11/D
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RÜSTEM EFENDİ’NİN SIRRI

   ‘‘Edirne’ye geleli iki hafta olmuştu. Ne karısı ne de çocukları ile ilgili bir ize 
rastlayabilmişti. Artık ümidini kaybetmeye başlamıştı’’. Başka bir diyara yolculuk 
zamanı geldi.’’ diye söylendi.

 Kırmızı kaftan giymiş derviş kıyafetleri 
içinde sakallı, kambur ve yaşlı bir adamdı Rüstem 
Efendi. Uzun bir yoldan gelmişti Edirne’ye. Ha-
yat yolculuğunda bir yaprak gibi savruluyordu. 

       Kaplumbağaları onun her şeyiydi. Uzun 
ömürleri olan bu hayvanlarla dostluğu yirmi 
yıl öncesine dayanıyordu. Yıllar önce kendisi-
ni terk eden karısı ve çocukları canlandı göz-
lerinin önünde. Ne kadar da uğraşmıştı onları 
bulmak için. Belki de o yüzden şehir şehir do-
laşıyor onları bulabilme umuduyla bir derviş 
gibi yaşıyordu. Edirne’ye geldiği gün kendine 
kalacak bir han aradı ama bulamadı. Hiç ya-
nından ayırmadığı kaplumbağaları da olmasa 
yaşamak daha zor gelecekti ona. Onları niye 
bu kadar çok sevdiğini düşündü bir an. Kim 
bilir belki de onu bırakıp bir yere gitmedikleri 
için seviyordur onları. Uzun uğraşlar sonunda 
bakımsız bir oda buldu kendine. Kaplumbağa-
larıyla yerleşti oraya. Sabah olunca şehrin so-
kaklarını dolaşıyor, hamallık yapıyor, kazandığı 
parayla odanın kirasını veriyordu. Kaplumba-
ğalara marul kendisine de yiyecek bir şeyler 
alıp akşama doğru han odasını dönüyordu.

       Edirne’ye geleli iki hafta olmuş-
tu. Ne karısı ne de çocukları ile ilgili bir ize 
rastlayabilmişti. Artık ümidini kaybetmeye 
başlamıştı’’. Başka bir diyara yolculuk za-
manı geldi.’’ diye söylendi. Eski hayal kırıklık-
ları ve yeni umutlarla dolu bir gece daha ge-
çirdi. Ertesi gün kaplumbağalarını koyduğu 
kutuyu sırtına alarak han odasından ayrıldı.

       Nereye gideceği konusunda hiçbir fi kri 
yoktu aslında. Şehrin arka mahallelerinde do-
laştı avare avare. Karşısına çıkan insanlara, yol 
boyunca gördüğü evlere bakıyordu dikkatlice. 
Çocuklarını görse bile tanıyamazdı ama ka-
rısı öyle değildi. Onu menekşe rengi gözlerin-
den tanırdı hemen. Rüyalarına giren o gözleri 
gerçek hayatta görmeği istiyordu son bir kez. 

       Yağmur bulutları gökyüzünden aşağı 
önce yavaş yavaş sonra bardaktan boşanırcası-
na indirmeye başladı yükünü. Islanmamak için 
sığınacak bir yer aradı hemen. Bulamayınca 
koşar adımlarla oradan uzaklaşmaya çalıştı. 
Yorgun ayakları bedenini taşımakta zorlanı-
yordu artık. Derken daha fazla dayanamadı 
ve birdenbire yere yığıldı. Kalkacak gücü bu-
lamıyordu kendinde. Gözleri uzak diyarlara, 
geçmiş yıllara bir yolculuğa çıkmıştı adeta. 
Vücudundan gelen acılara bir anlam veremedi.

       Ertesi gün, sırtında kaplumbağaların ol-
duğu bir kutuyla birlikte yerde yatan yaşlı ada-
mın cesedini buldular. Hiç kimse onun kim oldu-
ğunu, nereden gelip nereye gittiğini bilmiyordu.  

      Kaplumbağalar mı ?

      Rüstem Efendi’nin ardından onlar da artık 
yalnızdılar. 
      Yaşanan pişmanlıkların bazen telafi si 
mümkün olmuyordu. Kim bilir belki Rüstem 
Efendi’nin karısı ve çocukları da pişmandı. 
Ama hayat herkese ikinci bir şans vermiyordu.

Ayfer AKKAYA
Türkçe Öğretmeni
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 Ankara Otobüs Terminalinin kapısın-
dan girer girmez, İstanbul’a gideceğimizi bilir 
gibi yanımıza koşan gençler olur: İstanbul’a 
mı abla? Hemen kalkıyor.
 Muhakkak hemen kalkan bir otobüs 
vardır; son yolcusunu, yani sizi, yerinde dura-
mayan bir telaşla kontağı açık bekleyen… Son 
yolcu olmak iyidir. Herkes sizin binmenizle 
rahat nefes alır ve yükünü almış otobüs, hemen 
İstanbul’a döndürür yüzünü.
 Bu otobüsler, Anadolu’nun bir buca-
ğından gelip Ankara’ya şöyle bir uğrayarak 
boş koltukları için bir süre yolcu uman, son-

ra da çekip giden otobüslerdir. Anadolu’nun 
havasını, kokusunu taşırlar. Bagajları peynir, 
bulgur, patates doludur; hediyelik.

 Fakat konumuz otobüs değil, otobüsün 
içindeki bir yolcu. Niğde’nin Fesleğen Köyün-
den İstanbul’a aş ve iş aramaya giden bir yolcu. 
Kucağında, sanki kaçmasını engellemek ister 
gibi sımsıkı tutmuş olduğu kızı Şevval ile İstan-
bul rüyası gören bir hanım. İstanbul neye ben-
zer pek bilmez; biraz Kız Kulesi, biraz martı, 
biraz altına dönüşen topraktan ibaret zanneder.

 ‘‘ Fesleğen Köyü, kupkuru ve değişmez bir köy, İstanbul ise içinde 
her şey olan bir yerdi onun indinde. Kirlenmemiş yüreği ona her belayı kolay 
gösteriyordu.

 Yanında oturduğum süre boyunca hem 
onun İstanbul hayalini incitmemek hem de han-
yayı konyayı önceden söyleyip, umduğunu bula-
madığında direnmesini öğretmek istedim. Ama 
böyle olmadı, pek az konuştuk. Çünkü o, geçip 
gittiğimiz yollara bile, “İstanbul’a giden yollar 
böyleymiş demek”, der gibi hayran bakıyordu. 
 Niğde’nin al yanakları tatlı, elma-
lı bahçelerinden geliyordu o. Fakat “Bizim 
Fesleğen köyde elmadan, birkaç evlek tarla-
dan, yüz kadar koyundan başka bir şey yok.”, 
diyor; verimsiz-kıraç topraklardan muhakkak 
efi l efi l esen bir deniz memleketine koşuyor 
olduğunu düşünüyordu. 
 Her ne kadar uyanmamış mevsimin 
iç karartıcı tesirleri geçip gittiğimiz yerle-
ri boz renge bulamış olsa da otobüsümüz yol 
aldıkça onun gözünde tabiat herhalde şenle-
niyor, şehir kendisi için kırmızı kadife halı-
larını hazırlıyor, ağaçlar camlara eğilip yeni 
misafi rlerini görmeye çalışıyor olmalıydı. 
 Kucaktaki çocuk da bu heyecanla İstan-
bul denen yerde neler yapmak istediğini durup 
dinlenmeksizin sayıyordu. Şimdilik isteyecekleri 
konusunda hayal gücü pek kirlenmemişti. Çubuk 
kraker ve pembe lolipoptan, cipslere ve kolalara 
ne kadar zaman sonra geçiş yapacaktı acaba? 
 Henüz et sarayının sıradan kasap, hi-
permarketin büyük bakkal, giyim tasarımcıla-
rın terzi, saç tasarım evinin bildiğimiz berber 
olduğunu bilmiyordu ya, başına gelecekler adı-
na ben ondan çok kaygılıydım.  Çünkü zaman 
dediğimiz varlık, onu çabucak sollayıp tasav-
vur ötesi bir hızla, ardına takılanları kuyru-
ğunda sürükleyen atomik bir uçurtmaydı. Bu 
yüzden bocalayacak, kafası karışacak, uygun 
adım yürümeyen ayakları birbirine dolana-
cak, kelimelerini kaybedecek, kendini beğen-
meyecek, annesini suçlayacak, fakirliği suçla-
yacak, hayatı… Neyse burada hemen duralım.
 İnsan bizzat yaşamadan nasıl iyice öğ-
renebilirdi hayatı. Sevilen kişi için söylenen 
kötü sözler nasıl yalan gelirse insana, İstan-
bul hakkında ne desem bir kulağından gi-
rip hiçbir yere uğramadan diğer kulaktan 

