


Sevgili Genç Sanat okuyucuları,

Nisan ayı, Tercüman gazetesinin yayım hayatına

başlaması (22 Nisan 1883) hasebiyle Türk dünyası

için büyük bir öneme sahiptir. Dönemin yoğun baskı-

larına rağmen hiç sansüre uğramaması ve 35 yıl boyunca

kesintisiz olarak devam etmesi şüphesiz büyük bir ba-

şarıdır. Bu başarının mimarı olan ve Türk dünyası için

hayatı boyunca hiç durmadan çalışan, ter döken İsmail

Bey Gaspıralı’yı ve onun fikirlerinin aynası olan Ter-

cüman gazetesini anmak bizim için gurur vericidir.

Bu ayki sayımıza Muhammed Polat’ın gerilim dozu

yüksek bir hikâyesiyle başlıyoruz. Ardından Ömer

Faruk Yazıcı’dan biri şişman, biri yaşlı, biri de kör olan

birbirinden farklı üç yaşlı kadının manzum hikâyesini

dinliyoruz. Merve Köken ise bizi Doğubayazıt’ın o

büyülü diyarlarına, İshak Paşa sarayına götürüyor. Ufuk

Aykol da İsmail Bey Gaspıralı’nın dil anlayışına ışık

tutuyor. Öyle ki “dilde birlik” ifadesine sıkıştırdığımız

Gaspıralı’yı ve Tercüman gazetesini yeni bir gözle,

tekrar okumamıza olanak sağlıyor. Mert Can Aksoy,

şairin bakışı açısı üzerine bir denemesi ile şiir bölü-

mümüzün kapılarını aralıyor. Yelda Nur Özer, Seçil

Yaman, Merve Taşdelen ve Can Yalçın şiirleriyle bu

ayki sayımızda yer alıyorlar. Kadın şairlerimizin bu sa-

yımızda çoğunlukta olması da dikkate değer bir nokta.

Selami Özkan ise mahallelerimizin unuttuğumuz eski

renklerini bize hatırlatıyor. Emirhan Kanık da zaman

kavramını sorgulayarak öyküsünde işliyor. Ali Oktay

Özbayrak, Latin Amerika rüzgârıyla bize genç öykü-

cülerin pusulasını gösteriyor. Neslihan Çelik ise geçti-

ğimiz günlerde kaybettiğimiz Türkolog Eralp Alışık

Hocamızın anısına kendisinin hayatını ve çalışmalarını

kaleme aldı. Nur Gültekin de Eralp Hocamıza yazmış

olduğu bir mektubu bizlerle paylaştı. Türkoloji alanına

yaptığı büyük katkılardan ötürü hocamıza şükranlarımızı

sunuyor ve Allah’tan kendisine rahmet diliyoruz. 

Son olarak bu sayımızda da geniş bir yelpazeye

ve farklı renklere sahibiz. Gün geçtikçe de bu renk-

lerimizin artacağını ümit ediyoruz. Keyifle okumanız

dileğiyle...  ❰
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E
limi, masanın üzerinde

duran telefona götür-

düm. Kimi arayacaktım

bilmiyordum fakat bu yakın

çevremden biri olmalıydı; ai-

lemden biri olmalıydı. Telefona

çıkan kişiye “Öleceğim galiba”

diyecektim. “Ne, ne! Ne diyor-

sun sen?! Nasıl yani?” gibi birbiri

ardına telaşla sıralanmış soruları

bölerek “Sebebini ben de bil-

miyorum; bana hiçbir şey sorma;

ortada hiçbir şey yok ama bana

öyle geliyor” diyecek ve telefonu

kapatacaktım. Telefonu kapatır

kapatmaz telefonum çalacak ve

ellerim titreyerek meşgule ala-

caktım. Ama ikinci aramada

gözyaşlarıyla telefonu açıp “Bil-

miyorum, bilmiyorum; galiba

şu an hiç iyi değilim. Korkmanı

gerektirecek bir durum yok.

Daha sonra görüşelim olur mu?”

diyecek ve karşımdakinin şefkat

dolu yalvarışlarına teselli söz-

cükleriyle karşılık verecektim…

Bir an durakladım ve kim-

senin bilmediği korkularımı an-

latmak için yapmayı düşündü-

ğüm şeyden vazgeçtim. Pence-

reden dışarı baktığımda siyah

paltolu adamın, evimin karşı-

sındaki kaldırımda sigara içtiğini

gördüm. Bir an hala buradayken

polisi aramam gerektiğini dü-

şündüm. Tam bundan da vaz-

geçecekken bir cesaret telefonun

tuş kilidini açmamı sağladı. Serçe

yakalamak için tuzak kurmuş

bir çocuğun ipi çekmek için en

uygun zamanı kollarken düşün-

düğü gibi “Bundan iyi fırsat ola-

maz” dedim. Bu adam o güne

kadar kendini tehlikeye atacak

kadar hem de benim onu açık

seçik görebileceğim bir yerde

hiç bu kadar uzun süre kalma-

mıştı. Siyah paltolu, daha sonra

kaldırıma gelişigüzel bırakılmış

taburelerden birine oturdu. Boş-

ları toplayan çaycıya bir şeyler

söyledikten sonra tedirgin ha-

reketlerle çay masasının üze-

rindeki gazeteye uzandı. Birkaç

sayfasını okumuş gibi yaptıktan

sonra gazeteyi yavaşça tekrar

masaya bıraktı. Arada bir, kal-

dığım apartmana genel bir bakış

attığını görebiliyordum. Muh-

temelen kaldığım katı henüz

tam olarak bilememesinden kay-

naklanan bu muğlak bakışların

bir gün ikinci kata odaklanma-

ması için dua ediyordum. Fakat

on gün kadar önce apartmanımı

da bilmiyordu. Beni sadece belirli

bir yere kadar takip ettikten

sonra artık peşimden gelmiyordu.

Ama o gün hem de hafta sonu
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olmasına karşın evimi nasıl bu-

labildiği konusunda aklıma hiçbir

şey gelmiyordu. Beni bu apart-

mandan ya da kaldığım semtten

sorabileceği kimse yoktu. Buraya

taşınalı henüz sekiz ay olmuştu.

Apartmanın dar ve kıvrımlı ko-

ridorlarında “İkinci kata yeni

taşınan kiracı siz misiniz? An-

ladım efendim, hoş geldiniz.

Görüşmek üzere diyelim” gibi

birkaç soğuk cümlenin haricinde

kimseyle konuşmuşluğum yoktu.

Hatta bazı apartman sakinleri

adımı dahi sormamıştı. Kuru

birkaç cümleyle herkes görevini

yerine getirdiğine göre artık her-

kes benden kaçabilirdi. Beni bu-

rada en iyi tanıyan büyük cad-

denin başındaki market sahibi

olabilirdi ki ona da nerede ça-

lıştığım ya da nerede oturduğum

hakkında detaylı bir bilgi ver-

memiştim. “Sevdiğiniz gibidir

armutlar beyefendi” derken be-

nim, yani müşterisinin damak

tadını biliyor olmanın verdiği

bir gururla dudaklarının kena-

rında kısa bir gülümsemenin

belirmesinin haricinde yakın bir

ilişkimiz olmamıştı. Bir taraftan

parmaklarım telefonun üzerinde

titriyor bir taraftan da bütün bu

olan biteni ve yapmayı düşün-

düğüm şeylerin olası sonuçlarını

düşünüyordum. Bir anda boğa-

zımın kuruduğunu hissettim.

Mutfakta ilk gözüme çarpan

şey tabakların arasından görünen

büyük doğrama bıçağı oldu. Na-

sıl bir duruma düşmüş olduğumu

düşününce gözümü bu bıçaktan

kaçırarak bu durumdan kurtul-

maya çalıştım. Suyumu içip tek-

rar oturma odasına döndüğümde

siyah paltolu adamın az önce

oturduğu yerde olmadığını gör-

düm. Buna sevinmeli miydim

yoksa üzülmeli miydim bilemi-

yordum. Dağılmış bir halde ka-

nepeye uzandım. Böyle bir du-

rumda yapılacak en iyi şey belki

de beni günlerdir takip eden bu

adamı adli mercilere bildirmek

ve “Bu adamdan şikayetçiyim,

haftalardır beni takip ediyor ve

bu durum bütün psikolojik du-

rumumu derinden etkiliyor” de-

mekti fakat birkaç gün hakkında

takip ve araştırma istenilip “Ba-

kınız beyefendi, bu merci sizin

paranoyak şüphe ve korkunç

beklentilerinizin gerçekten var

olan bir şey olup olmadığı ko-

nusunu araştıracak bir yer değil.

Deliliniz nedir? Böyle bir du-

rumla alakalı başvurunuzu ya-

parken bize herhangi bir delille

gelmeniz gerekirdi zaten. Hadi

bu şekilde gelmediniz diyelim,

peki, fakat bizim de kendimize

göre yöntemlerimiz var ve bu

adımların hepsini uygulamış bu-

lunmaktayız. Maalesef şüphe,

sizden önce milyonlarca zavallı

insanı yanılttığı gibi sizi de ya-

nıltmış anlaşılan. Buraya bir

daha şüpheyle değil kanıtla gelin.

Anlıyor musunuz?” gibi cümleler

duymaktan, daha doğrusu olayı

böylesine içinden çıkılmaz bir

hale getirmekten çekindiğim

için her seferinde vazgeçiyordum.

Yine buna benzer düşüncelerle

polisi aramaktan tamamen vaz-

geçtim. Artık her ne olursa olsun

polisi arayamayacağımı biliyor-

dum. Çünkü her gece terler içe-

risinde uyanmama sebep olan

bu adam o ana kadar gerçekten

de bana herhangi bir zarar ver-

memişti. En azından fiziki ma-

nada durum böyleydi. Ve aynı

zamanda beni her gün takip et-

tiğini de ispatlamam mümkün

değildi. Hem de her gün evime

kadar takip etmiyordu. O gün

ilk olarak - o da takip edip et-

mediğinden de tam olarak emin

değildim, yani çarşıdan dönerken

arkamdan mı geldi yoksa eve

girdikten epey sonra mı geldi

bilemiyorum- kaldığım eve bu

kadar yaklaşmıştı. Genelde onu

tramvayda görürdüm. Tramvay-

dan indikten sonra hangi sokakta

arkamdan kaybolacağını bile-

mezdim çünkü her seferinde bu

değişiklik gösteriyordu. Bazen

tramvaydan iner inmez yok olur

bazen de birkaç dakika pek de

belli etmeden beni takip ederdi.

Ama takip ediliyorsam benim

bunu anlamam uzun sürmez.

Bugüne kadar çok defa takip

edildim ve bu konuda kendime

göre ipuçları belirledim. Mesela

takip edildiğimi biliyorsam bir

şey unutmuş gibi bir an afalla-

dıktan sonra geldiğim istikamete

dönerim. O birkaç saniye içeri-

sinde takip eden kişinin davra-

nışlarındaki değişimi analiz ede-

rim. Eğer davranışlarında hiçbir

değişiklik hissetmezsem ya bu

çok profesyonel birisidir ya da

beni takip etmiyordur. Genelde

şöyle olur: ben döner dönmez

takip edenin adımlarındaki akı-

cılık küçük bir an içerisinde bo-

zulur. Bu, beklemediği bir du-

rumdur. Fakat sonra birden bire

çok rahat bir insan havasına

girer. İşte bunlar gözümden kaç-

mayan acemiliklerdir. Eğer hiçbir

değişiklik görmemişsem koş-

maya başlarım ve bu sefer yine

birkaç saniyeyi gözlemlerim. 

Son yaşadığım olaydan birkaç

gün sonra iş çıkışı ayaklarım

beni parka çekti. Burası virane

4

Nisan 2018 Sayı: 3 Yıl: 1
TÜRK EDEBİYATI           DERGİSİ



bir yerdi. Yapraklarını dökmüş

söğüt ağaçlarının altında gezip,

karşı yamaçtaki ormanı izlemek

beni rahatlatırdı. Aslında burası

sakin bir yerdi. Yani bana göre

bir yer değildi ama dikenli ça-

lıların sardığı iğne yapraklı ağaç-

lar bulunduğum yerin daha gü-

venli bir yer olduğu hissini uyan-

dırıyordu. Belki de beni rahat-

latan şey buydu. Paraşütle uçan-

ları da bu şekilde izlerdim. On-

ların havada olması, o an hatta

her anında izleyen “Ben”in ayak-

larının yere basıyor olması bana

güven verirdi. Ama bu fazla

sürmezdi. Bazen uzun sürmesi

için o anı kafamda canlandır-

maya çalışırdım. Bu da uzun

sürmezdi. Yine her zaman yap-

tığım gibi parkın ana kapısından

girmedim. Önce parkta birile-

rinin olup olmadığına baktım.

