Sevgili okuyucu;
Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler’in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini gösteriyor. Öyleyse bu tatlý serüvene, bu uzun yolculuða
devam diyoruz.

Biz yayýna baþlarken “96 sayfayý nasýl dolduracaðýz? Bir aylýk periyoda nefesimiz
yeter mi? Dergimizi o uzak Türk yurtlarýna nasýl ulaþtýracaðýz?” gibi endiþelerimiz
vardý. Fakat bir de baktýk ki, internetin de saðladýðý imkânlarla yurt içinden ve yurt
dýþýndan bir deðil, beþ sayýyý dolduracak kadar yazý birikmiþ.
Ayrýca bütün Türk cumhuriyetlerinden gelerek yurdumuzda okuyan öðrenciler,
oralarda açýlan Türk üniversiteleri ve liseleri, o ülkelerle siyasî ve kültürel baðlarý
güçlendirmek için kurulan TÝKA, TÜRKSOY gibi devlet kurumlarýmýz, ayni
zamanda dostluk elçiliði görevini de üstlenen ticaret adamlarýmýz ve þirketlerimiz
sayesinde artýk her ülkeye ulaþmak mümkün.
Yine sevinç ve hayretle gördük ki, dergimiz Kardeþ Kalemler; Ýzmir’den,
Kayseri’den, Erzurum’dan önce Azerbaycan’a, Kazakistan’a, Kýrgýzistan’a ve taaa
Kuzey Buz Denizi kýyýlarýndaki Yakutistan’a ulaþmýþ. Yani artýk dünya eski dünya
deðil; mesâfeler kýsalmýþ. Allah’ýn izniyle, el ele verip azimle yola çýkýnca bütün
engeller aþýlýyor.
Yazar kadromuz yeni katýlan kalemlerle her gün biraz daha geniþliyor. Böylece
daha güzel ve daha zengin sayýlarla karþýnýzda olacaðýz. Þimdiye kadar adýný
duyup da eserleriyle karþýlaþmadýðýmýz Kazakistan, Kýrgýzistan, Azerbaycan,
Özbekistan, Ýran, Kýrým ve diðer kardeþ bölgelerinden þair ve hikâyecilerinden
güzel örnekler sunacaðýz.

Bu sayýmýzda Kazak edebiyatýnýn kurucularýndan sayýlan ve Abay’dan sonra en
büyük millî þairleri olan Maðcan Cumabayulý’na büyük yer ayýrdýk. Zîra o sýradan
bir þair deðil, yazdýklarýnýn bedelini hayatýyla ödeyen bir millî kahramandýr. Genç
yaþta kurþuna dizilmesine raðmen daha destan devrini yaþayan halk aðzýndaki
rivâyetleri, masallarý, ninnileri, türküleri ruhunda yaþatan bu köy çocuðu, oradan
hareketle modern Kazak edebiyatýný þekillendirmiþtir. Öyle sanýyorum ki bu dönem,
onlarýn susturulmasýyla yarýda kalan bir Türkistan rönesansýdýr. Burada onu sadece
þiiriyle deðil, hikâyeciliði ve eðitimci yönüyle de tanýyacaðýz.

Ýlk sayýmýzýn yayýnýndan sonra kardeþ Türkmenistan’ýn Devlet Baþkaný Sapar Murat
Türkmenbaþý hakka yürüdü. Türkmen Kardeþlerimizin ve tüm Türk Dünyasýnýn baþý
saðolsun. Merhum Türkmenbaþý’nýn vefatýný Bursa Edebiyat Günleri için gittiðimiz
Mudanya’da aldýk. O gün Mudanya sahilinde ve tüm Türkiye’de bayraklarýmýz
yarýya indirilmiþti. Devletler kardeþliklerini ve yaslarýný böyle gösterirler.
Kardeþ Kalemler’in Türkiye ve Türk Dünyasýndaki yankýlarýný gösteren birkaç örneði dergimizin bu sayýsýnda sizlere takdim ediyoruz. Bunlardan en önemlisi ilk
sayýmýzda yayýnlanan “Oyunski Sagusu” þiiri Saha diline aktarýlarak Sahayeri
Gazetesinde yayýnlandý, Saha milli radyosunda tiyatro sanatçýlarý tarafýndan
seslendirildi ve bütün Sahaelinde halkýn þiiri heyecanla karþýladýðý haberi bizlere ulaþtý. Oyunski Sagusu’nun yayýnlandýðý gazete küpürünü bu sayýmýzda takdim ediyoruz.

Kardeþ Kalemler Azerbaycan radyosunda program haline getirilerek yayýnlanma
giriþimlerinin baþladýðýný haberini de sevinçle sizlerle paylaþmak istiyoruz.
Gelecek sayýmýzda buluþmak üzere hoþça kalýn.

Ali Akbaþ
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Erkin Vahidov 70 Yaþýnda
KENDÝ KALEMÝNDEN ÖZGEÇMÝÞÝ

Ben 1936 yýlda… Benim özgemiþime doðum günüm ve ayýmla deðil
yýl olarak baþlamam gerekiyor. Benim dünyaya geliþimdeki olaylar
þöyle olmuþ:1930 yýlýnda Taþkentli
iþçi Karimcan, devletleþtirme iþlerine katýlmak için Fergananýn Altýarýk
kasabasýna gitmiþ. Kendisi ile birlikte ailesi, küçük kýzý, onbeþ yaþýndaki kýzkardeþi, Altýarýk’a göçmüþler.
Bu sýralarda Taþkent Eðitim Ensittüsü öðrencisi olan Kýzkardeþi Reyhan, coðrafya öðretmeni olarak
mezun oldu ve köy mektebinde
ders vermeye baþladý. Kader bu
yerde genç öðretmeni Çuyanbay
Vahitov’a yazmýþ ve bu nikahdan…
Ýþte þimdi özgeçmiþime baþlayabilirim. Ben 1936 yýlýnýn Aralýk ayýnýn
28’inde Fergana Eyaletinin Altýarýk
kasabasýnda köy öðretmenleri ailesinde doðmuþum. Bu ailenin ilkçocuðu kýz olmuþ ve o daha bebekliðinde zatüreden ölmüþ. Küçük kardeþim Elbur’u hatýrlýyorum, benden üç
yaþ küçüktü. O da kýzamýk hastalýðýna yakalanýp öldü.

Babamý Altýnarýk’ta hatýrý sayýlýr adamlardan olarak hatýrlýyorum. Onun öðrencisi olmuþ,arkadaþý olmuþ adamlar,
ben ne zaman doðduðum þehriegitsem kendisinden güzel hatýralar anlatýrlar. O tarih öðretmeni idi ve parti teþkilatlarýnda çalýþmýþ. II. Dünay savaþýndacepheye gitmiþ.
Oradan yaralý ve ciðer hastalýðý ile dönüp geldi. 1945 yýlýnda 33 yaþýnda Taþkent’te vefat etti. Bir yýl sonra annem
de dünyadan göçtü. Ýki kýsaömrün tek yadigarý olarak ben
dayýnýn yanýnda kaldým.
Savaþdan önceki devirler gözümün önüne geliyor: Ba
bam Margilona tayin edilmiþti. Birsonbaharda Altýnarýk’dan Margilan’a göçtük. Römorku koþulmuþ birtraktörün önünde biz, arkada sandýkla yorgan döþek yüklenmiþti. Yolda römork birçukura girdi ve eþyalarýmýz yerlere saçýldý. Ben annem ve emziklikardeþim traktörün þöfor kýsmýnda oturuyorduk.
Çocukluðumdan aðaç atýma binip tozlu toprak yollarda
yalýn ayak koþup yürüdüklerimi hatýrlýyorum.
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Babam cephede iken annem köy
muhtarlýðýnda sekreter olarak iþler, zorluklarla gün geçirir idik.

Köyün çocuklarý ile birlikte yaptýðým yaramazlýlardan sonra annemin yüzüme vurduðu þaplaklarý
ve yüzümün acýsý geçene kadar
aðladýklarýmý unutmuyorum. Düþünüyorum da çocukluk hatýralarýmýn çoðu þiirlerime, destanlarýma geçmiþ. Nida, Kueþ Meskeni
poemalarý, Balalýk, Aksakal þiirleri
ilk hatýralarýmýn meyvesi olmuþ.

Taþkent’te geçen çocukluk ve
gençlik yýllarýmýn en canlý hatýralarý Ostrovski Çocuk Sarayýnda
þair Gayretî hakkýnda ve dayýmýn
evinde geçen edebiyat sohbetleri ile ilgili.

Dayým bir hukukçu olsa da edebiyat ve sanata ilgisi olan bir kiþidi. Evimize þair Çusti, sanatçý kardeþler Þojaliller, Marufhuca Bahadýrov, geniþ bilim sahibi tercüman alim Alihan Soguni sýk sýk gelir ve kalýrlardý. Benim þiireilgi duyduðumu fark eden dayým bu
saobetlere beni de dahil ederdi. Posta dðýrýcýsý Mulla Þukurhan ve tüccar Akmollahan aðabeylerimin sohbetlerine varýp otururdum. Onlar Hafýz, Nevaî, Bedil, Fuzulî beyitlerini tahlil eder, birbirlerine anlatýrlardý. Bu sohbetler
içkisiz ancak þiir ve musiki zevki ile uzayýp giderdi. Tessüf
ki, böyle devirler þimdi kalmadý,unutulup gidiyor. Çocuk
Sarayýnda edebiyat grubuna katýldýðým zamanlarda
“Muþtum” dergisinde ilk þiirim basýldý. Þiirin altýnda 22.
Mektep 7/A sýnýfý öðrencisi diye yazýlmýþtý. Grup hakkýndaki tasavvurlarým üstat Gayratî hakkýnda yazdýðým hatýralarýnda yer aldý.

Ellibeþinci ve altmýþýncý yýllarý içine alan “altýn devrim” hatýralarý unutulmaz ve kendimden ayrýlmaz olaylarla dolu.
Bu yýllarda birinci þiir kitabým “Tang Nafaci” (Tan Nefesi)
yazýldý, Sergey Yesenin’in þiirlerinden tercümeler yaptým.
Yazarlar Birliðinin,sanatçýlar seminerlerinin ateþli konular,
ulu üstatlar Aybek, Gafur Galim, Abdulla Kahhar, Mirtemir, Þahizadeler ile ilk mülakat ve görüþmeler, üniversite
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çaydanlýk ve bardak

Ne kadar kibirli dursa da
Bardaðýn önünde eðilir çaydanlýk
Öyleyse bu büyüklenme niye?
Bu kibir, bu gurur niçin?
Mütevazi ol, hatta bir adým bile
geçme gurur kapýsýndan.
Bardaðý insan bunun için
öper daima alnýndan...
mesel var ki

Aktaran: Ýbrahim BÜLBÜL

Aceb vaslýna ermiþken ay akþamdan göründü âh
Mesel var ki aðýz aþdan burun daþdan tadarmýþ vah
Gülüp geçmiþ idim bir vakt okuyup kýssa-i Kaysý
Dimiþler “gayriye handan özünden olmayan âgâh”
Ezelinden ‘sevin’ diyen esîr-i aþk olur âhir
Düþer elbetde sonunda elâleme kazanlar çâh

Periveþ zulmüne düçâr gönül mülkü perîþândýr
Dimiþler “mülkü vîrândýr, eðer zâlimse pâdiþâh.”

Olursun âþýk Erkin sen kesip cândan ümîdini
Kiþi kendine düþmansa olur piþman çeker eyvâh

“Kardeþ Kalemler olarak Erkin Vahidov’un 70. yaþýný kutlar, uzun ömürler dileriz.”
çevrelerindeki edebî muhit hatýramda uçmaz izler býraktý.

1960 yýlýnda üniversiteyi bitirip “Yaþ Gvardiya” neþriyatýna
iþegirdim. 1963 yýlýnda “Bedii Edebiyat Neþriyatýna” geçip ta 1970 yýlýna kadar yazar, bölüm müdürü görevlerinde çalýþtým. Bu on yýl içinde benim iki þiirkitabým, Yesenin, Ukrayinka, Svetlav’dan yaptýðým tercümelerim basýldý. Hazma Akademik Tiyatrosunda “Altýn Devir” (1969) kometyasý oynandý. Cumhuriyet Lenin GençlikMükafaatýný
aldým (1967). 1970-75 yýullaý arasýnda Göthe’nin “Faust”
trajedisinin Özbekçeleþtirdim. Bu devir içinde hiçbir yerde çalýþmadým. Genel olarak Dünya edebiyatý, Rus klasikleri, Sovyet edebiyatý örneklerininden yaptýðým tercümelerimi terazinin bir kefesine koyup, kendi eserlerimi diðer kefeya koysam, tercümelerim aðýr basalar, þaþýrmam.
Bu çalýþmalar bana edebî kardeþlik borcunu ödemek fýrsatý verdi ve beraberinde yaratýcý tecrübe konusunda büyük bir okul oldu.
1975 yýlýnda “Yaþ Gradiya”neþriyatýna baþ yazar yardýmcýsý olmak için talip oldum ve 12 yýl boyunca bu yayýnevinde baþ muharrir, sonra yeni yaýnlanan “Yaþlik” dergilerinde redaktör olarak çalýþtým ve nihayet Gafur Gulam ede-

biyat ve sanat neþriyatýnda müdür görevi ile hizmet ettim.
Bu dönemde on dan ziyade kitabým basýldý, Özebekistan
Yazarlar Birliði’nin Hamid Alimcan adlý mükafatýný, Hazma
Hamli Ozbekistan Devlet Mükafatýný aldým ve Halk Þairi
unvaný ile müþerref oldum.
Bugün baktýðýmda bir þairin yapmasý mümkün olan iþleri
yapmýþým. Lakin hiçbir zaman kendi yaptýðým iþlerden
gönlüm dolmadý. Bütün yazdýklarýmdan yazacaklarým
önemli imiç daha güzelmiþ gibi hissettim. Ben yazarlýk
çilesini aktif sosyal iþler ile birleþtirip yaþamak kadar þerefli bir vazife olmadýðýmý daima gönlümde hissettim. Ýnsanlara yalnýzca þiirinin deðil kendisinin de gerek olduðunu
sezmek ne büyük bahýt. Bu yüzden cemiyet hizmetinden
hiçbir zaman yüzümü çevirip kaçmadým. Haretketli bir
hayat içinde yaþayýp, iþler öðrendim, maðrurlanmak tabiatýma bigane. Özgeçmiþimin tamamý yazdýðým þiirlerime,
yürüdüðüm yollara, gönlüme yerleþtirdiðim adamlara saçýlmýþ. Þu iki satýr düþünülüp bulunmuþ deðil, belki günlüðümden çýkmýþ sözler:
“Adamlar, siz benim hayatým,

Her biriniz ömrümün parçasý” 1987

Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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MUHTAR
ÞAHANOV

AKTARAN:
VEHBÝ BAÞKAPAN

Köksüzleþtirme
ve
dilsizleþtirmenin
anatomisi
Küreselleþme kendi ruhsuzluðunu kutlamakta,
Bundan dolayý þu an birçok adam þöyle düþünmeye meyilli:
“Ben hangi dilde rahat konuþup, okurum, yazarým,
Bilim, iþ, ekmek bulabilirim, o dil benim anam”.
Ancak karþý görüþ var bu rotasýz düþünceye.
Biz özeli kabul etmeden anlayamayýz geneli,
Hayatta bir insaný sýnýrsýz severek
Ýnsanoðlunu tanýma ve onlarý sevmenin yolunu bulursun.
Ve herkes gerçek hürmet sayesinde öz anasýný
Anlar onun satýlmayacak duygularýnýn pahasýný
Kendi milletinin dilini, örfünü, farkýný severek
Bütün dünyanýn zirvesine yükselip, seversin alemi.
Birçok dil öðreniyoruz, ufkumuz aydýnlanýyor,
Ama küresel ortak dilsiz;
Birlik gülsüz, güven nursuz,
Ancak ana diline onun vermemesi gerek zarar.

Bu doðal yoldan ayrýlmak art niyet tehlikesini büyütür.
Tarihin duruyor þuuruna geçit býrakýp,
Öz dilinde düþünme, konuþma durduðu andan baþlayýp,
Bütün ecdat ruhuyla baðlantýn kesilir.
Kaderinden asýrlýk ecdat meþalesini böyle söndürür.
Hataný acil düzeltmezsen, yok mükemmel bir hayat.
Biz atalarýmýzýn kemiklerine, inançlarýna bað kurduk,
Bað kurduk da milliyetsizlik enginliðine at baþý burduk.
Öz dilini hazmedememenin,
Öz ananý beðenmemenin
Arsýzlýðý hangi devirde olmuþtu zekilik?
Bu, manevi kötürümlük milli satkýnlýktýr!

Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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Asrýmýz; araþtýrma, yükselme, tahrip etme alaný.
Ýnsanoðlunu karýn menfaati nereye götürüyor?
Göller var dýþarýya akmayan, suyunu dýþarýya kýymayan,
Hiçbir nehirden, hiçbir pýnardan su almayan.
Buna benzer insanlar, hatta milletler vardýr.
Bu baðýmsýz kendini beðenmiþliðin geleceði yaralý,
Ekonomik alýþ veriþ, piyasa asrýn talebi.
Ancak küçük milletler dilini, “benliðini” nasýl koruyorlar?
Ana dilini korumayan,
Koruyaný kollamayan
Öz eline gerçekçi ve þuurlu hizmet edemez.
Hepsini çiðneyecek mi yoksa ruhsuzluk tabaný?
Bu soruya medeniyet ne zaman cevap bulacak?

Yoksa insanlýðýn geleceðini köksüzlükmü yenecek?
Buna tabiattýn yine kendisi örnek:
Deve dikeni denilen bir bitki var devenin beslendiði,
Kökleri yirmi, otuz kulaç derinlikte olan,
Kýzýl kumda kendine baktýrmaz rüzgar fýrtýna estiðinde,
Kum deniz gibi dalgalanýp saða sola serpildiðinde,
Bütün hareketi dýþ etkiye göre þekillenip,
Hafif ve güçsüz köklerinden çok kolay kopup,
Rüzgar nereden esse, o tarafa doðru yuvarlanýp,
Koytu yerler ile vadileri, çalý diplerini mekan tutup,
Sýk sýk deðiþtirip,
Dünyayý kendi kaygý ve sýkýntýlarý düzeyinde deðerlendirip,
Köklülere kýskançlýkla bakýp ve alay edip,
Kararsýz bir vaziyette yaþamasýna çok yazýk.
Þöhrete kavuþup kendi ömür sürdüðü devri,
Deve dikeni her zaman eski yerinde sayar.
Gerçekçi ruh kabiliyet ve yeteneðine boðulduðu bir dönemde
Köksüzlük büyük tehlikeler doðurur toplumlarda...

Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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Azerbaycan Türkçesi ile
Yazýlan Þiir ve Ali Rýza Hýyabanlý
DR. CEVAT HEYET
Azerbaycan Türkçesiyle yazýlmýþ ilk þiirden günümüze aþaðý yu ka rý 800 yýl
geçmektedir. Bu zaman diliminde dünya þiirinin zirvesini
fetheden Nesimî ve
Fuzulî gibi dâhî þairlerin yaný sýra Vâkif,
Sâbir, Mûciz, Vâhid,
Þehriyar ve Sehend
gibi Azerbaycan þii rinde yenilikler yaratan, her biri birçok
genç þa ire ör nek
olan yüz ler ce þa ir
eserini bu dilde yazmýþ týr.
Fars ça’nýn
Türk hü küm dar la rý
ta ra fýn dan
teþ vik
edildiði ve bu dilde
þiir yazmanýn moda
ha li ne gel di ði bir
dönemde Türkçe þiir
yazmak tabii ki kolay
Dr. Cevat Heyet
bir iþ deðildi. Fuzulî’nin aþa ðý da ki
beyitleri bu zorluðu güzel bir þekilde ifade etmektedir:
Ey feyz-resân-ý Arab u Türk ü Acem
Ettin Arab’ý efsah-ý ehl-i âlem
Kýldýn fusahâ-yý Acemi Ýsa-dem
Men Türk-zebandan iltifat eyleme kem.

Fakat, tüm bu zorluklara raðmen Azerbaycan
edebiyatý, özellikle de Azerbaycan Türk þiiri
þaheserlerle doludur.

14. yüzyýlýn en büyük þairi Ýmadettin Nesimî
Kardeþ Kalemler Þubat 2007

ayný zamanda büyük
bir fel sefî aký mýn
tem sil ci si dir.
O
Hurûfi ye fýr ka sý nýn
ku ru cu su Faz lul lah
Na imi’nin ta le be si
olup Hurûfiye görüþünü benimsemiþtir.
Nesimi dünya hümaniz mi nin en bü yük
temsilcilerinden biridir. O, þiirlerinde insaný ve insanî deðerleri göklere kaldýran
ve inan cý uð run da
derisi soyulan nadir
þah si yet ve þa ir ler dendir.

16. yüzyýl þairi Þah
Ýsmail Hatâyi, müritlerini yazdýðý Türkçe
þi ir ler le yön len dir miþtir. Þah Hatâyi’nin
Türkçe divaný, Azerbaycan edebiyatýnda
yeni bir dönem baþlat mýþ,
Türk çe nin
Ýran’da devlet dili düzeyine yükselmesinde büyük rol oynamýþtýr.
Türk, Fars ve Arap dillerinde divan sahibi olan
16. yüzyýl þairi M. Fuzulî, doðunun Þekspir’i
lakabýyla þöhret kazanmýþtýr. Elbette bu Þekspir’in daha büyük bir edebî þahsiyet olduðu
anlamýna gelmez. Burada amaç “batýda Þekspir ne ise, doðuda da Fuzuli odur” demektir.
Baþka bir ifadeyle Þekspir batýnýn Fuzulî’sidir.
Fuzulî yarým asýr bundan önceye ait olduðu
halde Türk dünyasýnýn en büyük gazel þairi
unvanýný günümüze ka dar koruyabilmiþtir.