çıkacaktı, biliyorum. Öyleyse ukalalık yap-
manın lüzumu, nasihatin da anlamı yoktu.
 Fesleğen Köyü, kupkuru ve değişmez 
bir köy, İstanbul ise içinde her şey olan bir yer-
di onun indinde. Kirlenmemiş yüreği ona her 
belayı kolay gösteriyordu. Pahalılık mı; halle-
derim, çalışırım, kazanırım. Kalabalık mı; var-
dır tenha bir deniz kenarı, bulurum. İnsanların 
bencilliği mi; canım her yerde var o insanlar-
dan, eden bulur. Çocuğunun bitmeyecek bek-
lentilerini karşılamak mı; olsun, zamane çocu-
ğu, elimden geleni yaparım onun için, diyecekti.
 Böyle bir taze umuda nasıl el sürülür? 
 Bir cep telefonu edinmiş ilk adım ola-
rak, gururla gösteriyor. Hemşerilerinin nu-
maraları kayıtlı, yalnız değil orda. Ucuz bir 
semtte ucuz ve küçük bir ev kiralayacak önce, 
gerisi gelecek nasılsa. Ama nasıl da heyecanlı… 
 Bu heyecana nasıl sekte vurulur?
 Artık emekli maaşı olan bir-kaç ihti-
yarın beklediği köyden çıkıvermiş olmak ye-
terliydi Şevval’in annesi için. Ellerindeki kuru 
toprağı silkeleyip büyük kentin içinde ticarete 
atılmış hemşerilerini görmeye can atıyor ol-
malıydı. Herhalde vapurların arkasında bı-
raktığı köpüklere dalıp çıkan martıları görmek 
için bile İstanbul’a gelenler vardı onlar içinde. 
Taşın içinde saklı ekmeği çıkarmak için taş işçi-
liği yapanlar; o bayat ekmeği, teknelerin yarıp 
geçtiği sularla ıslatıp yiyeceklerdi. Tarlasından 
bir yolum taze soğan istenecek, felaket durum-
larında baş başa verilecek komşuları da olma-
yacaktı. Hasta olduğunda meraklanıp kapısını 
çalanları belki boşuna gözleyecekti. Herkes 
şehirde hızla koşan, o görünmez zaman atlı-
sına atlamak için fırsat gözlerken kimse kim-
seyle zaman kaybetmek istemeyecekti çünkü. 
 Küçük köyler ahalisini ilk önce umudun 
peşinde koşmayı seven hevesli gençlerle kaybet-
ti. Süpürülmesi gereken ağılların ve emek bek-
leyen bağların arasında yılgın dolaşan herkes 
onların peşinden gitti sonra. Televizyonun ken-
dilerini heyecanlandıran ışıklı şehir iklimleri 
dururken bu otun, börtü-böceğin arasında işimiz 

D E N E M E

44 45

Fesleğen’den



ne, diye düşündüler. Yeni hâsıl eden ihtiyaçları 
karşılamak ve konuşup duran nefi sleri teskin et-
mek için paraya, daha çok paraya ihtiyaç vardı.

 Ey köyleri durgun dünya, İstanbul’u 
gökten indirilmiş ışıltılı cennet parçası gibi 
görenler! O büyülü sandığınız mekânın bazı 
sahipleri, sizin yerinizde olmaya can atıyor, 
bunu biliyor musunuz? “Bir ineğim, bir evim 
olsa yeter.” diyen nice şehirli, sizin bıraktığı-
nız tozlu köşeleri özlüyor. ( Şehirlilerle köy-
lülerin gönüllü yer değiştirme işine girişme-
leri hayalini kursak abes olur mu acaba? )

 İstanbul’a girdiğimiz hâlde bunu haber 
vermedim Şevval’in annesine. Vicdansızlıktan 
değil, tam tersine. İstanbul; Gebze sayılmaz. 
Kartal, Pendik henüz İstanbul sayılmaz diye… 
Tam Boğaz Köprüsü’nde haber vereceğim, 
böyle karar verdim.
 Nitekim ağır ilerleyen trafi ğe rağmen 
hiçbir sıkıntı belirtisi göstermemiş olan Fes-
leğenli Hanım ve kucağında benzerini gör-
mediğim bir sabırla kıpırdamadan oturan ter 
içindeki Şevval’e aşağıyı gösterdim: “Bakın, 
işte İstanbul aşağıda…” 
 Boğaz Köprüsü’nün tam ortasına geli-
yorduk. Aşağıda malum, benzersiz bir manza-
ra… Derin mavi su, yalılar, camiler, süslü iki 
yaka arasında kuşbakışı türkuaz bir uçuş…
Fesleğenli Hanımın ilk sözü şu oldu: Suyun 
hemen dibine kurmuşlar evleri, su alıp götür-
mez mi onları? 
 Dünyanın en pahalı evlerini; denize 
sıfır kapıları, boydan boya mavi pencereleri 
böyle mantıklı bir bakışla yorumlamak her 
İstanbulluya nasip olmazdı doğrusu. 
“Su alıp götürmüyor, ama bazen tankerlerin 
sisli havalarda o evlere gelip tosladığı oluyor.” 
dedim ben de. Ne büyük bir dehşet duyacağını 
hesaba katmadan oldu bu. İstanbul’a ait ilk 
ürperiş kaydedilmişti işte. Büyük bir şaşkınlık-
la yutkunarak baktı bana.
 Evlerin dayanıklı olduğu yerden, ken-
dinden emin olmak için kurt olmak gereken 

bir yere geliyordu. Hatta diyebiliriz ki, evlerin 
en dayanıksızı olan örümcek ağlarına doğru 
ilerliyordu.

 Ama bütün bu sözlerime rağmen ben 
umutluydum, hem İstanbul’dan hem Fesle-
ğenli Hanımdan. Taşı toprağı altın olmasa 
da, aç kalınca kapısı çalınıp sıcak ve katkısız 
ekmek alacak komşu pek olmasa da, sıkı çalı-
şana karşılığını vermediği pek görülmemiştir 
İstanbul’un. Otogara girene kadar, İstanbul’a 
onun ilk defa gören gözleriyle bakmak, olduk-
ça ilginç bir tecrübeydi. Bir şeyi ilk defa gören 
çocuklarla birlikte o nesneye bakmak ve onu 
yeni görmüş gibi olmaktı. Şehrime acemice ba-
kıyorduk birlikte. Nasıl da karmaşık bir yerdi. 

 Şevval’in annesine ne mi oldu? Bilmem. 
İstanbul otogarının bungun havasında, başına 
neler gelebileceğini hiç bilmeden hemşerileri-
ni bekleyen ve insan-araç trafi ğine anlamsız-
ca bakan yol arkadaşımı acımasızca terk et-
tim. Acelem vardı benim de, her şehirli gibi…

 “Yolun ve bahtın açık olsun inşallah, Fesle-
ğenli Şevval’in annesi.” dedim, o kadar.

 Güzel İstanbul umuyorum ki, bu mi-
safi rlerini halim selim kabul edecek ve onları 
güzelce ağırlayacaksın. 

 Ya Rabbi, bu iki seferiyi yeni yerlerinde 
emin kıl, onlara bereketli kapılar aç; şimdiki 
kalp huzurlarını daim kıl. Âmin…

Ayla ABAK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Demetevler Kız A.İ.H.L. 

 Uzun ince bir yoldayım
             Gidiyorum gündüz gece
             Bilmiyorum ne haldeyim
   Gidiyorum gündüz gece
‘İki kapılı bir handa’ gidiyoruz gündüz gece…
 Yollar… Uzayan, kıvrılan yollar…
Bozuk düzen taşlar, yılan yollar.
Dinlenmesi gece, yürümesi gündüz yollar…
Hana uğrayan, sonu han sanılan, handan çıkma-
yan yollar…
 Dar yollar, bozuk yollar, sulu, çamurlu, 
kirli-pis suların aktığı yollar. Basacak bir ayaklık 
bile temiz yeri olmayan yollar. Bu yollardan geç-
mek zorunda olup gidecek başka yolu olmayanlar. 
Ne ileri ne geri gidemeyecek durumda olanlar.
 Gurbet yolu, gariplerin yolu olanlar. 
Yolu gurbete düşenler. Gurbet içinde gurbet. 
Kendini sılada sananlar. Yolu gurbete düşenler… 
Gönlü hüzünle dolanlar…
 Bitmeyen yollar, sonu menzile varmayan 
yollar, devam eden yollar. Yolcu yorulsa da uza-
yan yollar. Yalnız yolcular, kervana takılanlar, 
kervandaki yalnızlar, tek başına yürüdüğü hayat 
yolunda kalabalık yürüdüğünüz an ne dersen 
çengel uçlu bir demirle yol sahnesinden çekilip 
alınanlar.
 Yol olanlar, yollara köprü olanlar, üstün-
den yol diye geçilenler, yoldaki bir taşı 