Kimseler yoktu. Eriyen buzun

çamura çevirdiği toprağa bas-

mamla ayakkabımın çamura gö-

mülmesi bir oldu. Parçalanmış,

dağılmış beton yolda yürürken

kararan ormana bakıyordum.

Ormandan bir karga sürüsü ha-

valandı. Sürünün hemen geri-

sinde ağaçların arasında bir

adam bana bakıyordu. Gözümü

ikindi güneşinden kurtarıp bak-

tığımda yine o adamı gördüm.

Bu oydu. Bu donuk bakışla ilk

defa karşı karşıya kalıyordum.

Bu seferki şüphe değil delildi.

Adamın bulunduğu yerin, bana

baktığı gözlerin, hissettiklerimin

başka bir açıklaması olamazdı.

Tüylerim diken diken oldu.

Ayaklarımın altındaki çözülmüş

beton parçalarının sesini his-

settim. Kargaların kanatlarının

sesini uğurladım. Bir ağaçka-

kanın beynimi delen sesini ku-

laklarıma kilitledim. Gözlerimi

yana kaydırarak parkın giriş ka-

pısına baktım. Sonra tekrardan

adama bakıp koşmak için kas-

larımı gerdim. İlk adımımda

kendimi yerde buldum. Koşa-

mamıştım; üstelik çamur kaplı

çimlerin üzerine kapaklandım.

O an ormana tekrar baktığımda

adamın yerinde olmadığını gör-

düm fakat az aşağısından parkla

ormanın arasındaki dereye doğru

hışırtılar duymaya başladım.

Kalkmak için çabaladım olmadı.

Bacaklarıma inme inmiş gibiydi.

Bir daha denedim nafile. Afal-

lamıştım. Bir an hiçbir şey yok-

muş gibi rahatladım. Hışırtılar

yaklaşıyordu. Adam derenin

park tarafındaki dik yokuşunu

delicesine çıkmaya çalışıyordu.

Homurtu sesleri zorlanma ses-

lerine karışıyordu. Yokuşun bit-

tiği parkın düzlüğünden kafasını

gördüm. Düze çıkınca yüzünü

daha net görmeye başladım. Yü-

zünde acı çeken delilerde bu-

lunan bir ifade vardı. Gözünün

bir tanesi diğerine göre daha

kısıktı. Al dudağının sağ tarafı

sarkmıştı. Yüzünün bir tarafı

diğerine göre yamuk duruyordu.

Omuzları önde, elinin teki ke-

merindeydi. Keskin bir el ça-

bukluğuyla belinden silahını çe-

kip omuzlarını biraz daha eğip

adımlarını hızlandırdı. Ben tu-

tulmuştum, tutulmak böyle bir

şeydi. Kafamda onlarca ve belki

de yüzlerce sormak istediğim

soru vardı. Hiçbirini soramı-

yordum. Sormanın, belki de son

kere sormanın manasızlığını

düşünüyordum. Her şey, her ta-

raf, beni tutmuştu. Etrafım tu-

tulmuştu. Bir adam beni so-

nunda tutmuştu. Kısılmak, çev-

rilmek, kuşanmışlık ve hepsi

bugün bu parka koşmuştu.

“Yeter artık yeteerr!” diye ba-

ğırmaya başladı. “Hayatımı mah-

vettiğin yeter, anlıyor musun?

Yeteer!” Silahını göğsüme doğ-

rultarak kollarını ileri geri yap-

maya başladı. “Zehir içirdin bana,

kanıma katran döktün, tükendim

artık”. O an dilimin kımıldadığını

hissettim. Kısık, yalvaran bir ses

tonuyla “ Ben ne yaptım sana”

diyebildim. “Şimdi de yalancılık

mı oynuyoruz” dedi. “Ne yalanı,

anlayamıyorum” derken kafam

iyice karışmıştı. Bir ara tetik

parmağının değdiği yerdeki etin

beyazlaştığını gördüm. İşte o an

damarlarımdaki kanın kurudu-

ğunu hissettim. Sık sık nefes

alıp veriyor, bir taraftan da tit-

reyen ellerine bakıyordu. Yut-

kunmaya çalıştıkça kafasını biraz

daha öne eğiyordu. “Ne demek

istiyorsun?” diye tekrarladım.

“Bana kelime oyunu yapma, ben

ahmak bir insan değilim. Amacın

ne söyle, ne istiyorsun benden”

dedi. “Asıl sen ne istiyorsun.

Nerede hata ettim. Eğer böyle

bir şey yapmışsan bu bilmeden

olmuştur. Çünkü ben böyle bir

şey yaptığımı hatırlamıyorum.

Her ne yapmışsam ki Allah o

yaptığım şeyi yerin dibine soksun,

bunun için özür dilerim”. “ Hem

beni o düğünden bu yana takip

ediyor hem de benden özür mü

diliyorsun, bana bak kafanı şar-

jöre çeviririm senin”. “Ne? Ne

diyorsun?! Ben mi seni takip

ediyorum yoksa sen mi beni ta-

kip ediyorsun? Aylardır senin

tarafından takip ediliyorum.”.

“Asıl takip eden sensin.” “Hayır

sensin”. “Hayır sen”… ❰
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Tramvaya üç yaşlı kadın bindi

İki genç yer verip durakta indi

Yalnız kaldı iki koltuk üç kadın

Ne dediler aralarında bakın

“-Sen geç otur Fatma şişmansın şişman

Eğer oturamazsın olursun pişman

Sonra diz ağrısından duramazsın

Vallahi bir düşersen kalkamazsın

-Nejla abla vallahi ayıp ettin

Ayol ne şişmanım beni ne ettin?

Biraz kemiğim iri hiç yağım yok

Hem düşsem de kalkarım tâkâtim çok

Sen kendine bak e be kocakarı

Senin dizlerinin kaldı mı kârı?

Geç otur yaşlısın sıhhati yetmez

Yorulursun ağrın, inlemen bitmez

Dedim Leyla’ya seni almayalım

O kokanayı peşe takmayalım

-Leyla, doğru mu der bu kocakarı?

Bak duyuyor mu Allah’ın sağırı?

-Hah ne var bana mı bir şey dediniz?

Kuzum biraz yüksek sesle deyiniz.

Gözlerim de görmez ağzını görmem

Dudağına bakıp dediğin bilmem

Ay benim neme gerekti gezmeler

Sizin aklınıza uydum yosmalar

-Ayol garibin kendine hayrı yok

Bu durakta inecektik. Hayır yok.

-Ay ay geçtik mi, eyvah kaçırdık mı?

Lafa dalıp durağı aşırdık mı?

-Yok be yavrum bir sonraki durakta

Korkma, hem de şu Leyla’yı bırakma

Hem sağır hem kör vallahi inemez

Gider gelir başka şeye binemez”

Deyip daha koltuğa oturmadan

Bir saniye bile daha durmadan

İndiler tramvaydan ağır ağır

Bir şişman, bir yaşlı, bir de kör, sağır ❰
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“A
nadolu coğrafyasının

ilk kaloriferli yapısı

İshak Paşa Sarayı’dır.”

Kpss’ye hazırlandığım süre

içinde merakımı en çok cezbeden

konulardan biri de bu olmuştu.

“Nasıl yani İstanbul’daki saraylara

bu tarz bir ısıtma sistemi yapmak

neden akıllara gelmedi?” “İs-

hakpaşa Sarayı’nın önemi neydi

ki?” “Hem her şeyi geçtim Do-

ğubayazıt’a saray inşa etmek ki-

min düşüncesiydi?” bu gibi so-

rular kafamı kurcalarken İshak-

paşa Sarayı’nın görsellerine bak-

tım ve vuruldum. Ben buraya

gitmeliydim. Gittim de. Bu me-

rakı da bir dost ziyareti vesilesiyle

giderdim. Anı haneme eklenen

güzel bir deneyim ve görsel ha-

fızama nakşedilen müthiş bir

manzarayla bu geziden karlı çık-

tım. Bir hayale daha ulaştım.

Doğu Ekspresi yolculuğumu

bir önceki yazımda anlatmıştım.

Oralara gitmişken Ağrı’da görev

yapan bir dostu görmek ve öz-

lem gidermek asıl gayelerimden

biriydi. Ben de bu gayeyi güzel

mekân ziyaretleri ile taçlandır-

dım. Kars’ta gezerken Kars-

Ağrı otobüsünü kaçırmıştım.

Ben de Horasan-Ağrı aktarması

ile farklı güzergâh deneyimle-

mesi sonucunda Ağrı’ya ulaştım.

Aslına bakarsanız yaptığım iş

biraz cesaret isteyen bir şeydi.

Çünkü Horasan’da bindiğim

Ağrı minibüsündeki tek kadın

yolcu olmam, ıssız yollarda te-

lefonumun çekmeyişi, Ağrı yol-

cularının Kars insanından daha

farklı bir bakış açısına sahip

olduğunu sezmem vs. gibi fak-

törler belki birçok kişi için çe-

kince yaratabilirdi. Ancak bütün

bunlar bana deneyim olarak

döndü ve arkadaşımın yaşadığı

şehre sağ salim ulaştım. 

Dostça muhabbetlerimiz-

den, özlemimizin orada kaldı-

ğım üç gün esnasında sönme-

mesinden, birbirimize doya-

mamamızdan sizlere uzun uza-

dıya bahsetmeyeceğim. Ancak

bahsetmem gereken, boynumun

borcu olan bir mevzu var ki

orada yaşamanın ne denli zor

olduğu. Ülkenin her yanı bizim

ve elbette görev sırası gelen bir

şekilde görevini yerine getirmek

için elinden geleni yapıyor. An-

cak bu esnada her şeyin güllük

gülistanlık olduğunu söylemem

mümkün değil. Burada kaldı-

ğım süre içinde buralarda görev

yapanlara saygımın kat be kat

arttığını söylemek zorundayım.

Burada yaşayan yerel halk şehri

7

BİNBİR GECE MASALLARI ESİNTİSİ
Merve KÖKEN / gezi

DOĞUBAYAZIT’A YAKLAŞTIĞINIZ ANDAN İTİBAREN AĞRI DAĞI’NIN GÖRKEMİ
BENİ SARSIYOR. GİDEREK DEVLEŞEN DEVLEŞTİKÇE DE İNSANDA İSTER
İSTEMEZ SAYGI UYANDIRAN KUTSAL BİR TAPINAK HİSSİ VEREN BU DAĞIN
EFSANELERE MEKÂN OLMASI HİÇ DE ŞAŞIRTICI DEĞİL.



kanıksamış durumda. Ancak

hizmet götüren öğretmen, sağ-

lık ve güvenlik personeli ülkeye

olan görevini yerine getirmek

amaçlı orada yaşamak zorunda.

Bu nedenle orada yaşamak zo-

runda kalan görev insanlarına

karşı minnet dolu olduğumu

belirtmek isterim. Çünkü Ağrı

oldukça dışa kapalı bir şehir.

Yabancı insanlara karşı çok

fazla konuksever olduklarını

söyleyemem açıkçası. Bu farkı

Doğubayazıt ’a ulaştığınızda

daha net hissediyorsunuz. Do-

ğubayazıt’ta yaşayanlar bile ge-

zinti için Ağrı’yı değil Iğdır’ı

tercih ediyor. Hâl böyle iken

oralarda yaşayan insanlara min-

netimi çok görmezsiniz uma-

rım. Gezilecek yer bakımından

Ağrı merkez oldukça kısır bir

halde bu yüzden Ağrı çarşısında

yürüyerek şehir merkezi turu-

muzu tamamladıktan sonra asıl

hedefimiz olan Doğubayazıt’a

1,5 saatlik bir araba yolculuğu

ile ulaşıyoruz. Doğubayazıt’a

yaklaştığınız andan itibaren

Ağrı Dağı’nın görkemi beni

sarsıyor. Giderek devleşen dev-

leştikçe de insanda ister istemez

saygı uyandıran kutsal bir ta-

pınak hissi veren bu dağın ef-

sanelere mekân olması hiç de

şaşırtıcı değil. Yanında yükselen

Küçük Ağrı ise dağın görkemini

kat be kat arttırmakta. Doğu-

bayazıt’a ulaşılan ilk dakika-

lardan itibaren Ağrı’da yaşadı-

ğım şeylerden farklı deneyim-

lerin beni kucaklayacağını se-

ziyorum. Yıllardır beklediğim

an geldiğinde ise benden mut-

lusu yok. Bir “müze kart” la

masallar âlemine dalış yapıyo-

rum. Doğu’nun mistik havası,

Arap ve İran hikâyelerinin me-

kânına adım atıyorum sanki.