Modern Azerbaycan edebiyatýnýn kurucusu
olan Molla Penah Vâkif, gazel, muhammes ve
müstezat gibi klasik þiir kalýplarýnda yazdýðý þiirlerin yaný sýra hece vezninde de güzel þiir örnekleri yaratmýþtýr. O realist bir þair olup halkýn hayat ve yaþamýný sade bir dille yansýtmaya çalýþmýþtýr.
19. yüzyýlýn sonlarý ve 20. yüzyýlýn baþlarý
Azerbaycan eleþtirel realist þiirinin baþlangýcý
ve en yüksek zirvesidir. Azerbaycan’da M. A.
Sâbir ve A. Muciz gibi þairler, Azerbaycan’ýn
yergisel ve eleþtirel þiirini tüm incelikleriyle
gözler önüne sermiþler. Þairlerin her ikisi de
gerçekçi olup halkýn sorunlarýný olduðu gibi
ve sade bir dille göstermiþ ve müstebit hakimleri acý bir dille kýnamýþlardýr.
Sâbir gerçekçi bir þair olduðunu bu þekilde
ifade etmiþtir:
Þairem çünkü vazifem budur eþ’ar yazam
Gördüðüm nik ü bedi eyleyim izhar yazam
Günü parlak, günüzü ak, geceni târ yazam
Pisi pis, eðrini eðri, düzü hemvâr yazam.
M. A. Muciz Güney Azerbaycan’da Sâbir
edebî üslubunu devam ettiren, demokratik
ruhlu, sade ana dilinde yazan güçlü bir halk
þairidir. Onun bir sýra þiirleri yayýnlanmadan
aðýzdan aðza yayýlmýþ ve meþhur olmuþtur.
20. yüzyýlýn baþlarýnda Ýngilizlerin desteðiyle
hakimiyete geçen Pehlevi sülalesi Azerbaycan
edebiyatýnýn duraklamasýna, hatta gerilemesine neden oldu. Türkçe tamamen yasaklandý.
Azerbaycan halký tarihinin en acý ve en karanlýk günlerini yaþamaya baþladý. 1941’de Müt tefikler Ýran’ý iþgal ettikten sonra merkezî hükümet eski gücünü yitirerek nisbî bir özgürlük
havasý esmeye baþladý.
1945’de Azerbaycan Demokrat fýrkasý iþ baþý na geldikten sonra Türkçe tekrar canlandý.
Tebriz’de Azerbaycan Þairler Meclisi faaliyete
geçti.
Sahir, Sehend, Balaþ Azeroðlu, Medine Gülgün, Hekime Biluri, Yahya Þeyda ve birçok
meþhur þairimiz ilk þiirlerini orada okudular.
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Bu dönem çok uzun sürmedi ve ikinci Pehlevi,
babasýnýn yolunu devam ettirmeye karar verdi.
Fakat, bu yýllarda Þehriyar’ýn yazdýðý Haydar
Babaya Selam ve Sehend’in yazdýðý Sazýmýn
Sözü eserleri Ýran’da Azerbaycan þiirini yeniden canlandýrdý. Her ikisine de nazireler yazýlmaya baþladý.
Artýk Azerbaycan þiirini durdurmak imkansýzdý. 1979 Ýran Ýslam Ýnkýlabýndan sonra durum
tamamen deðiþti. Türk dili, edebiyatý ve özellikle de Türk þiiri hýzla geliþmeye baþladý. Büyük þairlerimiz genç yetenekleri keþf ederek
yeni þairler yetiþtirdiler. Yýllarca sönen istidatlar yavaþ yavaþ çiçeklenmeye baþladý. Ýlk önceleri Tahran’da Varlýk Dergisi ve Tebriz’de Furug-i Azâdi gazetesi daha sonralar ise diðer
Türkçe basýn organlarý genç þairlerimizin þiirlerini yayýnlayarak, onlarý yönlendirip, büyük
þair olmalarýna yardýmcý oldular.
Son zamanlarda gazel yazmaya baþlayan yetenekli þairlerimizden biri de sevgili dostumuz
Ali Rýza Hýyabani’dir. Onun ilk þiir kitabý 2003
yýlýnda Tebriz’de Fahr-ý Azer yayýnlarý tarafýndan Üstat Þeyda’nýn önsözü ve Üstat Cedidü’lÝslam’ýn güzel hattýyla neþr edilmiþtir.
Üstat Þeyda yazdýðý önsözde þairin parlak geleceðe sahip olduðunun altýný çizmiþtir. Ali Rýza Hýyabani’nin 80 gazeli içeren ikinci þiir kitabýna baktýðýmýzda onun kýsa bir zaman için de ne kadar geliþtiðini kolaylýkla görebiliriz.
Þiirlerin mazmunu birinci kitaba göre daha
derin olup irfan konularýný da içine almaktadýr.
Þair bütün varlýðýyla Azerbaycan þiirini özellikle de gazel þeklini benimsemiþtir. O, þiirlerinin
konusunu seçerken, kendi kalbine, kalbinin
sesine kulak veriyor. Onun þiirlerinde kendine
özgü bir içtenlik vardýr. Etrafýndakilere karþý
olan hayýrseverliði þiirlerine de yansýmaktadýr.
Þairin dünyaya bakýþý olumlu ve umut vericidir. Biz de üstat Þeyda gibi þairin parlak bir
geleceðe sahip olduðu kanýsýndayýz. Sevgili
Ali Rýza Hýyabani’ye tuttuðu yolda baþarýlar dilerken sözlerimi de onun iki beytiyle tamamlamak istiyorum:
Düþtüm firâk-ý yâre, derdim beyâne gelmez
Yoktur ilâc-ý hicran, vaslin gümâne gelmez
Aþkýndan aldým ibret, dert ile gam nihayet,
Sûz-i derûne yandým, þerhi zebâne gelmez.
Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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Ali Rýza
Hýyabanlý

1958 yýlýnda Tebriz’in Karabaðlýlar mahallesinde doðdu. Daha
iki yaþýndayken babasý Ekber Hýyabani iþ nedeniyle Tebriz’den
Tahran’a göç eder. Maddi sýkýntýlardan dolayý Ali Rýza ilk okul,
orta okul ve liseyi Tahran’ýn yoksul mahallelerinde okur. Daha
sonra asker gider ve 18 ay sonra Ýran Ýslam Cumhuriyeti’nin kurulduðu 1979 yýlýnda taburcu olur. Ali Rýza 1980’de eðitimini
sürdürmek amacýyla Türkiye’ye gider ve Ýstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliði bölümünü kazanýr. 1985’de üniversiteden
mezun olduktan sonra Ýran’a dönen Ali Rýza Tebrizli bir ailenin
kýzý olan Mehri hanýmla evlenir ve Rad ve Sevil adlý iki çocuk sahibi olur. Babasýnýn vefatýndan sonra dokumacýlýk iþiyle uðraþan
Ali Rýza 10 yýl sonra üç kardeþiyle birlikte Zerrine Pud þirketini
açmayý baþarýr.

Ali Rýza Hýyabani 10 yaþýndayken Þehriyar’ýn meþhur Haydar
Babaya Selam eserini okur, ezberler. Sonra Fuzulî, S.A. Þirvanî,
Nebatî ve Sarraf gibi þairlerin eserlerini okur, Azerbaycan edebiyatýný öðrenmeye baþlar. Ýlk þiirini 2000 yýlýnda yazmasýna
raðmen kýsa bir zamanda oldukça güzel eserler ortaya koyar.
Þiiri ilk defa Varlýk dergisinde basýlýr. 2004 yýlýnda “Yar Ýle Sohbet I” adlý þiir kitabý ve 2005 yýlýnda “Yar Ýle Sohbet II” adlý ese ri yayýnlanýr. Þairin Varlýk dergisi ve Asr-ý Azadi gazetesinde yayýnlanan þiirleri ve iki kitap halinde basýlan eserleri Kuzey Azerbaycan’da da beðeni toplar, 27 Nisan 2006 yýlýnda Azerbaycan
Yazarlar Birliði’nin üyesi seçilir.
Ali Rýza Hýyabanî ayný zamanda hayýr sever ve halkýn kültürüne
deðer veren bir kiþiliðe sahiptir. O Þehriyar’ýn ev müzesine ait
birçok masrafý üstlenmiþ, Ýran’da Türk kültürüne maddi ve manevi olarak katkýda bulunmuþtur.

Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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vasl-ý cânân

Mübtelâ-yi aþk olan imân ile candan geçer
Yâ vurur kayd-ý hayâtý, yâ ki canandan geçer

Seyr eden hüsn-i cemâlýn ârif-i ferzâne tek
Terk eder dünya vü mâfihâyý devrandan geçer
Gerdiþ-i devran ne zalýmdýr ki o divâne-vâr
Ârif ü ferzânenin ömr-i girânýndan geçer

Nûþ ederseleblerin la’linden âþýk bil yakîn
Mest olur, medhûþ olur o âb-ý hayvandan geçer
Aþk odu yandýrsa âþýk hemçü pervâne verir
Kol kanadýn ateþe ol þam’-ý sûzandan geçer
Þeyh Sin’an tek giriftâr-ý belâ-yý aþk olan
Vasl-ý cânâný için din ile imandan geçer

Gerçi Yusuf incidi çâh içre gördü hüsnünü
Ol Züleyha’yý görek çâh-ý zanahdandan geçer?
Ey Hýyavanlý belâ-yý aþka tuþ gelme sakýn
Âþýk ol kim yârinin aþkýnda sâmandan geçer.
ýstýrap

Benim derdim bana yeter sen gönlümü avutma
Ele gittin ama aþkýmýzý unutma
Ben sevgiye gönül verdim çile çektim uðrunda
Aþkýn sevda çiçeðidir diken ile oturtma
Bir caným var feda olsun býrak sevda yolunda
Poyraz yele genç ömrümü yazýk olur uçurtma

Bir suçum var o da yalnýz sana olan sevgimdir
Sen kalbimde açan gülsün sakýn gülü kurutma
Ne vereyim kuru sevda o da sana yetmez ki
Kalbim sana atar yalnýz insaf edip korkutma
Bir kurþun sýk artýk bitsin bu bendeki ýstýrap
Istýrapsýz aþk olamaz vur öleyim uyutma
Yalan sevgi Hýyavanlý olur mu kalbi yaksýn
Böyle aþýk olunamaz yalanlarý gel yutma

Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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külüm
Sana ben gönlümü verdim biliyorsunmu gülüm
Aþkýný kalbime gömdüm bu kadar etme zülüm
Beni yandýrdý hayalimdeki sevda ateþi
Savur artýk dileðimdir havaya birde külüm
Ýkimiz sanki bir elma býçak ile bölünüp
Kaderin cilvesidir ötme hüzünle bülbülüm

Yanaðýndan süzülürken gözümün yaþlarý tek
Ýsterim boynuna inci gibi tek tek düzülüm
O bakýþlar beni sarhoþ eder iken ne yapým
Dileðimdir bakýþýnda eriyorken çözülüm

Seni üç beþ kere gördüm diye doydum mu sana
Seni bilmem bana doydun yanaðýndan süzülüm
Ýster isen Hýyavanlý’yý ayak altýna ser
Ayaðýn kalbime bas, sanma ki bir de üzülüm
14 12 2006
Kardeþ Kalemler Þubat 2007

13

Adem masalý
ÜLKÜ OKTAY

1980 yýlýnda Polatlý’da doðdu.
Ýlk ve orta öðrenimini Polatlý’da, yüksek öðrenimini Orta
Doðu Teknik Üniversitesi’nin
Mimarlýk Bölümü’nde tamamladý (2004). Þu anda Ankara’da
bir inþaat þirketinde çalýþmaktadýr.
Oktay kendisini kýsaca þöyle tanýtýyor:
“Sýnav sistemi sebebiyle asýl ilgi alaným olan Türk Dili ve Edebiyatý yerine mimarlýðý seçmek
durumunda kaldým. Fakat gönül baðým olan sanat ve edebiyatla da ilgilenmeye ve okuyup
yazmaya devam ettim. Polatlý’da doðdum ve burada büyüdüm. Ýnsanlarda aðaçlar gibi
doðup büyüdüðü topraða kök
salýyor ve kimliðinin geliþmesinde oradan bir þeyler alýyor.
Çiftçilikle uðraþan bir aileden
geldiðim için buranýn uçsuz
bucaksýz topraklarý bana romanlardaki, þiirlerdeki, masallardaki bereketin de anlamýný
öðretti. Yazdýðým yazýlarda bu
topraklarýn rengini, kokusunu
yansýtabilirsem kendimi amacýma ulaþmýþ sayacaðým.” diyor.

Daðdan kýrmýzý bir hülya indi, içi dolu, dýþý boþ
Burak kiþner, göðe yükselir, iyiye alamettir.
Kokular karýþmýþ birbirine, temiz
Renkler beyaz, pak
Hülyanýn adý cemre...
Ýlkin ýsýtýr havayý, üflediði derin nefesle
Ve âlâ kokular solur ahâli
Sonra da, suya düþer cemre
Ilýk su, yumuþatýr derler huyu, berekettir topraða
Ve topraða düþer son cemre de
Yetmek bilmez alýnteri
Gece gündüz tarlalarýn verdiðine
Yeþil bürümüþ topraklarda, herkes bilir yükünü omuz omuza
Þefkatli ana eli deðince, bu nasýrlý eller yumuþacýk olur
Bir çocuk yüreði nasýlsa
Ýþte böyle körpe diyarlardan
Geçmiþti bir masal ki, ibrettir yedi cihana
Tanrý misafiri olmadýðý belli
Bir çift, biri kadýn biri erkek bu diyara girdi
Niyetleri düzeni bozmak besbelli
Beyaz atlý, sarý saçlý
Bu tenleri yakan güneþ elbet baþka diyardaydý
Beyaz atýn üstünde, allý pullu terkiler, elbet merak uyandýrdý
Ahâliden biri nedendir, erkeðe beyim diye seslendi
Oysa misafirperverlikleri zaten her kul içindi
Açlýklarýný açýklýklarýný soruverdi ilkin
Cevap verdi kadýn olan:
açlýðýnýz açlýðýmýz, buyrun elma yiyin
Misafir oldular nakýþlý yastýklara
Ziyafet çektiler, vefâkâr sofralarda
Çið süt emmiþ ziyaretçiler
Gene de doymak bilmediler
Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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Boyalý yüreði kadýnýn gösteriþten görünmez olmuþ
Heybesinden çýkarýp kadýnlara gösterdiði
Parlak kumaþlar kara büyüyle dokunmuþ
Savurup altýn sýrma saçlarýný
Aðzýndan, kulaklar dolusu zehir akýtmaya koyulmuþ
Erkek anlattý hikayesini
Haber saldý uzaklarýn altýn madenlerini
Hep beraber çalýþalým gücümüze güç katalým diye
Kattý köyün erkeklerini önüne
Sürdü diyâr-ý küfre kadar
Böylece kapýldý erkekler bu kýsýr hikayeye
Ve hayýrla yolladý onlarý kadýnlar bir ümitle
Güneþ inmezden evvel, bir rüzgar esti inceden
Hazýrlandý binekler, yollara koyuldu altýn peþindekiler
Hayýrlý sular döküldü arkalarýndan,
Dönsünler diye hazinelerle
Kocaman surlar karþýladý, uzun yoldan gelenleri
Ýnsanlarýn yaþadýklarý taþý topraðý altýn yüksek yüksek evlerdi
Buyur etti þehrin insanlarý maden arayanlarý
Hemen iþe koyuldu kazmaya küreðe alýþkýn kaslý güçlü kollarý
Gerçek oldu hayalleri bolluk þimdiden kendini gösterdi
Þenlikler alaylar düzenlendi altýnlarýn þerefine
Tüm þehir davetliydi yiyip içip eðlenmeye
Meyin tadýndan geçip, kazanmaktan sarhoþ oldular
Doyulmazmýþ meðer böylesi nefis köleliðine
Unuttular arkalarýnda bekleyenleri
Doymayý unuttuklarý gibi
Naralarýný attýlar açgözlülüðün,
Uzaklaþtýrdý bu uðultular
Karýlarýný, çocuklarýný, emek bekleyen tarlalarýný
Ve duymadýlar gidiþin hayýr olmadýðýný
Bilmediler kadýnlarýnýn yorgunluklarýný
Bebelerinin susuzluklarýný
Geçti bir çorak yaz,
Kuruttu amansýz bekleyiþ ne var ne yok
Özlemi, bereketi
Bir yeþile hasret çatlamýþ topraklarda,
Iþýk unuttu rengini
Bebelerin yüzünü hastalýk bürüdü
Telaþla analar dövündüler onca,
Ama ne gelen var ne giden
Beþikler yükünü mezarlara boþalttý.
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Sessizlik bürüdü artýk karýn altýnda kalan ümidi
Ocaklar yanmaz, kazanlar boþ, kýþ geldi
Eskinin þen kahkahalarý, yerini homurtulara býraktý
Kýsýr köyün ahalisi duymaya hasret bir aðlama sesi
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Ay yükseldiðinde o gece uzun bir karanlýk oldu
Herkes derin uykudayken, sesi duyuldu ebabilin
Sabah olup uyandýklarýnda, güneþ batýdan doðmuþtu
Nehirler tersine aktý, kuyular taþtý
Aynada gördükleri, ruhlarý kadar küçük, küçülmüþ bedenleri,
Þahmaran bile açamazdý, nice körlerin gözlerini
Bencillikle körleþmiþ cüceleþmiþ yüreklerini
Dehþet içinde baðrýþmalar madenlerde çýnladý,
Kýrbaçlar cücelerin sýrtlarýnda þakladý
Günler doðmaz, geceler bitmez, kabuslar dinmez
Hepsinin birden baþýnda ayný karabasan
Tepegöz uyanmýþ maðarasýndan, bütün çocuklarý yemiþ
Vak Vak aðaçlarý bitmiþ otlaklarýnda,
Yecüc’le Mecüc ocaklarda beþik sallar
Günahlarýnýn acýsýný çeken terkettikleri,
Unutturdu onlara aynada gördüklerini
Tez elden koþuþtular köylerine
Ve kabuslarýna düþtüler köye dönünce
Köy elden gitmiþ, dönmüþ bir çöle,
Bereketsizlik cüceliklerinde ne çare
Dönmesini istediler Âdem bereketinin,
Derde deva aradýlar af dilemekle,
Özür dilediler havadan, sudan, topraktan
Ve dua ettiler hep birlikte
Gözyaþlarý suladý kýsýr bahçeleri,
Ýnanç düzeltti umudun bükülmüþ belini
Iþýk deðiþti, nur indi ayalara,
Ses deðiþti akmaya baþladý dereler
Kapaklanmýþ cüceler kalktýklarýnda ayaða,
Ýnsana döndüler birdenbire
Yaðmurlar yaðdý
Akýp gitsin, unutulsun diye bu rezillik
O sabah güneþ bir baþka doðdu,
Güvercinler havalandý
Kanatlarýnda ilk bebeðin müjdeli haberi
Zamaný güler yüzlerin, kýymetini öðrenenlerin,
Gül zamanýydý!..
(1) Þair; bu manzum masalýyla 2005 yýlýnda Polatlý Belediyesi’nin
açtýðý yarýþmada kendi dalýnda birincilik ödülünü almýþtýr.
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Karabað’a varsa yolum
Elçin Ýsgenderzade’ye
ZEYNEL BEKSAÇ

Karabað’a varsa yolum
Suþa’da Tophane’de
Armut aðacý gölgesinde
Türkü yaksa Tar’ým
Halay çeksem
Kekik çayý içsem
Özgürlük koksa bahçe baðým
Çocukluk uçurtmamýn renkleriyle
Toy etse Karabað’ým
Þakýsa bülbüller kuþlar ötse
Çadýr þehirlerde çile bitse
Ýnsanlýk dersini
Öðrense zalim
Örümcek tutmuþ beyinler
Erdeme yenik düþse
Karabað’a varsa yolum
Güvercinlerle doluþsa saðým solum
Ölmeden ah ölmeden
“Ay çok sagol!” diye
Suþa’da karþýlasa
Elçin kardaþým
Bir baþka bahara kalmasa özlem
Yaz gecikmese Suþa’ya
Bir bayram günü
Bölüþsek kýmýzý elmayý sofrada
Þehit vermiþ ana bacýlarýn yüreðine
Su serpsem
Karabað’a güneþ gibi doðsam
Kardelen dersem gül koklasam
Buðday olsam
Karabað’da özgür özgür boy versem
Günebakan gibi açýp
Çocuklara gülüþ armaðan etsem
Karabað’da olsam
Suþa’da adýmlasam
Dostumun doðum gününde
Çocukluðunu geri versem
Karabað’a varsa yolum.
Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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Maðcan Cumabayev
ALÝ AKBAÞ

25 Haziran 1893 de Kuzey
Kazakistan’ýn Bulaev kasabasýnda dünyaya gelen
Maðjan Jumabayev’in yetiþmesinde ilme, irfana deðer
veren babasýnýn büyük payý
vardýr. Maðjan, bu sayede
daha dört yaþýndayken okumayý öðrenmiþtir. 1910 yýlýnda Kýzýljar þehrinde medreseyi bitiren Maðjan, ayný yýl
tahsiline devam etmek üzere Ufa’ya gitmiþ ve burada
meþhur Tatar yazar ve edibi
Galýmjan Ýbrahimov’un talebesi olmuþtur. Þairin ilk kitabý Çolpan onun takdir ve
teþvikiyle çýkar. (1912). Bu
sýrada Maðjan, henüz on
dokuz yaþýndadýr.

Daha sonra, Ombý’daki Rus
Öðretmen Ensitüsünü üstün
Maðcan Cumabayev
baþarýyla bitiren þair (19131917) ayni yýlda ilk eþi Zey nep Hanýmla evlenir. Yine
bu yýllarda Ahmet Baytursunulý’yla Mirjakýp Duvlat’ýn
öncülüðünde kurulan ve Kazakistan’ýn istiklâlini savunan Alaþ Orda Partisine girer. Daha sonra bu partinin kurduðu Alaþ Orda Hükümeti’nde görev alýr.

Kendisi gibi idealist, vatanperver kazak aydýnlarýyla
zor þartlar altýnda çeþitli gazeteler çýkarýrlar. 1919 yýlýnda doðum esasýnda eþi Zeynep Hanýmý, bir yýl
sonra da öksüz kalan oðlunu kaybeder ve 1922 yý lýnda Zýlýyka (Zeliha) hanýmla ölümüne kadar devam
edecek olan ikinci evliliðini yapar.
1922 yýlýnda Taþkent’te kurulan Türkistan Cumhuriyeti Hükümetine baðlý Kazak-Kýrgýz Bilim Komisyonu
üyesi olur. Burada sanat hayatýnýn en verimli dönemini yaþayan Maðjan, 1924 yýlýnda Kazak Komünist
Partisinin ihanetiyle “milliyetçi, Türkçü, zengin taraftarý ve ferdiyetçi” olmakla suçlanýr.

Ayni yýl belki de göz önünde olmasý için Moskova’ya
çaðrýlan þair 1927 yýlýna kadar Moskova’da Künþýðýs
Baspasý (Doðu Matbaasýnda)’da çalýþýr. Burada

yaptýðý Rusçadan çevirileriyle ve eserlerinde geçen
Rusça ilmî terimlere Kazakça karþýlýklar bulmasýyla Kazak yazý dilinin geliþmesine
hizmet etmiþtir.
1927 yýlýnda Kazakistan’a
dönen Maðjan, 1929 yýlýnda Kýzýljar’daki okullarda
öðretmenlik yaparken Sovyet Hükümeti tarafýndan yine ayni suçlamalarla tutuklanarak 10 yýl aðýr hapis cezasýna çarptýrýlýr. 1935 yýlýnda tanýnmýþ Rus yazarý
Maksim Gorki’nin yardýmýyla hapisten kurtulup Kýlzýljar’a geri döner. Burada iki
yýl Rus Dili ve Edebiyatý öðretmenliði yapar. Fakat
1937 yýlýnda tekrar tutuklanarak 19 Mart 1938’de Stalin cellatlarý tarafýndan kurþuna dizilir.

Bununla da yetinmeyerek Maðjan’ýn eserlerinin
okunmasý, bulundurulmasý, yayýnlanmasý, hatta adýnýn kitaplarda ve yazýlarda geçmesi 1929 yýlýndan
itibaren yasaklanýr. Bu yasak 1988 yýlý sonlarýna kadar devam etmiþtir.