kaldıranlar, engelleri bertaraf edenler, yol açan-
lar.
 Yolu tıkayanlar, yol vermemek için doze-
rin önüne yatanlar, yola park edenler… Yoluna 
çıkanı ezip geçenler… Yolcular… Yolda olduğu-
nun farkında olmayanlar, yolunu hakkını veren-
ler, yol yorgunu olanlar.
 Girmişsin bir yola… Yürüyeceksin 
istemesen de… İstemeyerek yürüyenler, yalpala-
yanlar… Şevkliler. Bahtının rüzgârına kapılıp gi-
denler… Kuru yaprak misali… Bir yola tutturup 
devam edenler, ne rüzgâr, ne yaprak umurunda 
olmayanlar.
 Uzakları yakın eden yollar, hayat olan 
yollar. Tren yolu, hava yolu, suyolu, ipek yolu…
 Dikenli, çortlu, uçurumlu, kaygan, dik-
sarp, aşılması, geçilmesi, yürümesi zor yollar. 
Ayak tutmayan kayganlıkta, basılamayacak 
pislikte, tırmanılmayacak diklikte yollar. Diken-
lerin her yerden tırmandığı bir santimlik ferahlık 
olmayan yollar ki… Bir el uzanır kargaşanın 
içinden, sahibini görmediğin bir el… Tutarsan o 
elden çıkarsın ufku açılan yola. Yine her yer kay-
gan, çortlu ve karanlıktır ama bir ufuk görmüş-
sündür o yolda. Kapalı görünüp açık yollar… 
Yolu açık olanlar, yolunuz açık olsun. 

YOL
ÜZERİNE

          Melek ALKAN 
 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi46 47

D E N E M E

‘‘ Gurbet yolu, gariplerin 
yolu olanlar.
  Yolu gurbete düşenler. 
Gurbet içinde gurbet. 



 Gelin şehre yolumuz düşmüştü. Bu ge-
linin gelinliği çok farklıydı. Renkleri yeşil ve 
mavinin tonlarından ibaretti. Gelin şehir o ka-
dar büyüktü ki içine girip yol alabiliyordum. 
Gelinliğinde kayboluyordum. Takı olarak da 
tarihi yapıları takan bu gelin harika ötesiydi. 
Gözleri kamaştırıyordu. Bu gelin şehir Bur-
sa’ydı. Yeşil ve mavinin bulunduğu tek güzel 
şehirdi. Bursa benim için bir hayal şehriydi. 
Etrafımda dönüp duruyordum. Her duruşum-
da farklı renkte, farklı varlıklar görüyordum.
    Gelin şehri gezmeye başladığımda takı-
larının arasında en değerli, en göze çarpan, pı-

rıl pırıl parlayan Ulu Cami’de buldum kendimi. 
Ulu Cami geline ve gelinliğine çok yakışıyordu. 
Yavaş yavaş yaklaşıyordum o mücevhere. Her 
adımda nefesim artıyor, heyecanlanıyordum.
    İlk önce Ulu Cami’nin bahçesindeydim. 
Ulu Cami’yi ilk gördüğümde Müslümanların 
Rablerine el açtığı bir saray dedim kendi ken-
dime. Ulu Camii muhteşem, devasa bir yapıttı. 
Sonra kendimi elime telefon almış bu caminin 
tarihini araştırırken buldum. Öğrendim ki bu 
camiyi 1.Beyazid 1396-1400 yılları arasında 
yaptırmış. Mimarın Ali Neccar veya Hacı İvaz 
olduğu sanılmaktaymış. Bir rivayete göre Ha-

 ‘‘ Ulu Cami’yi ilk gördüğümde Müslümanların Rablerine el açtığı bir 
saray dedim kendi kendime. Ulu Camii muhteşem, devasa bir yapıttı. Sonra 
kendimi elime telefon almış bu caminin tarihini araştırırken buldum. 
Öğrendim ki bu camiyi 1.Beyazid 1396-1400 yılları arasında yaptırmış. 
Mimarın Ali Neccar veya Hacı İvaz olduğu sanılmaktaymış. Bir rivayete göre 
Hacivat ve Karagöz caminin yapımında işçileri güldürüyorlarmış.
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civat ve Karagöz caminin yapımında işçileri 
güldürüyorlarmış. Bu yüzden işler aksıyormuş. 
1.Beyazid onları idam etmeye karar vermiş. On-
lar idam edildikten sonra gülmeyi özleyenler on-
ların kuklalarını yapmışlar. Bir perde ardından 
oynatıp gölge oyununu ortaya çıkarmışlar. Bir-
den durup düşündüm ve bu caminin birçok ola-
ya şahit olduğunu anlayıp gururlandım. Cami-
nin kapısına kadar gururlu adımlarla yürüdüm.
    Müslümanların sarayının içine girmiş-
tim. Burası çok geniş bir yerdi. Bir ucundan 
diğer ucu görünmüyordu. Öyle muhteşem ve 
güzeldi ki tam ortada da bir şadırvan vardı. Bu 
şadırvanın tarihini de diğer şehirlerimizden ge-
len ve Ulu Cami’ye kocaman kocaman gözlerle 
bakan insanların rehberinden öğrendim. Reh-
beri dinlemeye koyuldum. Rehber, 1.Beyazid’in 
caminin en gözde, en yüksek yere yapılmasını 
istediğini söyledi ve devam etti: Bu yüzden pa-
dişah bir görevliye yer belirlemesini söyledi. 
Görevli yeri belirlemişti ama orada bir Hristi-
yan kadının evi vardı. Kadın evini bir caminin 
yapılması için veremeyeceğini söylemişti. Bu 
durumu görevli padişaha iletti. Padişah kadın 
ne isterse karşılayacaklarını yalnız o evi onlara 
vermesini söyle dedi. Görevli kadına çil çil altın 
götürerek ve ona başka bir yerde ev vererek ka-
dını ikna etti. Rehber, 1.Beyazid bunun haberini 
alınca kadının evinin olduğu yere şadırvan ya-
pılmasını emretti diyerek sözlerini tamamladı.
    Bu olay beni derinden etkilemişti. Os-
manlı topraklarından gelip geçen bütün pa-
dişahlarımız, hiç bir kimseye zorla bir iş 
yaptırmamıştır. Onlara yaptıkları işin kar-
şılığını misliyle ödemiştir. 1.Beyazid da her 
dine saygı duymuştur. Kadının mensup ol-
duğu dinin yapısı olmayan bir camiye top-
rağını vermemesine saygı duymuştur. Ama 
kadını zorlamadan, gönlünü alarak toprakla-
rını ondan almıştır. İşte Ulu Camii böyle gö-
nülleri fetheden bir olaya da şahit olmuştur.
    Ben bu düşüncelerle şadırvanın ya-
nından ayrıldım. Müslümanların sarayını 
gezmeye devam ettim. Bir duvarda Kâbe’nin 

örtüsü asılıydı. Kâbe’ye gidip Kutsal Evi gör-
mek nasip olmadı ama bu cami çok güzel ol-
masının yanında Kutsal Evi alıp getirmişti. 
Burada Kâbe’ye gitmiş gibi oldum. Ulu Ca-
mii mimari güzelliklerinin yanı sırasında, 
adeta Kutsal Evi görmeyenlere bir teselliydi. 
Artık Ulu Camii benim için bir müze olmuş-
tu. İstediğin adı koyabilirsin; tarih müzesi, 
din müzesi, sahip olduğun değerler müzesi...
    Kafamdaki bu müze düşüncesinin 
mutluluğuyla bir kaç adım daha attım. Bu se-
fer kendi aralarında konuşan adamlara ku-
lak verdim. Bu konuşulanların konusu sabah 
namazında Ulu Cami’ye Hızır (a.s)’ın gel-
diğiydi. O an durakladım, bu şoku atlatmak 
için silkelendim. Keşke burada sabah nama-
zı kılmak bana da nasip olsaydı. Zaman yok-
tu işte. Ulu Cami’ye daha önce gelmeliydim. 
Maalesef, buranın bana dini ve milli duy-
guları ve bilgileri katacağını bilemezdim.
    Bu sefer bir çift gözüm buranın ya-
pımında kullanılan eşyalara takıldı. Bu eş-
yalar ne kadar da iyi bir seçimdi. Bu eşya-
ların motifl eri Selçuklu oyma sanatından 
Osmanlı ahşap oymacılığı sanatına geçişin 
en önemli örneğiydi. Hepsi birbirinden gü-
zel ve pasparlaktı. İşçiliği de mükemmeldi.
    Ulu Camii bende çok güzel izlenimler 
bıraktı. Tarihimi, kültürümü ve dinimi öğren-
memde fener oldu. Bir sürü güzel olaya şahit 
olan ve bunları bize aktaran bir müze oldu. 
Mübarek zâtlar için bir ev oldu. Ulu Camii 
bize en değerli mücevher, camiler arasında en 
değerli rehber oldu! Gelin şehrimize de, ye-
şil ve maviye de en çok yakışan bir takı oldu.
    Ulu Cami’de Allah’a bana böyle güzel 
bir camiyi gösterip, bu duyguları yaşatıp ve bu 
bilgilere sahip olmamı sağladığı için iki rekât 
şükür namazı kılarak rehberimizden ayrıldım.
    En kısa zamanda Bursa’ya gidip Ulu 
Cami’yi görmenizi gönülden ister ve bu bil-
gileri öğrenip bilgilenmenizi arzularım.