İshak Paşa Sarayı’nın yapımın-

da kullanılan malzeme bile yö-

renin bir aynası sanki. Kahve-

rengi sarı toprak mimariyle bü-

tünleşmiş ve büyüleyici bir olu-

şumu canlandırmış durumda.

Avlusuna, ince işçiliğine, na-

kışlarına, duvarlarına hayran-

lıkla bakıyorum. İspanya’nın

meşhur El Hamra Sarayı bu

denli meşhurken kendisine bu

kadar benzeyen bir yapının ül-

kemiz insanınca bile az bilinir

olması beni üzüyor. Büyülenmiş

bir şekilde gezerken başka bir

zamana gidiyorum sanki. Za-

manında buralarda yaşamış in-

sanları, yaşanan olayları düşü-

nüyorum. Zamanında devlet

sırlarına, aşklara, yaşanmışlıklara

sahne olan bu mucizevi atmos-

ferde şimdi ben dolaşıyorum.

Burası beni ister istemez bam-

başka diyarlara yolculuyor. Uzun

süre kendime gelemiyorum.

Geri geldiğimde ise sarayın çı-

kışında kurulan bir seyyar çay-

cıda kaçak çay içerken bulu-

yorum kendimi. Ağzımdaki bu

buruk tatla bu masala daha çok

dahil olmuş hissediyorum ken-

dimi. Arkadaşlarım bile duru-

mun farkında ki bir soluklan-

dıktan sonra farklı bir yere gö-

türüyorlar beni. Keşiş’in Bahçesi

olarak bilinen bu alan birkaç

yıkıntıdan ibaret. Derler ki Ke-

rem ile Aslı’nın hikâyesi burada

geçmiştir. Bahsedilen keşiş ise

Aslı’nın babasıdır. Doğruyu

söylemek gerekirse çok fazla

bir yapı ve hikâyeye dair belirgin

bir unsura rastlamadığımdan

İshak Paşa Sarayı kadar etki-

lenemiyorum. Oradan sonra

soluğu divan şairi, mutasavvıf,

astronom Ahmed-i Hani’nin

türbesinde alıyoruz. Ahmed-i

Hani’ye şiirimize, sanatımıza

yaptığı hizmetlerden sonra te-

şekkür ediyor ve bambaşka bir

alana geçiyoruz. Buranın bir

önceki mekânlarla uzaktan ya-

kından alakası yok. Ancak beni

yine şaşırtan bir alandayız. Do-

ğubayazıt Büyük Pasaj bünye-

sinde barındırdığı kaçak ürün-
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lerle bölgenin ekonomisinde

zirve konumunda. Makyaj mal-

zemeleri, elektrikli ürünler, ev

eşyaları, kaçak çay ve sigara

gibi çeşitli ürünlerin bir şekilde

ülkeye girişi ve satışı buradan

sağlanıyor. Büyük bir şaşkınlıkla

tezgâhları geziyoruz. O kadar

gezmişken nimetlerinden fay-

dalandığımızı söylememde bir

sakınca yoktur umarım. 

Yorucu bir günün ardından

eve ulaştığımızda günün de-

ğerlendirmesini yapıp son gü-

nümüzün burukluğunu içimizde

hissediyoruz. Yorgunluğun ve

bir sonraki yolculuğumun ertesi

sabah olması dolayısıyla uyu-

yoruz. Çünkü ertesi sabahtan

başlayacak ve bir gün sürecek

olan Van yolculuğu beni epey

yoracak gibi görünüyor. Bir

sonraki yolculukta görüşmek

dileğiyle. ❰
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M
efhuma değil de lâfza dikkat kesilen,

daha açık bir ifade ile fikirleri lâfza

hapseden bir devirde yaşadığımız için

İsmail Bey Gaspıralı maalesef “Dilde, fikirde,

işte birlik!” şiarının ötesinde anlaşılmıyor. Bu

yüzden onun hakkında yazılan çoğu makalede

bile kendi yazdıklarından, neşirlerinden neredeyse

bir tek atıf görmek mümkün değil. Umum Türk

dünyasının aydınlanma tarihinin şüphesiz en

önemli isimlerinden olan İsmail Bey Gaspıralı

bir cümle, dört kelimeye hapsolmuş durumda.

Oysa Gaspıralı, Tercüman gazetesinin satırla-

rında fikir ve gaye yoksunluğunun insanın nasıl

cesaretini kıracağını, onu uyuşturup zayıf düşü-

receğini şu cümleleriyle ifade ediyordu:

“Bir insanın veya ki bir cemiyet ve halkın ömrü

ve saadeti yol ve rehber tutulan efkâr ve metâlibe

tevâfuk eder. Efkâr olmadıkça metâlibin hâsıl olması

ancak tesadüf yüzünden olabilir. Her işin ve her te-

şebbüsün ilerisinde efkâr bulunması -ve efkâr ne

derece âli ve hâlis ise netice de- ona mütenâsib bir

surette meydana gelecektir. Efkâr edilmedikçe amel

ve netice hâsıl olamayacaktır.”1

10

NEŞRİNİN 135. YILINDA TERCÜMAN 
GAZETESİNDE “LİSAN-I TÜRKÎ”
Ufuk AYKOL / makale

İSMAİL BEY GASPIRALI BİR MİLLETİN VARLIĞINI MUHAFAZA EDEBİLMESİ VE
YÜKSELEBİLMESİ İÇİN ŞU ÜÇ HUSUSA ÇOKTAN ÇOK ÖNEM VERİYORDU: DİN, DİL VE
İLİM. DİL, BİR MİLLETİN FİKİR VE EDEBÎ BİRLİĞİNİ SAĞLADIĞI İÇİN, İŞ VE HAREKET
BİRLİĞİNİ DOĞURACAK VE BU DA KURTULUŞUNU SAĞLAYACAKTI.

“Dünyada şeref-i insaniyet maariften ibarettir.”

İsmail Bey Gaspıralı

❱ Tercüman, No. 94, 27 Kasım 1905



22 Nisan 1883 ile 23 Şubat 1918 tarihleri

arasında Kırım’ın Bahçesaray şehrinde neşredilen

Tercüman gazetesi, zaman içinde Kırım’ın çok

çok ötesinde de okunmaya başlandı. Gazetenin

dili Kırım Tatarca serpiştirilmiş bir İstanbul

Türkçesi idi. Gaspıralı, gazetesinde kullandığı

bu dili “edebî dil” olarak adlandırıyordu.2 Bununla

birlikte Tercüman sadece bir gazete değildi; aynı

zamanda bir yayınevi ve (usûl-ü cedîd mekteplerini

bir kenara koyarsak) millî bir okuldu. Onun ve-

fatının ardından gazetenin müdürlüğünü devralan

talebesi ve yakın dostu Hasan Sabri Ayvaz,

1917’de kurulan Kırım Ahalî Cumhuriyeti’nin

parlamento reisi olacaktı.

“Bahçesaray’da neşir olungan Tercüman-ı Ahvâl-i

Zaman gazetesi haftada üç defa çıkıp her türlü me-

vadd-ı siyasiyyeden, edebiyyeden, ticariyyeden bahseder.

İntişar-ı maarif ve tevsi-i malumat yolunda İslâm

mekteplerinin ıslah ve revacı uğrunda çalışır. Sade ve

açık herkese anlatmak surette lisan-ı kalem kullanır.”3

Yukarıdaki ilânın da ifade ettiği şekliyle Ter-

cüman’da en çok önem atfedilen meselelerden

biri “sade ve açık” dildi. Bu hususta İstanbul’da

neşir olunan gazetelerin kullandığı Osmanlı

Türkçesi’ni eleştiren Gaspıralı, “umumen lisan-ı

Osmanî’yi Türklendirmek lazımdır, çünkü lisan-

ı Türkî kırk milyonluk kabailin lisanıdır” diye

belirtir.4 Bunun için evvela yapılması gereken iş-

lerden başında bir sözlük hazırlanması geliyordu.

Türk ulemasından bir meclis oluşturulacak ve

bu meclis umum Türkçe için bir “Kamus-ı Türkî”

hazırlayacaktı.5 Nitekim burada Gaspıralı’nın

bahsettiği dar anlamıyla Türkiye Türkçesi değil,

umum Türk dilidir.

Sade bir Türkçe için Gaspıralı iki yol öne sü-

rüyordu. İlk olarak; bir kelimenin diğer dillerdeki

karşılığı değil, Türkçesi kullanılacaktı. Eğer bu

kelimenin Türkçesi yok ise o kelime “Türklendi-

rilecek” idi. İkinci olarak da ifade/anlatım sade-

leştirilecek ve “çamsakızı” gibi uzatılmayacaktı.6

Gaspıralı bu dil meseleleri ile ilgili Tercüman’da

o kadar çok yazı kaleme aldı ki, yer yer başlığın

önüne “Yine” diye yazmaktan kendini alamadı.

(“Yine Lisan Bahsi”, “Yine Lisan Etrafında” vb.)

“Lisan-ı edebîden mahrum kalmış bir millet ne

kadar büyük ise de ufak addolunur, çünkü dağılmış

ve başkalaşmış hâlde bulunur. Dil tefrikası mekân

tefrikasından daha ağır, daha zararlıdır. Milletin

birliği; lisanın birliği, tevhidi sayesindedir. Kesb-i

maarif, kesb-i kemâlat ancak lisan birliği, lisan-ı

edebî sayesinde olabilir.

Milleti millet eden iki şeydir: biri tevhid-i din,

biri tevhid-i lisandır. Bunların her kaysı olmaz ise

yaki bozulur ise millet payesinden, derecesinden

düşer; belki inkıraza yol tutar.”7

İsmail Bey Gaspıralı bir milletin varlığını

muhafaza edebilmesi ve yükselebilmesi için şu

üç hususa çoktan çok önem veriyordu: din, dil ve

ilim.8 Dil, bir milletin fikir ve edebî birliğini

sağladığı için, iş ve hareket birliğini doğuracak

ve bu da kurtuluşunu sağlayacaktı.9 Nitekim Ter-

cüman’da “millet” kelimesi de sadece Rusya’daki

esir Türk halkları anlamını değil, umumen “Türk

milleti” anlamını taşıdığından bu kurtuluş da

münferit değil, müşterek olacaktı. 

Bir milletin dilini koruyup yükseltebilmesi,

bir “lisan-ı edebî” oluşturabilmesinin en önemli

âmili de “millî dilde maarif ” idi.10 Gaspıralı,

Türk halklarının tüm sorunlarının temelinde

eğitimde geri kalınmasının yattığını düşünüyordu.
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❱ “Efkâr ve Metâlib”, Tercüman, No. 18, 19 Mayıs 1895



Mekteplerde verilen eğitim yetersizdi. Mektebi

bitiren talebe daha Türkçe okuma ve yazma

bilmiyor, kıraati öğrense dahi okuduğu Arapça

dinî kitapları da anlamıyordu. Talebelerin her

şeyden önce millî dillerinde okuma-yazma öğ-

renmelerini amaçlayan yeni bir eğitim sistemi

planladı. Usûl-ü cedîd olarak adlandırdığı bu

eğitim sistemini Kırım’da, Tercüman gazetesini

neşrettiği Bahçesaray’da başlattı. İlki 1884 se-

nesinde açılan usûl-ü cedîd mekteplerinin sayısı

10 yıl içerisinde Rusya İmparatorluğu sınırları

içinde 100’ü geçecekti. Gaspıralı’nın vefat ettiği

1914 senesinde de yaklaşık 5.000 usûl-ü cedîd

mektebi vardı.11

Dil meselesinin çözümünün kökünü de bu

millî eğitim reformunda gören Gaspıralı her

zaman gençlerden ümitliydi. Nitekim biz de ya-

zımızı, Tercüman’da gençlere hitaben yazdığı şu

satırları alıntılayarak bitirelim:

“Ey bunca ümidim ve her vakit iftiharım olan

yaş urum ve yaş dostlarım, vatanın selâmeti mura-

dınız ise iki ellep maarifle yapışınız; milletimizin

terakkisi ve hoş hâli efkâr-ı âliyyeniz ise maarif yo-

lundan ayrılmanız, maarif neşrine cehdediniz!”12

1 “Efkâr ve Metâlib”, Tercüman, No. 18, 19 Mayıs 1895.
2 “Lisan Meselesi”, Tercüman, No. 91, 20 Kasım 1905.
3 Tercüman, No. 94, 27 Kasım 1905.
4 “Hizmet Gazetesi”, Tercüman, No. 37, 8 Kasım 1888.
5 “İstanbul Gazeteleri”, Tercüman, No. 22, 19 Temmuz 1888.
6 “Dil Sadeliği”, İlâve-i Tercüman, No. 17, 12 Mayıs 1895.
7 “Lisan Meselesi”, Tercüman, No. 91, 20 Kasım 1905.
8 “Til, Til, Til”, Tercüman, No. 103, 23 Aralık 1905.
9 “Til ve Lisan Senesi”, Tercüman, No. 142, 10 Ocak 1907.
10 “Millî Dilde Maarif”, Tercüman, No. 42, 30 Kasım 1900.
11 Hakan Kırımlı, Kırım Tatarlarında Millî Kimlik ve Millî Ha-

reketler (1905-1906), Ankara 2010, s. 53-56.
12 “Dostlara Cevap”, Tercüman, No. 14, 29 Nisan 1884. ❰
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“İ
nancıma göre şair, dünyanın en dikkatli adamı

olmak zorunda.” diyor Turgut Uyar, Ahmet Okay’ın

sorusuna cevaben (belki internette kaydı bulunan

tek röportajında) ve cümlesini şöyle bitiriyor. “Çünkü

hayat durmadan gelişiyor.” 