Fakat görülen odur ki, Maðcan gibi dâhi sanatçýlar,
öldürülmekle, yasaklanmakla unutturulamýyor. Hatta
bu zulüm ve iþkenceler onlarýn millet hafýzasýnda
daha da büyüyerek ölümsüzleþmesine yarýyor. Burada Ýster istemez Namýk Kemâl’in;
Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imha-yý hürriyet
Çalýþ, idrâki kaldýr muktedirsen âdemiyetten!.. mýs ralarý geliyor insanýn aklýna. Nitekim Bu yýl Elazýð’da 14.sü düzenlenen Uluslararasý Hazar Þiir
Akþamlarý’nýn Maðcan Cumabeyev adýna düzenlenmiþ ve Kazakistan Cumhur Baþkaný Nursultan
Nazarbeyef’e bir þeref plaketi sunulmuþtur. Kardeþ Kalemler okuyucularýmýzýn Maðcan’ý daha
yakýndan tanýmalarý için aþaðýda onun þiirlerinden
birkaç örnek veriyoruz:
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Maðcan’dan seçmeler
sür atýný Sersembay

Sür atýný Sersembay
Daha horoz ötmeden
Altýn þafak sökmeden
Yaylalara çýkalým
Deh deh deh
Olmaz olsun bu mektep
Çektiðim bu yüzden hep
Sür atýný Sersembay
Geri dönüp bak hele
Gözleri alev alev
Gördüðün o devler ev
Atmosferi toz duman
Burada geçmez zaman
Þehir yedi baþlý dev
Sür atýný Sersembay

Uðul uðul uðuldar
Yayýlýr pis kokular
Þaþýrdým vay anam vay
Geri dönüp nidelim
Köyümüze gidelim
Sür atýný Sersembay
Uçarý mý uçarý
Utanmaz kadýnlarý
Kýrýtarak gerinir
Yüzlerinin nuru yok
Gözlerinin feri yok
Erkekleri cin, peri
Sür atýný Sersembay

Ateþli bir yürek yok
Seksten gayrý erek yok
Homurdanan domuzlar
Bunlarý gece kuzlar
Sefillerin cenneti
Pis kokulu dehlizler
Sür atýný Sersembay
Gökyüzü yýldýz kaynar
Göðü görmez kör onlar
Bakýp gülümsüyor ay
Bunaldým bu þehirde
Sonsuz kýrlarým nerde
Sür atýný Sersembay
Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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Sersembay, hey Sersembay
Uyku sýrasý mý ay!
Somurtup durma öyle
Hadi bir türkü söyle
Köyden duyulsun ünün
Artýk çilem doldu say
Sür atýný Sersembay
Sarý Arka yaylaðý
Yeþil cennet otaðý
Bir uzanýp yatayým
Onun ipek yelini
Âbý kevser gölünü
Ben nasýl unutayým
Þehir benim neyime
Hasret kaldým köyüme
Söylesene Aðatay
Geri dönüp nidelim
Obamýza gidelim
Sür atýný Sersembay
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dolunay’a

Güneþ battý karanlýk örtü yaydý
Gökteki yýldýzlar alay alaydý
Oturduðum evin penceresinden
Seyrettiðim o mahzun dolunaydý

Kaygýlýydý yüzü solmuþ, sararmýþ
Gamlý yeryüzüne nurunu salmýþ
Yavaþ yürüyordu korkmuþ can gibi
Þaþýrmýþ, yolunu bulutlar sarmýþ
Hain bir el söndürecek mi seni
Karartacak mý o parlak þûleni
Artýk bu devirde itibârýn yok
Anýp kaygýlanma olup biteni

Bir zamanlar güneþ gibi parlaktýn
Nerde altýn çaðýn ve tacýn tahtýn
Sana tâbî olan binlerce yýldýz
Ardýnca yürüyen periþan halkýn
O devirde hiç engel yoktu yolda
Kulaç atýp gezerdin saðda solda
Elindeydi hilal olmak, dolunmak
Artýk iktidarýn kalmamýþ elde

Kaygýlý ay, gökteki dert ortaðým
Nerde kaldý benim o altýn çaðým
Gençliðim, dinçliðim, huzurum nerde
Nerde talih kuþum, tahtým, otaðým
Sonsuz yaylalara bak kana kana
Yeþil otlar dönmüþ ipek yorgana
Pýnarlarýn baldan tatlý suyu var
Bu daðlardýr beni doðuran ana

Ben onun koynunda gamsýz yaþardým
Yabanî tay gibi oynar koþardým
Ne düþman kaygýsý, ne geçim derdi
Atlayýp atýma daðlar aþardým
Eyvah zalim felek beni aldattý
Bahtýmýn parlayan güneþi battý
Göz nuru anamý aldý elimden
Öksüz koydu, gece gündüz aðlattý
Þimdi zindandayým, bu dar delikte
Ölmeden mezara girdim gençlikte
Þefkatli ay beni de al yanýna
Aðlaþalým, dertleþelim birlikte
Ant içelim mihnet bize yol olsun
Çýkalým aç susuz kýsmet bol olsun
Sýðýnalým rahmeti bol Allah’a
Kanlý göz yaþýmýz aksýn sel olsun

Dileðimiz kabûl olmaz mý dersin
Bu yolda çilemiz dolmaz mý dersin
Dün bizi avutan talih kuþumuz
Tekrar baþýmýza konmaz mý dersin
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Cemile
Sana ne oldu böyle
Gül gibi solmuþ yüzün
Yüreðin mi yaralý
Nolur meleðim söyle
Cemile
Niye fani dünyada
Oynayýp gülmüyorsun
Herkes tatlý rüyada
Uykuya dalmýyorsun
Cemile
Mehtapla dertleþen kýz
Neden için yanýyor
Saymakla bitmez yýldýz
Böyle yaþamasý zor
Cemile
Dýþarýya çýkýyor
Bürünerek kürkünü
Dilindeki naðmeler
Aðlama mý, türkü mü?
Cemile
Yanýndaki o zalim
Ayýrdý mý yarýndan
Kendine gel güzelim
Öleceksin zarýndan
Cemile
Nedir yüzüne düþen
Söyle hasret mi saç mý
Kaygýlý gözlerinden
Akan inci mi yaþ mý
Cemile
Yüzünde bir yara var
Ah o zalim canavar
Allaha yalvar caným
Ondan baþka kimin var
Cemile
Benim talihsiz bacým
Buna nasýl dayandýn
Aðla dökülsün acýn
Beraber aðlaþalým
Cemile!
Cemile!
Cemile!
Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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mendil
Hasret yetti canýma
Aðu dolu bu yürek
Ýþlediðim mendili
O yare nasýl verek
Sararýp solan kayýn
Ben de sarardým soldum
Buluta girdi ayým
Yana yana kül oldum
Dört ay geçti aradan
Hasret canýma yetti
Kara tren yarimi
Alýp cepheye gitti
Sýla hasreti basmýþ
Düþmüþ onulmaz derde
Yarim bahtýna küsmüþ
Bilmem ki þimdi nerde
Yaraný yok, yarý yok
Þehirde mi geziyor
Kendine benzeri yok
Dünyasýndan beziyor
Pencereden gözleri
Bu evler cin yuvasý
Vacýr vucur sözleri
Düþmez güneþ ziyasý
Asker donu giyinmiþ
Ceketin rengi boz mu
Küreðine dayanmýþ
Yazýlar kar mý, buz mu?
Kazdýðýn siper yarim
Sana mezar olmasýn
Saða sola dönülmez
Geniþ kaz dar olmasýn
Hasret yetti canýma
Aðu dolu bu yürek
Ýþlediðim mendili
O yare nasýl verek
Hadi tez iþle týðým
Ýbriþimim dolaþma
Koynumda sakladýðým
Bir karýþlýk patiska
Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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Bu mendili iþlerken
Nakýþ oldu göz yaþým
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Yaratandan dileðim
Ahým ona eriþsin
Ýkimizin göz yaþý
Birbirine karýþsýn
Hasret yetti canýma
Aðu doldu bu yürek
Ýþlediðim mendili
O yare nasýl verek

askerin türküsü

Koþuver caným yaðýz at
Uçsun rüzgârda saçlarým
Erliði edelim ispat
Millet uðrunda coþalým
Coþup kaynasýn al kaným
Feda olsun ulusuma
Feda olsun tatlý caným
Tanýk ol ihtiyar güneþ
Düþmandan asla caymadým
Korkar mýyým yýldýrýmdan
Yýldýrým olup parladým
Bildiðini yapsýn ecel
Ölümle oyun oynadým
Uçsun rüzgârda saçlarým
Koþuver caným yaðýz at
Vâdem cephede yeterse
Baþ taþým olsun mýzraðým
Hey can dostum, küheylaným
Erliði edelim ispat
Uçsun rüzgarda saçlarým
Koþuver caným yaðýz at
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Maðcan’da Türklük Yaklaþýmý1
ÞERÝAZDAN RÜSTEMULU ELEVKENOV2
AKTARAN: SALÝH KIZILHAN

Kazakistan Yazarlar Bir liði idarecileri: “Türkiye’ye bir yolculuðun
var. Maðcan Cumabayev’in hayatý ve edebi
kiþiliði hakkýnda bir bildiri hazýrla.” diye bana
bir görev verdiler. Bu
görevin gereðini yerine
getirmek için þuan karþýnýzdayým.

ömrünün sadece 15 yýllýlýk kýsa bir zamanýný þiire ayýrabilmiþtir. Fakat
bu 15 yýl içerisinde Kazak þiirinde Abay’dan
sonra en büyük zirveye
ulaþmayý baþarmýþtýr.
“Maðcan’ý seviyorum.
Avrupalý tarzýný seviyorum. Sonunda edebiyatta kalacak olan Mað can’dýr.” diyen M. Avezov, edebiyat tarihinde
Ne söylesem ne anlatMaðcan’ýn olacaðý yeri
sam diye çok düþünde göstermiþ oluyordu.
düm. Konunun sýnýrlarý
Bu, her þairin ulaþamatam olarak belli deðildi.
yacaðý bir unvandýr.
Çok düþündüm sonunMaðcan þiirini bütün
da þunu anladým ki;
yönleriyle inceleyip izah
Maðcan, Kazakistan sýetmeye vaktimiz yetmez.
nýrlarýný aþmýþ bir des Yeni fikir akýmlarý çerçetan gibi bugün bütün
vesinde, sadece MaðTürk Dünyasýna ortak
can’ýn þiirlerinde çok
bir deðer haline gel Þeriazdan Rüstemulu Elevkenov
farklý bir tarzda iþlediði
miþtir. Bu konu üzerin Türklük konusu üzerinde sizlerle fikir alýþveride durmak istiyorum. Türk soylu topluluklarý birlik
þinde bulunmaya karar verdim. Bu konudaki düþüncelerimi “Maðcan’da Türklük Yaklaþýmý” adý al - ve beraberliðe çaðýran Maðcan’ýn þiirlerinde bu
konuyu ele almasýný sýradan bir þair ilhamý olarak
týnda toplamaya karar verdim.
görmemek lazým. Zira Türklük onun ruhunda vardýr. Ondaki bu özelliði ilk fark edenlerden biri
Maðcan Cumabayev bir þiirinde “Kaderin baðrý
Maðcan’la ayný dönemde yaþamýþ olan Kazak psitaþtýr.” der. Þaire kader bazen uçsuz bucaksýz bir
kolojik romanýnýn atasý Cusipbek Aymavitov, diðeri
çöl ,bazen sonu görünmeyen bir göl olmuþtur. Çöl
ise Sovyet dönemi önemli þahsiyetlerinden biri
dememin sebebi, kýsacýk dünya hayatýnda üç defa
olan Sabit Muhanov’dur.
hapse girmiþ ve sonunda Stalin’in cellatlarýnýn elinden ölümü tatmýþtýr. Göl dememin sebebi ise büCusibek Aymavýtov’un þu sözlerine dikkatinizi çekyük bir þairlik kabiliyetine sahip olmasýdýr. 44 yýllýk
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mem istiyorum: “Maðcan, bir taraftan henüz bö lünme ve ayrýlmalarýnýn olmadýðý Kazak hayatý içinde doðup büyüyen, diðer taraftan Tatar medresesinde okuyup Türklük ve Müslümanlýk ruhuyla terbiye edilen, ayrýca Çarklýk siyasetinin aðýr þartlarý
altýnda , sömürgeye karþý Kazak toplumunda milliyetçi duygularýn uyandýðý zor bir devrin çocuðu.
Bir diðer yönden Rus aydýnlarýnýn halkçý ve sosyalist fikirlerinden etkilenen ve batýnýn idealizm okulundan ders alan Maðcan, hangi fikre sahip bir þair olmasý gerekir acaba. Bu yelpaze içinde þüphesiz Maðcan’ýn milliyetçi, Türkçü, akýlcý, idealist bir
þair olmasý beklenir ve öyle de olmuþtur”.
Bu deðerlendirme ýþýðýnda Maðcan’ýn Türklük konusuyla ilgili þiirlerini üç döneme ayýrabiliriz.:

Maðcan 25 Haziran 1893 yýlýnda dünyaya geldi.
Babasý Beken köy muhtarý ve ozan idi. Dedesi Cumabay Hacca gitmiþ biriydi. Dedesinin hep “Benim adýmý bu torun meþhur edecek” dediði rivayet
edilir. Hacýnýn kabiliyetli torunu köy hocasýnda biraz okuduktan sonra Kýzýljar þehrindeki medresede
eðitimine devam etti. 1912 yýlýnda 19 yaþýnda
genç Maðcan ilk þiir kitabý olan Þolpan’ý yayýnladý.
O kitaptaki Oral Daðý adlý þiirinde:
“Anamýz ,bizi büyüten þanlý Oral,
Baþýný çevir , ilk kaynaðýna dön
Birleþip kahraman Türk balalarý
Bölük bölük yol tutup dizgine sarýl.”

diye haykýran genç delikanlýnýn, Türkçü olmadýðý
nasýl söylenebilir?

Oral ve Altay daðlarýndan dünyaya yayýlan kardeþ
Türklerin birlik oluþturmasýný düþünen Maðcan,
çocukluðundan itibaren bu birliðin mayasýný ruhunda saklamýþtýr. 1905 yýlýnda Kýzýljar’daki Muhammedcan Begiþou medresesinde okurken bu
tür düþüncelere sahip olmuþtur. Ýstanbul’daki üniversiteden mezun olan Maðcan’ýn hocasý Begiþou’un, öðrencilerine nasýl bilinçli bir eðitim verdiðini Maðcan’dan anlayabiliriz. Arþiv belgelerine
bakýlýrsa Begiþov’un verdiði eðitim hiç de boþa gitmemiþtir.

1867 yýlýnda Kazan’da “Kutsal Guri Ortaklýðý” adlý
bir misyoner derneði kuruldu. Misyonerler Kazaklar arasýnda Hýristiyanlýðý yaymak için çeþitli faali yetlerde bulundular. Tatarlarý , Kazaklarý hem alda tarak hem de korkutarak din deðiþtirmeye zorladý lar. Bu misyoner derneði 1867-1910 yýllarý arasýnda Kazak dilinde 60 tan fazla kitap çýkarmayý ba -

25

þardý. Bununla beraber Çarlýk sansürü , Arabistan’dan ve Türkiye’den gönderilen dini kitaplarýn
ülkeye giriþlerine engel oluyordu. Müslümanlarý ,
Hýristiyanlaþtýrmak için önemli merkezlere Rus
mektepleri ve kiliseler kuruldu. Muhammedcan
Begiþouv o dönemde Kazak ileri gelenlerine göndermiþ olduðu mektubunda bu tehlikeye dikkatleri
çekerek dini bir toplantý yapýlmasýný ve oluþturulan
bu sürece karþý birlikte yeni tedbirler alýnmasýný
önermiþti.

Ýmam Begiþov’un fikirlerine Maðcan tam olarak
destek vermiþtir. Kazaklarý kendi ata yurtlarýndan ve
kendi dinlerinden ayýrmaya çalýþan sömürgeci zihniyetin zararýný görmeyen bilmeyen yoktu. Þolpan
eserindeki “Doðum yerim sasýkgöl” þiirinde: “Ne
yapmak lazým geldiði, Begiþov Hocanýn bilinç altýna üflediði Türk birliði ile ilgiliydi bu serzeniþ. Özgürlük kolay elde edilecek bir þey deðildir. Kahraman Türk ýrkýndan çeþitli yönlere daðýlmýþ olanlarý uyumlaþtýrýp, birleþtirip bir araya getirmekle ancak, bu acýmasýz sömürge güçlerine karþý koyulabilir.” demek istemiþtir. Bu yorum Maðcan’ýn 1912
yýlýna kadar birinci dönemine ait yazdýðý þiirinde,
Türk birliði fikrine ne derecede sahip olduðunun
bir göstergesidir. Bahsetmiþ olduðumuz þiirindeki
“Dün birlik ve beraber olduðumuz zaman bereket
baþýmýzdan yaðýyordu.” mýsralarý bu fikrimizi ispatlar türdendir.

Maðcan’ýn Türklük konusundaki þiirlerinin ikinci
dönemi de yaþadýðý çaðýn tarihi olaylarýnýn etkisiy le oluþmuþtur. Özellikle bahsedilmesi gereken konu; Maðcan Türk halkýnýn yabancý istilacýlara karþý
Mustafa Kemal önderliðinde vermiþ olduðu ba ðýmsýzlýk mücadelesine bütün varlýðýyla katkýda
bulunmuþ olmasýdýr. “Uzaktaki Kardeþime” adlý þiiri
Türkiye’de bile pek çok kiþi tarafýndan artýk bilinmektedir. Bu þiiri en zor dönemlerden biri diyebileceðimiz 1918 yýlýnýn ilk yarýsýnda, Sovyet hapishanesinde bedeni acýlar içinde kývranýrken kaleme
almýþtýr. Türk kardeþlerine el uzatma imkaný olmadýðýný “Kara zindanlarda” kaldýðýný, “Hain taþyürekli” istilacýlarý kahraman Türk evlatlarýnýn sonunda mutlaka yeneceklerine inancýný hiç kaybetmediðini haykýrmýþtýr. Onlarýn derdini paylaþtýðýný ve
onlara atalarýný hatýrlatarak cesaret verdiðini gör mekteyiz. Bütün Türklerin “Bir yürek ,bir bilek.” olarak birleþmelerini diler.
“Kardeþim, sen orada ben burada
Kaygýdan kan yutmaktayýz.
Bizim adýmýza layýk mý? Kul olarak kalmak
Gel gidelim Atlay’a ata miras altýn tahta.”
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Doðrusunu söylemek gerekirse; Sovyet hükümeti
ilk yýllarda Türk baðýmsýzlýk mücadelesini destekledi. Sadece manevi deðil, maddi olarak da yardýmda bulundu. Silah cephane verdi. On milyon som
tutarýnda para yardýmýnda bulundu. Kazakistan’a
gelecek olursak, burada eskiden beri Türklere karþý bir özlem vardý. Sabit Mukanov’un dediðine göre “Türk’e tapmak Kazakistan’da 20. asrýn 30’lu yýllarýna kadar iyi bir adet olarak süre gelmiþtir”.
Türklere muhabbet o dereceye gelmiþti ki, çocuklarýna “Enver Bey, Talgat Bey , Mustafa, Kemal, Cemalbay, Sungat Bey” gibi Türk ileri gelenlerinin
isimlerini vermiþlerdir.

1920-22 yýllarý arasýnda Türkler istilacýlarý yenip
Türkiye Cumhuriyeti’nin baðýmsýzlýðýný ilan etmiþlerdi. Bu zafer Maðcan’ý büyük sevince gark etmiþ ti. Bu tarihi olay Maðcan Cumabay’de Türklük konusuna artýk baþka bir boyut kazandýrmýþtý. Bu da
onun üçüncü dönemi sayýlýrdý. Bu geliþmeyi Dünya özgürlük hareketi olarak algýlanmýþtýr, Maðcan.
“Ateþ”, “ Peygamber”, “Tez gideyim”, “Doðu”, “Türkistan” gibi eserlerinde Maðcan, Türkün yüce ruhunu , maneviyatýný , sancaðýný hiç kimsenin yýkamayacaðýný tam bir inaçla iþlemiþtir.
En önemli delillerden biri olarak da eski tarihimizi
þahit olarak gösterir, Maðcan. Günümüzün önemli tarihçilerinden biri olan Bahattin Ögel, 1981 yýlýnda “Büyük Hun Ýmparatorluðu” adlý kitabý yayýnladý. Bu eserinde “Eski Türk Tarihi Hunlar’dan
baþlar” der. Türklerin, Hunlar’dan geldiðini ilmi
delillerle ispatlar. Bu fikir Maðcan’ýn 20.asrýn ilk yarýsýnda yayýnladýðý “Peygamber” adlý eserinde söyle yer alýr.
“Ezelde ateþli Güneþten Hun doðmuþ.
Ateþli Hundan , ateþ olup ben doðdum
Yüzümü de çekik kara gözümü de,
Doðar doðmaz alev ile ben yudum.”

Bu, þairin “Ateþ” olarak isimlendirdiði bölümden bir
parçadýr. Dünyayý titreten Hun baþkumandaný Atil la, þairin þiirlerinde öylesine yer verdiði bir isim deðildir. O, atalarýnýn maneviyatýna ve gücüne adeta
tapar ve onlara sýðýnýp yine onlardan güç alýr.

Turan’ýn uçsuz bucaksýz derin tarihine girmek ve
onu incelemek çok zor bir iþtir fakat Maðcan için
bu zor olmamýþtýr. “Türkistan” adlý 25 kýtalýk þiirine
bütün Türk tarihini, Türk kahramanlýðýný sýðdýrmayý baþarmýþ olmasý ne derece güçlü bir þair olduðunun ispatý deðil midir? Bu gücün ve bu ustalýðýn
sýrrý nedir? Bize göre Maðcan’ýn þairlik medeniye -
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tinde saklý bu sýr. Hem Ýslamî ilimleri , hem batýyý
hem de doðuyu yüksek anlayýþ ve kavrayýþla fikir
potasýnda eritip büyük düþünürlerden kana kana
içerek kemale ermiþ olmasýdýr.
Ceyhun, Seyhun nehirleri gibi coþkun bir þair ilhamýna da sahiptir. Turan tarihini avucunun içine
alýp bizlere gösterdikten sonra dikkatleri Kazaklar
üzerine çeker:
“Turanda Türk oynamýþ ateþ gibi.
Türk’ten baþka ateþ gibi can doðmuþ mu?
Bütün Türkler dört bir yana yayýldýðýnda
Kazak’a kara þangýrak kalmadý mý?”

Þiirdeki “Kara Þanýrak” ifadesini Turan, Türkistan,
Altay gibi eski Türk tarihi mekanlarýyla birlikte in celemek gerekir. Kaþgarlý Mahmut’un eserinde
Türkçe kelimelerin eski tarihi ve etimolojisi incelenir. “Kara Þangrak” birliðin,beraberliðin sembolüdür. Bu sözlerin tarihi deðerleri Kazakça’da daha
çok saklanmýþtýr. Maðcan “Pedagoji” adlý ilmi çalýþmasýnda “Türk lehçelerinin içerisinde Kazakça’dan daha derin daha zengin bir lehçe yoktur.
Türk diliyle konuþup anlaþmayý düþünen Türk soylu halklar bir gün Kazak dilinin etrafýnda toplanacak ve Kazak diliyle anlaþacaklardýr.” þeklinde ifade ettiði fikri, Türk topluluklarý arasýndaki kopmuþ
olan edebi baðlarýn ancak Kazak diliyle yeniden
kurulacaðýný ifade etmek istemiþtir.

Biz Elazýð’a Ankara’dan otobüsle geldik. 9 saatlik yolculuðumuzda Türkiye’nin güneyinden kuzeyine kadar gezip kutsal yerleri ve güzel tabiatý
gördük. Yolculuk sýrasýnda ben Avrasya Yazarlar
Birliði Baþkaný Yakup Deliömeroðlu’na: “Sizde ingen sözü var mý?” diye sordum. Kaþgarlý Mahmut’un sözlüðünde “Ýngen ýngarasa batu bozlar”
þeklindeki atasözü hatýrlattým Yakup bey “tüye”
sözünü bizde saklandýðýna þükret “ingen” sözü
çoktan unutulmuþ. Deve bizim tarafta artýk yoktur.” dedi. Biz ‘uçak’ sözünü sizden aldýðýmýz gibi sizde Kazaklardan unutmuþ olduðunuz bazý
tarihi sözleri alabilirsiniz dedim.