Zeynep Nur PEÇENEK
Alaeddin Özdenören İ.H.O. 6/A    48 49



Kimseler bilmesin duymasın diye adını,
El değil seni lâl dilden gizledim.
Söndüremez yüreğimde diye yangını,
Kardan, yağmurdan, selden gizledim.

Gören olmasın diye zülfün tekini,
Şaldan değil saçtaki telden gizledim.
Kıskanıp aşikâr etmesin diye kokunu,
Laleden, sümbülden, gülden gizledim.

Aklını yitirip divane etmesin diye onu,
Kamil değil apdal kuldan gizledim.
Nidası bitmesin olmasın diye sonu,
Keklikten, turnadan, bülbülden gizledim.

Eskiyip mazide kalmasın diye sevgini,
Aydan, mevsimden, yıldan gizledim.
Uzaktan seyredip ömrümün her günü,
Dosttan, eşten, evladüiyalden gizledim.

GİZLEDİM

Tunahan İPEKÇİ 
Türkçe Öğretmeni

Abdulkadir  Geylani İ.H.O.50 51
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 Türk ve Dünya Edebiyatının en eski 
ürünleri destanlardır. Milletlerin tarih sürecin-
de gelişimini, yaşadıklarını, yaptıklarını ve ya-
pamadıklarını anlatan. Destanın anlatımında 
hafızalarda uzun süre kalsın diye şiir tercih edil-
miştir. Ölçülü, kafi yeli ve kolay ezberlenebilir 
olması sözlü kültür ürünlerimizin dilden dile ve 
nesilden nesile aktarılmasını kolaylaştırmıştır.
  Koşuklarımız, sagularımız; aşkımı-
zın ve acımızın tercümanı olmuş bir taş üze-
rine veya bir tahta ya da bir deri üzerine ya-
zılmıştır. İnsanın var olduğu her coğrafyanın 
bir şiiri vardır. O coğrafyanın yazgısı şiirler-
de yazılıdır. Okumasını ve anlamasını bilene.
 Şiirle öğüt verilmiş hükümdarlara. 
Sözün insanı nasıl etkilediği vurgulanmış. 
Şiirin her bir mısrasında devletin nasıl yö-
netilmesi gerektiği adabınca vurgulanmış-
tır. Şiir sırlarla doludur, çözmesini bilene.
 Aşığın sazında yükselen nağme, hat-
tatın yazılarının süsü olmuş şiir. Bir şiirin 
peşine düşmüş, bir peri suret görünmüş şa-
irin gönül gözüne. Dedem Korkut’un kopu-
zundan yükselen dua olmuş şiir “ Gölge-
lice kaba ağacın kesilmesin Hanım hey!.”

 İnsan madde kadar mana âlemine de 
yolculuğa ihtiyaç duyar. Mana âlemine yapı-
lan yolculuğun anahtarı şiirdir. Sevdaların 
yuvalandığı yerde şiir bekleyendir her zaman. 
Şiir sanatın özüdür. Müziğin paylaşılmazı, res-
minse çok yakın dostudur görmesini bilene.
 Hepimizin bir şiiri vardır. Kimi şiir söy-
lenmiş kimisi yazılmış. Belki bir kitabın sayfa-
larında yer almış, belki bir sıranın, ağacın üs-
tüne kazınmış, belki de yel almış sel götürmüş. 
Bazen de şiir duyguların tazyikinde göz pınar-
larında süzülmüş gözyaşlarıyla okyanuslara 
karışmış, istiridyenin içinde değer bulmuş.
 Sanat olarak değer bulmuş, millet ola-
rak varoluşu haykırmış,  övmüş, yermiş ama 
boğazımızda düğümlenen söyleyemediklerimi-
zi söylemiş şiir. Bir kalem kaşlının bir ceylan 
sekişlinin adı olmuştur şiir. Haykırmak istediği-
miz ama haykıramadığımız duyguların özgür-
lüğü, yakarışlarımızın sessizliği olmuştur şiir.
 Siz içinizdeki ve size ait olan şiiri dü-
şündünüz mü?

Şi
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e
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ş

Bahtişen KAYA
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni 
Batıkent Şevket Evliyagil M.T.A.L.
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 Hoşgörü; başkalarının iyi yönlerini 
görmeye çalışmak, başkalarına değer ver-
mek, onlara sevgi ve saygı ile yaklaşmaktır. 
Hoşgörüye verilebilecek en iyi örnek ise eş-
siz yaşamıyla ünlü düşünür ‘’Mevlâna’’dır.

       Mevlâna, örnek kişiliğiyle yüzyıllar 
öncesinden bugünü aydınlatan bir değer-
dir. Herkese hoşgörü ile yaklaşan ve başka-
larına da her zaman saygı duyan bir kişi-
dir. Mevlâna düşüncelerini kimi zaman şiir, 
kimi zaman düz yazı, kimi zaman da konuş-
ma yoluyla insanlara anlatmıştır. Şiirlerin-
de ve yazılarında doğadan esinlenmiş, yap-
tığı gözlemlerini eserlerine de yansıtmıştır.

        Yüce insan bununla da kalmamış, yüz-
yıllar boyunca konuşulacak olan, kulaktan 
kulağa yayılacak, herkesçe paylaşılacak özlü 
sözler söylemiştir. Bunların en bilinenleri gü-
nümüzde ‘’Mevlâna’nın Yedi Öğüdü’’ olarak 
geçer. Bu öğütlerden bazıları insanı eleştirir, 
bazıları ise insanın yapması gereken davranış-
ları belirterek bizlere yol gösterir. Yüzyıllar ön-
cesinden söylediği bu sözler, onun, insanoğlunu 
ne kadar iyi gözlemlediğinin bir göstergesidir.
        
 Bu öğütlerden biri de “Ya olduğun 
gibi görün, ya göründüğün gibi ol” ilkesidir.. 
Mevlâna bu sözünde aslında biz insanı kesin 
bir dille eleştirmiştir. Hayattaki duruşumuz 

için bizi uyarmıştır. Bu öğüdünde bize ken-
di özelliklerimizi saklamamamız gerektiğini, 
kendimizde bulunmayan özellikleri de sanki 
kendimizde varmış gibi göstermemiz gerek-
tiğini söylüyor. Aslında günümüzde bunu her 
insan yapıyor. Ya sevmediği bir özelliğini sak-
lıyor, ya da hiç yapmadığı bir şeyi sanki sü-
rekli yapıyormuş gibi insanları kandırıyor.

         Mevlâna’nın sözlerinden ve davranış-
larından onun kişiliğini anlamak mümkündür. 
O, Allah aşkı ile yanıp tutuşan nadide bir kişi-
dir. Hayatında bencillik gibi kötü huylara ver 
vermeyen, her zaman iyiden, doğrudan yana 
olan biridir.

           Mevlâna bu sözleri, yüzyıllar öncesinde 
söyledi. Bu sözü söylerken, belki de o zaman-
daki insanların davranışlarından etkilendi. 
Ama biz hala değişmedik ve değişmeyi de dü-
şünmüyoruz. Biz insanoğlu olarak hiç kimsenin 
düşüncelerini önemsemiyor, kendi düşüncele-
rimizi doğru sayıyor ve bencillikte birbirimiz-
le yarışıyoruz. Ama biz böyle yaparak sadece 
kendimizi yozlaştırmıyor, bir taraftan da büyük 
düşünür Mevlâna’nın kemiklerini sızlatıyoruz. 
Kendimizi hiç değiştirmeyerek hatta giderek ge-
rileyerek ona mezarında bile huzur vermiyoruz.

   ‘‘Bu öğütlerden biri de “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” 
ilkesidir. Mevlâna bu sözünde aslında biz insanı kesin bir dille eleştirmiştir.
 Hayattaki duruşumuz için bizi uyarmıştır.