Geçen sayı ephebe’nin* kendi şiirinde tehlike teşkil

eden her durum (en sık rastladığımız klişeye düşme

durumu en dikkatli olunması gerekendi) için, her an, yo-

rulmaksızın tetikte olması gerektiğini söylemiştik. Bu

tetik hâlinin sadece tetiğin ardını savunmak, kendi şiirinin

sınırlarında tekrar tekrar devriyeye çıkmak demek olma-

dığını ayrıca belirtmek istiyorum. Öyle ki bu tetik hâli

avı her an çıkabilir heyecanıyla tüfeğini hapazlayan avcının

hâliyle örtüşür de örtüşür. 

Bu sayı için dergimize gelen şiirlerde sadece sınırların

tutulduğunu ve yeni avlar için karınların tok olduğunu

okuduk. Oysa bütün bir şeyler dünyası her biri teker

teker kendi imgesiyle retinamızdan muhayyilemize akmayı

orada yeniden şekil almayı bekliyor. Ephebe için üzerinde

durup ısrarla noktasına dokunması gereken bir soru

işareti var. Bu soru işareti bir sonraki cümlenin sonunda.

Sürekli gelişen hayatı, gelişmeden (şiir bağlamında) oku-

yabilmenin imkânı var mı?

* Ephebe, Antik Yunan’da erginliğe yeni adım atmış genç anlamına gelen bu

kavramı Harold Bloom, şairliğe yeni adım atmış genç şairler için kullanıyor.

Biz de konumumuz gereği bu kavramı kullanmayı uygun gördük. ❰
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ŞAİRİN BAKIŞI ÇARPKINDIR
Mert Can AKSOY / deneme

Eğretileme yapabilmeyi bilmekse en önemlisidir. 

Başkasından ödünç alınmayacak tek şey odur çünkü ve doğal yeteneğin kanıtıdır.

İyi eğretileme yapabilmek benzerliği görmek demektir.

Aristotales, Poetika - Şiir Sanatı Üstüne

❱ Turgut Uyar
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Atlarımızı alınlarından vurdular 
yetişemedik dünyaya.
Vurulmuşluğun altında kaldı 
tüm zaferler,
toprak doyurdu zafirlerin
zabın gözlerini.
Yurt tuttuğumuz o yerleri
bir bir bıraktık ardımızda 
ardımızda kaldı o 
zahib nal sesleri.

Koca bir geçmişi gömdük 
arzularımızla kızıl toprağa.
Toprak ki aldığı kadar veriyordu
zamanın hissesinden,
bize ise borcu kaldı
o eski vakitlerden.
İşlemeli hüzünlerle 
tamamladık üstünü,
yarım kalmış seferlere
çıktık hayallerimizde.
Zabıtlarını tuttuk vefanın 
tozu dumana katan düşlerimizle.
Zaar dedim, ondan ulaşamadık
Muasır medeniyetler seviyesine. 

Şimdi gidilmemiş bir yol varsa 
varında haber edesin kuşlarla. 
Çünkü, dedim ya
Atlarımızı alınlarından vurdular,
Yetişemeyiz dünyaya. 

ATLARIMIZI ALINLARINDAN
VURDULAR
Yelda Nur ÖZER / şiir
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Bir deli kız tanıdım yıllar önce,
Adı Mualla...
Gür ve şen kahkahaları vardı,
Sert ve keskin bakışları da tabi,
Orta boyu, uzun İpek saçları...

Mualla ah Mualla,
Deli kızım benim,
Hayata karşı dimdik dururken,
Aşka yenilmek onu derinden yakmıştı.
Yenilginin en ağırını yaşamıştı, kendince.
Sanki sevdiğini söylese, yok olacaktı,
Söylemedi de zaten...

Fırtına misali bir Mualla’ydı,
Aşk en büyük eziyeti ona veriyordu sanki,
Ama o bunu göstermeyecek,
Ağlamalarını kahkahalarına,
Hıçkırıklarını sessizliğine,
Bağırmalarını da derin nefeslerine saklayacaktı.

Güçlü kalmaya yemini var gibiydi,
Güç aşığı köreltirdi, bilemedi.
Gururu onun için su kadar değerliydi,
Fazla suda insan boğulur düşünemedi.
İnadı bir ateş kadar sıcak ve kırmızıydı,
Ateş sadece yanmaz, kül de olurdu.

Zaman denen kavram,
Yaşlandırdı Mualla’yı.
Yıllar sonra bir sokak köşesinde gördüm onu,
Gözleri hala büyük ve güzel,
Saçları biraz beyazlamış ama uzun,
Bakışları ise hoyrat değil,
Gülüşü, ben burdayım demiyor,
Sesi incelmiş, sakinleşmişti..

Sonradan öğrendim,
Mualla aşkını, hala içinde tutarmış,
Seneler sonra hala umutlu, hevesli...
Beklemenin eşiğinde geçiriyormuş ömrü...

Mualla ah Mualla
Deli kızım benim,
Şimdilerde annesini kaybetmiş bir kız gibisin,
Biraz şefkat, biraz sevgi, biraz mutluluk,
Biraz verebilsem sana keşke...
Ama Mualla,
Sen anlamadın hiç kuşum,
Hayattan bir şeyleri sipariş edemezsin,
İster ve bedeli neyse ödeyip, alırsın.
Bedel ödemekteki maksat ise,
Hayata borçlu kalmamaktır.

AH MUALLA
Seçil YAMAN / şiir
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Var  var
Rüzgârın bir sesi, havanın bir nefesi...
Karanlığın içinde yuvarlanan akıl abidelerinin sisi.

Kalbinizin odalarına tıkanan zehirli tütsüler
Ey sizler!
yetmedi mi susmanıza 
kulakları sağır eden konvoylar
Kapalı kutularda saklanan odalar 

Yetmedi mi?
Paslı tırnaklardan koparılan çaresiz umutlar.
Boş levhalarda asılan uçsuz haykırışlar.
Rüzgarın sesini duymak için şişirilmiş akılsız balonlar

Yetmez tabi.
Dünyalar serilsede ayaklarınızın ucuna 
siz "Dünya" diye bağırırsınız. 
Ne gözünüze perde çekilir, ne de dilinize kelepçe takılır.
Sizin için her şey var..

Evet!
vardır her olan şeyde  var.
Sesimizde biriken acı kırıntıların yanında, sessiz mi  sessiz homurdanışlar. 
Demir mızraklarla kapatılmış kutuları sizin yüzünüzden odalara saklamışlar.

Cızırdayarak inen balonlara
fersah fersah yaklaşan kuşların kanatları, 
bir tütsü gibi savruk ateşe umutlarını kaptırmışlar..
Ne odaların siyah bulvarları yakışır alnınıza
ne de sağnak düşünceleriniz bir işe yarar hayatınızda

Sizin için her şey var gibi görünsede gerçekler için hiçbir şey yoktur. 
ne kapalı kutular, ne çıngıraklı odalar
ne havası inen boş kafalar, ne de hava da uçabilen kuşlar.

Evet duydunuz beni.
Filhakika yok yoktur var ise herkes,
kimine göre ses kimine göre nefes.

VARLIKTAKİ YOKLUK
R. Merve TAŞDELEN / şiir
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Âşık yârini gördü yârende
Gözleri toprak gibiydi
Çernezyomlardan daha verimli olabilir miydi? 
Saçları salkım söğüt gibiydi ince, kırılgan ve ürkek
Beyaz kar tanesiydi benzinin timsali.
Yâri görür görmez buz kesti âşığın elleri
Şubat ayının ortasında eldivensizken kartopu oynayan çocuklar gibi.
Girdi içeri yâr 
Âşık çam oldu dikildi karşısına yârin
Yârenler içinde seslendi yâre
“Selamlar olsun salkım söğüde, ben divâne âşık”
Aradan zaman geçti
Dost meclisiyle düğün tertîb edildi
Kapıdan içeri yârlarıyla yârenler girdi.
Bir deli rüzgâr esti
Kallavi bir çınara çevrildi herkesin gözleri
Söğüdün dalları al al güllere boyanmış gibi kan revân oldu.
Üstelik titriyordu
Üşümüş ürpermiş bir mum alevi gibi.
Âşık ne kadar ah ettiyse de şems girmedi gözlerinden içeri...

YÂRENDE BİR YÂR
Can YALÇIN / şiir
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MAHALLENİN RENKLERİ
Selami ÖZKAN / deneme

DEDEMİZ, SESSİZ OLDUĞU KADAR BASTONUYLA DA NAMINI DUYURMUŞ BİRİYDİ.
“GÖZÜ ÇIKASICALAR, MAHALLENİN UŞAĞI TOPLANMIŞ, GAYSIYA TEBELLEŞ
OLMUŞLAR. HARAM DEMEZLER, HELALİ GÖZETMEZLER, NERDEN TÜREDİ BUNLAR?”

Ç
ocukluk, insanın en

değerli hazinesiymiş.

Dönüp dönüp baktı-

ğımız yegâne sığınağımızmış

orası. 80’lerin sonunda, Kayse-

ri’nin varoş bir semtinde göz-

lerini dünyaya açan ben, sokağın

renklerini hafızama öyle bir

yerleştirmiştim ki, gün gelecek

elvan elvan dökülecek içimde-

kiler derdim. ‘Dem bu demdir’

kavline uyup bir yolculuğa çı-

kayım, mataramdaki suya anı-

larımı katarak.

Ritme olan merakım beni bi-

donları davul yapıp çalmaya it-

tiğinde peder, bu durumu fark

edip darbuka almıştı bana. “Ah

Azize Vah Azize” diye bu aleti

tıngırdatmaya başladığımda kö-

şeden Mahmut Emmi görünür,

“Gadasını aldııım, Gelin Ayşem’i

bir çal hele de dizlerimin sızısı

gitsin.” derdi. Bilir bilmez kulak

dolgunluğuyla çıkarmaya çalı-

şırdım mırıldandığı türküyü.

Germir Bağları, Bahçe Duva-

rından Aştım ve daha nice güzel

türkü çınlardı kulaklarımızda.

Bu yaşlı adamı bir nebze de olsa

sevindirmiş olmak beni bahtiyar

ederdi. Nadiye teyze, Mahmut

emminin Dikirli refikasıydı. Di-

kir, bizim köyün ötesinde Kam-

ber’in gölgesinde serinleyen nazlı

bir yerdi. “Canın alsın kösnük

bunlar gııız, salçalık domatis bu

gadar bahalı olur muymuş anam?”

diye evlerinin önünde öyle bir

ünlerdi ki, satıcı neye uğradığını

şaşırır, “Halam, acık da bizi düşün,

elini öptüüüm, bıldır daha yüseek

idi fiyatlar, bu sene daha iyi.”

diye mukabele ederdi.

Bir gün Yankıran’ın Ahmet-

lerin havlusunda yeni doğmuş

kedilere rastlamıştım. Anası ya-

nında olmayan püsükleri kap-

tığım gibi eve getirip yatağın

üstüne koymuştum. Yavrulara

süt bulma telaşıyla sağa sola

koşarken bir de ne göreyim!

Zeliha Bibi bizim kapıda. “Bi-

zim kedileri sen almışsın gurban

olduum, komşunun oğlu didi.

Getir hadi, anası fellik fellik

arıyor yavrularını, günaha girme

guzum.” dedi. Büyüklerin sözü

emir telakki edildiğinden, pü-

sükleri hemen Zeliha Bibi’nin

eteğine koydum. Abbas’ın to-

rununa da bu yakışırdı, değil

mi ama?

Dedemiz, sessiz olduğu ka-

dar bastonuyla da namını du-

yurmuş biriydi. “Gözü çıkası-

calar, mahallenin uşağı toplan-

mış, gaysıya tebelleş olmuşlar.