Maðcan’ýn “Tez gideyim” adlý þiirinin lirik kahramaný “Temizleyeyim, Sarýarkanýn topraðýný” diye
kýlýcýný kýnýndan çekip savaþ meydanýna çýkmak ister. Maðcan’ý sulu göz, çekingen, utangaç olarak
görenlere ben; onun Türklük konusuyla ilgili yazdý ðý þiirlere iyi bakmalarý ve hissetmeye, anlamaya
çalýþarak yeniden okumalarýný öneririm. Þair ancak yüreðindekini yazar. Maðcan Türk halklarýnýn
hepsini kardeþ olarak kabul eder. Bundan, onun

baþka toplumlara düþman olduðu anlamý çýkarýlmamalýdýr. Tam tersine bütün ezilmiþ, sömürülmekte olan toplumlarýn derdiyle dertlenen, acýsýný paylaþan bir þair varsa o da Maðcan’dýr. En çetin ve
kargaþalý, çatýþmalarla dolu bir dönemde bile halkýnýn faydasýný düþünüp her þeye raðmen onu korumaya ve yükseltmeye çalýþmak bütün Kazak aydýnlarý için vazgeçilmez bir prensiptir. Rusya’daki
büyük devrimin bir ucu Çin seddine ulaþmýþ, bir
taraftan Hindistan’a kadar inmiþ, zülüm ve iþkence
altýndaki biçare halklar yarýnýndan umutsuz periþan bir haldeyken bu coðrafyanýn sakinlerinin yýllar süren dayanma ve direnme mücadelelerine en
çok sevinen de Maðcan olmuþtur. Bu zulüm çemberini kýrmak ve bir köklü deðiþiklik yapmak gerektiðini bütün halk sezmekteydi fakat bu deðiþiklik
nasýl yapýlabilirdi? Ezilmiþ milletler boyunlarýndaki
köle buyurduðundan nasýl kurtulabilirler? Þüphesiz ki, kurtuluþ zalim imparatorluðun yýkýlmasýyla
ancak gerçekleþtirebilir. Fakat imparatorluklarý yýkan güç nedir? Sembolist þairler, bu gücün deðiþtirebilme çapýný tarihteki örnekleriyle ölçülebilirler.
Gücün sembolü, Kafkas , Balkan ve Avrupa’yý hakimiyeti altýna alan Türk atasý Hunlarýn lideri Atilla’nýn þahsýnda toplanýr.
Maðcan þiirlerinde, Rus þairleriyle de yer yer atýþýr.
Mreyekouvski gibi þairlerin doðudan Ýsa peygam berin gelmesini beklediklerini iþleyen ifadelerine
karþý Maðcan, güneþten doðan Hun geliyor diye
haykýrmaktadýr. Rus þairi Viyaçeslov ve Valeriybusov ; “Nerdesiniz Hunlar? Gelin yakýn yýkýn bu bozuk dünyayý. Ben sizleri marþýnýzla karþýlarým.” diyerek Maðcan’ý coþturur.
Þair Maðcan “Ben geliyorum , ben geliyorum, ben
geleceðim. Güneþten doðan, Hun’dan doðan önder.” diyerek Atilla’yý hayal dünyasýnda yeniden
canlandýrýr. Bugünkü Atilla, karanlýða karþýdýr ve
karanlýktan öç alan Atilla olarak algýlanýr, Mað can’da. “Ateþli Atilla, Balamir ben idim, ben gece nin çocuðuna düþmaným” diye haykýrýr. “Gecenin
Balasý” ne kadar günahkar ve tüyler ürperten bir
görünüþ sergiler. Musa’nýn dilini kesen, Ýsa’nýn kanýný içen Ýncili yakan, Kuran’ý ayaklar altýna alan da
bu karanlýk güçtür. Bu gücün bir diðer hüneri
“kanlý ses”tir, bütün düþüncesi karýn deþmek olan
bu sujet, bir þair için bundan daha büyük bir suç
olamaz. Kör ve düþüncesiz olan gece çocuðunun
hak ettiði cezasýný almasý gerekir. Fakat nasýl?
Valeribryusov , Moskova’da Maðcan’ýn 3 yýl oku -
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duðu Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nün müdürü bir
þiirinde, “Yýk, parçala, kitaplarý yak, sarayýn karþýsýna çadýrýný dikip padiþahýn tahtýnýn yerine ot ek.”
der. Maðcan “Doðu” þiirinde üstadýna dönerek,
önce öfkelenir,
“Kül kalalým kalasýný

Kul kýlalým balasýný.” diye baþlar fakat vicdaný dev reye girer merhamet duygularý bu þiddete müsaade etmez;
“Gül kýlalým kalasýný
Oðul kalalým balasýný
Merhamet kapýsýný açalým
Þaþýp sapkýnlýða düþmüþ
Aklýndan fikrinden ayrýlmýþ
Doðunun yoluna çekilelim, yabancý demeden
Acýmadan gömelim
Parlak doðunun nuruna.”

diyerek insani deðerlere ne kadar sahip olduðunu
gösterir.

Maðcan doðu ve batýyý eþit görmekte tek bir amacý dikkate alýr. Dünyayý yenileme, insan merhametini geliþtirme, barýþ ve hoþgörüyü yerleþtirme. Bu
anlayýþýn temelini oluþturur. Maðcan “Yeryüzünü
Tufan Bassa” adlý þiirinde batý ve doðunun problemlerini ayný derecede hisseder . Tufan olup yeryüzü sularla kaplandýðýnda bütün canlý ve cansýzlar yok olup sadece ben hayatta kalsam ne yapa rým diye kendine sorar. Cevabý þöyledir, “Alevleri
göklere yükselen ateþim. Yaratýrým yeni insan.” Yeni
insan Maðcan’a göre bütün çevresini güzelliklerle
süsleyebilen, sadece kendi milletinin deðil tüm insanlýðýn derdiyle dertlenen bir þahýstýr.
Günümüzde Türkiye ve Kazakistan iki dost ve kardeþ memlekettir. Ýki kardeþ ülke birbirine yakýnlaþmaktadýr. Asýrlar süren ayrýlýktan sonra bu kývançlý
buluþma dilerim sonsuz dek sürer. Bu dostluðun
ortak þairi Maðcan’ý ve onun deyiþlerini hatýra almamak imkansýz. Bugün sizin yakmýþ olduðunuz
“Hazar Þiir Akþamlarý” meþalesi Maðcan’ýn ruhuna
okunan Kur’an gibidir.
Bütün Türk yurduna binlerce selam ve þükranlarýmý sunarým.
1- 20-23 Eylül 2006'da Elazýð-Hazar Þiir Akþamlarý programýnda
sunulan tebiðiden özetlenmiþtir
2- Filoloji Doktoru, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Ödülü sahibi,
Prof. M. O. Avezov adlý Edebiyat ve Sanat Enstitüsü
Dünya Edebiyatý Bölüm Baþkaný
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MAÐCAN CUMABAYEV
(25 HAZÝRAN 1893 - 19 MART 1938)
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Eðitimci Maðcan
ELÝF AKBAÞ

Tür ki ye ede bi ya týn da
Yahya Kemâl, Ahmet Ha þim ve Ah met Ham di
Tanpýnar gibi büyük sa nat çý lar, þii rin ol du ðu
kadar nesrin de ustalarý dýr. Kazak edebiyatýnýn
ku ru cu la rýn dan
olan
Mað can da, bü yük
üstâdý Abay gibi þiirleri
yanýnda hikâyeleri, denemeleri ve makaleleriyle böyle bir konuma sahiptir. Onun, muh te va
yönünden didaktik, fakat
bir þai rin ka le min den
çýktýðý için de lirik olan
Pedagoji isimli eseri nesirdeki ustalýðýný anlatmaya yeter. Ülkemizde
daha çok Türkistan ve
Uzaktaki Kardeþime adlý
þiirleriyle tanýnan Mað can’ýn bu eserinde bir baþka yönüyle, eðitimci
kiþiliði ile tanýþýrýz. Ýlk olarak 1922 yýlýnda
Orenburg’da basýlan Pedagoji’nin Maðcan
hayattayken iki defa ve daha sonra da çeþitli
baskýlarý yapýlmýþtýr. 15 bölümden oluþan
eserde yazar, çocuk bakýmý ve eðitimi üzerine
çok deðerli bilgiler vermektedir.

Maðcan, o dönemde modern hayata geçmek te emekleme devrini yaþayan ve çoðu göçebe
olan Kazak halkýný eðitmek için çýrpýnmakta dýr. Bu kitabý okurken o yýllarda savaþ ve kýtlýklarla boðuþan Kazak halkýyla Türk köylüsünün
ayný kaderi paylaþtýðýna ve þaþýlacak kadar bi ri birine benzediðine þahit oluruz. Her iki ülkede de yoksulluk ve eðitimsizlik neticesinde
çocuk ölümleri ve salgýn hastalýklar had safhadadýr. Maðcan bu acýlara bîgane kalmaz. Ca -

ný pahasýna da olsa idealizmini yitirmeyen þairin
bu çabalarý Kazak halký
ta ra fýn dan uzun sü re
ifâde edilememiþ, fakat
her za man bü yük bir
minnetle gönüllerde saklanmýþtýr.

Eserde halkýn anlayabileceði sade bir üslûp kullanan yazar, çocuk bakýmý
ve eði ti mi ko nu la rýn da
yapýlan yanlýþlýklarý yer
yer mizahî bir dil ve çok
renkli bir üslupla anlatýyor. Pedagoji’nin önsözünde Kazak aydýnlarýndan M. Coldabayev: “Pedagoji Kazak milleti için
bir kutsal kitap, Maðcan
ise Mesih gibi olmuþtur.”
Ýfadesini kullanýyor. Eserin o yýllarda defalarca basýlmýþ olmasý nasýl
bir ihtiyaca cevap verdiðini göstermeye yeter.
Büyük bir þair olan Maðcan’ýn böyle didaktik
bir konuya yönelmesinin sebebini anlamak
için kýsaca onun hayatý ve idealizmi hakkýnda
da bilgi vermek gerekir:
25 Haziran 1893 de Kuzey Kazakistan’ýn Bulaev kasabasýnda dünyaya gelen Maðcan Cumabayev’in yetiþmesinde ilme, irfana deðer
veren babasýnýn büyük payý vardýr. Maðcan,
bu sayede daha dört yaþýndayken okumayý
öðrenmiþ, 1910 yýlýnda Kýzýljar þehrinde medreseyi bitirmiþtir. Ayný yýl tahsiline devam etmek üzere Ufa’ya giden þair, burada meþhur
Tatar yazar ve edibi Galýmjan Ýbrahimov’un talebesi olmuþtur. Þairin ilk þiir kitabý Çolpan
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onun takdir ve teþvikiyle yayýnlanýyor (1912).
Bu sýrada Maðcan, daha on dokuz yaþýndadýr.

Ombý’daki Rus öðretmen enstitüsünü üstün
baþarýyla bitiren þair (1913 - 1917) ayný yýlda
ilk eþi Zeynep Hanýmla evlenir. Yine bu yýllarda Ahmet Baytursunulý’yla Mircakýp Duvlat’ýn
öncülüðünde kurulan ve Kazakistan’ýn istiklâlini savunan Alaþ Orda Partisi’ne girer. Daha
son ra bu par ti nin kur du ðu Alaþ Or da
Hükûmeti’nde görev alýr. Maðcan hem meslektaþý hem de hocasý durumunda olan Ahmet
Baytursýnulý, Mircakýp Duvlat ve kendisi gibi
idealist, vatanperver kazak aydýnlarýyla zor
þartlar altýnda çeþitli gazeteler çýkarýr. A. Baytursunulý dil alanýnda M. Duvlatov bir yandan
roman bir yandan matematik ders kitaplarýyla,
Maðcan hikâyeleriyle, þiirleriyle, eðitim ve
metadoloji ile ilgili çeþitli çalýþmalarýyla, farklý
türlerde eserler vererek halký bilinçlendirmek
için büyük çaba sarfetmiþlerdir.
1919 yýlýnda doðum esnasýnda eþi Zeynep Hanýmý, bir yýl sonra da öksüz kalan oðlunu kaybeden Maðcan 1922 yýlýnda Zýlýyka (Zeliha)
hanýmla ölünceye kadar devam edecek olan
ikinci evliliðini gerçekleþtirir. Maðcan, eþinin
ve çocuðunun acýsýný her zaman içinde taþýmýþ ve çocuðunun ölümünün ardýndan bu
ninniyi yazmýþtýr:
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Bebeðin Mezar Taþýna
Kederlenme bebeðim öldü diye
Kýzýl goncam açmadan soldu diye
Bu dertli, talihsiz ana babanýn
Çam çýrasý yanmadan söndü diye

Sadece dünyaya veda etti o
Gerçek mutluluða erken yetti o
Tertemiz kalbiyle cennet köþkünde
Anne babasýna mekân tuttu o

Maðcan’ýn çocuk bakýmýyla bu kadar derinden ilgilenmesinde bu acý anýlarýn da etkisi olmalýdýr. Pek çok eserde kuru bir anlatýmla bilgi verildiðini ve çoðu zaman bunun sadece kitaplarda kaldýðýný görürüz. Pedagoji de ise
þairin samimi ve güzel anlatýmýna zevkle dalarken farkýna varmadan bilgileniriz. Eserde
ilk olarak pedagoji bilgisinin gerekliliði anlatýlýr, kiþinin kendi tecrübelerinin ve geleneksel
bilgilerin çocuk yetiþtirmede yetersizliði vurgulanýr. Fakat Maðcan, çocuk bakýmýyla ilgili
geleneksel bilgileri toptan reddetmez; annelere yanlýþ taraflarýný bazen bir baba þefkatiyle
kýzarak anlatýr.
“Köþpeli abýr - sabýr turmýsta bölevdin paydasý da bolýp þýðar. Engime böley biluvde. Tas kýlýp bölep tastasan, kanýn toktatpak tügil, canýn
da þýðarýp alarsýn.”
“Göçebe hayatýn telaþýnda kundaklamanýn

faydasý da olabilir; fakat mesele kundaklayabilmekte. Taþ gibi kundaklarsan, bebeðin kanýný durdurmak þöyle dursun, canýný da çýkarýrsýn.”
Çocuða gereðinden fazla yedirmenin zararýndan bahsederken “Dert boðazdan gelir,” der
bir Kazak atasözü… “Buna göre hareket etsen
olmaz mý?” der, yine tatlý-sert bir þekilde.
Bazen bir hikâyeyle anlatýr, yapýlan hatalarý.
Günümüzde doktorlar, bebeðin beþikte sallanmasýnýn ileride beyin kanamalarýna yol açabileceðini söylerken Maðcan þair sezgisiyle daha
yýllar öncesinden deðinmiþtir bu konuya:
“Gün batmak üzeredir. Evin içine karanlýk çökmüþ. Eðer mevsim kýþsa, soðuk rüzgâr, kokmuþ
inin içine pencere denilen deliklerden uðuldayarak girmiþ ve aç kurt gibi ulumaktadýr. Yazýn ise ýlýk rüzgâr, çadýrýn keçe duvarýnýn eteðinden, keçeyi tutan çýtalar arasýndan yýlan
gibi kývrýla kývrýla girer ve eþini kaybeden biri
gibi dertli, kederli bir ezgi tutturur.
Aðlaya aðlaya yorulan ve artýk aðlayacak gücü
kalmayan bebek, halsiz düþmüþ inlemektedir.
Beþiðin yanýnda bebeðin annesi yok, kim bilir
nerededir? Hayvan otlatmada mý, iþ güç peþinde mi, yoksa komþu evin hanýmýyla kafa kafaya
verip dedikodu mu yapar, kim bilir?.. Beþiðin
yanýnda gözü görmez, düþkün bir ihtiyar oturur.
Zayýf kuru eliyle beþiði sallamaktadýr, bebek
mýzýrdanýr, rüzgâr inler, yaþlý kadýn inler:
Ninni, ninni ak bebem
Ak beþikte yat bebem
Aðlama, caným benim
Sana ilik vereyim
Baykutanýn* kuyruðun
Ýpe takýp vereyim
Ninni, ninni ninni oy…
diye inlemektedir. Kadýn uyuklamýyor da; sallý yor, inliyor, sallýyor…
Bebeðin iniltisi yavaþlar, aðýr aðýr ses kesilir,
bebek uyur. Fakat yaþlý kadýn inleyerek ninnisine devam eder…
*Baykutan: Ninnilerde geçen efsânevî bir
hayvan.
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Yahut da, böyle bir gecede, bomboþ evde beþiðin yanýna bebeðin yedi yaþýndaki ablasýný
oturtmuþlardýr. Rüzgâr aðlar, beþikte yatan bir
yaþýndaki körpe de, yanýnda oturan yedi yaþýndaki abla da aðlar. Issýz evde ses çýkararak korkusunu yenmek için beþiði sallamayý hýzlandýrýr.
Tangýr, tungur; tangýr tungur. Bebek ne zaman
uyursa uyur. Beþiðin yanýnda korkusunu yenemeyen ablasý devam eder sallamaya.
Bu da olmazsa, þu sahneyi gözünüzün önüne
getirin: Gecenin bir yarýsý, bebek beþiðinde
kundaklanmýþ yatýyor. Yanýndaki döþekte de
kalýn yorganýna bürünmüþ annesi yatýyor. Uykunun tatlý saatleri. Karný acýktýðýndan mý,
donduðundan mý, döþeðinin rahatsýzlýðýndan
mý, bebek gecenin bir vakti uyanýp aðlamaya
baþlýyor. Fakat anne duymuyor. Git gide daha
yükseltiyor sesini; anne uyanmýyor… Sesi kýsýlana kadar, karný yýrtýlmýþ gibi aðlýyor bebek.
Nihayet homurdanarak uyanýyor anne. Önce
yavaþ yavaþ, sonra hýzlý hýzlý sallýyor beþiði.
Bebek bununla kanmýyor. Annesine “niçin
kalkmadýn” der gibi baðýrtýsýný artýrýyor. Evin
içinde rüzgâr mýzýrdanýyor, anne mýzýrdanýyor.
“Oy, kýzamýklar, çiçekler çýkarasýn!” diyor anne. Tangýr tungur, tangýr tungur, sallýyor beþiði. Bebeðin baðýrtýsý, beþiðin tangýrtýsýný bastýrýyor. Nasýlsa artýk bebeðin sesi kesiliyor. Anne de fýsýr fýsýr, bebeðe beddua ede ede uyuyor. (Tabi ki Kazak kadýnlarýnýn hepsi böyle deðildir. Fakat bir çoðu böyle desek yanýlmayýz.
Olgun, çalýþkan, çocuðunun kadrini bilen an nelerden bu sözlerim için af diliyorum.)
Evet, inleye inleye bebeðin ninesi uyur. Aðlaya aðlaya bebek uyur, annesi bebeðe beddua
ede ede uyutur. Bebeðin bu uykusu saðlýklý bir
uyku mu?... Gerçek bir uyku mu? Hayýr. Bu
normal bir uyku deðil. Bu uyku da deðil aslýnda; çalkalaya çalkalaya bebeðin baþýný döndürüp aklýný baþýndan almak bu. Beþikte sallayarak uyutmak demek; bebeði bayýltmak demek. Beþiðin sarsýntýsýyla uyutulan bebek,
uyumuyor; baygýn yatýyor. Birisi seni bir þeye
taþ gibi sýkýca baðlayýp, tangýr tungur, çalkalaya çalkalaya, sallaya sallaya bayýltsa, hoþuna
gider mi? Ey Kazak kadýný! O senin yavrun,
düþmanýn deðil! Beþik bebeðin yataðýdýr; aklýný baþýndan alýp, bayýltma yeri sanma sakýn.
Bunu iyice anlaman gerek, anlaman gerek!”
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Maðcan, eðitim konusundaki hükümlerini hadislerle ve Hz. Ali’nin sözleriyle de güçlendirir.
Bu nun ya nýn da Ka za kis tan’ýn fi lo zof þa iri
Abay’ýn þiirlerine yer vererek konuya estetik ve
etkileyici bir üslup kazandýrýr.
1922 yý lýn da Taþ kent’te ku ru lan Tür kis tan
Cumhuriyeti Hükümetine baðlý Kazak-Kýrgýz
Bilim Komisyonu üyesi olan ve burada sanat
hayatýnýn en verimli dönemini yaþayan Maðcan, 1924 yýlýnda Kazak Komünist Partisinin
ihanetiyle “milliyetçi, Türkçü, zengin taraftarý
ve ferdiyetçi” olmakla suçlanýr.
Ay ný yýl bel ki de göz önün de ol ma sý için
Mos ko va’ya çað rý lan þa ir 1927 yý lý na ka dar
Mos ko va’da Kün þý ðýs Bas pa sý (Do ðu Mat ba asýn da)’nda ça lý þýr. Bu ra da yap tý ðý Rus ça dan çe vi ri le riy le ve eser le rin de ge çen Rus ça ilmî te rim le re Ka zak ça kar þý lýk lar bul ma sýy la Ka zak ya zý di li nin ge liþ me si ne hiz met
et miþ tir. Pe da go ji ad lý ese rin de de öð ret men ar ka daþ la rý nýn yar dý mýy la pek çok te ri me Ka zak ça kar þý lýk bul du ðu nu gö rü yo ruz.
Mað can, bir mil le ti mil let ya pan un sur la rýn
ba þýn da di lin ol du ðu nu dü þün müþ, Pe da go ji’sin de yi ne bu ko nu ya de ðin miþ tir. “Bir
mil le tin di li nin fa kir leþ me si, o mil le tin yok
ol ma ya baþ la dý ðý ný gös te rir.” der ve bu gün
bi zim de tu tul du ðu muz bir has ta lý ða; ya ban cý dil le eði ti min yan lýþ lý ðý na de ði nir.
Ka zak genç le ri nin sos yal ders ler de ba þa rý sýz ken ma te ma tik te ba þa rý lý olu þu nun se be bi nin de bu na bað lar.
1927 yýlýnda Kazakistan’a dönen Maðcan,
1929 yýlýnda Kýzýljar’daki okullarda öðretmenlik yaparken Sovyet Hükümeti tarafýndan
yine ayný suçlamalarla tutuklanarak 10 yýl
aðýr hapis cezasýna çarptýrýlýr. 1935 yýlýnda
tanýnmýþ Rus yazarý Maksim Gorki’nin yardýmýyla hapisten kurtulup tekrar Kýlzýljar’a dö ner. Burada iki yýl Rus Dili ve Edebiyatý öðretmenliði yapar. Fakat 1937 yýlýnda tekrar
tutuklanarak 19 Mart 1938’de Stalin cellatla rý tarafýndan kurþuna dizi lir.
Bununla da yetinilmeyerek Maðcan’ýn eserlerinin okunmasý, bulundurulmasý, yayýnlanmasý,
hatta adýnýn kitaplarda ve yazýlarda geçmesi
1939 yýlýndan itibaren yasaklanýr ve bu yasak
1988 yýlý sonlarýna kadar devam eder...
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Þolpan’ýn Günahý

MAÐCAN CUMABAYEV - AKTARAN: ORHAN SÖYLEMEZ
I. Bölüm

Þolpan, Sersenbay’a eþ olduðu yýl kendisi gibi
yeni gelinlerle bir yerde toplanýp konuþtuklarýnda “Çocuksuz hayatýn tadý yok” demiþti. Mal gibi
alýnýp satýlan, kendi sevmediði kimseye eþ olan
sayýsýz Kazak kýzlarýnýn içinden, kendi sevdiði ile
evlenen Þolpan aslýnda ilk yýl çocuk istememiþti.
Ak çadýrýn içinde yalnýzca ikisi varken, kocasýna
sarýlýp yatarken o hep “Allah’ým çocuk verme!”
diye yalvarmýþtý.
“Çocuðum olursa güzel hayatým boyunca Allah’a “çocuk verme!” diye yalvarmýþtý. Aslýnda çocuðu kötü gördüðünden deðil, kocasýyla ikisinin
arasýndaki ipek gibi ince ipin kopmamasý için, iki
genci birbiriyle evlendiren sevgiyi birisinin gelip
bozmamasý için çocuk istememiþti Þolpan.