Sude KAVİLCİOĞLU
Özel Onur Ortaokulu 6/B52 53
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MANEVİ 
MİMARIMIZ 

AHMET YESEVÎ

 2016 yılının Ahmet Yesevî Yılı ilan edilmesi nedeniyle, Ankara İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün açmış olduğu “Ahmet Yesevi’yi Bir de Sen Anlat” konulu kompozisyon 

yarışmasında Yenimahalle İlçe 1.’si

 ‘‘  Güzel Türkistan’ın ulu pir-i, bilge aksakallısı Ahmet Yesevî,  Türk 
milletine kendi çağında adeta bir kandil olmuş, yolunu aydınlatmıştır. Onun 
kurduğu kutlu dergâhlarda, Alplik şuuru erenlik ile harmanlaştırılmış, Anado-
lu’yu “Türkiye” yapacak dava adamları, gönül insanları o ocaklarda pişmiş 
ve emellerine muvaffak olmuşlardır. 

 Horasan erenlerinden nesilden 
nesile gönüllere akan bir derviş, Ahmet Ye-
sevî.  Tasavvuf dünyasının da -olmazsa ol-
maz- meydanlarından biri, çorak gönüllerin 
aydınlatıcısı Ahmet Yesevî. Yalnızca,  ölümünün 
1166 Türkistan olduğu bilinen Ahmet Yesevî.

           Yahya Kemal Beyatlı’nın “Şu Ah-
met Yesevi kim? Bir araştırın, göreceksi-
niz... Bizim milliyetimizi asıl onda bulacak-
sınız” dediği, Türkistan’dan çıkıp, akın akın 
Anadolu’ya gelişimizde atalarımıza alplilk 
eden bir gönül adamı, derviş Ahmet Yesevî. 

           Arkasından gelen orduya manevi ön-
derlik yapmakla kalmayan bu gazi derviş, 
kahramanlıklar göstermekle birlikte ordu-
ya da büyük bir moral veren efsanevi insan. 

           Türk Dünyası’nın en büyük mürşit-
lerinden, pîrlerin pîri Hoca Ahmed Yesevî’nin 
öğrettiği yol, kalp ile amel etmek, yani gönül 
âleminin gözünü açmaktır. Bir yandan İslâm 
şeriat hükümlerini, tasavvuf esaslarını, tarikat 
adap ve erkânını öğretmeğe çalışırken, bir yan-
dan da İslâmiyet’i Türklere sevdirmeyi, Ehl-i 
Beyt akidesini yaymak ve yerleştirmeyi kendi-
ne amaç edinen Yesevi. İslâm dininin en güzel 
temsilcisi, insanlar üzerinde oluşturduğu  etkiy-
le orduların yapamayacağı asıl fethi, yani gö-
nül fethini, gerçekleştiren derviş Ahmet Yesevi.

           Güzel Türkistan’ın ulu pir-i, bilge aksakal-
lısı Ahmet Yesevî,  Türk milletine kendi çağında 
adeta bir kandil olmuş, yolunu aydınlatmıştır. 
Onun kurduğu kutlu dergâhlarda, Alplik şuuru 
erenlik ile harmanlaştırılmış, Anadolu’yu “Tür-
kiye” yapacak dava adamları, gönül insanları 
o ocaklarda pişmiş ve emellerine muvaffak ol-
muşlardır. O, âlimliğin en güzide örneklerinden 
birini sunmuş, köşesine çekilip oturmaktan ziya-
de, aldığı ilahi feyzlerini milletine aktarmaktan 
bir an geri durmamıştır. Günümüzde dahi verile-
meyen eğitim anlayışını, çağına hâkim kılmıştır. 

           

Arapça ya da Farsçayı değil, Türk
çeyi seçerek Divan-ı Hikmet adı ile kitaplaş-
tırdığı, öğütleriyle, döneminin eşsiz eserle-
rinden birini sunmuştur bizlere. Adı güzel, 
kendi güzel peygamberimiz Hazreti Muham-
med’in, 63 yaşında vefat etmesinden ötü-
rü,  “O bu kadar yıl gün yüzü gördü, bana 
da 63’ten fazla dünyayı görmek zehirdir’’ di-
yerek, yerin altında son demlerini yaşadı. Al-
lah aşkını, peygamber sevdasını iliklerine ka-
dar yaşayan Hoca Ahmet Yesevî’nin kurduğu 
dergâhları, yüzyılımıza kadar da taşınmıştır.

           Selefîlik gibi İslam dışı unsurlardan ta-
rih boyunca milletimiz uzak kalabilmişse, Vah-
hâbilik gibi bidatlara sapmadan, “temiz Müs-
lümanlar” olarak kalabilmiş isek, bilelim ki 
Hoca Ahmet Yesevî’ler, sayesindedir. Onların, 
kutlu Peygamberimizin yolundan, öğütlerin-
den ayrılmadan, yüce kitabımız Kur-an’ı Ke-
rim’den sapmadan, aklı din ile içselleştirerek 
İslamiyet’e kattıkları yorum iledir. Yesevî öm-
rünün son yarısını yeraltında, dış dünyaya ka-
palı, bir içekapanış-inziva dönemi yaşamıştır.

 Bu gerçek, Yesevî’nin biyografi sinin 
temel özelliğidir. Babası son nefesinde Gevher 
Şehnaz ismindeki kızına:

           “Ey benim kızım! Kardeşin bu dün-
yaya ender gönderilen mübarek bir kişi ola-
caktır. Ona göz kulak ol. Benim dergâhımda, 
bağlı bir sofra durur. Ahmet o sofrayı kendi 
başına açtığı zaman onun cihan mülkünde 
görünme vaktinin geldiğini bilmelisin. Zama-
nı gelmeyince, bu sırrı kimseye açma.” dedi.

            Bilge aksakalların, ulu kocamışların ilmi 
ve duası milletimizin üstünden eksik olmasın. 
Allah, o dostlarının hürmetine bütün ümmetimi-
zi, yurtlarını, cümle İslam coğrafyasını korusun 
kollasın. Haksızlıkların, batılın hâkim olduğu 
dünyayı yine Türk ile aydınlatmayı nasip eylesin. 
 
 Hoca Ahmet Yesevî yılında, bu yüksek 
şahsiyete bir kez daha şükranlarımızla....

Onur AKBAL 
Yenimahalle M.T.A.L. 12/B
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Yaradan Rabbinin adıyla oku!
O insanı “alâk”tan yarattı.

OKU! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

     Ey bilmediği kendisine öğretilmiş kişi, geriye kalan bilmediklerini de öğren ve dört-
nala kalk artık cehaletin üzerine. Cehaletin üzerine şahla; dünyaya gözlerini yeni aç-
mış bir bebek, koşmayı yeni öğrenip özgürlüğün tadını henüz varmış bir tay heyecanıyla.
    Oku, hayır okuyalım, zamanı gelmişken zamanı geçmeden okuyalım. 
Ben okumaya esnaf tabelalarıyla başladım belki sen Alican serisiyle… Kimi klav-
ye tuşları kimi de bilgisayar oyunlarıyla başladı. Hepimiz başladık sonuçta, tutun-
duk bu ipe bir kere. Aslında bilmeden okumuştuk daha birkaç aylıkken; ellerimizi hava-
ya kaldırarak, kenetleyerek birbirine anlamaya çalışarak, kendimizi okumaya başlamıştık.
     Ya da 2 yaşına geldiğimizde anne-babamıza soru sorarak okumaya başladık hayatı. Bu 
yüzden onlar ilk kitaplarımızdı, kapakları güzel, üslupları yumuşacık, tecrübe kokan kitaplar, bize 
yeni kitapları okumayı öğreten kitaplar.
     Ve kitapların en güzeli, 14 asır boyunca her gün güzelliğinden bir şey kaybetme-
yen ama yavaş yavaş okurlarını kaybeden. Daha çok yükseğe kaldırılıyor her geçen gün 
yüreklere indirilmesi gerekirken. Ondan uzaklaştıkça kapılıyoruz dünyanın girdabına. 
Oysa o Kuran, o girdabın kurtarıcısıdır. Nurdur karanlık dünyamıza, kapakları ışıl ışıldır.

OKU!

   ‘‘Birbirine bağlı kopamaz düğüm gibi kâinat… Çözmeden ama ayrı ayrı 
okumak her birini. Her biri için tefekkür etmek, bir hayranlık bir şükür göndermek 
semaya ellerini açıp.