Haram demezler, helali gözet-
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mezler, nerden türedi bunlar?”

derdi. Dedemlerle elektriği ve

suyu ortak kullandığımızdan

ay sonları adeta kâbus olurdu.

Payımıza düşeni ona anlatmak

için akla karayı seçerdik. Işığı,

suyu açık unuttukları çoğu ge-

ceye şahitlik etmişimdir. Bir

olma, birlikte yaşama fedakâr-

lıklar da gerektiriyordu. Bu da

en çok biz evlatlara ve torunlara

düşüyordu. 

Ramazan gecelerinin şenlikli

davulcusu Mestan’ı buyur et-

mezsek ayıp olurdu bu dergâha.

Muhtar Maser’in evinin önün-

den davul çalarak geçerken öyle

bir “Hu” çekerdi ki, biz fırlayarak

kalkardık yatağımızdan. Da-

vulculuğu bırakınca dondurma

dükkânı açmıştı kendine. “Gap-

çıkoğlu Mestan’ın Yeri” idi me-

kânın adı. Göçmenlerin gururu

idi artık o. Bilmezdik gerçi o

zamanlar kim yerlidir, kim göç-

mendir? Aynı topraktan geldik,

biz bize benzerdik. ❰
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S
ırtını dönüp gideli tam

dokuz yıl olmuştu.

Uzaktan da olsa sırtını

dahi görmeye razıydı yıllardır.

İşte şimdi karşısındaydı oğlu.

Köprünün öbür ucunda duru-

yordu. Yine sırtı dönüktü. He-

men koşmaya başladı. Göz-

yaşları Haliç’e saçılıyordu ko-

şarken. Oğlunu bulmanın se-

vinci, kaybedilen dokuz yılın

hüznü ve az da olsa sırtını dö-

nüp gidişinin buruk sitemi var-

dı gözyaşlarında. Az sonra ne

sevinç ne hüzün ne de sitem

kalacaktı. Yalnızca umutsuzluk

kalacağını bilmeden koşmaya

devam etti. Fakat bir şey vardı

sanki tutuyordu onu. Koşu-

yordu ama koştukça köprü

daha da uzuyordu. Pes etme-

mekte kararlıydı yine de çünkü

oğlu gözünün önünde duru-

yordu. Fakat şimdi oğlu da

ters tarafa yürümeye başlamıştı.

“Mehmeet!” diye bağırdı ama

nafile. Çünkü bu bağırmak de-

ğildi, kendi bile duyamıyordu.

Var gücüyle çığlık atmak isti-

yordu, olmuyordu. Kalabalık

sanki bir olmuş, Mehmet’e ula-

şamasın diye önünde dikili-

yordu. Önüne kim çıkarsa sa-

vurup atmaya çalışıyordu ama

olmuyordu. Gücü hiç yoktu.

Kafasını kaldırıp ileri doğru

baktı. Oğlu yoktu artık görü-

nürde. Çaresizlik büsbütün sar-

mıştı. Bakındı etrafına ufacık

da olsa bir umut aradı. Galata

kulesi önünde tüm heybetiyle

bir gardiyan gibi dikiliyordu.

“Beni aşamazsın sen!” diyordu.

İnsanlar alaycı bir şekilde sı-

rıtıyorlardı yüzüne. Martılar

acı acı çığlıklarla dalga geçi-

yorlardı Cahit’in çıkmayan se-

siyle. O an durdu Cahit. Far-

kına vardı. Tutunacak dal yoktu.

Ekmeği kalmamıştı, fakir bile

denilemezdi ona. Sakince köp-

rünün kenarına doğru yürüdü

ve şubatın dondurucu soğuğuna

aldırmadan Haliç’in serin su-

larına bıraktı kendini.

Bir çığlıkla kan ter içinde

doğruldu. Allah, Allah! E sesi

çıkıyordu işte. Nasıl olurdu ki?

Gözlerini karşı duvara dikti.

Hanımıyla oğlu 2 metre önün-

deki çerçevelerin içinden değil

de sanki Fizan’dan bakıyorlardı.

Bilinci geldi yerine sonra. Biraz

soluklandı. Eli yanındaki ko-

modine uzandı. Akşamdan sar-

dığı sigarayı aceleyle yaktı, de-

rin bir nefes çekti. Yanında

duran Xanax kutusuna baktı.

Elinin tersiyle fırlattı yere. Ol-

ZAMAN
Emirhan KANIK / hikâye

BU GECE MAZİ TEKRAR FIRLAYACAKTI ZARFLARIN İÇİNDEN. YAVAŞÇA OKUMAYA
KOYULDU: İLK DEFA AŞKIMIZI İTİRAF EDİŞİMİZİ HATIRLIYORUM. GÖZLERİMİZDİ
BU İTİRAFI YAPAN. SÖZCÜKLERE İHTİYAÇ YOKTU O AN.
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muyordu işte. Olmazdı da za-

ten. Hapla, doktorla, pozitif

enerji gibi zırvalarla olacak iş

değildi. Dokuz yıl geçse de

hala beklemesi gerekiyordu de-

mek ki. Zaman eninde sonunda

onu yine bu çukurdan çıkara-

caktı. İçinden Allah’a seslendi:

Ya rabbi ne namaz kılmak, ne

oruç tutmak, ne zekât zor gelir

bana, beni yaşamak zorunda

bıraktığın kadar.

Dikti tekrar gözlerini duvara.

Münevver her zamanki gibi

hüzünlü bakıyordu. Dokuz yıl

olmuştu gözlerini kapayalı. Ve-

fatından iki yıl önce de ayrıl-

mışlardı usulca. Ayrılırken Mü-

nevver’in bıraktığı mektubu çı-

kardı komodinden. Bu gece

mazi tekrar fırlayacaktı zarfların

içinden. Yavaşça okumaya ko-

yuldu: İlk defa aşkımızı itiraf

edişimizi hatırlıyorum. Göz-

lerimizdi bu itirafı yapan. Söz-

cüklere ihtiyaç yoktu o an. Son-

radan ne oldu hiç farkına va-

ramadık be Cahit. Çiğneyip

geçti bizi de zaman. Hiçbir se-

bep yokken nasıl da kuruttu

sırılsıklam aşkımızı. Sen şimdi

belki de yokluğuma alışmaya

çalışıyorsundur. Alışırsın elbet

merak etme. Zaman varlığımıza

nasıl alıştırdıysa bizi, yokluğu-

muza da alıştırır elbet. Bazen

kızıyorum. Ama kızmamam

gerekiyor belki. Hayatın en

güçlü motivasyonu bu çünkü:

Zamanın büyülü gücü alışmak...

Devinimi bu sağlıyor muhte-

melen. Ama ben bu devinimin

içinde devam edemiyorum.

Çünkü aşk da bu devinime dâ-

hilmiş. Mehmet yetişkin sayılır

artık, yine de bana bir şey olursa

sana emanet. Benden bu kadar.

Hakkını helal et.

Mektubu koydu yerine. Şim-

di de Mehmet bakıyordu du-

vardan. Ama annesi gibi hüzünlü

değil sinirliydi. Dokuz yıl ol-

muştu gideli. Münevver’in ölü-

münden sonra hiç beklemeden

Amerika’ya gitmişti çalışmaya.

O da giderken bir not bırakmıştı

annesi gibi. Biraz daha tedirgin

başladı okumaya: Sana kızgın

olduğumu inkâr etmeyeceğim

baba. Küçüklüğümdeki gibi kal-

saydın keşke hep. Balkonda çe-

kirdek yemeyi öğretirken bana,

gülüşleriniz sahiciydi. Gitgide

niye soldu gözleriniz? Neden

büsbütün hüzünle doldu tebes-

sümleriniz? Tutsaydın annemin

kolundan. Zorla da olsa tut-

saydın be baba. Gitmeseydi.

Cansız cansız bakmaya devam

ederdik birbirimize belki ama

annem burada olurdu. Neyse,

kızgınlığım sadece sana da değil.

En büyük öfkem cevapsız so-

rulara. Neden diye soruyorum

baba kendime hep. Ama ce-

vaplar hep meçhul. Beni mazur

gör baba. Gitmem lazım yoksa

bu soruların içinde boğulacağım

en son. Hakkını helal et.

Mektubu koydu yerine.

Gözündeki yaşları sildi. Sabah

saat 5.30’du. Kimsecikler yok-

ken bir deniz havası alayım

diye düşündü. Sirkeci’de buldu

kendini. Buz gibi soğuk tüm

uykusunu açmıştı. Tam istediği

gibiydi etraf. Zifiri karanlık

yüzündeki tüm mahzuniyeti

saklıyordu. Tek tük insan ya

vardı ya yoktu. Yürüyüş Sir-

keci’den sonra Eminönü derken

köprüye doğru kayıyordu. Plan

dâhilinde olmadan kendini bi-

linçaltına bırakmış yürüyordu.

Köprünün ortasına doğru geldi.

Balıkçıları izlemeye koyuldu.

Oğluyla balık tuttuğu günler

geldi aklına. Kucağına alır de-

nizi gösterirdi. Her seferinde

pembeliğine aldanıp tekrar tek-

rar turşu suyu aldırtır, sonra

yüzünü ekşite ekşite içerdi. Fa-

kat simsiyah gece mazinin ma-

zide kaldığını yüzüne vurdu

hemen. Gözlerini dikti dalga-

lara. Ardından yakardı: “Al-

lah’ım bilirim hikmetinden

sual olunmaz ama keşke bunu

yasak etmeseydin bana.” Ya-

karışı aniden sanki cevapmış

gibi gelen bir sesle son buldu.

“Baba” diyen titrek ve çatallı

bir ses... Sert bir tokat attı

kendine hemen. Olamazdı. Bi-

linçaltı yine oyun oynuyordu

zalimce. “Yapma baba.” dedi

yine aynı ses çok daha fazla

titreyerek. Arkaya dönmeye

cesareti yoktu. Elini ikinci defa

kaldırmıştı ki biri tuttu kolunu.

Hıçkırmaya başladı, nefesini

kontrol edemiyordu. Çenesi

titreye titreye arkasına döndü.

Kıpkırmızı gözleriyle Mehmet

karşısındaydı. Dondu kaldı.

Tekrardan gelen bir “Baba!”

sesiyle çözüldü tüm vücudu.

Dayanamadı atıldı oğlunun

üstüne. Kayıp dokuz yılı geri

getiriyormuşçasına sarıldılar

uzun uzun. Sarılmayı bırak-

madan fısıldadı babasına Meh-

met: “Dokuz yıl gelmeyecek

geri be babam, affedebilecek

misin beni?” Cahit durdu, daha

kuvvetli sıktı oğlunu. Fısıldadı

o da yavaşça: “Zaman evlat,

zaman...” ❰
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“A
nlatılan hikâyedir, ya-

zılan öykü.” diyordu

öykünün büyük us-

taları. Kadim anlatı geleneğimizi

modern zamana evirdiğimiz sı-

ralardı.

Dedem Korkut töresince an-

lattığımız hikâyeler, dökülen

meteller, köy kahvelerinin mu-

habbeti, kış gecelerinin soba

etrafı kandil ışıltısı masalları;

genç kızların ince tığ oyalarla

nakış nakış işlemesi gibi işlenip

yazıya döküldüğünde öykü olu-

yordu.

Öykü/ hikâye tartışması

dünyanın sonu gelene kadar

sürecek, sınırları, sınırlandırı-

lanları her daim belirlenmeye

çalışılacak. Ama üzerindeki bu

sis, bu pus hiç bitmeyecek. O

yüzden bu karmakarışık coğ-

rafyada genç öykücü, pusulasını

da kendi yaratmak zorunda.

Elbette ki saldım çayıra/

mevlam kayıra, yapmayacak

bunu. Büyük ustaları bilecek

ama meydan da okuyabilecek

sınırlarına.

Dinleyecek, biriktirecek ama

ezberleyemeyecek. Dönüştüre-

cek çevresinde ne varsa; kendi

de dönüşecek. Bazen Rus top-

lumunda bir adalet arayıcısı

olacak, bir palto olup bir evsizin

sırtına geçecek bazense Latin

Amerika kıyılarında bir dansa

tutulacak ayakları. Bolivya dağ-

larında bir ateş yakacak, duvara

bir yazı karalayacak. Ama puslu

kıtalar atlasında hangi coğraf-

yada olursa olsun; kendinden

bir parça bırakacak. Dede Kor-

kut’tan aldığı desturu da unut-

mayacak, harmanlandığı kültürü

de, mayasını da.

Kimi zaman Latin toprak-

larında ne arıyorsun diyenler

olacak…

Müslüman coğrafyalar var-

ken bize ters konuları ne işli-

yorsun diyenler…

Yahu iyi hoş da bu öyküler

bizim toplum yapımıza ters di-

yenler olacak.