Evliliklerinin üzerinden üç yýl geçmiþti. Hâlâ çocuklarý yoktu. Þolpan buna gerçekten seviniyordu. Üç yýl boyunca kocasý da hiç bir zaman “çocuðum yok” dememiþ, üç yýl boyu Þolpan’dan
baþka, Þolpan’ýn ateþ gibi sýcak, rüzgar kadar
yumuþak kucaðýndan baþka hiç bir þey istememiþti. Onun hayatýnýn baþý da, sonu da “euzüsü”
de, “subhanekesi” de sadece Þolpan gibiydi. Kýsacasý, Þolpan üç yýl ondan bu düþünceye dair
hiç bir söz iþitmemiþ, hiç bir þey görmemiþti.
Doðrusu “çocuksuz hayat boþ hayat” sözünü
baþkalarýndan çok iþitmiþti, ama eþinden böyle
birþey iþitmemiþti. Birbirini kovalayan aylar geçti,
yýl ardýndan yýl geçti. Þolpan’ýn “çocuk olmamasý” için ettiði duasý kabul oldu. Ýki ay, üç ay, güz
diyoruz. Þu anda güzün geldiðini bile bilmiyordu. Þolpan’ýn “çocuk verme” þeklindeki düþüncesi bir gece deðiþti. Kýþýn uzun bir akþamýydý.
Þolpan’ýn kocasý o akþam hayvanlarý güdüp geldikten sonra biraz oturup konuþmak için arkadaþý Nurcan’ýn evine gitmiþti. Nurcan evleneli beþ
yýl olmuþtu. Beþ yýlýn içinde ikisi oðul birisi kýz üç

çocuðu vardý. Þolpan’ýn kocasý Sersenbay, Nurcan’ýn evinde epeyce oturdu. Sersenbay’ý uzun
süre oturtan Nurcan’ýn uzun konuþmasý deðil,
onun üç çocuðuydu. Konuþma denilecek konuþma da olmamýþtý. Hepsi de bu üç çocuðun ilginçliðine bakýp, neþeyle oturmuþlardý. Nurcan’ýn iki çocuðu þarký söyledi, ondan sonra güreþmeye baþladýlar. Onlara bakýp hepsi beraber
kahkahayla güldüler. Sersenbay Nurcan’ýn evinde çocuklarý uzun uzun seyretti. Hepsi beraber
kahkahayla gülerek oturdular. Sersenbay çocuklarý yanaklarýndan tek tek öptü. Sonra evine gitti.
Eve geldiðinde Þolpan hâlâ uyumamýþ, Sersenbay’ý bekliyordu. Sersenbay gelip Þolpan’ýn yanýna yattý. Nurcan’ýn çocuklarýnýn çok sevimli olduðunu ve onlarý seyrettiðini Þolpan’a söyledi.
Sersenbay bunlarý gülerek anlattý. Fakat konuþurken yavaþça “çocuklu ev-pazar, çocuksuz evmezar” diyen doðru söylemiþ, dedi. Þolpan’ýn
kafasýna yeni düþünceler geldi. Yatakta yatarken
içten kahkahayla güldüðünde Þolpan da onunla
beraber güldü. Fakat bu gülüþ Þolpan’ýn samimî
gülüþü deðil, sadece bir yüzüydü. Sonra Þolpan
çeþit çeþit düþüncelere daldý, hiç uyumadý. Sersenbay uyumuþtu. Kýþýn uzun gecesi þeytanýn saçý gibi uzadý. Þolpan’ýn bu düþünceleri derinleþtikçe derinleþti. Þafakta gün çýktýðýnda Þolpan
yavaþça “Allah’ým bana çocuk ver” diye çocukça
aðlayýp, Allah’a yalvardý. Bu geceden sonra Þolpan’ýn tek dileði “çocuk” oldu. Ama ne kadar yal varsa da çocuðu olmadý.
II. Bölüm

O geceden sonra Þolpan’ýn tek dileði çocuk oldu. Yatsa da, kalsa da: “Allah’ým çocuk ver!” diyen dileðini Þolpan hem aðzýyla hem de kalbiyle söylemiþti. Çok aylar geçti, yýllar geçti. Çok
gecelerde gözünden deðil, kalbinden sýcak yaþlar döküldü. Dine girdi, namaz kýldý, temiz yaþadý. Her sabah gün yeni doðduðu zaman “sübhaKardeþ Kalemler Þubat 2007
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nalla” söyledi. Ama çocuðu olmadý. Þolpan bunu çocuk için yaptýðýný hiç kimseye söylemedi.
Yanýndaki çok sevdiði kocasýna bile söylemedi.
Bu yüzden Þolpan’ýn bu iþleri Sersenbay’a ve diðerlerine garip göründü.
Sonra hepsi ona güldüler. “Hey sen dindar olmak istiyormuþsun” diye güldü Sersenbay. Köyün
hepsi ona “dindar gelin,” “dindar yenge” diye
isim koydular. Yaþlý insanlar da genç insanlar da
çoluk çocuklar da hepsi buna gülüþtüler.

Fakat Þolpan kalbindeki yarayý hiç kimseye açmadý. Þolpan sýrrýný birine söylese anlar mýydý?
Ama o insanýn kalp sýrrýný herkesin anlamasý
mümkün deðildi. Dünyada insandan zor bilme ce yoktu. Ýnsan, bir çözülemeyen bilmeceydi.
Þolpan bu hâlini hiç kimseye belli etmedi, söylemedi. Þolpan’ýn bu kapalý yarasý hep yandý, hep
aðladý, her þeyi yaptý, yapmadýðý kalmadý. Ama
çocuðu olmadý.
Çocuk... Bir çocuk için neler yapmadý Þolpan!

Molla’nýn söylediðini yaptý. Onun okuyup üflediði her türlü içkiyi de içti. Fakat yýl ardýndan yýl
geçti. Çocuktan hiç iþaret yoktu. Þolpan yalvarmaktan çok yoruldu. Gözünde yaþ kalmadý. Kaç
defa yalvarsa da, kaç defa aðlasa da Allah ona
çocuk vermedi. Önceki yýllardaki Þolpan’ýn “çocuk verme!” dileði mi kabul oldu? Kim bilir? Þolpan yoruldu. Dileði kabul olmadý. Hayat, bir araba, durmayý bilmeyen, yorulmayý bilmeyen bir
araba gibidir gerçekten. Bundan sonra hayaline
yetiþemediði Þolpan’ýn bu dünyada hiç inancý
kalmadý. Hayýr, çocuk olmasýnýn anahtarý gök yüzünde deðil, insanýn kendisinde olmalý diye düþünüyordu. Bunlarýn hepsini Þolpan, Sersenbay’ý gerçekten sevdiði için, Sersenbay için yapýyordu. Sersenbay bunu hiç anlamadý. Çocuk...
Çocuk ikisine de gerekli deðil miydi? Sersenbay
bu ortak eksikliðin sebebini niye beraber aramý yordu? Çocuksuz hayatýn boþ olduðunu niye anlamýyordu? O niye bunu Þolpan ile beraber aramýyor, beraber düþünmüyor, yanmýyordu? Erkeklerin hepsi çocuk deyince yediði yiyeceðini yere
býrakýrken, Sersenbay niye çocuk lafýný aðzýna
bile almýyordu? Yoksa... Yoksa... Hayýr... Olmaz..
Olmaz... Kim bilir... Hayýr.. Öyleyse o niye çocuk
istemiyordu? Niye.. Niye... Belki de onun çocuðu
olmuyor, belki Sersenbay suçlu, diye düþünüyordu Þolpan. Bu düþünce Þolpan’ýn kalbini yaraladý. Yoksa ikisi arasýndaki sevginin hepsi rüzgarla
gitmiþ miydi? Çocuk denilen þey boþ söz müydü,
Kardeþ Kalemler Þubat 2007

hayal miydi? Ateþli sevgiyle evlenen bu iki genç
birbirinden ayrýlmak mý istiyorlardý? Onlarýn aþk
ateþi birer birer söner miydi?.. Sevgileri sönerse
hayatta ne kalýrdý?!

Hayýr, bunlarýn hepsinde Sersenbay suçlu.
Onun için çocuðumuz yok. Çocuk olmadýðý için
ben mutsuzum. Ben mutsuz olduðumda Sersenbay mutlu mu? Onun kalbi yanmaz mý? Yaþlandýðý gün hayatý aðlatan ateþ, çocuk ona gerekmiyor muydu? Ben mutsuzsam Sersenbay da mutsuz. Öyleyse þu batan hayat gemisini mutluluða
kim çýkarabilir? Þolpan. Yalnýzca Þolpan. Bir hayat için deðil, iki hayat için Þolpan’ýn bunu yapmasý þarttý. Þolpan’ýn çocuk bulmasý þarttý. Denizden derin, daðdan büyük günah iþlese de onun
çocuk bulmasý þarttý. Bunu yapsam Allah affeder
mi, affetmez mi? Hayýr Allah büyük, herhalde affeder. Þolpan’ýn gözleri bu günah ve sýcak yaþlarla yýkandýðýnda, Sersenbay ile evliliðinin sekizinci yýlýydý.
III. Bölüm

Mayýs ayý, öðle vaktiydi. Rüzgar yavaþ yavaþ esiyordu. Gökyüzünde mor bulutlar tembel tembel
bir yerlere gidiyordu.

Bu sýrada Þolpan ak çadýrýn önünde güneþte
oturuyordu. Bir þey dikiyordu sanki. Ama aslýnda
hiç bir þey dikmiyordu. Üç aydan beri peþini býrakmayan günahkâr fikirlerini düþünüyordu. Þolpan günah iþlemeye niyetleneli bir ay oldu. Sersenbay bugün þehire gidiyordu. Tamam bunu
uzatmanýn gereði yok, fakat kim vardý ki?

Doðacak çocuða baba olmaya layýk kim var? At
bakýcýsý Adamkul... Ama Adamkul’dan nasýl bir
çocuk doðar? Kuldan kul doðmak deðil mi? Ona
çocuk kul olmasýn, oðul olsun. Yasak kul çocuðun olmasýndan olmamasý daha iyi... Yok, yok
Adamkul olmaz! Peki, kim var? Sevginin ak kanadýný kirletecek hiç kimse yok, özellikle gelecek
çocuða baba olmaya layýk hiç kimse yok. Gerçekten hiç kimse yok mu? Þoybay... Yok... Cumagali... Yok... Ezimbay... Ezimbay... Ezimbay nasýl
olur? Asil bir dedenin oðlu, kendisi genç, saðlýklý, yakýþýklý delikanlý. Yaþý 18-19’dan fazla deðil.
Uzun boylu, iki omuzuna iki kiþi oturmuþ gibi.
Her zaman yüzü gülüyor. Yeni çýkan kara býyýklarý kara ipek gibi. Hem bu Ezimbay üç yýldan beri Þolpan ile “yenge!” diye þakalaþýyordu.
Hâlâ uslanmamýþ bir gençti. “Þolpan”a söz verdiði halde çoluk-çocuktan iþittiði sözü ezberlemiþ,

sonra da gelip ona söylemiþti. “Gencin dileði
tek, ipeðin düðümü tek...”
Yün eðirme çýkrýðýnda eðirilmiþ ip gibi baþý-sonu
olmayan düþüncelerin tam burasýna geldiðinde,
Þolpan’ýn dudaklarý gülümser gibi oldu.

Tam o sýrada evin arkasýndan Ezimay çýktý: “Yenge, kolay gelsin!” diye Þolpan’ýn yanýna geldi.
Þairin “kalp izi yüze çýkmaz mý?” dediði gibi
Ezimbay’ý gördüðünde Þolpan’ýn kalbi aðzýna
gelip bir beyazlandý bir kýzardý. Günah iþlerken
biri üstüne gelmiþ, günahlý düþüncelerini Ezimbay biliyormuþ gibi geldi Þolpan’a.
- Epeydir elinden bir iþ çýkmýyordu yenge. Ne dikiyorsun? diye Ezimbay Þolpan’ýn dizlerinin üstündeki gömleði tutup bacaðýný sýktý.
- Tamam çapkýn yiðit! Bir acayipsin! Aðabeyin
bugün þehire gitmek istiyor. Onun gömleðinin
kolunu dikiyorum.
- Seni de þehire gidecek diye duydum.

- Aðabeyin bugün þehire yürüyerek mi gidecek?..
- Tamam yenge, sen de üç yýldan beri hep ayný yerdesin! Kalbin de acýma hissi olmayan bir
taþmýþ!
- Yine baþladýn. Çapkýn yiðit, beni ne yapacaksýn? Þu yetiþkin kýzlara söz versene!

- Ben senden kýz sordum mu? Sayýsý çok, kalitesi
yok kýzlarý býrak gitsin.
- Daha yirmi yaþýna gelmeden ne oldu sana?

- Sekiz yýl bir tek erkeðe kadýn oldum. Benim ko cam sen misin?
Þolpan bu sözü söyledikten sonra gözünü nazlý
kedi gibi süzerek, Ezimbay’a baktý.

Þolpan’ýn bu sözünden, bu göz atýþýndan þaþýran
ve diyecek söz bulamayan Ezimbay:

- Yok, seven demiþtim. Kaç yýllýk kadýn olursa olsun, çocuk bulamayan kadýn ihtiyar olur mu?
Ezimbay söylediði Þolpan bacaðýnýn üzerindeki
Ezimbay’ýn elini tuttu, gömleðe bakýp biraz düþündü.

- Gerçekten sevdin ha, fakat aðabeyine nasýl
ihanet edeceksin? Çocuklar “Hýrsýzlýk yapacaðýz,
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yaparsak yaparýz da Allah’ý ne yapacaðýz?” demiþ, “Allah’ý ne yapacaðýz?... Ve sen gençsin. Aðzýna da sahip olamazsýn...”
Bu sözleri söylediðinde Þolpan’ýn kara gözleri
derin bir denizde dolaþmaya baþladý. Ezimbay’ýn gözlerinde de deli ateþi yanmaya baþladý... Ezimbay günah, Allah denilen tarafa ayak
basmadan, heyecandan þaþýrýp kendini durdurmaya çalýþtý.
- Sýr saçacak bir çocuk muyum ben? Yoksa sana
düþman mýyým? Ey yenge, seni sevdiðimi bilmiyorsun ha... Tam üç yýldýr beklettiðin yeter. Bu
gece geleyim mi?.. Geleceðim...
Ezimbay’ýn eli sadece Sersenbay’ýn gömleðine
deðil, Þolpan’ýn elbisesine de dokunmuþtu.
- Tamam... Fakat... Tamam...
- Bir öpücük!...

- Kendine gel, bak birisi gelecek...

- Çapkýn yiðit, eve girip yiyeceklere bak...

Ýpek gibi Mayýs ayýnýn güzel bir gecesiydi. Gökte hiç bulut yoktu. Kara, mavi geniþ gökte düþünce ve kaygýyla, aðýrlýðýyla ak altýn ay yüzerek gidiyordu. Ne arýyordu o? Sevgilisinden ayrýlmýþ
kadýn mýydý? Çocuðundan ayrýlmýþ anne miydi?.. Köyün dýþýndaki suyun yakasýndaki kurbaðalar vak-vak-vak baðýrýyorlardý. Ne diyorlardý?
Yâr gerek, sevgili gerek, çocuk gerek, demiyorlar mýydý? Göl boyundan zamansýz, “Ya kudret,
ya kudret” diye bir ses iþitiliyordu. Ömrü boyunca Tanrý’nýn adýný aðzýndan býrakmayan o minik
kuþ aðýr bir günahý nasýl iþleyebilirdi?
Aðaç yataðýn üstünde Þolpan yatýyordu. Yatmadan önce kokulu sabunla yýkanmýþ, sandýktan
yeni elbisesini alýp giymiþti. Kimin için yýkanmýþtý? Kimin için giyinmiþti? Kimi bekleyecekti?
Ezimbay’ý bekleyecekti. Sekiz yýllýk sevgilisi Sersenbay’a ihanet etmek için Ezimbay’ý bekleyecekti. Ne için? Çocuk için! “Allah’ým sen affet, baðýþla...” diye yalvardý.

Ayak sesi... Kapýyý açarak eve girdi... Ezimbay
aðaç yataða doðru geliyordu... Þolpan’da hiç
ses yoktu.
Kalbi aðzýndaydý. Bir ses çýkartsa kalbi aðzýndan
çýkacak gibiydi. Bedeninin bir yeri buz kesmiþti.
Ezimbay tilki yakalayan genç tazý gibi nefes alýyordu. Çabucak soyunup yataða girdi.

Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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O sýrada tazýnýn gözleri gibi Ezimbay’ýn gözleri
de kýpkýrmýzýydý. Þolpan “Oy, git!” diye baðýrmak
istedi.

Hayýr, sesi çýkmadý. Ezimbay yataða girdi ve
“yenge” diye çekiþtirmeye baþladý. Þolpan darbe yemiþ insan gibi fýsýltýyla “Çapkýn yiðit, usulca yatsana” dedi. Günah kapýsýndan girmeden
önce kalp yarasýný Ezimbay’a açmak istedi.
Ezimbay’a derdini göstermek istedi. Doðduðundan beri kötülük yoluna bakmayan, taþ olup
gelen kalbin bugün niçin yumuþadýðýný söylemek istedi. Onun aradýðýnýn ateþli, deli kucak
deðil, çocuk olduðunu bildirmek istedi. Ezimbay’ý kendi üzüntüsüne ortak yapmak istedi...
Fakat Ezimbay onu dinlemedi. Tavþan kovan köpek gibi yataða girdiðinde delileþmeye baþladý. Bir söz etmeden Þolpan’ýn bedenini çekiþtirmeye baþladý. Oyun bitti...

Þolpan ölü gibi yatýyordu. Deli, sarhoþ Ezimbay
bu oyuna alýþtýðýnda Þolpan’ýn gözlerinden yumuþak yastýða sýcak, berrak yaþ akýyordu. Ezimbay ve Þolpan’ýn baþý altýndaki yumuþak yastýk ýslandý su gibi oldu. Gece yarýsýný geçtiði vakit
yastýða yüzü deyince Ezimbay: “Hey, sen niye
aðlýyorsun? Dindar denildiði kadar dindarmýþ sýn!” dedi. Deli Ezimbay, Þolpan’ý bu kadar anlayabilmiþti...
Tan aðarmaya baþladý... Þolpan’ýn yüzünden bir
kere öptü ve: “Tamam, ben gittim, yarýn erken
geleceðim” dedi Ezimbay. Þolpan aðlayarak:
“Hayýr, bundan sonra hiç gelme!” demek istedi,
ama onun aradýðý neydi? Çocuk. Bu bir gecede
çocuk olsa iyi, ya olmazsa... Bu gece ömür boyu
Þolpan’ýn boynunda lanet olmaz mý? Bu günah,
ömür boyu günah olup kalmaz mý?.. Gözünden
berrak yaþýný yeni ile silen Þolpan yavaþça “Gel,
çapkýn yiðit... Gel... Gel...” dedi.
IV. Bölüm

Þolpan hamileydi. Beþ yýl boyunca en çok beklediði dileði kabul oldu. Zehirlenen hayatý gül açtý. Günah günah olup kalmadý, günah sevaba
döndü. Çocuklu olduðunu öðrendiðinde nasýl
sevinçle yaþýyordu Þolpan! Bir dakika bile kýzmadý. Biraz uzun kalsa elleriyle karnýný okþaya okþaya elini öpüyordu. Akýlsýz Þolpan içindeki caný
olmayan bir parça eti, dudaðýný kýmýldatýp, oyalýyordu. Akýlsýz Þolpan! Tamam, aradýðýný buldu.
Baþýný baðlayýp, hatýrasýndan ayrýlýp günaha dö nerek derdini yok etti.
Kardeþ Kalemler Þubat 2007

Bundan sonra Þolpan Ezimbay ile iliþkisini nasýl
kesecekti? Gerçekten artýk kötü yola mý girmiþti?
Þolpan’da zina yapmak alýþkanlýk haline mi gel di? Hayýr. Bu zina alýþkanlýðýný önde tutan, kötü
yola giden kadýn Þolpan mýydý? Öyleyse? Bu öyleyseye cevap yoktu. Denizin derinliðinden kadýnýn ruhu daha derindi. Yedi katlý yer altýndaki þeyi bilmek mümkün, fakat kadýnýn huyunu bilmek
mümkün deðildi. Bir bakarsýn kadýn-çocuk, yaktýðýný bilmeden ateþle oynuyordur. Kadýn-erkeðin Tanrýsý, yaratabilir, yok edebilir, sevdirebilir,
yakabilir. Kadýn-erkeðin kulu, ayaðýnýn altýndaki
toprak olacak, erkeðin gölgesine dönecek, kendisi kaybolacak. Kadýnýn ruhu isterse, erkek yanar. Fakat kendisinin tek bir insan olduðunu
unutmayacak. Erkeðin ruhu istese, kadýn insanlýktan çýkýp kaybolur.

Hatýrasýndan ayrýlacaktý. Dili baðlanacaktý. Özel likle kadýn yaramaz olursa. O zaman erkek güçlüyse böyle kadýnla arasýnda hiç kavga olmaz.
Þolpan böyle bir kadýndý. Ruhundan bedeni, bedeninden ruhu hiç ayrýlmamýþtý. Kime verilse de,
ruhuyla-bedeniyle verilecek bir kadýndý. Ezim bay’a bedenini kýsa bir süre için verip, kurtulurum diye düþündü Þolpan. Fakat düþünce ile
yaptýðý birbirine uymadý. Üç-dört ay içinde Þolpan’ýn ruhu da Ezimbay’a kul olup iyice baðlanmýþtý. Doðru Þolpan’ýn ruhu Ezimbay’dan ayrýlamamasýndan, çocuk aramasýndan az eziyet çekmedi. Eskiden Þolpan bu yüzden de bir kaç gece aðlamýþtý. Fakat göz yaþýyla ruhunu rahatlatabilir miydi? Þolpan da yapamadý. Ezimbay’ý gör düðünde baþý dönüyor, bedeni titreyerek dili tutuluyordu. Bedeninde sýcak kan dolaþan sarhoþ
Ezimbay’ýn kendisini cansýz bir eþya gibi çekiþtirmesine boyun eðeceðini Þolpan kendisi de bil miyordu. Gerçeði söylediðinde deli Ezimbay ko nuþmaz, düþünmezdi bile. Tamam, ne de olsa Al lah’ýn yazýsýdýr, içindeki çocuðun babasý olduktan sonra Ezimbay ile arasýný kesmemek gerekti.
Belki de günah bile deðildir. Sersenbay kocasý,
Ezimbay da çocuðunun babasýydý. Allah onu affederdi. Fakat bu yayýlan dedikoduyla nasýl mücadele edecekti Þolpan? Genç Ezimbay, sarhoþ
Ezimbay. Deli Ezimbay! Bu sýrrý sakmalayý bilemedi. “Ýnsan var” diye utanmayý bilmiyor. Buluþtuðu yerde sýkýþtýrdýðý... dedikodusu yayýlýyordu.
Dindar gelinin, kötü gelin diye adý çýkýnca Þolpan halkýn yüzüne nasýl bakacaktý?
O gün kendisine: “Gelin, bu Ezimbay senin ça dýrýna niye þakalaþarak sýk sýk geliyor?” dendiðinde Þolpan yere girmek istedi. Ýnsanlar yok ol-

sun, kaynanasý yok olsun, hayatý yok olsundu.
Sersenbay... çok sevdiði Sersenbay... Bu Sersenbay Þolpan’a önceki Sersenbay gibi miydi? Niye
önceki gibi neþeli deðildi? Niye hep düþünüyordu? Ýki caný baðlayan ipek gibi ince sevgi ipi kesilmiþ gibi durmuyor muydu? Çocuðu batsýn!
Sütten temiz sevgiyi, tatlý hayatý bozan çocuðu
batsýn! Sekiz yýl boyunca “sen” demeyen Sersenbay bir yýldýr hiç konuþmadý. Bu olaydan sonra
her þeyde kavga çýkarýp sonunda dövmeye baþlamadý mý? Her gün Sersenbay Þolpan’ý niye dövüyordu? Daha önce bütün dünyasý sele karýþýp
gitse bile bir þey söylemeyen Sersenbay Þolpan’ý
þimdi niye dövüyordu? Niçin?