    Okumayı yaşamakla birlikte yürütüyoruz aslında. Gün gün okuyup hayatı, sayfa sayfa ya-
şıyoruz kitapları. Öylesine uyumlu, akıcı, güzel bir kitap evren. Yazarı tarifsiz ya da yazar eserin-
de öylesine bariz, arif olana. Bunu Allah’tan başkası yapmış olamaz.
     Bu yüzden Kuran kadar, kitaplar kadar evreni de okumalıyız. Biz başta heceleyerek olsa 
da, hakkıyla okuyanın kurdelesi Cennetmiş gibi okumalıyız. Sonbaharı kışı takvimlerden değil; 
yere düşen yapraklardan, narin inen kar tanelerinden okumalı.
    Barışı beyaz bir güvercinden bir zeytin dalından daha iyi anlatacak ilişkiler kurmalıyız. 
İnsanlarla, çevreyle, bütün canlılarla hatta kendimizle… Önce kendimizle… Aynaya bakmadan 
da görebilmeliyiz kendimizi. Yakamızı paçamızı düzeltebildiğimiz gibi ayna karşısında; İslam’ın, 
Kuran’ın nurunda aydınlığında  belirmiş ruhumuzu okuyup düzeltmeliyiz. Bir dünya barışı gibi 
olmalı kendinizle olan ilişkiniz.
    Savaşı da… Her ne kadar kara kaplı olsa da, ağır gelecek kurgularla dolu bir roman gibi zor 
gelse de okuması zihinlerimize; inadına okumalıyız onu birincil kaynaklardan. Savaşı  anne-babasını 
kaybetmiş, okul yaşlarını yeni yeni umutsuzca yürüyen, yüzünün sol tarafını şarapnel parçaları yara-
lamış; bomba sesleriyle büyüyen, korkudan ışıldamış çocuğun gözlerinde okumalı. Ama basitçe değil 
altını çizerek, notlar çıkartarak, bütün tonlama ve imlalarıyla okunmalı savaş o masum gözlerden.
 Her satırı birbirinden güzel, her sayfasını okumak öylesine zevkli yaşamın. Ve imtihan için 
yaratılan ölüm ve hayat birbirine geçmiş çok güçlü bir sanat aslında. Bu sanatın her zerresi bir 
istiridyenin özenle koruduğu incisi gibi değerli.
    Okumak ve yaşamak. Hayatı bazen karanlık, bazen şeffaf, bazen rengârenk yaşamak. Kır-
mızın tonlarını gün batımından okumak, maviyi gök kubbeden okumak; dergiye, kitaba, gazeteye 
ihtiyaç duymadan beyazın safl ığını okumak bulutlarda.
    Birbirine bağlı kopamaz düğüm gibi kâinat… Çözmeden ama ayrı ayrı okumak her birini. 
Her biri için tefekkür etmek, bir hayranlık bir şükür göndermek semaya ellerini açıp.
    Okumak için doğmuşçasına okumak. Sırayı marangoz, çocuğu anne, ekmeği fırıncı, suyu 
balık gibi okumak; kıymet vererek, okumaya değer görerek. Kuşbakışı okumak hayatı ama yukarı-
dan bakmamak hiç kimseye...

SELAM OLSUN
En güzel okuyanlara,
Rabbin öğrettiği gibi okuyanlara.
Selam aciz kullardan  Firdevs Cennetlerine olsun.
SELAM OLSUN,
Ateşi gül bahçesi gibi okuyan İbrahim’e
Hastalığı cennet biletiymiş gibi gören Eyyüb’e 
Zindanı, kuyuyu Mısır sarayına taşıyan Yusuf’a ,
Kuranı üzerine giymişçesine yaşayan Muhammed’e
Selam olsun.

    OKU! Rabbin adıyla. Rabbin adına her okuduğunu yaşadığını ona bağlayarak. Hakkıyla 
oku sana verilen kitabı. Rabbimizden ilk emir bu bize.
    Ve şöyle de bir nasihat okuyan ve yaşayan bir kişiden:

OKU! ŞAYET SANA BİR HİSLİ YÜREK LAZIMSA
OKU! ONU YAZDIM BİR ÇİFT SÖZ YAZDIMSA

Zeynep AYDOĞAN
Demetevler Kız A.İ.H.L. 11/A

D E N E M E

56 57



Ben ötelerden sıyrılan
Göklerin sevda hamalı
Ben kulluğun sırrını koparıp
Taşıyan anneliğe
Avucumda bir neslin…
Ben korkusuz mazlum bekçisi

İnleyen çocukların sesini duyuyorum
Duyuyorum gök parçalanıyor
Göz kapaklarıma sığınmış savaş yetimleri
Yükseldikçe çığlıkları
İnatla yağdıkça bombalar
Kan akıyor gözlerimden
Ateş damlıyor yanaklarıma

Uykularımı bölüyor taş yürekli adam
Sırtımda hayatın kardeş yükleri
Ve ben fi krimin uslanmaz kaygısıyla
Koca bir dünyanın yükünü çekiyorum

Uyanıyorum
Bana emanet uykuları bebeklerin
Uyanıyorum
Bileğimde zamanın hürriyet kelepçesi
İnsan topluluklarına vaat silsilesi

İşte ben
Kilitli zincirleri kırıp
Ağlayan yüreklere koştum
Kanayan bileklerimle
O an başımı kaldırıp
Uzattım ellerimi
Arzı önümde diz çöktürüp
Yüklendim gökleri

Şimdi asıl hürriyet 
Yalnız “hakikate esaret”
Yalnız merhamet
Yalnız riyasız kulluk!
Varoluşun gayesi
Bitmeyen sorumluluk

SEVDA HAMALI

Ş İ İ R

Sevde Nur YEŞİL
Tevfik İleri A.İ.H.L. 11/C

Değer Ödülleri Şiir Yazma Yarışması Lise Kategorisi Ankara 1.si

Ateş damlıyor yanaklarıma
Uykularımı bölüyor taş yürekli adam
Sırtımda hayatın kardeş yükleri
Ve ben fi krimin uslanmaz kaygısıyla
Koca bir dünyanın yükünü çekiyorum

Uyanıyorum
Bana emanet uykuları bebeklerin
Uyanıyorum
Bileğimde zamanın hürriyet kelepçesi
İnsan topluluklarına vaat silsilesi

İşte ben

Berfin Bektaş  
Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi 9/B

Ş İ İ R
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Duyguların fırtınasında kaybolan  sözlerimi ,
Mısralarımda yakaladığım bir andan ‘Merhaba’.
Sadece rüzgara   izin veriyorum.
Usul usul  her telinden geçiyor saçlarımın,
Odamın  penceresinden  süzülüp gelerek.
İçimin en içlerinden bir nota kopuyor;
Dudaklarım sessiz, kalbim konuşuyor.
Gözlerim kapalı , sessizliğimde kaybolurken,
Dinliyorum o ritmi de .
Uykusuzluğumun hesabını soruyorum  geceye !
Güneşi çekiyorum bu yana :’Niye doğuyorsun’ diye
Ay desen, bıkmış benden ;
Her an yanımda isteyişim nedeninden.
Ey güzel sevgili, açma arayı daha.
Gel senin fırtınanda kaybolup sende susayım.
Seni susadım.
Sana bakayım da yazayım şiirlerimi, mısralarımı,
Rüzgarla beraber dolaşsın saçlarımda ellerin .
Sessizliğimi bozan o nota, o çığlık,
Senin dudaklarından süzülüp gelsin.
Beraber uyuyacaksam sesinle, seninle;
Tek derdim uykusuzluğum olsun. 

TEK DERDİM
 UYKUSUZLUĞUM    



DEDEME, NİNEME 
MEKTUP

M    E K T    U    P

2016 Dedeme, Nineme Mektup Yazma Yarışması Ankara 3.sü

 ‘‘ Gölgelerinde hayat bulduğum Ninem, mektup yazmayı bıraktı benim 
neslim. Eller kalem tutmaktan çekinir. Parmaklarımızın ucunda yalancı bir 
dünya var ki görsen şaşırırdın. İlk gençlik yıllarında yaşanan heyecanların 
sayfalar dolusu sevgiyle yazıldığı duygu dolu masum mektuplar. Arkadaşlarla 
paylaşılan duygular, şiirler, sırlar... 

 
 Yüreğimin Yolculuklarına Tanık Ninem,

           Bu mektubu, seni unuttuğumuz yılları hatırlatmak için kendi neslime yazıyorum. Çağın 
hoyrat zorlamasıyla şekilden şekle girdiğimiz şu günlerde buna çok ihtiyacımız var.