Ya da illa kendine yabancı-

laşmanı bekleyenler…

İşte genç öykücü önce bun-

lara meydan okuyacak.

Bunun savaşını verecek.

Biriktirecek.

Sonra puslu öyküler atlasın-

da, kendi pusulasını bulacak.

Ayaklarında derman kalma-

yacak kimi zaman, yanında onu

anlayacak bir dost bulamaya-

cak.

Ama ne olursa olsun bildi-

ğini okuyacak.

PUSLU ÖYKÜLER ATLASINDA 
GENÇ ÖYKÜCÜNÜN PUSULASI
Ali Oktay ÖZBAYRAK / deneme

KAOSUN İÇİNDEN BİR ESTETİK YARATIR ÖYKÜ, DAİMA KAOSTAN BESLENİR.
DURAĞANLIK PEK ÖYKÜYE GÖRE DEĞİLDİR BU COĞRAFYALARDA.
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Biriktirdikleriyle beraber.

Latin Amerika! 

Boooooooom!

Latin Amerika’yı daima ken-

dime yakın bulmuşumdur.

Akdeniz’in ateşi, canlılığı,

samimiyeti metinlere de yansır

daima.

Kıpır kıpırdır, öykü atmosferi

okuru direk içine çeker. 

Çokça siyasidir. Ama o kadar

nahif işlenir ki öyküye yakışır.

Bizim de dokunduğumuz,

yediğimiz, içtiğimiz siyasi ol-

duğu için hoşumuza gider.

Sanat muhaliftir! Öykü mu-

halif ! Bizde muhalif sözcüğü

sakıncalıdır, kim duyarsa irkilir.

Oysa sanatın, öykünün, romanın

temelini bu sözcük oluşturur.

Yazar, kendinden önceki söy-

lenen sözleri beğenmemiştir ki

yeni sözler söyler. Peki, bu be-

ğenmeme muhaliflik değil mi-

dir?

Öykü ve romanın ana te-

minde ne vardır: Çatışma. Al

sana muhaliflik. Günlük siyasete

malzeme yapılmaz öykü, gös-

termesi gerekeni gösterir. Zira

bir varoluş savaşıdır.

J. Cortazar vardır mesela.

Her öykücü şüphesiz ki onun

gibi bir yol arkadaşı ister. Cor-

tazar’a göre öykünün anlamı

konu ile bağlantılı değil tersine

kendi sınırlarını aşabilme kap-

asitesindedir. Öznelliğin kaza-

nıldığı bir dünya yaratırken ger-

çeğin kırılgan olduğunu ve top-

lumsal ilişkilerin belirli kodlarla

sonuca bağlanamayacağını dile

getirir.1

Kaosun içinden bir estetik

yaratır öykü, daima kaostan

beslenir. Durağanlık pek öyküye

göre değildir bu coğrafyalarda.

Latin Amerika’da da, Me-

zopotamya’da da, Ortadoğu’da

da.

İnsanı rahat olsa da, rahat

bırakılmayan bu topraklarda,

öykü de elbet kaosa dayanır.

Ama kaostan bile estetik çıkarır.

Sanat diyeceksek, yazarın do-

kunduğu her şey estetik olmak

zorundadır.

Bu kaosun içinde bir kalıba

girmemek önemlidir.

Mesela Meksika’da doğan

Fuantes, çağının ve ülkesinin

gerçeklerini dibine kadar irde-

lerken, Meksika halkının kod-

larında beliren Aztek geçmişinin

köklerini araştırır. Geleneksel

yapıyı yıkarken, okurunu da

öykünün içine sokarak ona can

verir. 

Fantastik, kendine özgü do-

kunuşlarıyla öyküsünü var eden-

ler başta dışlansa da, emin ol-

duğu yolda yürümeye devam

edenler, yaptığına gerçekten

inananlar sonunda dünyaya

❱ Julio Cortázar

❱ Gabriel García Márquez
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damgasını vurmuş yazarlar ol-

muşlardır.

Cortazar, Marquez, Fuantes,

Asturias ve daha nicesi…

Latin halklarıyla benzeme-

miz, coğrafyalarımızın kaderinin

neredeyse aynı olması, toplumsal

sıkıntılarımız öykü bağımızı da

kurmuştur.

Puslu Öyküler Atlası’nda bu

bölge iyi tanınmalıdır.

Genç öykücü biriktirmeli,

dönüştürmeli ve topraklarına

dönmelidir.

Tıpkı Fuantes’in Aztek geç-

mişine dönmesi gibi.

Bu topraklarda…

Ne büyük bir geçmiş var.

Dedem Korkut’tan kalma.

Öykünün elbette bin türlü

hali var.

Bu bir hali…

Hâlleşme

Uzun bir yolculuğun müz-

min yorgunudur genç yazar.

Gene de bir umut gördüğü

ustasından fikir danışır.

Kimleri okumalıyım, ne yap-

malıyım, nasıl yazmalıyım.

Fikrin hükümranlığı altına

girmemelidir. Meydan okumayı

bilmelidir.

Geçmişte büyük öykücüle-

rimiz nasıl da Poe’yu, Calvi-

no’yu, Cortazar’ı keşfedip on-

larla harmanlandıysa çağının

yazarlarını keşfetmelidir.

Borges’in çevrilmesini dört

gözle senelerce beklerlermiş es-

kiden.

Şimdi ise İngiltere’den Avus-

turalya’ya nerede bir öykü kitabı

çıksa, en kısa sürede elimize ula-

şıyorsa bu yazarların ne yaptığını,

ne yansıttığını, nasıl yazdığını

keşfedip tartışarak genç yazarlar

da birbirine yol açmalıdır.

Yoksa aynı şarkılar çalar durur.

Ve tüm sokaklar çıkmaz olur.

1 Ayfer Teker Garcia, 20. Yüzyıl Latin

Amerika Öyküsü, Ürün Yayınları, Nisan

2004. ❰

❱ Carlos Fuentes
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H
ocam, Başçım Dr. C. Eralp ALIŞIK’ın

Aziz Hatırasına;

Uçmağa varışının üzerinden henüz 28 gün

geçmiş iken hocamız, başçımız için bu yazıyı

kaleme almak pek kolay değil. Ancak, onun öğ-

rettikleri, onun bize telkin ettikleri her daim ku-

lağımızda yankılanıyor ve onun izlerini devam

ettirme vazifesi biz öğrencilerine düşüyor. 

C. Eralp Alışık 28 Temmuz 1961 yılında Ka-

dıköy Moda’da doğmuştur. Babası Metin Bey,

annesi Özgül Hanım’dır. C. Eralp Alışık’ın Ebru

Alışık Yıldırım adında da bir kız kardeşi vardır. 

1972 yılında Bahariye İlkokulu’ndan, 1978

yılında da Özel Moda Koleji’nden mezun olan

C. Eralp Alışık, gençliğinden beri spora ilgi duy-

muş, Özel Moda Koleji’ndeyken okulun masa

tenisi ve satranç turnuvalarına katılmış ve her iki

dalda da şampiyonluklar kazanmıştır. Ayrıca çok

iyi bir yüzücüdür. 

C. Eralp Alışık, 1984 yılında İstanbul Üni-

versitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Ede-

biyatı bölümünden mezun olduktan sonra yine

aynı üniversitede 1987 yılında Eski Türk Ede-

biyatı bilim dalında yüksek lisansını Prof. Dr.

Ali Alparslan danışmanlığında “Revanî İşret-

Nâmesi” adlı tezi ile tamamlamıştır. C. Eralp

Alışık, 1991 yılında da Prof. Dr. Muharrem

Ergin danışmanlığında Eski Türk Dili bilim

dalında “Modern Azeri Türkçesi Hikâyeleri (İn-

celeme-Metin-Dizin)” adlı doktora tezi ile doktor

unvanını almıştır. 

1985-1989 yılları arasında İstanbul Üniversitesi,

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde hocası Prof.

Dr. Muharrem Ergin’in asistanlığını yapmıştır. 

30 Temmuz 1991 yılında, 30 yaşındayken,

Prof. Dr. Gülşen Seyhan Alışık ile evlenmiş ve

bu evliliğinden 1993 yılında oğlu Buğrahan

Mehmet Alışık dünyaya gelmiştir. 

ÖĞRENİM DURUMU

Lise : Moda Koleji (1978)

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili

Bölümü (16/01/1984)

DR. C. ERALP ALIŞIK 
Neslihan ÇELİK / anma

O; BİLGE KAĞAN’DAN TONYUKUK’A, OĞUZ KAĞAN’DAN KAŞGARLI MAHMUD’A,
ÇİNGİZ HAN’A, EMİR TİMUR’A, KÜL TİGİN’DEN KORKUT ATA’YA TÜRK EVLADININ
BİLMESİ, İDRÂK ETMESİ GEREKEN HER ADI ADETA ZİHİNLERE NAKŞETTİ. 



26

Nisan 2018 Sayı: 3 Yıl: 1
TÜRK EDEBİYATI           DERGİSİ

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim

Dalı (14/04/1987)

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Eski  Türk Dili Bilim Dalı (02/10/1991)

AKADEMİK DENEYİM

1985-1989: Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk

Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Anabilim

Dalı

1989-1995: Senior Lecturer in Turkish 

University of London, School of Oriental &

African Studies, Department of Near and Middle

East

1992: Misafir Öğretim Üyesi 

Azerbaycan Bilimler Akademisi, Bakü

2007-2018: Yrd. Doç. Dr.

Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk

Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü

C. Eralp Alışık, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim

Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

bölümünde 2008-2018 yılları arasında Bölüm

Başkanlığı görevini, 2013-2018 yılları arasında

da Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini

yürütmüştür. Alışık, Yrd. Doç. Dr. olarak görev

yaptığı Yeditepe Üniversitesi’nde hem Eğitim

Fakültesi’nde hem de Fen-Edebiyat Fakültesi’nde

dersler vermiştir.

C. Eralp Alışık, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim

Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

bölümü bünyesinde Türk Dili Tarihi Eğitimi,

Eski Türk Dili Eğitimi I, Eski Türk Dili Eğitimi

II, Türkiye Türkçesi I, Türkiye Türkçesi II, Türkiye

Türkçesi III, Türk Kültür Tarihi, Çağdaş Türk

Lehçeleri, Çağdaş Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı,

Türk Dünyası Fikir Hareketleri, Türk ve İslâm

Mitolojisi, Halk Edebiyatı Eğitimi II, Dilbilim

ve Türkçe Eğitimi I adlı alan derslerini; Okul

Deneyimi, Alan Eğitiminde Araştırma Projesi,

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,

Araştırma Yöntemleri adlı pedagojik formasyon

derslerini ve Yabancılar için Türkçe I adlı üniversite

dersini vermiştir.

C. Eralp Alışık, Yeditepe Üniversitesi, Fen-

Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölü-

münde de Eski Türkçe (Köktürk ve Uygur Harfli

Metinler), Türk Dili Tarihi I, Çağdaş Türk Leh-

çeleri, Türk Kültür Tarihi, Çağdaş Türk Lehçeleri

II, Çağdaş Türk Cumhuriyetleri Edebiyatları,

Doğu Türkçesi ve Edebiyatları, Türk Dili Tarihi

ve Orta Türkçe (Karahanlı, Harezm, Kıpçak

Türkçeleri ve Edebiyatları) adlı alan derslerini

vermiştir.

C. Eralp Alışık, lisans derslerinin yanı sıra

Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2007 Güz-2009

Bahar yarıyılları arasında Okul Deneyimi, Okul

Deneyimi II, Alan Eğitiminde Araştırma Projesi,

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi derslerini ver-

miştir.

C. Eralp Alışık, Yeditepe Üniversitesi’ndeki

derslerine ek olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili

ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Dili

Bilim Dalı, Yüksek Lisans programı çerçevesinde

Türk Dili Tarihi, Eski Türkçe I (Köktürk Harfli

Metinler), Eski Türkçe II (Manihesit ve Buddhist

Çevre Türkçe Metinler) ve Sözlük Bilimi (Lek-

sikoloji) adlı dersleri; Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili

ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Dili

Bilim Dalı Doktora programında 2007 Güz-

2008 Güz dönemleri arasında Türk İdari ve Sivil

Hayat Belgeleri ve Dili I, Türk Mitolojisi ve

Kaynakları I, Türk İdari ve Sivil Hayat Belgeleri

ve Dili II, Türk Mitolojisi ve Kaynakları II ders-

lerini vermiştir.