Gönlü kýrýldýðý için mi? Hayýr. Ezimbay için! Döveceðim diye dövmedi. Niye boðazýnda taþ varmýþ gibi susuyordu? O bir þey söylese Þolpan da
konuþurdu, kendisinin ne için günah iþlediðini,
çocuk doðurmak için böyle yaptýðýný anlatýrdý.

Hayýr, ses yok, küfür etmek, dövmek vardý. Sevgi
ipi kesildi. Hayat bozuldu. Hepsine lanet olsun!
Hayatý gibi zehirlenen þu içindeki çocuða lanet
yaðsýn!.. Bazý gecelerde bu düðümü çözmek
için kederle, hasretle sararan Þolpan bir kaç kez
düþünce denizine girse de düþüncenin dibine
inemedi. Sersenbay ile ikisinin arasý kötüleþmeye
baþladý. Ýkisinin arasý açýlmaya baþladý. Sersen bay ile Þolpan arasýndaki bu düðümü de uzatmadan zamanýn kendisi çözdü.
Eylül’ün son günleriydi. Köy hâlâ kýþlaktaydý. Soðuk bir gece. Rengi soðuk mor bulutlar gökte
birbiriyle yarýþarak gidiyorlardý.

Sersenbay bugün sabahleyin þehire koyunlarýný
götürmüþtü. Þolpan çadýrda, aðaç yataðýn üs tünde yatýyordu. Koynunda ise çocuk gibi yatan
Ezimbay horluyordu. Þolpan da uykudaydý...
Arabanýn sesi duyuldu. Þolpan birden kalktý. O
ne, inek mi?.. Hayýr. Araba Ezimbay!... Im-m-mm-m-e-e dedi Ezimbay. Þolpan yeniden: “Ezimbay! Ezimbay!...” diye bir daha tekrarladý, sözü nün faydasýz olduðunu anlayýnca Ezimbay’ý bacaðýndan çimdikledi.
- Oy, seni cin mi tuttu? (Delirdin mi?)

- Hey, bir araba geliyor, kalk, git diyorum. Aða beyin olsa gerek...
- Deli misin? Uçarak mý gelecek?

- Oy, kalk diyorum, kalk. Baksana, iþte geldi!..
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Ezimbay çabucak evin arkasýna dolaþtýðýnda kapýnýn dýþýnda Sersenbay arabadan iniyordu.
- O kim? diye baðýrdý Sersenbay.

- “Ben” diye cevap veren Ezimbay’ý gördü. Sersenbay ata bakmadan eve girip, elindeki kamçýyla aðaç yataðýn üstünde yatan Þolpan’a vurmaya baþladý.

Gözünü kan bürüdü. Hiç bir þey görmedi, hiç bir
þey düþünmedi. Þap-þap-þap.. þap. Yataðýn üstünde yatan Þolpan’da hayat emaresi yoktu. Ölü
gibi yatýyordu. Þolpan’ýn böyle yatmasý Sersenbay’ý daha çok kýzdýrdý.
- Seni itin eniði! diye Sersenbay elindeki kamçýsýný býraktý, gözünden yaþlar dökülen Þolpan’ý
elinden tutup aðaç yataðýndan yere indirdi ve
dövmeye devam etti. Þolpan’da hiç ses yoktu.
Ayakkabýnýn topuðu böbreðine indiði zaman
“Ah-ah!” dedi Þolpan. Tekrar ses kesildi. Topuk
karnýna geldi. Þolpan elleriyle karnýný ovalayarak
“Çocuk!..” dedi. Bu söz Sersenbay’ý daha çok
kýzdýrdý.

- Ýtin yavrusu, ben senden çocuk istedim mi?..
Ben sana oynaþ yap da çocuk bul dedim mi?
Sen iyi iþime haram bulaþtýralý altý ay oldu!.. Sesini çýkartma!.. Öldüreceðim seni! Öldüreceðim!
Öl, it, öl!..
Sersenbay’ýn sesini köyün hepsi duymuþtu. Önce büyük evden eski elbisesini giymiþ Sersenbay’ýn ihtiyar anasý geldi. Ondan sonra kocasýnýn eski yensiz gömleðini giyen komþu kadýn geldi. Ýkisi de kapýdan baðýrarak içeriye girdi.
- Ooo, kadýný öldürecek misin?.. Yavrum, akýllý iþ
yap...

- Aklýnýz kendinize, siz karýþmayýn, öldüreceðim
bu iti, öldüreceðim!..

Ýhtiyar ile kadýn ikisini ayýrmak istedi, fakat ayýramadý. Baðýrdý. Olmadý. Gözleri kýp-kýrmýzý olan
Sersenbay dövmeye devam etti. Þolpan’da hayat
emaresi yoktu. Bir söz yok, nefes bile almýyor gibiydi. Ölmüþ müydü yoksa? Ýki kadýn hiç bir þey
yapamayacaðýný anladýktan sonra köyü toplamak istedi.
Komþu kadýn dýþarýya çýkarak:

- Ey, ey! Öldünüz mü? Koþun! Burada insan ölüyor! diye baðýrdý. Bunu duyan köyün hepsi evleKardeþ Kalemler Þubat 2007
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rinden çabucak çýktýlar. O sýrada zekat topladýktan sonra bir evde misafir kalan Demir Hoca da
gelmiþti. Köylülerin toplanmasýný beklemeden
komþu kadýnýn sesini duyduktan sonra Sersenbay durakladý. Þolpan’da hiç bir ses yoktu. Ölü
gibi yatýyordu. Üstündeki elbise parça parçaydý.
Bedeni, yüzü, baþý hepsi kan içindeydi. Aðzýn dan da, burnundan da kan akýyordu. Sersenbay aðaç yataðýn üstüne çýkýp oturdu... Düþünce yok, hatýra yok, söz yoktu. Kapýdan insanlar
giriyorlardý.
- Buna ne oldu? dedi birisi.

- Oy, öldü mü yoksa? dedi ikincisi.
- Ölürse ölsün! dedi üçüncüsü.

Demir Hoca Þolpan’ýn kolundan tutarak “Su getirin!” dedi. Birisi su getirip Þolpan’ýn yüzüne
serpti. Biraz sonra Þolpan nefes alýp, yavaþça
“Allah...” dedi.
- Allah belaný versin, dedi Sersenbay.

- Sersenbay yavrum, sabret. Eþini dövmeyen erkek olmaz, ama...
- Mirza siz araya girmeyin. Ölsün o it, ölsün!..

- Sersencan, aklýný baþýna topla, insan öldürmek...
- Artýk o bana kadýn olamayacak.

- Sersenbay, sinir-düþman, akýl-dost, sabret. Kaç
yýldan beri hiç kavgalaþmadýðýn eþinden ayrýl mak kolay deðil. Biraz harama dönse, tekrar temizlenmek Kuran’da da var... Mesela, “kadýnýn
kötü huyu da olsa elbiselerini üstünden çýkartýp
tepesinden kýrk kova soðuk su dökmek gerek,”
diyor þeriat.
Hocanýn aðzýndan bu söz çýktýðý zaman beþ altý
kadýn yine kendisine gelen Þolpan’ý baþka bir
eve götürdüler. Eylül’ün soðuk gecesinde evin
içinde beþ-altý kadýn Þolpan’ýn üstündeki elbileselerinin hepsini çýkarttýlar. O sýrada Þolpan ken disinde idi, kadýnlardan biri öfkeyle büyük bir
demir kova soðuk suyu Þolpan’ýn tam tepesinden
döktü. Ses çýkartmadý. Tam o sýrada Þolpan’ýn
gözünün önünden biten hayatý þimþek çakýþý gibi geçti...
Sersenbay ile evlendiði... ilk gece... Ezimbay’ýn
kara býyýklarý... Sinirlenen kadýn ikinci kova ile
soðuk suyu tekrar tepesinden döktü, Þolpan yaKardeþ Kalemler Þubat 2007

vaþça “Allah...” dedi.

- Allah senin neyine gerek? dedi bir kadýn.

- Hiç bir þey olmaz, yavrum, gençliktir... Allah
yardým etsin, dedi ikinci bir kadýn.

Þolpan’dan bundan baþka söz çýkmadý. Düþünce olmadý. Bedenindeki kanla buza döndü, düþünceleri söndü. Þolpan gözünü kapattý. Üçüncü, dördüncü, beþinci... kova. Biraz sonra o da
bitti...
Ertesi gün Þolpan öðle vaktinde güçlükle gözünü açýp:
- Çocuðum nerde? O niye gelip beni görmüyor?
dedi ve yorganýn ucunu kucakladý, dudaklarý bir
þeyler söylüyormuþ gibi kýmýldayýp tekrar bayýldý.

Güneþle yarýþarak Þolpan da hayatýyla vedalaþtý.
***
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taze karda
bir ceylandýr yüreðim
ÝMDAT AVÞAR
susarsan
köhne sokaklarýný
ve adýný astýðým meydanlarýný
daraltýr bir bir
kýzýný erken yozan aðrýlý þehir.

susarsan
ayinini bitirmez karanlýðýn mürþidi
ayaðýndan asýlan günahý seyreder zühre
saba makamýnda titrer durur süheyl
susarsan
beni düðüm düðüm acýya baðlar
hasret eriþine atýlan argaç
ilmek ilmek dil getirir içimde
kardelene kýyam ettiren kýrbaç

susarsan
ölü topraðý savuran poyraz baþlar
geceyi ikiye böler azgýn sesiyle
çizilir taþ plakta eski bir bozlak
hüznün iðnesi ile
susarsan
kurtlar düþer kan damlayan izime
taze karda ceylandýr yüreðim
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Kahkahalarýný þimdiden özledim Hoca’m

Salican Cigitov’da uçtu gitti
HÜSEYÝN ÖZBAY
Öðle sularýnda okula gelince çok acý bir haberle karþýlaþtým. Salican Cigitov hocamýz vefat et miþ. Tarih 11 Þubat 2006, Cumartesi. Haber vermeden uçmuþ gitmiþ bu ilginç Hoca... Hayatta
yaptýklarýna benzer bir þekilde. Son nefesini verirken ne dedi, soluksuz da olsa güldü mü aca ba? Ýlk duygum olarak þunu söyleyeyim ki belki
O’nu da unutacaðým ama içimde daima bir boþluk kalacak ve gizliden gizliye, derinden derine
sesini, þarkýsýný ve kahkahalarýný duyacaðým.
Men köz cumsam, carýk düynö soo kalar.
týným albay cer öz ogun aylanar.
Kardeþ Kalemler Þubat 2007

Tamak içip/Emgek kýlýp/Cer basýp/Soo cürgön dön artýk bakýt kayda bar.
1961 yýlýnda hastahanede iken yazdýðý bu þiir
rahmetli hocanýn ölüm ve hayat diyalektiðine getirdiði kendine has bir yorum. “Ben göz yumsam,
aydýn dünya sað kalýr; ben nefes alamadýðýmda
felek yine döner durur.” “Soo cürgöndön artýk
bakýt kayda bar” (Saðlýktan fazla baht nerde
var?) mýsrasý Kanunî Sultan Süleyman’ýn meþhur
sözünü hatýrlattý bana: “ Olmaya devlet cihanda
bir nefes sýhhat gibi.”
“Men köz yumsam” dedi ve kýrkbeþ yýl sonra gözlerini yumdu. Üniversitemiz için, Kýrgýzistan için,

bölge ülkeleri ve Türkiye için büyük kayýp. Allah
rahmet eylesin büyük Hocam, sevgili dostum, altýn köprümüz.
Ben daha Kýrgýzistan’a gelmeden Hocayý duymuþtum. Biþkek’ten Türkiye’ye dönen bütün arkadaþlar ondan hayranlýkla söz ettiler. Biþkek’e
gelince tanýdým ve ben de hayran kaldým..

Mümeyyiz vasýflarý vardý. Sovyet sisteminde yetiþtiði hâlde “goygoycu” deðildi. Doðrularý kendine özgü bir üslupla söylüyordu. Dobraydý Ho ca. Demokrat bir kafa taþýyordu. Bayaðýlýklara,
rezilliklere, kirlenmelere, kültürel dalkavuklara,
yanýlsatmalara þiddetle karþýydý. Doktrinci sistemlerin beslediði komik insan davranýþlarýný ve
iletiþim tavýrlarýný harika destekleyicilerle alaya
almasýný iyi beceriyordu. En sýkýntýlý konularý bile neþeyle, bir nevi terapik bir yöntemle çözümleyebiliyordu. Espri gücü yüksekti. Bilgi altyapýsý saðlamdý. Her þeyi bunun üzerine bina ediyordu. Hoca’ya eleþtiri yakýþýyordu. Zor düþünceler onda yumuþuyordu. Bomba gibi bir fikir
ve fýkradan sonra birbiri peþine kahkahalar
atardý. Ben bundan çok hoþlanýrdým. Geçen yýl
bir hocamýz, kendisiyle de doðrudan ilgisi olmayan bir konuda kýyamet kopacakmýþ gibi asýk
suratla ve aðlak gözlerle bir þeyler söyleyince
“Durun Hocam, Allah aþkýna durun; ne bu hâl;
ne olursunuz , gülümseyerek anlatýn. Baksanýza
Salican Hoca’mýza, kahkahalar ne de yakýþýyor
ona” demiþtim. Hoca, bunun üzerine gülümsemiþ ve bütün sýkýntýsý daðýlmýþtý.
Acaba stresi kendimiz mi yaratýyoruz? Çok þey
görmüþ, çok þey yaþamýþ, Sovyet disiplini ve vandalizminden çýkmýþ Salican Hoca, bilgisini ve
tecrübesini “asýk surat”ýna vesile etmiyordu.
O’nun kahkahasý, “Ben varým, daha bitmedim”
mesajýný da veriyordu. En azýndan ben böyle algýlýyordum. “Ne olursunuz hocam beni kahkahalarýnýzdan mahrum etmeyin” diyordum. Bizde bir
ara müslümanlar neden asýk suratlýlar? diye bir
soru atýlmýþtý ortaya. Çok yerinde bir soruydu bu,
daha doðrusu sorgulama... Evrensel bir neþe ve
hayat dini, nasýl olurdu da mýzmýzlarýn ve verem
renkli kahýr insanlarýnýn biteviye uzayýp giden
monotono zikirlerine dönerdi? Uzayýp giden tek
bir sesin kýyamet borusu gibi çalýp durmasý, kimin adýna, ne için ve ne umut edilerek yapýlýyor du sanki? Bilginin, endiþenin ve belki de kahrýn
yumuþatýlarak nasýl bir rahata ve umuda dönüþtürüldüðünü Hoca’dan çok iyi öðrendim. Bilgi-
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nin ve tecrübenin deðil onu nasýl kullandýðýmýzýn daha önemli olduðunu da Hocam herkese
gösteriyordu. Alabilene ve anlayabilene tabii ki...

Rahmetli Hocamýz geçen yýl Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün müdürlüðünü yapýyordu. Enstitü merkez binadaydý. Hoca, dersleri olduðu zaman
Türkoloji Bölümü’ne uðruyordu. Ama her geliþinde az bir zaman için de olsa odama gelip hâl
hatýr sorardý. Ben hemen ayaða fýrlardým. Saygýnýn yanýnda Hoca’yý lafa tutup bir az daha kalmasýný saðlamak için de hareketlenirdim. Ayak
üstü muhakkak ders alacaðým veya en azýndan
bilgileneceðim bir þeyler anlatýr ve kahkahasýný
patlatýrdý. “Sizi görünce moralim yükseliyor Hocam” derdim. O güle güle diðer odalara gider di. Bu yýl büyüðümüzün Bölüm Baþkanýmýz olduðunu öðrenince çok sevinmiþtim. Hoca için, müdürlük, bölüm baþkanlýðý önemli deðildi. Ganiydi Hoca. Rahatsýzlýðý ona belki hiç birimizin fark
edemediði bir felsefî düþünce ve tavýr aþýlamýþtý.
Daha çok göreceðim diye sevinirken Hoca’yý daha az görmeye baþladým. Hoca’nýn saðlýðý onu
zaman zaman kilitliyordu. Onun hastalýðýyla ilgi li ilginç bir anektot anlatýlýr:
Ben Kýrgýzistan’a gelmeden önce Salican Hoca
tedavi için Ýzmir’e yollanmýþ. Rektörümüz onu
teþvik etmiþ, yardýmcý olmuþ ve Ýzmir’de iyi bir tedavi görmesini saðlamýþ. Ýzmir’de, Ege Týp Fakültesi’nde Hoca için konsültasyon yapýlmýþ ve
ameliyat kararý alýnmýþ. Ameliyat olmadan bir
gece önce Hoca bir rüya görmüþ. Eþi “Biþkek’e
dön, mezarýn oralarda kalacak, hadi ne duruyorsun, herif?” demiþ. Bu rüya üzerine Hoca ameliyat olmaktan vaz geçmiþ ve Biþkek’e dönmüþ. Aslýnda bana göre rüyayý bahane ederek kaçmýþ
Hoca! Böyle zararsýz kurnazlýklarý da varmýþ yani.
Anlatýldýðýna göre rafine edilmemiþ ayçiçeði ile
votkanýn özel karýþýmýndan hazýrlanmýþ bir ilaç
kürüne devam etmiþ. Ýlacýn bazý yararlarýný gördüðünü söylemesine raðmen geçen yýl yaza
doðru Biþkek’te aðýr bir ameliyat geçirdi. Hasta hanede kendisini ziyaret etmiþtik. Ameliyat dikiþleri daha sökülmemiþ durumda Hoca yine ge lenlere latifeler yapýyor ve eskisi kadar kuvvetli
olmasa da kahkaha patlatmaya devam ediyordu.
Bazen bir çocuk gibiydi Hoca. Bütün davranýþlarý umulan ve beklenilenin dýþýnda ama yeni bir
tarz ve yöntem içeriyordu. Uzun zaman hastahanede kaldý. Ýlk yattýðý yer enkazdý. Daha sonra
senatoryuma geçti. Bir ara nekahat döneminde
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Alarça’ya (Biþkek’e otuz kýrk km uzaklýkta Ala
Daðlarýn eteðinde çadýrlarýn kurulduðu ve daçalarýn bulunduðu teferrüç mahali) adeta terapik bir besiye çýktý Hoca. Alarça’da kime aitse
bir Daça’da taze beygir sütü ve kýmýz içti. Dönünce bayaðý tazelenmiþ göründü gözüme ve
bunu kendisine söyledim. Belki de kendisine
dönük yaþamayý denemek ve bir nevi mizantropi idi bu çekiliþ.

Yaklaþýk bir buçuk ay önce rahatsýzlýðýný söyleyerek izin almýþ ve hastahanede yatmýþtý. Vefatýndan bir hafta önce bölüme geldi. Çok zayýflamýþtý ve hâlsizdi Hoca. Anlatýlanlara göre ders
yapmak istemiþ ama gücü yetmemiþ. Böyle yüksek bir sorumluluðu ya da iþine sevgisi vardý bu
güzel insanýn.

Bu yýl Ata Manas salonunda mutat yeni yýl kutlamasý yapýldý. Rektör vekilimiz Seyfullah Bey, çok
heyecanlý bir þekilde ve defalarca tekrarlayarak
kendilerinden habersiz iki þahsa hizmet ve teþekkür beratý vermek için gizlice karar aldýklarýný
anons etti. Bunlardan biri rektörümüz Karýbek
Moldabayev, ikincisi ise Salican Cigitov idi. Sali can Cigitov da kuruluþundan bugüne kadar Ma nas üniversitesine baðlý kalmýþ, ona hizmet etmiþ
ve altýn köprülerin oluþumuna çok deðerli katkýlar sunmuþtu. O gece Hoca ödülünü almaya gelememiþ hanýmýný göndermiþti. Hanýmý sahnede
ödül alýrken salondan kopan alkýþ bu büyük Hoca ile ilgili unutulmaz bir kadirþinaslýk örneðiydi.
Rahmetli Hoca’nýn vefatýndan önce bu þekilde
Kardeþ Kalemler Þubat 2007

hatýrlanmasý ve teþvik edilmesi vefa adýna, insanlýk adýna güzel bir düþünceydi. Ben öyle sanýyorum ki son günlerinde bu ödülün manevi zevkini
gönlünce tatmýþtýr hocamýz.

Kendisi de vefalýydý Hoca’nýn. Gerçekten gün görmüþ biriydi. “Ganiydi” demem bundan. Avrasý kuþatýcý çelebi bir insandý.