           Yüreğimin yıllarına senet Ninem, değişim, hayatımızın her yerinde. Giyim kuşamdan tut ye-
meden içmeye. Son sürat değişiyor her şey. Eğer değişim sizden uzaklaşmaksa, buna itirazım var. 
Sizden farklı olmaya niyetlendiyse oya tutmamış ellerimiz; sizin manevi mirasınıza uykudaysa göz-
lerimiz, zihnimiz ve yüreğimiz, itirazım var buna. Sizler ilmek ilmek sevgiyi dokudunuz kültürü-
müze, arşın arşın kötülükleri kestiniz geleceğe açılan kapılarımızın eşiğinden, terazilerinizde hata 
olmadı, şaşmadı pusulanız yanlış yollara. Bize biz olmanın nakışlarını bıraktınız çarşaf çarşaf.
 Ömrümün bitmeyen güftesi Ninem, Hayat size zordu. Bulaşıklarınızı, çamaşırlarınızı nasırlı 
ellerinizden alan makinalarınız yoktu. Yoktu, beş dakikada evinizi süpüren makineleriniz; ama israfınız 
da yoktu. Yoktu, mal mülk sevdanız. Bir “ modernleşme “türküsü tutturduk. Dilimize yerleştirdiğimiz 
bu garip sözcüğün etrafında yılarca dönüp durduk. “Bir dostum, bir de postum olsa yeter”lerden” On-
dan da olsun, bundan da olsun, şundan da olsun “ lara döndük. Kendimiz dışımda her şeye döndük.
  Milletimin göçlerine yolcu Ninem, tarih bizi yazarken bu günleri hesaba katmadı. De-
dem Korkut’un sözü kulağımızdan düştü. ”El olma, elin olma, elden olma. El olan, elin olan, 
elini de kolunu da, vatanını bayrağını, dinini, namusunu ve dahi devletini kaybeder.” Bin yıl-
lık destandır bu söz bize! Bugün unutulmuş olsak da bağırır durur abideler yüzyıllar öncesinden.
           Gölgelerinde hayat bulduğum Ninem, mektup yazmayı bıraktı benim neslim. Eller kalem tut-
maktan çekinir. Parmaklarımızın ucunda yalancı bir dünya var ki görsen şaşırırdın. İlk gençlik yılla-
rında yaşanan heyecanların sayfalar dolusu sevgiyle yazıldığı duygu dolu masum mektuplar. Arkadaş-
larla paylaşılan duygular, şiirler, sırlar... İletişimin ve teknolojinin en hızlı olduğu nesildeyiz. Bilim ve 
teknoloji sayesinde çabuk ulaşıyoruz her şeye. Ancak bu teknoloji maalesef insanları her şeyden uzak-
laştırdı. Oysaki sizde öyle miydi?  Kitap okuyan kitabı, dost gibi gören bir nesildiniz. Ailece yapılan 
sohbetler bitti. Bu kandırmaca dost sohbetlerimizi yarıda bıraktı. Çocuklarımız çelikçomağı bırakalı so-
kaklarda yalnız arabaların gürültüsü kaldı. Bir de biz kaldık sizin hatıralarınızla yaşamaya çalışan.
   Pamuk ellerinden öpülesi Ninem, siz ki tıpkı bir zincirin halkaları misali kültürümüzü de-
vam ettirirken. Buram buram emek kokan işlemeleriniz, elişleriniz şimdi hafızalarımızdan silindi.
  Kokusuna hasret kaldığım Ninem, manevi değerler değişirken insanlığımızda değişti. İnsanların 
yalanlarına bir kulak versen bize kızarsın, haklısın bende kızıyorum. Yarım kalan hikâyeyiz artık sizinle ayrı 
yollara yürüyoruz. Size olan hasretimi sanki bir kitap gibi bugün insanlığa olan kırgınlığımı rafa kaldırdım, 
umudumu alıyorum avuçlarımın arasına, ona sığınıyorum. Cümlelerimi kısalttım, kelimelerim buruk... Nasi-
hatlerini özlediğim Ninem, eskiden kulak ardı ettiğimiz ama şimdi özlemle aradığımız nasihatlerine muhtacız.
 Yüreğimin Yolculuklarına Tanık Ninem, mektubuma son vermeden bir güvercin sevda-
sı düşsün satırlarıma. Sizin ak pak güvercinleriniz umut dolu bereket dolu… Biz el olma, elin 
olma sevdasından vazgeçer miyiz? Sizin güvercinler bizim turkuaz semalarda baş gösterir mi? 
 Ey asırlık çınar Ninem,  Biz “biz”  olana kadar durmak yok. Bir şahit de bu mektup olsun yeminimi-
ze. Bir mum tutuştuysa, bu milyonlara ulaşana kadar durmak yok. Onların olsun “Modernlik” denilen illet. 
Bizde kalsın azim ve çalışma. Onların olsun alma hırsı, bizde kalsın “Komşu komşunun külüne muhtaçtır”
 Yokluğuna hasret kaldığım pamuk Ninem, emek dolu yorgun ellerinden duana muhtaç oldu-
ğumu belirterek öperim.

Sümeyye PETEK 
Yakacık Anadolu Lisesi 11/A60 61



 Sarajevo-2009

     Bosna’da Michaelmas yazı denilen pastırma 
sıcakları, sonbaharda yazı yaşatmaya devam 
ediyordu.  Ağaçlar renkli, solgun yapraklarını 
toprak yollara, kırmızı çatılara, çocuk parkla-
rına, bu sıcakları fırsat bilip birkaç çiçek daha 
açmaya çalışan bahçelere ve hızını artırma-
ya başlamış nehrin boz çehresine dağıtıyordu.

     Halil Hacıya,  her zaman tefekkürle izle-
diği bu manzarayı görmüyordu bile. Kavak 
dallarıyla gölgelenmiş toprak yoldan evine 
doğru yürümeye devam etti.  Sıcak bunaltmış; 
sırtından akan ter, başından ince bir şekilde sı-
zan kan onu ağırlaştırmıştı.  İlerleyen yaşına 
rağmen baston kullanmamakta inat ediyordu 
ya bugün pişman olmuştu. Halini hiçbir tanı-
dık görmesin diye arka sokaklardan dolaştığı 
için evin yolunu iyice uzatmıştı.  Evden çık-
tığına da yolu uzattığına da hayıfl anıyor, of-
layıp pufl adıkça nefesi daha da sıkışıyordu.
 
      Nihayet evinin güneşte parlayan kırmızı 
çatısı göründü.  Her nefes alışında evi biraz 
daha yükseliyordu gözünde. Sonrasında bahçe-
nin alçak duvarlarını gördü ve“Şükür!” dedi, 
soluklandı. Hafi fçe esen bir sonbahar rüzgâ-
rı, başından akan kanı da sırtından akan teri 
de kuruttu. Kuruttu kurutmasına da başının 
ağrısı da enikonu şiddetlendi. Nasıl da acıma-
dan vurmuşlardı? Üzüntü ve pişmanlık yerleş-
ti kalbine… “Azıcık aşa kanaat edecek bu işe 
kalkışmayacaktık” diye düşünmeye devam etti.
 
     Gençliğini hatırladı. Bu yolları sırtın-
da kalaslar, kiremit ve tuğlalarla hızla çı-
kar, hanımının getirdiği soğuk gül şerbetini 
içtikten sonra işine devam ederdi. Bu küçük 
evi hanımı ile beraber yapmışlar, hayata da 
birlikte burada göğüs germişlerdi. Hanımı-
nı hatırlayınca yüzüne yayılan tebessüm, ağ-
rılarının da üzüntülerinin de üstüne serildi.

     Neden sonra “Dinlenme zamanı değil, kim-
se görmeden kendini çatının altına at Hacıya!” 
dedi kendi kendine… Telkininden güç alan ba-

cakları, düzleşen yolda hızlanıp emrine uydu. 
Titreyen elleriyle açtığı kapısından içeri girer 
girmez eski kadife koltuğun üstüne bırakıverdi 
kendini. Aynı anda gözyaşları da ipini kopa-
ran kısraklar gibi doludizgin akmaya başladı. 
“Ne işin var senin bu ihtiyar halinle a sersem!” 
diye ağladı ağladı. Ağladıkça hüznü daha da 
artıyordu. Yıllar var ki bu kadar ağlamamıştı.
 
     Savaşta Aliya ile ağladıkları o günden 
sonra bu kadar gözyaşı döktüğünü hatırla-
mıyordu. Büyük katliamı haber aldığı gün o 
heybetli, güçlü komutan,  nasıl da müşfi k bir 
gönle sahip olduğunu gözyaşlarıyla göstermişti. 

     Onunla tanışıklıkları gençlik yıllarına da-
yanırdı. Genç Müslümanlar Hareketi’ne ka-
tıldığında tanıştığı Aliya’nın verdiği kitap-
ları okur, onun sohbetlerini dinlerdi. O ve 
arkadaşları hapse atıldığında çok üzülmüş, ser-
best kaldığı için kendisini suçlu dahi görmüştü. 

     Aliya’nın başkanlığını hep desteklemiş, onun 
ordusunda savaşmaktan onur duymuştu. Katli-
amda kaybettiği oğluna ve diğer şehitlere be-
raber ağlamışlardı. Tüm bunlardan sonra gazi 
olarak savaştan çıkışına sevinemiyordu. Yal-
nız yaşamak zordu. Acıları hatırlamak, onları 
kimse ile paylaşamamak; bir kuru somun ve 
acı kahveyle yutmaya çalışmak daha da zordu.
 