C. Eralp Alışık, hem lisans hem de lisansüstü

derslerinde öğrencilerine sorgulamayı, sorarak

öğrenmeyi telkin eder ve öğrencilerinin doğru

bilgiye bu şekilde ulaşmasını isterdi. Türkoloji

çalışmalarının her dönemde önem arz ettiğini ve

Türklük şuur ve bilincinin yeni nesillere aktarıl-

masında öğretmenlerin ve akademisyenlerin

önemli bir rol oynadığını tüm derslerinde ifade

eden ve Türk dilinin tarihselden moderne tüm

dönemlerini aynı hassasiyet ve fikir çerçevesinde

ele alan Alışık, Türk dili ve edebiyatının, tarihinin,

antropolojisinin ve hatta tüm bilim sahalarının
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bir bütünlük içerisinde olmasıının önem taşıdığını

ifade ederdi. 

C. Eralp Alışık, Türk dili ve edebiyatının her

sahasında Türk dilinin ve kültürünün kendi şab-

lonunun oluşturulmasının gerekliliğini ifade eder

ve bu şablon çerçevesinde Türk dili ve edebiyatı

ürünlerinin incelenmesini, tahlil edilmesini salık

verirdi. 

C. Eralp Alışık, her öğrencisiyle ayrı ayrı ilgi-

lenir, onların akademik gelişimi için her birine

ayrı çalışma yöntemleri geliştirir ve öğrencilerinden

aldığı dönütleri tek tek bizzat öğrencileri ile

birlikte değerlendirirdi. Öğrencilerinin kendilerini

hem sözlü hem de yazılı bir biçimde en iyi

şekilde ifade edebilmesi için soruların bazen

yazılı olarak sorulmasını ister, böylelikle her öğ-

rencisinin kendisini iyi ifade etmesini, özgüven

kazanmasını sağlar ve özellikle de ciddiyeti öğ-

retirdi. Meslek ahlâkının getirdiklerini tüm zer-

releriyle tatbik eden Alışık, öğrencileri için tam

anlamıyla bir rol modeldi. Öğrencilerini her daim

meslektaşı olarak görür ve onlara bu hassasiyetle

hitap ederdi. 

O, Bilge Kağan’dan, Tonyukuk’a, Oğuz Ka-

ğan’dan Kaşgarlı Mahmud’a, Çingiz Han’a, Emir

Timur’a, Kül Tigin’den Korkut Ata’ya Türk ev-

ladının bilmesi, idrâk etmesi gereken her adı

adeta zihinlere nakşetti. 

Hocamız, başçımız, büyüğümüz Dr. C. Eralp

Alışık, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü “Tengrige

kergek boldı” ve “uçmaga bardı”. 27 Şubat 2018

Salı günü tüm sevenleri, arkadaşları ve öğrencileri

onu ebediyete uğurladı. 

Köŋlüm için örtedi

Bütmiş başıġ qartadı

Keçmiş ödüg irtedi

Tün kün keçip irtelür

Ruhunuz şâd olsun!
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Sonrası Araştırmalarının Kaynağı Olarak Avrupa

Oryantalizmi”, Tarihselden Moderne Özbekistan:

Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları

Sempozyumu, Ankara Üniversitsi DTCF - Türk

Tarih Kurumu - Özbekistan Bilimler Akademisi,

13-17 Temmuz, Ankara 2009.

Cevdet Eralp Alışık, “Cengiz Han’a Küsen

Bulut Ekseninde Cengiz Aytmatov’un ‘Çin-

giz Han ve Töre’ Anlayışı”, Uluslararası 2.

Cengiz Aytmatov Günleri, Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Kültür Ba-

kanlığı Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yö-

netimi (TÜRKSOY), 12-14 Ekim, Ankara

2009.

Cevdet Eralp Alışık, “Borçalı Türk Ağzı Halk

Edebiyatı Ürünleri ve Dil Özellikleri”, Güney

Kafkasya Halkları Dil-Tarih-Kültür İlişkileri

Uluslararası Bilgi Şöleni, Ordu Üniversitesi,

FenEdebiyat Fakültesi, 25-28 Kasım, Ordu

2010.

Cevdet Eralp Alışık, “Timürlü Devlet Geleneğinde

Hoca Ahmed Yesevî Mîrâsının Yeri”, Geçmişten

Geleceğe Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sem-

pozyumu, Uluslararası Türk Akademisi, Abay

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Türk Ocak-

ları İstanbul Şubesi, 26-28 Eylül, İstanbul

2016.

Ulusal Bilimsel Bildiriler:

Cevdet Eralp Alışık, “Bayatı Geleneği ve Karabağ

Bayatılarının Anlam Bilimi Açısından De-

ğerlendirilmesi”, Çağdaş Türklük Araştırmaları

Sempozyumu 2007, Ankara Üniversitesi, Dil

ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk

Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 27-30 Ka-

sım, Ankara 2007.

Cevdet Eralp Alışık, “Zirni Yazmasının Türkçe-

Moğolca Tarihsel Söz Varlığına Katkıları”,

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu

2008, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğ-

rafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve

Edebiyatları Bölümü, 24-27 Haziran, Ankara

2008.

Cevdet Eralp Alışık, “Ortaöğretim Müfredatında

Hedef Kazanım İlkesinin Tarihsel Metinler

Üzerinde Uygulanması”, İlk ve Ortaöğretimde

Türkçe Eğitiminin Sorunları 2010 Sempozyumu,

Düzenleyen Kurum: İstek Özel Atanur Oğuz

Okulları, İstanbul 2010.

Cevdet Eralp Alışık, “Tarihselden Moderne Türk

Kültürü’nün Taşıyıcısı Olarak Türkçe”, Yeditepe

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri

Enstitüsü Konferansları, Yeditepe Üniversitesi,

12 Kasım, İstanbul 2012.
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Cevdet Eralp Alışık, “Gürcistan Bilimler Aka-

demisi El Yazmaları Enstitüsü’ndeki Tabaka-

i Çingiz Han Metni Üzerine Değerlendir-

meler”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempoz-

yumu 2013, Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-

rih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri

ve Edebiyatları Bölümü, 19-22 Kasım, Ankara

2013.

Cevdet Eralp Alışık, “Orta Asya Türk - Moğol

Tarihçiliğinde Türk Soylu Toplulukların Ortak

Tarihî ve Edebî Anlayışı Üzerine Katkılar”,

11. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 11-13 Kasım,

İstanbul 2014.

Cevdet Eralp Alışık, “13-15. Yüzyıllarda Türkistân

Siyasî Coğrafyasının Türk Kültür Hayatındaki

Yeri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya

Fakültesi Çağdaş Türklük Araştırmaları Sem-

pozyumu 2014, 17-19 Kasım, Ankara 2014.

Cevdet Eralp Alışık, “Türk Şecere Geleneğinde

Çinggis Han Algısı”, Ankara Üniversitesi Dil

ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türklük

Araştırmaları Sempozyumu 2015, 28-30 Aralık,

Ankara 2015. 

Yürüttüğü Lisansüstü Tezler:

Neslihan Çelik, Buddhist Çevre Eski Uygur Türkçesi

Metinlerinde Tababet, Mimar Sinan Güzel

Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilimler Enstitüsü, Kabul Tarihi: 06/06/2012.

Didem Yüncü, Buddhist Çevre Eski Uygur Türkçesi

Metinlerinde Aslî Söz Varlığı, Mimar Sinan

Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Kabul Tarihi: 28/06/2013.

Fatih Karakükçü, Kitâb-ı Mihr ü Mâh (Giriş-

Metin Çevirisi-İnceleme-Dizin), Mimar Sinan

Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Enstitüsü Bilimler Enstitüsü, Kabul Tarihi:

19/06/2015.

Ortak Yürüttüğü Lisansüstü Tezler:

Duygu Yavuz, Uygurca Prens Kalyanamkara Pa-

pamkara Hikâyesi, Metin (Çeviriyazı ve Akta-

rım), Dil İncelemeleri (Cümle Bilgisi ve Sözcük

Yapımı), İndeks, Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilimler

Enstitüsü, (Danışmanlar: Doç. Dr. Tanju Sey-

han Oral – Yrd. Doç. Dr. C. Eralp Alışık),

Kabul Tarihi: 10/06/2011.

Maksat Rakhatbekov, W. Radloff ’un ‘Proben’ Adlı

Eserindeki Altay Türkçesi Metinlerinin İnce-

lenmesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-

versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilimler

Enstitüsü, (Danışmanlar: Prof. Dr. Tanju Sey-

han Oral – Yrd. Doç. Dr. C. Eralp Alışık),

Kabul Tarihi: 27/05/2016.

Yayın Kurulu Üyelikleri:

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, An-

kara. (Hakemli Ulusal Bilimsel Dergi).

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Ankara

Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi,

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Yayın Organı, Ankara. (Hakemli Uluslararası

Bilimsel Dergi).

Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı
Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, sayısız makaleye, edebiyattan sanata
uzanan önemli kitaplara imza atmış gerçek bir fikir, bilim ve dâvâ adamıydı.
Hayatını milletinin yükselmesine ve yücelmesine adamış, bu uğurda her türlü
fedakârlığı seve seve yapmış, geniş ufuklu bir düşünce adamı ve çevresini
hakkıyla aydınlatan bir aydındı. Aramızdan çok erken ayrılıp gitmesine rağ-
men, yetiştirdiği öğrencileri ve eserleriyle hâlâ gönüllerde yaşıyor. Bu kitap o
seçkin, idealist insanı bütün yönleriyle sergileyen, örnek hayatını ve ilim di-
siplinini gözler önüne seren bir âbide eser özelliği taşıyor. 70ʼi aşkın imzanın
yer aldığı bu kitapta onun ölümsüz çalışmaları ve açtığı yolda yapılan ilmî
araştırmalar takdim ediliyor.
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Eralp Bey,

S
iz gideli bir ay oldu, Eralp Bey. Sınavlarınıza

çalışmak için oturduğum masamda sizin

anınıza bir şeyler yazıyorum. Fakat ölümün

ardında bıraktıklarını bir yazıda somutlaştırmak,

sözcüklerde anlamlandırmak çok zor.

Akşamlar ne zor. Herkes evine çekilir, kapıların

ağırlığı üzerinize çöker. Akşamlar ki kayıplarımızla

daha çok baş başa kalırız. Dün sizi rüyamda

gördüm, canım hocam. Anımsıyorum da, gidişi-

nizin üçüncü gecesiydi, sabah olmadı bir türlü.

Birer saat arayla uyandım. Sabaha karşı saat dört

sularıydı, pencereden İstanbul’u izledim biraz.

Gökyüzü beyazını buladı İstanbul’a. Kar insanı

ağlatır mı? 

Siz bize güzel bir yaşamı müjdelemiştiniz,

nasıl oldu da gidiverdiniz, Eralp Bey? Mezarınızda

dahi anlamlandıramadım yokluğunuzu. Siz bizim

güvenli sığınağımızsınız, yok olamazsınız. Gittiniz

ve ardınızda bir yığın keşkelerle kaldım. 

Keşkeler, zaman denilen şeyin buğusu da çö-

künce üzerimize, dört duvarla beraber büyüyüp

ağırlaşıyorlar bazen. Keşke soramadığım ve er-

telediğim o soruları çekinmeden sorsaydım size.

Keşke benden beklediğiniz çalışmaları bitirip

sizi gururlandırabilseydim. Keşke size hayatımda

ne kadar önemli olduğunuzu ve hayatıma ne

denli dokunduğunuzu söyleseydim. Keşke size

kendimi hiç çekinmeden daha iyi ifade etseydim.

Keşke sizi bir baba gibi sevdiğimi, sizi korunaklı

bir ağaç olarak gördüğümü bilseydiniz. Dahası,

keşke son görüşmemizde içimdeki sese kulak

verip size sarılabilseydim.

Siz olağanüstü bir eğitimci ve bilim insanıydınız.

Bizlere “hanım” ve “bey” şeklinde hitap ederek,

hepimize birer birey olarak ne kadar saygı duy-

duğunuzu ve değer verdiğinizi ifade etmeye çalı-

şırdınız. Öğrencileriniz olan bizlerin bireysel hak

ve özgürlüklerine hassasiyetle yaklaşır, akademik

ve mesleki gelişimi ile yakından ilgilenirdiniz.

Şimdi sizden devralmış olduğumuz manevi ve

bilimsel mirası devam ettirebilmemiz için tüm

bilimsel birikiminizi bizlere aktarmaya çalışırdınız.

Geleceğin öğretmenleri ve akademisyenleri olan

öğrencilerinizi, sağlıklı ve gelişmiş bir toplum

modeli yaratabilecek, bilimin ışığında yürüyen

ERALP HOCA’YA MEKTUP
Nur GÜLTEKİN / mektup

AKLIMA DÜŞEN İRİLİ UFAKLI SORULARDA SİZİ HATIRLIYORUM HÂLÂ. DEFTERİMDE
“ERALP HOCA’YA SORULACAKLAR” ADLI LİSTEME TOPLAMIŞ OLDUĞUM SORULARA
BUGÜN BİLE YENİLERİNİ EKLİYORUM, ÇÜNKÜ O SORULARIN CEVAPLARINI SİZİN
GERİDE BIRAKTIKLARINIZDA BULABİLECEĞİMİ BİLİYORUM.
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öğretmenler ve akademisyenler olarak yetiştirmeye

çalıştınız. Tüm bunlar için size yürekten bir te-

şekkürü borç biliyorum. 