Baytik’teki kanal kazasýndan sonra Deputatlar
Hastahanesi’nde yatarken Aðustos’un o sýca ðýnda Hoca elinde bir üzüm paketiyle beni ziyarete gelmiþti. Sessizce geldi, fazla konuþma dý, beni hiç mi hiç rahatsýz etmedi ve çekip gitti Hoca. Bu ziyareti nedense bana çok dokunmuþtu. Bir kere kendisi amansýz bir hastalýkla
boðuþuyordu. Beni iyi anlamýþtý. Yanýna kimseyi
bulamamýþ ve tek baþýna kalkýp beni þereflendirmiþti. O gün onu biraz hüzünlü görmüþtüm.
Ayrýlýnca “Bambaþka, özel ve büyük bir adam
bu Hoca” demiþtim bir kere daha.
Hoca bilgisini ve tecrübesini sempatikleþtiriyordu. Toplantýlarda asýk suratlý eriþilmez bilim adamý rolüyle dalga geçer gibi kalkýp þarký söylüyor
ya da þiir okuyordu. Ata Manas’taki 2005 yýlbaþý
þenliðinde sahneye çýkmýþ ve Daðýstanlý meþhur
þair Resul Gamzatov’un aþk þiirini harika bir ritüel ve ses tonuyla okumuþtu. Fakülte yemeklerinde
hiç nazlanmadan çýkar opera aryalarýna benzer
þarkýlar okur, dans ederdi. Yani hoþtu Hoca. Ýnsaný sýkmazdý. Barut gibi bilim adamlarýndan de ðildi. Ben, “bilim ciddiyet ister” diye diye ciddi -

yetle basmakalýbý ve baskýyý karýþtýran nice alla meler gördüm. Hele birini hatýrlýyorum ki astýðý
surattan ipler kopardý. Çok þey deðil bir þey bilmediðini gizlemek için çok ve ilginç þeyler bildiðine dair komik tevillerle kendi kendisinin
propagandasýný yapanlarý gördüm. Bu tipler,
zahiren büyüttükleri kiþiliklerinin ne kadar küçük olduðu anlaþýlmasýn diye arayý kasten açarlardý. Dalkavuk veya goygoycu talepkarlýklarýnýn derin sebebi de buydu. Goygoycu kaliteyi
deðil çýkara yönelik yaptýrýmlarý ne olursa olsun
alkýþlardý. Dikkat edilirse böyle sahte yükseltilerin yayýlmasýný etraftaki goygoycu ve kabiliyetli
dalkavuklar saðlarlar.
Hoca, böyle deðildi. Aslýnda bir az daha frene
basarak hareket etseydi çok daha makam ve
para sahibi olurdu. Ýyi ki böyle yapmadý hoca,
çünkü o zaman bizim kalplerimizde makamý olmazdý. Ben onu hatýrlamaz, saymazdým o zaman. O zaman o gerçekten ölmüþ olurdu. Yani
yok olurdu. Hocayý hatýrlatacak þeyler onun yaþarken belki, bazýlarýnca beþ para etmeyen faziletleridir.
Hocanýn, Aytmatov’la ilgili bir yazýsýný okuyunca
(Doðumunun 75.Yýlý Ýçin Armaðan, Cengiz Aytmatov Edebiyat Meydanýnda yeni Yeni Boy Gösterdiðinde) yeni bilgilere sahip oldum. Aytmatov’un edebiyat dünyasýna nasýl ayak bastýðýný,
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kimler tarafýndan teþvik görüp kimler tarafýndan
silinmek, yok edilmek istendiðini Hoca, örnekleri
ve belgeleriyle çok iyi anlatmýþtý. Elbette Türkiye’de eserleriyle tanýdýðýmýz Aytmatov’un edebî
macerasý benim için ilgi çekiciydi. Arka plan
gerçekten önemlidir. Yargýlarýn bir mahkumiyete
dönüþmemesi için muhatap þahsýn çok iyi tanýnmasý ve bellenmesi þarttýr. Doktrinci politik bakýþýn arkasýna saklanýp ne naneler yendiðini ve
edebi gerçeklerin nasýl kepaze edildiðini, bir kere daha o hallere düþmemek üzere öðrenmek ve
ders çýkarmak gerekir. Salican Hoca, bu dersin
büyük Hocasýydý. Engin ve derin bilgisini harika
bir mizahî üslupla kullanýyor ve dinleyenin belleðinde yer ediyordu.
Onunla bir gün fakülte çýkýþýndan marþrutka
(dolmuþ) duraðýna kadar yürüdüm. Ara ara Aytmatov’la ilgili kýsa vurucu ve düþündürücü eleþtirilerini ve yargýlarýný da bildiðim için Hoca’yý bu
yürüyüþte yine ayný mindere çektim. Aytmatov’un Türkiye’de sýký bir Turancý kimliði sergilediðini, Türkiye Türkçesinin ortak yazý dili olmasýný savunduðunu ayný düþünce ve tutumu Kýrgýzistan’da ve baþka ülkelerde pek göstermediðini
hatýrlatarak kýþkýrttým Hoca’yý. Bu keþfimi desteklercesine “Aytmatov kendisini çok zeki, baþkalarýný ise aptal sanýyor” dedi. Pür dikkat kesildim. Bu
büyük Hoca’nýn çok iyi tanýdýðý, edebi macerasýný arka planýyla bildiði bu büyük romancý ile il-
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gili her sözü, her kaydý benim için çok çok deðerliydi. O’na göre Aytmatov roman yazmasýný
iyi biliyordu. Bunun tekniðini almýþ ve kabiliyetiyle telif etmiþti. Bundan kimsenin þüphesi yoktu.
Ama Aytmatov’un romanlarýnda canlandýrýlan
Kýrgýz karakterleri ve tipleri gerçek hayattaki Kýrgýzlara benzemiyordu ona göre. Bu düþüncesine itiraz ettim. “Ama Hocam, tabii ki roman kahramanlarýnda bu farklýlýk olur. Yoksa roman gerçeðin kaba taklidi olurdu ve iþe yaramazdý.”
benzeri þeyler söyledim. “Önemli olan itibarî (fiktif) yapýnýn romansý karekteri ve verilen mesajdýr
bana göre” diye devam edip Hoca’nýn damarýna
bastým. Hoca nezaketen dinledi ama tatmin olmadý. Tabii ki olmazdý. Benim anlattýklarýmý o bilmiyor muydu yani? Aslýnda sosyalist gerçekçiliðin romanda ütopyaya dönüþtüðünü ve bu anlayýþýn bir “romanlýk manipülasyon” olduðunu anlatmak istedi Hoca. Aytmatov’un romanlarýný
okuyanlarýn kafalarýnda kristalizasyonla sitilize
edilmiþ bir Kýrgýz imajýnýn yerleþmesi doðru deðildir, görüþündeydi. Öyle þeyler söylüyordu ki
“bu kýsa yol bitmesin” diyordum. Bir ara, romancýlýðý dýþýndaki Aytmatov’u sordum. “Hocam, siz ce Aytmatov bir entelektüel mi ?” Entelektüel sadece bir kabiliyet ve kalite deðil ayný zamanda
irade idi. Aytmatov, Hoca’ya göre irade ortaya
koysaydý entelektüel olabilirdi. Olcas Süleyman,
Soljenitsin vb. gibi. Ama Aytmatov “oportünizm”i
seçti. Merkezde yer aldý ve akçaya çalýþtý. Sadece Kýrgýzistan için deðil bütün Orta Asya ve Asya
halklarý için çok gerekli olan bir demokratik kültürü yerleþtirmek için çalýþabilirdi. Bunlarý yapmadý. Dünya menfaatlerine daldý.
Bunlarý dinliyor ve hayretten hayrete düþüyordum. Bir büyük bilim adamý, bir büyük eleþtirmen, bir büyük sanatçý kimliðiyle Hoca, dünya
çapýnda bir Kýrgýz yazarýyla ilgili baþkalarýndan
pek duymadýðým þeyleri söylüyordu.

Aytmatov, baþkalarýný hep fethediyor. Bir yazarýn
fethetmesi kolunun tehlikesiz kuvetlenmesi demek.
Gerileme çaðýnda Þark dünyasýnýn en büyük açmaz ve gafletlerinden birisi bu. Gerçek ya da ya lan bir hayranlýkla fethedilen insanlar, müstemleke
bir ülkenin sakinleri gibi esirdir, marabadýr. Ýnsanlara maraba gözü ile bakan bir yazar, düþünür veya bilim adamý artýk eleþtiri oklarýna karþý zýrhlan mak ihtiyacýný duymaz. Milyonlarca köleye veya
marabaya sahip bir aða, tek bir itiraz görmeden
kendisine tâbi ve mutî insanlar sayesinde kayýtsýz
kuyutsuz yaþar, her iþte, her durumda istediði gibi
davranýr, baþkalarýný (iradî köleleri) küçümser,ezer
geçer ama karþýlýðýnda alkýþ alýr.
Kardeþ Kalemler Þubat 2007

Salican Hoca, Þark insanýndaki ataleti, kaba çýkarcýlýðý, uyuþukluðu, tembelliði, akýlsýzlýðý, köylü
kurnazlýðýný, onulmaz ve olumsuz bir fatalizmi
yerinde tespit ve tahlillerle, zaman zaman ileri
gidip acýmasýz neþterler vurarak eleþtiriyordu.
Böyle toplumlarýn uyanmasý için þoklamalar gerekiyordu. Aytmatov bunu yapacak bir güçteydi.
Ama Salican hoca’ya göre o merkeze yaslanýp
rahatý tercih etti. Toplumun vicdaný olmadý. Belki
olamadý.Hoca “olamadý” kýsmýna katýlmýyordu.
Olmasý zaruriydi. Aydýnlar yerden mantar gibi
bitmiyorlardý. Onlarý dolaylý veya dolaysýz olarak
çevre ve toplum yetiþtiriyordu. Sosyal bilimler
bakýmýndan pek iyi durumda olmayan bir ülkenin aydýný “tuzum kuru” diyemez. Þöyle hesap
yapmak gerekiyor. Böyle toplumlarda bir aydýnýn
yetiþmesi için, acaba kaç insanýn bilerek yada
bilmeyerek, dolaylý ya da dolaysýz yardýmý ve fedakarlýðý gerekiyor? Aydýn aldýðýnýn hiç olmazsa
bir kýsmýný geri ödemelidir. Salican Hoca, yüreði
yanýk bir insandý. Aytmatov için “Küçük ülkenin
büyük yazarý” dendiði gibi Onun için de parelel
bir ifadeyle “Küçük ülkenin büyük bilgini” denilebilir. Ýþte bu büyük bilgin ülkesini ve Orta Asya’yý ataletten kurtaracak bir rüzgar estirilmesini
istiyordu. Çarkýn dönmesi için gerekli hidrosferik
enerji o ülkenin Aytmatov gibi, Süleymanov gibi,
Çolpan gibi, Galiyev veya Feyzullah Hoca gibi
aydýnlarýdýr.
Bilgi, tecrübe ve meziyet bir toplum ve insanlýk
için kullanýlmasa fosilleþmeye uðrar. Aydýn bir
“bilgi turþusu” olmamalýdýr. Geri ve orta insanlarda ifade edilmesi zor, hatta tehlikeli olan “hakikat”in dünya çapýnda tanýnmýþ insanlarca, aydýn
olmanýn bir hamlesi ve ceremesi olarak söylenilmesi gerekiyordu. Hiç bir þey birbirinden habersiz, ilintisiz ve ilgisiz deðildir. Dünya bir çarh-ý felek, dönen ve gösteren bir ayna, bir ontolojik
arenadýr.

Ýletiþim Fakültesi öðrencimiz Sevgili Dursun, Orta Asya’da, Manas Üniversitesi merkezli bir entelektüel çevre oluþturma ihtiyacýndan söz edince
“Hay hay, ne güzel olur; ama var mý o kadar entelektüelimiz?” diye sormuþtum. O kadar entelektüelimiz yoktu belki ama Salican Hoca benim görüp tanýdýðým gerçek bir entelektüeldi. Ama bir
entelektüelin zemini bütün bir dünya olduðu
halde küçük oyunlar ve ayak baðlarýyla buna fýrsat bulunamayýnca her halde içeride biriken düþünce metaný çok þiddetli patlamalara, indifalara
sebep oluyordu. Hoca bilgilerini ve düþünceleri-

ni metana dönüþtürmemek için aslýnda içinde
çok ince istihzalar taþýyan kahkahalar atýyordu.
Bir tavrýn, bir mesajýn ve bir kültürün kahkahalarýydý sanki bunlar.

Hoca bir ara Kýrgýzistan’ýn Özbekistan Büyükelçisi olmuþ. Diplomat tarafý da vardý yani rahmetli nin. Taþkent’teki görevi sýrasýnda düþüncelerini
diplomasinin zýrhý arkasýna saklamamýþ ve çok
meraklý Batýlý Büyükelçilere bölge ile ilgili bazen
komikliðe kaçan þeyleri bile anlatmýþ. Derdi ki
“caný sýkýlan büyükelçiliðime gelip benden bilgi
sorardý.” Ýþte böyleydi Salican Cigitov. Diðer büyükelçiler bölgede ilk defa görev aldýklarý için olsa gerek tabii ki Hocamýza göre acemi hatta þaþkýn hâlde imiþler. Hoca onlar için bir limandý.
“Ben dobra dobra konuþurdum da onlar kahkahalarý basarlardý” demiþti bir defa.

Rahmetli Hoca, 1968-1978 yýllarý arasýnda yani
tam on yýlda “Elegiya” baþlýðýyla bir hüzün þiiri
yazmýþtý. On yýlda da þiir mi yazýlýrmýþ? Salican
Hoca bu, yazar. Belki deðiþen duygularýna ne zaret etmek için uzatmýþtýr süreyi. Belki Ali Abi
gibi birazýný yazýp ambara atmýþtýr, gününü
beklemek için, belki de iþlerinin yoðunluðu se-
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bebiyle oturamamýþtýr baþýna. Kim bilir, kim bi lir? Ama Kýrgýz edebiyatýnda klasik olmaya aday
bir þiir bu. Bestesi de yapýlmýþ ama bugünlerde
icra edilmiyor. Ýçi yanmýþ bu þiirde Hoca’nýn.
Dýþavurumcu bir tarzda içindeki yangýný ve
hüznü yansýtmýþ. II. Selim’in meþhur beyitini
söylemenin yeridir: “Biz bülbül-i muhrik-dem-i
güzar-ý firâkuz / Âteþ kesilür geçse sabâ gülþenümüzden.”
Hoca uçup gidince bizim de gülþenimizden geçen sabah rüzgarý ateþ kesildi.Daima kahkahalar atarken gördüðüm þen /þakrak Hocamýz Elegiya’da bakýn nasýl aðlamaklý oluyor:
Þuuldaba, teregim, terekterim,
Þuuldasan, ýylagým kelet menin.
(Þûldama kavaðým, kavaklarým
Þûldasan aðlayasým gelir benim)

(Bir geçitteki yüksek kavak aðaçlarýnýn fýrtýnalý
havada uðuldamasýný tasvir eder hoca ve etkile yici bir aynileþme içine girer.)
Aðlama büyük Hoca. Sana kahkahalar yakýþýr.
Bizse müsade edersen bir az aðlayalým.
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“Rejimi Yazmayan Kalem,
Kýrýlmaya Mahkûmdu”
SALÝCAN CÝGÝTOV - MÜLAKAT: DURSUN YILMAZ

Sovyet edebiyatýndan günümüze Kýrgýz
Edebiyatý ve genel Türk Edebiyatý’ný deðerlendirir misiniz?

Sovyet Edebiyatý ve onun içinde yer alan Kýrgýz
Edebiyatý da Stalin’in Sovyet toplumunu yönettiði uzun bir dönemde totaliter sistemin baskýsý
altýnda kalmýþtýr. Bu dönemin yazarlarý, sosyalist
ideolojinin propagandasýný yaptýlar. O düþüncenin gölgesinde hayatý algýladýlar, o ideallerinin çerçevesinde þekillendiler. Yazarlarýn hepsi Sovyet’e baðýmlýydýlar. Sovyet ideallerini benimsemeyen insanlar ise ya hapse mahkum
edildiler ya öldürüldüler ya da kitaplarýnýn yayýnlanmasýna izin verilmedi. Stalin öldükten
sonra rejimde bir parça da olsa yumuþama
görüldü. Yazarlara sýnýrlý da olsa özgürlük tanýndý. Edebiyat oluþturan temalar geniþlemeye
ve çeþitlenmeye baþlarken, edebiyat yine de
devletin siyasetine baðýmlýydý. Sovyet ideoloji-

sinden memnun olmayýp ona karþý çýkanlar
“devrim düþmaný” olarak suçlanýyordu. Bu düþüncedeki yazarlarýn çoðunun sistemin içinde
kalýp baský görmelerine karþýlýk, bazýlarý batýya
sýðýnýp orada eserlerini serbestçe yazýp yayýnladýlar. Devrim karþýtlarýnýn edebiyatýna: “Sovyet idealinden memnun olmayan insanlarýn
edebiyatý” dendi.

Bunlar, Sovyet Rejimine karþý mücadele ettiler.
Kýrgýzistan ve Orta Asya’daki yazarlarýn bilim
adamlarýnýn ve siyasetçilerin arasýnda ise devrim ve Sovyet ideolojisine karþý çýkan olmadý.
Cengiz Aytmatov Sovyet Hükümeti’nin yaramaz
çocuðuydu. Ancak Stalin öldükten sonra yazar lara rahat bir ortam doðunca aktüel ve önemli
meseleleri ortaya koymaya baþlayan Cengiz
Aytmatov dünya tarafýndan tanýnmaya baþladý.
Sovyet Hükümeti’ne edebiyatçýlar ve yazarlar
gerekti. Bu sebeple onlarý desteklediler. 1920-

Özer Revanoðlu ile ...

Kardeþ Kalemler Þubat 2007

47

1960 yýllarý arasýnda televizyon ve internet yok tu. Radyo da köylerde bulunmuyordu. Bu yýllar da gazeteler, dergiler, ders kitaplarý, propaganda araçlarý, tiyatro ve sinema Sovyet ideolo jisini halka ulaþtýran en önemli araçlardý.. Bu
araçlar içerisinde en önemlisi edebiyattý. Yazarlarýn korunmasý, eserlerin yüksek tirajda yayýnlanmasý, telif ücretlerinin yüksek olmasý edebi yata ilgiyi artýrýyordu. Devlet önemli yazarlara
(mesela Cengiz Aytmatov) ‘arpalýk’ veriyordu.
Yazarlarýn bazýlarý maaþ ve arpalýk alýyordu
ama ortaya bir þey koymuyorlardý. Ayrýca yazar lar milletvekili ve parti üyesi de yapýlýyordu.
Sovyet Hükümeti, edebiyatý kendi propagandasýnýn aracý olarak kullanmýþtýr. Edebiyat devleti ne hizmet ediyordu. Sovyet Rejimi sona erdikten sonra bu sistemden çýkan devletler kapita lizmi benimseyerek sosyalizmi terk ettiler. Bu nunla birlikte hükümetin ideallerini, sözlerini,
siyasetini halka ulaþtýrmada televizyon ve radyo
ön plana geçti. Artýk hükümetin edebiyatçýlara
ve yazarlara ihtiyacý yoktu. Kýrgýzlar gibi az olan
bir millette Sovyet ideolojisini benimsemiþ olan
yazarlar fakirleþtiler. Bunun sebebi kitaplarý ar týk yayýnlanamýyordu ve telif ücreti alamýyorlardý. Aslýnda çok dramatik, trajik ve ilginç olaylar
oluyor fakat onlarý yazmaya imkan bulamýyorlardý. Böylece edebiyat durma noktasýna geldi,
fakat durmadý. Ama büyük bir sarsýntý yaþýyor.

Günümüzde hürriyet var, sansür yok. Kim para
ve sponsor bulursa o eserlerini yayýnlayabiliyor. Fakat þu an kaliteyi bulabilecek bir sistem
yok. Eskiden Sovyetler döneminde sýký bir kontrol sistemi vardý. Çýkacak olan kitaplar 5-6 redaktörün kontrolünden geçiyordu. Þu an ise bu
kontrol sistemi mevcut olmadýðýndan edebiyatýn kalitesi, seviyesi çok düþtü. Kitaplar yayýnlanýyor fakat onlarýn edebiyat ile hiçbir iliþkisi
yok. Dünya Edebiyatýnýn tarihi tecrübesi þunu
gösteriyor ki edebiyatçýlarýn ve yazarlarýn esas
amacý kendi dönemlerindeki hayatý anlatmaktýr.
Edebiyat bununla deðerlidir. Gelecekteki insanlar bu sayede o dönemi öðrenirler. Onun iki
kolu, iki kanadý var. Eðer merkezi noktada günümüzü yansýtan edebiyat yer alýyorsa onun iki
tarafýnda iki kanat halinde geçmiþteki olaylarý,
tarihi yazanlar ile geleceði bilim kurgu olarak
yazanlar yer alýyor.
Türkiye’de de bilim kurgu kitaplarý çok satýyor.
Ýkinci olarak polis edebiyatý, kýzlar için edebiyat
ve üstelik asker için edebiyat eserleri yayýnlanýyor. Kýrgýzistan’da þu an günümüzü yansýtan
hiçbir eser yok. Bildiðim kadarýyla Kazak Edebiyatý da ayný durumda. Sadece geçmiþe bakýp
tarihi roman, tarihi piyes yazýyorlar. Bugünü ve
geleceði yazan hiçbir kimse yok. Çünkü Kýrgýz
yazarlarýnýn teknik eðitimlerinde noksanlýklarý
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var. Yazarlar ve edebiyat devletten uzaklaþtý.
Devletin yazarlara ihtiyacý kalmadý. Böyle bir fikir var. Fakat bu doðru olamaz ki. Çünkü Sovyetler döneminde edebiyat propaganda için
önemli bir yer tutuyordu. Þu an böyle deðil.
Devlete edebiyat gerek deðil. Çünkü gazete ve
televizyon var. Bunlar devlet için yeterli. Sovyet
hükümeti,baþka propaganda araçlarý olmadýðý için bundan faydalandý. Sonradan edebiyatýn önemi gittikçe azaldý. Sovyet hükümeti 90’lý
yýllara kadar edebiyata saygý gösterdi ve ona
dikkat etti. Þu an ise siyasetçiler yazarlara bakmýyorlar ve onlarý önemsemiyorlar. Devlete ge rekli deðiller. Rusya’da ve daha bir çok yerde
de böyledir. Özbekistan ile Kazakistan gibi bazý ülkelerde siyasetçiler Sovyet hükümeti gibi
bazý dergileri destekleyerek onlarý yayýnlatýyorlar. Kýrgýzistan’da artýk edebi dergiler yayýnlanmamaktadýr. Gerçekte ise edebiyat ve devletin
iþi ayrýlmalýdýr. Edebiyatýn baðýmsýz olmasý gerekiyor. Edebiyatçýlarýn,yazarlarýn sadece basým evlerinin sahipleriyle, kitapçýlarla iþleri olmalýdýr. sadece yayýncýlar eserin ne kadar satýldýðýný bilebilirler. Devletin ne iþi var edebiyatla. Devletin küçük bir tüccarla ne iþi olabilir
ki vergi almaktan baþka. Doðru olan da budur.
Bizde Sovyetler Birliðinden kalan bir þey var. O
da yazarlarýn devletten bir þeyler beklemeleridir. Onlar ‘Devlet bize yardým etsin’ deyip dururlar.. Kýrgýz Halkýnda edebiyatýn geliþmemesi
mümkün. Niçin denildiðinde halk kitap satýn almýyor. Bunun sebebi ise ilk olarak kitaplarýn pahalý olmasýdýr. Hükümet buna olanak saðlamýyor. Örneðin bizde matbaa araç gereçleri olan
kaðýt boya ve filmler dýþ ülkelerden getiriliyor.
Bunlarý kendimiz üretmediðimiz için pahalýya
mal oluyor. Bu malzemeler daha sonra gümrük
vergisine tabi tutuluyor. Kitap çýktýðýnda bir vergi daha konuluyor. Sonra yayýmcýya ulaþtýðýnda
ayrýca bir vergi ekleniyor. Sonra pahalý olarak
piyasaya çýkýyor. Ýkinci olarak ise Sovyet devrin de kitap çok ucuzdu. Kýrgýzistan’da o devirde
de çok fazla olmamakla birlikte bulunan kitaplar 50 - 60 bin tiraja sahipti. Cengiz Aytma tov’un eserleri 50 bin basýldý. Oysa o zamanda da Kýrgýzlar kitap yerine içki satýn alýyor ye terince kitap almýyorlardý.

Kardeþ Kalemler Þubat 2007

Hocam kitap raflarýnda çok fazla kitap var.
Bu, insanlarýn çok kitap okuduðunu göstermiyor mu?
Sovyetler devrin de kitaplar ucuz olduðu için
her evde okunmasalar bile kitaplýðýn bulunmasý bir moda göstergesiy di. Üstelik basýlan
kitaplar nadir bulunuyordu. Sovyet Halkýnýn
nüfusu 250 milyon kadardý. Bir kitap ise 50,
100 bin kadar bulunduðu için bunlara sadece yüksek tabakada bulunan insanlar sahip
olabiliyorlardý. Kitap okumadýklarý halde hal de baþkalarý al dýðý için alanlar mevcuttu.
Örneðin 150 ciltlik ‘Dünya Edebiyatý’ denilen seri çýktýðýnda çok pahalý deðildi. Fakat o
dönemde çok az sayýda basýldýðý için insanlar tanýdýklarý vasý tasýyla büyük parti komiteleri arasýn da bunlarý paylaþtýlar. Þimdi ise
bütün bu kitaplarý ucuz bir fiyatla iste diðiniz
kitapçýdan ulaþabiliyorsunuz.
Türk edebiyatýný izliyor musunuz? Bu edebiyat hakkýnda düþünceleriniz nedir?

Türkiye Edebiyatý bambaþka bir edebiyat. O
baðýmsýz bir ülkenin edebiyatý. Devletin ideolojisine baðlý bir edebiyat deðildir. Onun içerisinde belli baþlý akýmlar var. Sosyalizm, pantürkizm, realizm, modernizm, post modernizm gibi. Orhan Pamuk gibi batý doðrultusunda yazan
yazarlar da vardýr.
Türkiye’de bazý sosyalist yazarlarla sebataist
yazarlar propaganda gücüyle dünyada da ha çok tanýnýyorlar. Günümüzde Türkiye’de
yeni düþünceleri benimseyen insanlar var.
Onlar batýlý yazarlarýn eserlerini yoðun olarak Türkçeye çeviriyorlar. Onlarý dünya taný yor. Öte taraf tan ‘Cengiz Aytmatov ve Orhan
Pamuk’u dünya tanýyor.’ diyorlar. Fakat bu
doðru deðil.. Batýda onlarýn eserlerini sade ce entelektüel insan lar okuyorlar. Onlarýn
eserlerine ‘bestseller’ deni liyor, fakat gerçekten onlar bestsel ler deðildir.