     Camide sohbet ettiği birkaç ahbap dışın-
da kimsesi yoktu. Tek başına yaşadığı evin-
de eski bir koltuk, yaz kış kaldırmadığı gümüş 

GAZİ HACIYA 

 ‘‘ Evinin önündeki toprak tek eğlencesiydi. Orada güzel çiçekler yetişti-
rir, onlarla neşelenirdi. Hastaneye gitmez, annesinden öğrendiği şifalı bitkilerle 
ilacını yapar, kimseye muhtaç olmazdı. Komşuları, acı kahve ve kuru somunla 
yıllarca nasıl yaşadığına hayret ederdi. Kurban Bayramı’nda getirilen etleri 
“Bana dokunuyor, siz onu yetimlere verin.” diye geri çevirirdi. Gazi maaşı diye 
verdikleri üç kuruş kendine yetiyordu. Yetiyordu yetmesine ama artmıyordu.
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renkli bir soba, boyası dökülmüş bir sehpada 
küçük bir televizyon, bir tarafı lime lime dö-
külmüş antika bir kilim, iki cezve, bakır ten-
cere, iki üç plastik tabak ve ufak bir ocaktan 
oluşan eşyadan başka bir şeyi bulunmuyordu.
 
     Evinin önündeki toprak tek eğlencesiydi. 
Orada güzel çiçekler yetiştirir, onlarla neşele-
nirdi. Hastaneye gitmez, annesinden öğrendiği 
şifalı bitkilerle ilacını yapar, kimseye muhtaç 
olmazdı. Komşuları, acı kahve ve kuru somunla 
yıllarca nasıl yaşadığına hayret ederdi. Kurban 
Bayramı’nda getirilen etleri “Bana dokunuyor, 
siz onu yetimlere verin.” diye geri çevirirdi. 
Gazi maaşı diye verdikleri üç kuruş kendine ye-
tiyordu. Yetiyordu yetmesine ama artmıyordu.

      Halil Hacıya’nın dünyada bir tek muradı 
vardı, o da Hacc’a gitmekti. Genç kızların beyaz 
gelinliklere hayran olmaları gibi, Halil Hacıya 
da beyaz ihramlı bir hacı gördüğünde parılda-
yan gözlerle seyrederdi. Hacı arkadaşlarının 
anılarını yarı imrenme yarı kıskançlıkla dinler, 
oralara gitme arzusu arttıkça yerinde duramaz 
olurdu. Yıllardır duyduğu bu arzu öyle derindi 
ki arkadaşları ve komşuları ona Hacıya lakabı-
nı takmışlardı. Halil Hacıya da bu sıfatı bir gün 
gerçek manada taşımayı umarak tebessüm eder-
di. Fakat ne acı ki savaştan bu yana, gazi maa-
şından, kahve somun parasını ayırarak, biriktir-
diği para hiç çoğalmıyor; bırakın Hac parasını 
ihramla bir kat elbise parasını dahi bulmuyordu.

      Halil Hacıya’nın bu gün gittiğine bin piş-
man olduğu yer ise Başçarşı idi. Özlemini çek-
tiği Gazi Hüsrev Bey Camii’nde namaz kılma-
ya yahut çıkışta Moriça Handa bir acı kahve 
içmeye değil,  eylem yapmaya gitmişti oraya. 
Evet! Birkaç eski arkadaşının aklına uymuş, 
zaten dertli olan başına bir dert daha açmıştı.

      “Bu yaşta senin ne işin var a sersem!”diye 
yeniden hayıfl andı. Hayıfl andıkça ağladı…

     Neden sonra eski televizyonun düğmesine 
bastı. Haber saati başlamıştı:

     “Maaşlarının yetersizliğinden şikayet eden 
yüze yakın gazi bu gün Başçarşı’da gösteri 
yaptı. Bu gösterilere polisin yanıtı sert oldu.”

     Haberini dinlerken polisin tartakladığı ki-
şiler arasında kendisini de gördü. Allah’tan 
yüzü tam görünmemişti. Amaçları gazi maaş-
larını yürüyüş yaparak protesto etmekti. Ancak 
henüz yürüyüş yeni başlamıştı ki polisler ara-
larına karışarak kalabalığı acımasızca dağıttı.

     Hemen sonra kamera, darp edilen genç ga-
zilerden birinin üzerine odaklandı. Gazi kolsuz 
yenini savurarak polisin elinden kurtulmaya 
çalışıyor,  “Yazıklar olsun!” diye bağırıyordu. 
Sonra fırsatını bulan uyanık bir spikerin mik-
rofon uzattığı arkadaşı ve can dostu Mirza’yı 
gördü. Ağlamaklı bir sesle şunları söylüyordu: 

     -Savaştan sonra, nasıl olduğu anlaşılmayan, 
birçok zengin türedi. Bunların hesabı sorulmadı. 
Bizse açlıkla cebelleşiyoruz. Gazi maaşı, sadece 
karnımızı doyursun başka bir şey istemeyiz. Zaten 
çalışacak durumda olsak onu da istemezdik ya…

     Daha fazla dayanamayan Halil Hacı-
ya televizyonu hızla kapadı. “Bu hükümetten 
ne beklenebilirdi ki… Aliya öldükten sonra 
bize layık bir lider gelmedi.” diye düşündü.

     “O kahraman adam dahi terki dünya 
eylemişti. Ben ne için yaşayayım.” diye karam-
sarlığa dalarken “Tevbe Allah’ım, affet beni!” 

diye yüksek sesle niyaz etti. Sonra bahçedeki 
çeşmesinde gözyaşlarını, boynuna doğru aka-
rak kuruyan kanı temizledi; abdest aldı.  İkindi 
namazını kıldıktan sonra şöyle dua etti:

     “Allah’ım sen bu aciz ihtiyarın duasını geri 
çevirme! Bana Kâbe’yi göster, sonra canımı al!  
Eğer nasip olmaz ise, Sen bu arzu ile yanan 
kalbimi,  Hacc’ını eda edenlerle berabermiş 
gibi al!”
…………

     Sabah ezanı ile uyanan Mirza, yavaşça ya-
tağından kalktı. Hava sıcak olduğu için evden 
hemen çıkıp Sünbül Camii’nin çeşmesinde ab-
destini almak üzere yola koyuldu. Ezan sesiy-
le zikre duran hayvanatın ve nebatatın sesine 
kulak verdi. Sümbüllerle çevrili olduğu için bu 
adı alan ahşap minareli, mahalle camisinin 
avlusunda bir şeyler arar gibi bakındı. Halil 
Hacıya henüz gelmemişti. Alaca karanlık için-
deki bahçede bir kez daha tecessüsle gezdirdi 
bakışlarını… Yoktu… İçerde herhalde diyerek 
‘besmele’ ile caminin ahşap oymalı kapısın-
dan içeri girdi. İmam gül kokuları serpmiş-
ti, içi açıldı. Safa durmuş ihtiyarlar arasında 
yine Halil Hacıya’yı aradı. Burada da yoktu…
     ”Hayırdır, o sabah namazını mutlaka cami-
de kılardı.” diye tasalanmaya başladı. Sonra 
kendi kendine teselli verircesine:

     ”Yaşlı adamlarız artık. Dünkü yorgunluktan 
sonra belki de uyuyakalmıştır.”

     Cemaatin en genci olan güzel sesli imamın 

“Allahü ekber!” tekbiriyle namaza durdu. Na-
mazda da aklına takılmasına engel olamadığı 
arkadaşı Halil Hacıya ile ilgili kötü düşüncele-
ri “ Estağfurullah!”  diyerek başından savdı.

     Güneş doğuncaya kadar arkadaşı Halil 
ile sohbet eder; karanlığın perde perde da-
ğılmasını, şehri çevreleyen tepelerin güneş-
le beraber yeşermesini, caminin minaresinde 
beliren rengârenk ışık oyunlarını, bahçedeki 
çeşmenin buz gibi suyunu, börtü böceği seyre 
dalarlardı. Birbirlerini yıllardır tanırlar, çok 
sever ve sık sık şakalaşırlardı. Onların şaka-
laşmaları, mahallenin en güzel seyirliği olmuş-
tu. Bir arada görüldükleri vakit, çoluk çocuk, 
genç ihtiyar tüm tanıdıklar etrafl arını sarardı. 

     Bu gün arkadaşı yoktu ya o da bekleyemez-
di. Beklese de bir zevk almazdı. Sahi ona ne 
olmuştu da gelmemişti. Merakından hızla kalk-
tı. En iyisi onu bir yoklamak olacaktı. Kadim 
dostu Halil’in evine doğru yürümeye başladı.

     Bir süre dış kapıyı çaldı, açan olmadı. Kal-
bi daha da hızlı atmaya başladı. Uzun süre 
çaldıktan sonra kilitli ahşap kapıyı bir iki yük-
lenme ile açtı. Avludaki birkaç güvercin kapı-
nın gürültüsüyle kaçıştılar. Bahçedeki çiçek-
ler daha bir solgun göründü gözüne… İç kapı 
kilitli değildi ama öyle bir gıcırtıyla açıldı ki 
seherin sessizliğinde acı bir çığlık duymuş 
gibi oldu. Mirza’nın kalbine bir ağırlık çöktü.

Hacer ÖZTÜRK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
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