Çoğu dersinizde, “Sakın hapşırığınızı tutmayın,

arkadaşlar.”, derdiniz. Sağlıkla ilgili sıkça üzerinde

durduğunuz hususlardan, bizlere verdiğiniz öğüt-

lerden hareketle, sevdiklerinizin sağlığı ve iyiliği

noktasındaki hassasiyetinizi fark etmiştim. Sizden

sıkça duyduğumuz, “Sağ olun, var olun!” sözleriniz

yalnızca bir teşekkür ifadesinden ibaret değildi.

Cümlelerinizin içine dizdiğiniz hiçbir kelimeyi

gelişigüzel söylemediniz, biliyorum; her birinin

üzerinde muhakkak düşünmüş olurdunuz. O

yüzden sözleriniz daima anlamlı olmuştur benim

için. 

“Beyin fırtınası” aktiviteleriyle geçen nitelikli

ve manidar derslerinizi canlılığıyla hatırlıyorum.

Bilgiye ulaşmak için çaba sarf etmemizi isterdiniz;

sorduğunuz sorulardaydı ulaşacağımız bilgiler.

Nihayetinde bize cevabı öyle bir açıklardınız ki,

iki dudağınızın arasından çıkan o kıymetli bilgilerin

hiçbirini unutmadım ve unutmayacağım. Türkçe

kökenli arkaik sözcüklerin etimolojisiyle ilgili

sorduğunuz sorulara, duymaktan imtina ettiğiniz

cevaplar verildiğinde, “Efendim?”, diyerek karşı-

nızdaki kişiye bir daha düşünmesi için zaman

kazandırırdınız; hep gülümsetmiştir beni bu özel-

liğiniz. Sorduğunuz sorular karşısında derin bir

sessizliğe bürünürdük zaman zaman, cevapları

bilmediğimizden değil, sizin değerli bilgi ve öğ-

retilerinize layık cevap verememe korkusundandı

bu. Yine bir gün sorduğunuz sorunun yarattığı

gürültülü sükûnette, “Yoksa ‘Keşke moda tasarımı

filan okusaydım, hiç bu tür sorularla muhatap

olmak zorunda kalmazdım?’ mı diyorsunuz?” de-

miştiniz yüzünüzde muzip bir gülümsemeyle.

Oysa bizler o kadar mutlu ve gururluyduk ki

sizin öğrenciniz olabildiğimiz ve o sorularınızla

muhatap olduğumuz için. Keşke bunu size faz-

lasıyla hissettirebilseydik. 

Mezuniyetimize yakın bir dersinizde öğret-

menlik hayatımız için öğütler vermiştiniz bize.

“Öğrencilerinizle düzgün bir diksiyonla, ses to-

nunuzu inişli çıkışlı bir şekilde ayarlayarak

konuşun. Onlarla göz teması kurun, arkadaşlar.”

demiştiniz. “Ben hepinizin meslek hayatınızda

başarılı olacağına yürekten inanıyorum; olması

gerektiği gibi, mesleğinizi en iyi şekilde icra ede-

ceksiniz ve bunun için gereken tüm birikime sa-

hipsiniz.” sözlerinizle bizleri onurlandırmıştınız. 

Sizinle işlediğimiz son ders olan 9 Mayıs

2016 tarihli “Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebi-

yatları” dersinde bize, tarafınıza Bakü’de hediye

edilen diyalektoloji atlasını göstermiştiniz. “Bu

diyalektoloji atlası ile haşır neşir olun bugün.

Bu, mezun olacak olan sizler için güzel bir hatıra

olsun.” demiştiniz. Size o gün, tüm Çağdaş Türk

Cumhuriyetlerini gezmek istediğimi ve zamanla

tüm Türk lehçelerini öğreneceğimi söylediğimde,

yüzünüzdeki o gurur ve mutluluk, verdiğim bu

sözün bir senedi oldu bana. “Sizden bunları du-

yunca çok mutlu oluyorum, Nur Hanım. Bu, ça-

balarımın sonuçsuz kalmadığını gösteriyor.” de-

miştiniz. Keşke bunlardan daha fazlasıyla gurur-

landırabilseydim sizi. 

Mezun olduğum gün, öğrencilerinizden Gizem

Ersoy ile birlikte odanızda ziyaret etmiştim sizi.

Bizimle gurur duyuyordunuz. “Lütfen bizleri

unutmayın, ziyaretimize gelin.” dediğinizde şa-

şırmıştım. Çünkü sıkça zikretmiş olduğunuz gibi,

biz bir aileyiz, sizi nasıl unutabiliriz? 

Aklıma düşen irili ufaklı sorularda sizi hatır-

lıyorum hâlâ. Defterimde “Eralp Hoca’ya soru-

lacaklar” adlı listeme toplamış olduğum sorulara

bugün bile yenilerini ekliyorum, çünkü o soruların

cevaplarını sizin geride bıraktıklarınızda bulabi-

leceğimi biliyorum. Şimdi odanıza gitsem sanki

sizi orada görecekmiş gibi hissediyorum hâlâ.

Odanızdan ayrılırken ayağa kalkıp yine beni

uğurlayacak ve “Tekrar beklerim, Nur Hanım.”

diyecekmişsiniz hissine kapılıyorum bir saniyeden

de kısa bir zaman diliminde. Sonra sessiz ve za-

mansız gidişinizi hatırlıyorum, “Gidişi kâbus de-

ğilmiş.” diyorum. 

Keşkeler bir yana, iyi ki sizin öğrenciniz oldum

ve sizinle bir “aile” olabildim. İyi ki hayatın bir

noktasında sizinle tanışma ve size kendimi tanıtma

fırsatı buldum. İyi ki sizi anlayabildim. İyi ki

vardınız, hocam. Hâlâ varsınız, siz yok olamazsınız.

Aziz hatıranız ve öğrettikleriniz bizlerde var

olduğu sürece siz ölemezsiniz. “Kutlu” bilginiz

ve manevi mirasınız bizlerde ve yolu bizden
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geçen nesillerde “tarihselden moderne kesintisiz

olarak” devam edecek, bu da size ve geride bı-

raktıklarınıza sözümüz olsun. 

Olur da Altaylar’ı, Tanrı Dağı’nı görebilir ve

Orkun Vadisi’ne ayak basabilirsem, Sarı-Özek

ovalarında, doğudan batıya, batıdan doğuya gelip

giden, gidip gelen bir trenin içinde seyahat edebi-

lirsem bir gün, sizi tüm canlılığınızla oralarda

hissedeceğimi çok iyi biliyorum. Bedeniniz ara-

mızdan ayrıldı belki, fakat siz, yetiştirdiğiniz öğ-

renciler ve iz bıraktığınız hayatlarda, dilden dile,

yürekten yüreğe yaşamaya devam edeceksiniz. 

Hayatıma, hayatlarımıza güzellikler kattınız.

Fakat erken gittiniz, söyleyecekleriniz bitmemişti.

Tininiz uçmağ olsun, Eralp Bey.

Sizi çok seven öğrenciniz

Nur Gültekin

26.03.2018 ❰
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Ö
ğle ezanının nağme-

leri adımlar sokak ara-

larını. Yazdan kalma

bir günün terletici sıcaklığı iner

enselere. Duvarları mavi çinilerle

süslenmiş olan bir camiden bo-

şalır cemaat namaz sonrasında.

Babanı bulursun cemaatin için-

den. Bir banka oturmuş gözle-

rini yere dikmiştir. Bu gözleri

dikişin bu dalışın boş olmadı-

ğını, o gözlerin önünden kaç

sahnenin geçtiğini, o sahneler

geçerken bu yaşlanmış kalpte

kaç heyecanın uyandığını bi-

lirsin. Yanına sokulursun ba-

banın. “Hayrola baba yine ne-

reye daldın?” diye sorarsın. Ka-

fasını kaldırır, yüzüne bakar,

sanki ilk kez görüyormuş gibi.

Yüzüne bir tebessüm düşer.

Sonra dudaklarından iki kelime

dökülür: Uzun hikâye. Muh-

temelen Mustafa Kutlu bu iki

kelimeye olan hayranlığına ye-

nik düşmüş kitabına isim olarak

seçmiştir. Uzun bir hikâyeyi

bize kısasından anlatmıştır.

Muhtemelen Osman Sınav ki-

tabı eline alınca bırakamamış,

etkilenmiş, hayran kalmış, uzun

hikâye lafına kaç hayatın kaç

hikâyenin sığdığını düşünmüş

ve kitabın filmini çekmek için

uzun yıllar çalışmış, emek sarf

etmiştir. 

Uzun Hikâye; Osman Sı-

nav’ın, Mustafa Kutlu’nun aynı

adlı hikâye kitabından kurgu-

layıp beyaz perdeye taşıdığı bir

film. Baş rollerinde; Kenan

İmirzalıoğlu, Tuğçe Kazaz ve

Ushan Çakır gibi isimler var.

Sosyalistlikten muhafazakârlığa,

hepsinden biraz ama tadında

ve muvazenesinde olan bir ada-

mın etrafında dolanan yalanlara,

sahtekârlığa ve ayrımcılığa karşı

verdiği savaşı ve çektiği sıkın-

tıları anlatan bir film. Meşhur

pehlivan Süleyman’ın torunu

olan Bulgar Ali, göç ile geldiği

Türkiye’de sevdiği kızı ailesinden

ister ama ailesi kızı vermez.

Sözü süsleyerek söylemenin,

UZUN HİKÂYE
Bayezid ÇAY / sinema

OSMAN SINAV KİTABI ELİNE ALINCA BIRAKAMAMIŞ, ETKİLENMİŞ, HAYRAN KALMIŞ,
UZUN HİKÂYE LAFINA KAÇ HAYATIN KAÇ HİKÂYENİN SIĞDIĞINI DÜŞÜNMÜŞ VE
KİTABIN FİLMİNİ ÇEKMEK İÇİN UZUN YILLAR ÇALIŞMIŞ, EMEK SARF ETMİŞTİR. 
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alttan alarak gönüle girmeye

çalışmanın faydası olmayacağına

kani olan Ali sevdiği kızı bir

akşam evinden kaçırdığı gibi

soluğu başka bir şehrin başka

bir semtinde alır. Gücü yerinde

olan Bulgar Ali gittiği yerlerde

ne iş verirlerse yapar, az verdiler

çok çalıştım demez karısı ve

bir oğlundan oluşan ailesini ge-

çindirmek için didinir. Ancak

etrafındakiler rahat durmaz.

Zira Ali prensipli adamdır.

Haksızlık gördüğünde, birinin

ezildiğine şahit olduğunda di-

ğerleri gibi yapamaz, sessiz ka-

lamaz. Hakkı savunur, duymu-

yorlarsa bağırır, gerekirse yum-

ruklarını sıkar, dişini gösterir.

Gösterir de nereye kadar? O

bir kişidir, savunduğu hakların

arasında yalnızdır. Oysa hayat

kurulan ahlaksız sistemlerin

dişlileri olan insanlarla doludur.

Kaçmak zorunda kalır Ali, ya-

şamak için, en çok da ailesini

yaşatabilmek için kaçmak zo-

runda kalır. Bir süre sonra ka-

çarak yaşamak Süleyman için

bir hayat meşgalesine döner. O

susmak bilmez, dünya da ise

kötü insan bitmez. 

Bir çocuğun gözünden ba-

bayı anlamayı, onu eksiğiyle

hatasıyla ve güçlü yönleriyle

tanımayı sergilemeye çalışan

film eski Türkiye’nin değişik

mekânlarında geçiyor. İyisi ve

kötüsüyle insanları, hayatı ve

mücadeleyi yansıtıyor. Hele

eski bir tren vagonunda geçen

sahneler izleyenlere acaba ben

de mi böyle bir yer bulup ha-

yatımı orada devam ettirsem

diye düşündürüyor. Ali’yi iz-

ledikçe ona hak veriyoruz hatta

yeri geliyor ondan daha fazla

Bulgar Ali oluyoruz. Ama çek-

mek zorunda olduklarını ve

başına geldikleri gördükçe bi-

zim bunlara katlanıp katlana-

mayacağımızı merak ediyoruz.

Oysa hayat bir rüzgâr gibi

önüne düşen insanları kuru

yapraklar gibi sağa sola fırlat-

maya devam eder. ❰