Açýk yüreklilikle bizimle görüþlerinizi
paylaþtýðýnýz için teþekkür ederiz.

Cigitov’dan seçmeler / Aktaran: Nurlan Þerimbekov
oorukanada caazýlgan ýr

hastanede yazýlan þiir

Oorup catam.Þayým kuruyt alsýrap
Dem kýstýgat,nýmþýp muzdak ter çagat.
Uktap ketsem caman sýrduu tüþ körüp,
Köngülüm çögöt, sarsanaaga tumçugat.

Hastalandým. Dayancým hiç kalmadý
Soluk kesik, nemli soðuk ter çýkar.
Uyurken de kabuslu rüya sardý,
Gönlüm bulanýr, mutsuzluk basar.

Men köz cumsam.kýzmat ordum boþ kalar,
Birok daroo orun basar baþkalar.
Turmuþtun tük toktolbosun belgilep
Oþol künü dalay böbök köz carar.

Ben gidersem. Görev yerim boþ kalýr,
Ancak hemen baþkalarý yer alýr.
Yaþamýn hiç bitmediðin belirtip
Ýþte o gün nice bebek göz açýr.

Týþta düynö kadimkidey soo turat,
Kýlk kýlk etip too aartýnan kün çýgat,
Ömür, þattýk,körkkö tungan cer beti
Ýç býþýrýp, köz kýzartýp kulpurat.

Men köz cumsam,carýk düynö soo kalaar,
Alar meni az ubakka eske alar.
Bir gana arman :aytýlbastan söz kalar
Comok bolup el esinde saktalar.

Men köz cumsam, carýk düynö soo kalaar,
Týným albay Cer öz ogun aylanar.
Tamak içip, emgek kýlýp, cer basýp
Soo cürgöndön artýk bakýt kayda bar ?!
elegiya

Dýþarýda dünya deðiþmeden akar,
Parlayýp dað taraftan güneþ kalkar,
Hayat, sevinç, güzelleþen yer yüzü
Ýmrendirip, göz kamaþtýra bakar.

Ben gidersem, aydýn dünya sað kalýr,
Belki hayalim az süreye anýlýr.
Tek bir isteðim: söylenmeyen söz kalýr
Masal olup halk aðzýnda saklanýr.
Ben gidersem, aydýn dünya sað kalýr,
Dinlenmeden Yer öz okun dolanýr.
Yemek yeyip, emeklenip, yürüyüp
Sað gezmekten iyisi yok, aranýr ?!
elegiya

Uygu-tuygu þamalduu küz tünündö
Uktay albay kýynalam çooçun üydö.
Terekteri þuuldap þookum salat
Terezeden kaldaygan too tübündö.

Saðlý-sollu rüzgarlý güz gecede
Uyumadan yatarým yaban evde.
Aðaçlarý uðuldayýp ses verir
Pencereden kocaman dað dibinde.

Þuuldaba, teregim, terekterim,
Þuuldasan, esime kelet menin:
Ötkön kündün öçünkü elesteri
Ökürümdün öküttüü belesteri.

Uðuldama, aðacým, aðaçlarým,
Uðuldarsan, aklýma gelir benim:
Geçen günün eskirimsi hayalleri
Piþmanlýðýn acýlý biçimleri.

Calbýraktar cabýla ün çýgarýp
Caný týnbay küyüktüü küü çýgarýp
Þuu-þuu etet kaçýrýp uyku kuþun
Þuu-þuu etet könüldün týnçýn alýp

Þuuldaba, teregim, terekterim,
Þuuldasan, ýylagým kelet menin...

Too koynuna kýsýlgan kýþtagýmda
Tam-taþý bar tüzöndün toþ cagýnda
Turar ele þuuldap min tüp terek
Tigip koygon atakem caþ çagýnda
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Yapraklar hep birlikte ses çýkarýp
Dinlenmeden hüzünlü hava verip
Þu-þu der kaçýrýp uyku halin
Þu-þu der gönle rahatsýzlýk verip

Uðuldama, aðacým, aðaçlarým,
Uðuldarsan, aðlayan yalnýz benim…
Dað koynuna kýsýlan kýþlaðýmda
Damý-taþý var düzlüðün ön yanýnda
Durur idi uðuldayýp bin dip aðaç
Dikip koymuþ atacým genç çaðýnda
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Oo, men anda baktýluu bir balamýn
Oyun, külkü,köpölök ,uulaganým
Uktaganým baykabay kalar elem
Ugup catýp terekter þuulganýn,
Ubayýmduu aldeylep ýrdaganýn
Þuuldaba, teregim, terekterim,
Þuuldasan, ýylagým kelet menin...

Kargadaydan bir öskön moyundaþýp
Kayran agam ekööbüz koyundaþýp
Uktap catsak, terekter oygotçu ele
Celbiregen cel menen þýbýrlaþýp,
Caþýl körkün cay gana þuuldatýp.
Þuuldaba, teregim, terekterim,
Þuuldasan, ýylagým kelet menin...

Hey, ben o an sevinçli bir çocuktum
Oyun, gülmek, kelebek, avladýðým
Uyuduðumun farkýna varmazdým
Dinlerken aðaçlarýn uðultusun,
Uðuldama, aðacým, aðaçlarým,
Uðuldarsan, aðlayan yalnýz benim…
Küçüklükten bir büyüyen omuzlaþýp
Kýymetli aðabeyim koyunlaþýp
Uyurken, aðaçlar uyandýrýrdý,
Dalgalanan yel ile fýsýldaþýp.
Uðuldama, aðacým, aðaçlarým,
Uðuldarsan, aðlayan yalnýz benim…

Apam ölüp, artýnan atam oorup
Ayýkpagan dartýnan kaza bolup
Oþondo da terekter þuuldagan
Koþtoþkondoy körünöö kapa bolup
Koþok aytýp catkanday sozolonup

Annem öldü, atam hastalanýp
Ýyileþmeyen aðrýdan vefat edip
O an bile aðaçlar uðuldadý
Veda edercesine cefa çekip
Aðýt söylercesine nara atýp

Ötüp barat bul zaman zuuldagan
Ötüp barat zuuldap uluu zaman.
Kayrandarým, a siler catasýnar
Terek munun týybastan þuuldagan.

Uçup gider bu zaman hýzlý akan
Uçup gider hýzlýca ulu zaman.
Erenlerim, sizler ise yatarsýnýz
Aðaç sesin duymadan uðuldayan.

Þuuldaba, teregim, terekterim,
Þuuldasan açýþýp karakterim
Þuu üçkürüp ýylagým kelet menin !...

Uðuldama, aðacým, aðaçlarým,
Uðuldarsan, sýzlayýp göz kapaðým
Uðuldaya aðlamam gelir benim !...

Þuuldaba, teregim, terekterim,
Þuuldasan, ýylagým kelet menin..

Uðuldama, aðacým, aðaçlarým,
Uðuldarsan, aðlayan yalnýz benim…

Kadigi cok bolso da bir ölüþüm
Kaysý künü ömürüm tügönüþün
Kaparga albay cürömün, kayrandarým
Terek küüsün eþitip siler üçün

Kesin dahi olsa da bir ölüþüm
Hangi günü hayatým tükeniþin
Duymazlýktan gelirim, erenlerim
Aðaç sesin eþite sizler için
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otkon bir kun eske tüþüp

geçen bir günü hatýrlayýp

Caydýn künü kanat cayýp
Üstübüzdö aylanýp
Keçke deyre calýn bürköt.
Tünkü salkýn.
Ay carýk.

Yazýn bir gününde kanat açýp
Üstümüzde dolanýp
Akþama dek ateþ saçar.
Gece serinliði.
Ay açýk.

Toolor baþý,
Toolor baþý
Köykölgön kök þiberdüü,
Toolor baþý, sadagasý,
Kantip kýyam silerdi ?!

Daðlar baþý,
Daðlar baþý
Salýnan gök otlaklý,
Daðlar baþý, biriciðim,
Nasýl kýyarým sizleri ?!

Üç kün cattý esten tanýp
Tili takýr baylanýp
Üç kün cattý can dalbastap
Uzay albay kýynalýp.
Üç kün boyu bütkön þamday
Dayar turdu öçüþkö.
Törtünçü kün.
Arang –zorgo
Kýldý iþarat eþikke.
Alpçýgýþtý.
Közdörün tek
Açuuga arang caradý,
Asmandý bir ayanýçtuu
Aylandýra karadý.
Asman tunuk
Asman tunuk
Asman tunuk,tuptunuk
Too baþýna barat cýlýp
Calgýz bulut, ak bulut.
Carýk düynö köz aldýnda
Tegerendi kulpurun,
Calýný öçkön közdör gana
Turdu tilsiz kýykýrýp:

Coldor,coldor,
Carkýn coldor,
Üstünördü çangdatýp
Basýp cürgön
Basýp cürgön
Baa cetpegen zor bakýt !

O kün nuru! O kün nuru!
Uþu senden ayrýluu
Kanday gana
Kanday gana,
Kanday gana kaygýluu !..
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Üç gün yattý aklýný kaybedip
Dili tamamen düðümlenip
Üç gün yattý can telaþýyla
Gidemeden zorlanýp.
Üç gün boyu biten çýrak gibi
Nerdeyse sönmek üzereydi.
Dördüncü günü.
Zardan-zora
Verdi iþaret dýþarýya.
Alýp çýktýlar.
Gözlerini tek
Açmayý beceri bildi,
Göðü bir kere hüzünle
Çevirerek baktý.
Gök tertemiz
Gök tertemiz
Gök tertemiz, tep temiz
Dað baþýna gitmek üzere
Yalnýz bulut, ak bulut.
Aydýn dünya göz altýnda
Dönüverdi parlayýp,
Alevi sönmüþ gözler sadece
Durdu dilsiz haykýrýp:

Yollar, yollar,
Görkemli yollar,
Üstünüzü tozlandýrýp
Yürüyüp gezmek
Yürüyüp gezmek
Paha biçilmez yüce baht !

O güneþ nuru! O güneþ nuru!
Bu senden ayrýlmak
Nasýl böyle
Nasýl böyle,
Nasýl böyle kederli !..
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O adamzat ! Adam-zaada
Bilbeysin sen tirüüngdö
Kanday sonun
Kanday sonun,
Kanday sonun bu düynö !!

Hey insanoðlu !Ýnsanoðlu
Bilmezsin sen diriliðinde
Ne kadar güzel
Ne kadar güzel,
Ne kadar güzel bu dünya !!

caz

yaz

A ertesi kayran apam
Kaldý cerdin tübündö....

Ertesi ise zavallý annem
Kaldý yerin dibinde …

Carkýrayt tak töböngdön kün külüngdöp
Kapýstan þatýr-þutur ötkön kelet.
Kök meykin. Ciluu camgýr.
Þüüdürüm çöp.
Tuylagan kulun bolup ketking kelet.

Parlýyor tam tepende güneþ gülümseyip
Aniden çýtýr-çutur gitmek gelir.
Gök açýk. Sýcak yaðmur.
Kýraðýlý otlak.
Tepinen tay olarak gitmek gelir.

Köpkök tüs közüngdö arbap çar taraptan
Türkün at cýt aptýktýrýp murdungdu ördöyt.
Caþang cer. Caþýl düynö.Çangkay asman.
Bir gana ölgüng kelbeyt, ölgüng kelbeyt !

Göm gök tüs gözünü kamaþtýrýp her taraftan
Türlü koku nefes kesip burnu deler.
Taze toprak. Yeþil dünya, aydýn gök.
Bir tek ölmek istenmez, ölmek istenmez !

Bulayýp bulut köçöt , bulut köçöt,
Eerçitip kölökösün saalkýn tögöt.
Sýdýrým. Torgay ýrý.Çýrýmtal çöp.
Çalkanan oysuz, kamsýz catkýng kelet.

men baram

Sallanýp bulut göçer, bulut göçer,
Sürükleyip gölgesin serinlik döker.
Esinti, kuþ sesi, görkemli ot.
Sýrt üstü düþüncesiz, gamsýz yatasýn gelir.

ben varam

Örük býþýp,pahta þana baylagan
Ayda baram,tuugan cerge men baram
Birok küzdö kelgin kuþka aralaþ
Men þaarýma uçup kelbeym kayradan...

Erik piþip, pamuk baþak baðlamýþ
Sür giderim, doðduðum yere ben giderim
Fakat güzün gelen kuþa karýþýk
Ben þehrime uçup gelmem yeniden…

Ce keçkurun balet,biyge baralbay
Buk bolgondo kusaga sep taba albay
Eske tüþüp studenttik kündörüm
Ýç cýlýtar eski taanýþ avangday.

Akþamlarý baleye, gösteriye gidemeden
Sýkýlýnca derde deva bulamadan
Aklýma gelip öðrencilik günlerim
Gönül okþar eski tanýþ aðabeycesine.

Kuþtor keter ketgen cagýn taptýrbay
A men baram sýngan kanat ak kuuday...
Dal oþondo kaçkýn keler kýþtaktan
Tübölükkö meni karmap kalçuday.

Sapar ketseng samap-samap sagýnar
Þaardýn köp caylarý bar,bagý bar.
Kalsambý anda kur kaygý cep naalýbay ?
Maga mýndan degi bir iþ tabýlar.
Birok öyköyt cürögümdü köp sebep:
Tuugan cerde þuuldagan köp terek
Aþýk carday kadýr salýp öpkölöp
Çakýrgansýyt kele gör dep ertereek.
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Kuþlar gider giden yönün çaktýrmadan
Ben ise giderim kýrýlan kanalý kuþ gibi…
Tam onun gibi kaçasýn gelir kýþlaktan
Sonsuza dek beni tutup alýrcasýna.

Sefere gidersen isteye-isteye özler
Þehrin çok yerleri var, aðacý var.
Kalayým o zaman kuru kaygý çekmeden ?
Bana buradan hele iþ bulunur.
Fakat zedeler yüreðimi çok sebep:
Doðduðum yerde uðuldayan çok aðaç
Aþýk yar gibi deðer verip öperek
Çaðýrmýþ gibi geliver deyip erkenden.

Tündö mungduu küngürönsö kalýn bak
Eske tüþüp elettegi ayýl cak.
Sanaa tartam : “Satkaný atkan capcaþ kýz
Uþu tapta oturabý zor ýylap”.

Geceleyin bunaltýyla seslenince kalýn aðaç
Aklýma geldi uzaktaki köy taraf.
Merak ettim: “ Satýlmakta olan gencecik kýz
Þu anda oturuyor mu aðlayarak”.

Cok, kalalbaym !
Pahta þana baylagan
Ayda baram, tuugan cerge men baram.
Birok küzdö kelgin kuþtay kýlaktap
Men þaarýma uçup kelbeym kayradan...

Yok, kalamam !
Pamuk baþak baðlamýþ
Sür giderim, doðduðum yere ben giderim.
Fakat güzün gelen kuþçasýna bakýnýp
Ben þehrime uçup gelmem yeniden…

Uðuldarsa uðuldasýn aðaçlarým
Dünyada çok çalý-çýrpýlý baþka yer.
Hepsinden de bana güzel görünür
Beni bekleyen yalýnayak bebekler.

Fotoðraf: Sinan Canan

Þuuldasa þuuldasýn terekter
Düynödö köp bak-daraktuu bölök cer.
Baarýnan da maga süyküm körünöt
Meni kütkön cýlangaylak böböktör.
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Emil Hâmit
AKTARAN: ALÝ AKBAÞ

Yazarýn aile çevresi babasý Osman Hamit Bey:
24 Þubat 1938 de Kýrým’da kadim bir Türk þehri olan
Akmescit (Sinferopol)’te doðan Emil Hâmit, Gözleve
bölgesinin büyük arazi sahiplerinden olan Ablâmit
Bey ailesine mensuptur.
Babasý o devrin önemli
þairlerinden olan Osman Hâmit beydir. Orta dereceli okullar için hazýrlanan Anadili ve Edebiyat kitabýnýn da yazarlarýndan olan Osman Hâmit bey, Puþkin, Lermantov, Krilov ve Þevçenkov gibi önemli Rus
ve Ukrayna klasiklerini de tercüme ederek Kýrým
Türkçe’sine kazandýrmýþtýr.
Daha çok küçük yaþlarda hem anasýný, hem babasýný kaybeden Osman Hamit bey, yakýn akrabalarý tarafýndan eðitilmiþ ve büyütülmüþtür. Tahsilini tamamladýktan sonra

Akmescit’te Öðretmen Enstitüsü’nde öðretmenlik ve
dergi redaksiyonunda mesul müdürlük yapan þair
1940 yýlý sonlarýnda silah altýna alýnmýþ, 1941 yýlýnda, Ýkinci Cihan Savaþý döneminde Alman ordusunun Kýrým’a girmesinden bir iki ay önce terhis edilmiþ ve düþmanýn cephe gerisinde gizli faaliyette
bulunmak üzere vazifelendirilmiþtir. Fakat 1942 martýnýn 18. günü Gestapo tarafýndan tutuklanarak da-

Kardeþ Kalemler Þubat 2007

yanýlmaz iþkencelerden sonra, daha otuz iki yaþýndayken kurþuna dizilmiþtir.

Sürgün Yýlarý:
1944 yýlýnda Alman istilacýlarý Kýrým’dan def
edildikten sonra bütün Kýrým Türkleri faþistlere
yardým ettikleri iftirasýyla insanlýk dýþý bir zulme
tâbi tutularak 18 Mayýs 1944’te anayurtlarýndan sürgün edilmiþlerdir. Oysa Türk ahalisinin
dünyanýn cennet köþelerinden biri olan Kýrýmdan sürülmeleri daha baþka sebeplere dayanmaktadýr. Emil Hamit Stalin devrinin zulüm ve
merhametsizliðinim gerçek sebeplerini ve soydaþlarýnýn millî problemlerini gerek Türkçe,
gerekse Rusça’yla yazdýðý eserlerinde bütün
açýklýðýyla ortaya koymuþ ve bu metinler baþka
dillere de çevrilmiþtir. Yazarýmýz þimdi en güzel
ve en beðendiði hikâyelerini Türkiye Türkçe’sine çevirmek için çalýþýyor.

Emil, daha altý yaþýný doldurmamýþtý ki, annesi, ninesi ve dedesiyle beraber kendisini Orta Asya’nýn
amansýz iklimiyle Acýkmýþ Çöl diye adlandýrýlan bir
diyarda buldu. Kýrým Türkleri, burada açlýktan, sýtmadan ve daha baþka bulaþýcý hastalýklardan bir bi-
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ri ardýca ölüyorlardý. Her gün onlarca ve yüzlerce
ölü!.. Emil’in dedesi de burada öldü.

Nihayet nice zahmetlerden, rica ve minnetlerden
sonra Emil’in annesi ve ninesi Semerkant þehrine
gitmek üzere izin almaya muvaffak oldular ve Semerkant yakýnlarýnda Erteþar adlý küçük bir Özbek
köyüne yerleþtiler. Emil burada ilk defa okula baþlama imkânýna kavuþtu.

Kýrýmdan sürgün edildikleri sýrada ailelere eþyalarýný toplamak üzere beþ dakika süre verilmiþti; sadece beþ dakika! Bu kadar az zamanda koca evin nesi toplanabilir ki?.. Ancak þaþkýnlýðýmýzý artýrýr. Eli
ayaðýna dolaþýr insanýn. Sýnýrlý olan sadece zaman
deðil, alýnacak yük de sýnýrlýydý. Kiþi baþýna sadece
yirmi kilo yük almaya izin verilmiþti. Emil’in annesi
Züleyha haným, bu þartlar altýnda sadece kocasýnýn
evraklarýný almayý tercih etti. Kitaplarýný, çeþitli notlarla dolu defterlerini, elyazmalarýný ve fotoðraf albümlerini alabildi. Aradan geçen bunca yýldan sonra þimdi bu evraklarýn altýn deðerinde olduðu anlaþýlýyor. Onlar, yetiþmekte olan oðullarýna anadilini
ve anavatanlarýnýn tarihini öðretmek için eþi bulunmaz ders kitaplarý ve bir mektep oldular. Züleyha
haným, oðluna babasýnýn eserlerini, Puþkin’den, Krilov’dan, Þevçenko’dan yaptýðý tercümelerden yüksek sesle þiirler okuyor, Emil ise onlarý aklýnda tutuyor ve ezberliyordu.
Emil bu sayede, daha ilkokuldayken þiirler yazmaya
baþlamýþtý. Okulun duvar gazetesinin redaktörü, ve
edebiyat kolu baþkaný olmuþtu. Sürgün yýllarýnýn çilesine raðmen, fizikî yapý bakýmýndan da güçlü olan
Emil, daha ilk gençlik yýllarýnda spor alanýnda büyük baþarýlar göstererek çevresindeki en iyi sporculardan biri oldu ve çeþitli ödüller aldý. Fakat bu çýrpýnýþlarý mahallî baþarýlar olmaktan öteye gitmiyordu. Onu, baþka þehirlerde yapýlan önemli spor yarýþmalarýna göndermiyorlardý. Bu yüzden büyük ýzdýrap çeken genç Emil, bunun sebebini biliyor fakat
diþini sýkmaktan baþka çare bulamýyordu. Ýþte bu
öfke onun yeni bir karar vermesine sebep oldu. O
devirdeki siyasî baskýlar ve adaletsiz yöneticiler farkýnda olmadan genç Emil’i yazmaya yönelttiler. Belki de içindeki gizli ateþin alevlenmesine sebep oldular. Emil, kendi kendine, “Büyüdüðüm zaman iyi bir
yazar olacaðým ve sürgünde yaþayan Kýrým’lý soydaþlarýmýn çilesini, onlara yapýlan zulmü, adaletsizliði bütün dünyaya anlatacaðým” diyordu.

Burada þunu da belirtelim ki, 1944’ten ta Stalin’in
ölüm yýlý olan 1953’e kadar Kýrým Türklerinin sürülerek iskan edildiði yerlerden baþka bir yere kýmýldamasý kesinlikle yasaktý. Bir köyden baþka bir köye gidebilmek için polis teþkilatýndan yazýlý izin belgesi

almalarý gerekiyordu. Bu yasaða uymayanlar yirmi
yýl kürek hapsine çarptýrýlýyorlardý. Ýnsanlar, çoðu zaman komþu köyde ölen yakýnlarýnýn cenazesine dahi katýlamýyorlardý. Kýrým Türklerinin genç delikanlýlarýný askere dahi almýyorlardý. Devrin Sovyet yöneticileri “Onlarýn eline silah vermeye gelmez diye düþünüyorlardý.”

Ancak Stalin’in ölüm yýlý olan 1953’ten sonra yavaþta olsa deðiþim rüzgârlarý esmeye baþladý ve Kýrým
Türkleriyle ilgili tahditlerde bazý gevþemeler oldu.
Fakat Kýrýma dönme yasaðý tekrar tekrar pekiþtirildi.
Artýk Kýrým topraklarýný Rusya, Ukrayna gibi diðer
bölgelerden taþýnan göçmenlerle alelacele doldurma telaþýna düþmüþlerdi. Oradaki Türk köylerini, camileri, mezarlýklarý yerle bir ederek bu coðrafyada
eski sahiplerinin hak iddia etmelerini önlemeye çalýþýyorlardý. Akar sularýn, daðlarýn,köylerin ve þehirlerin Türkçe olan isimleri Rusça yeni isimlerle deðiþtiriliyordu. Kýrým Türklerinin özel adlarýyla bile oynanarak soylarýndan koparma siyaseti baþlamýþtý. Onlarýn tarihiyle, edebiyatýyla ilgili kitaplar da yakýlýp
kül ediliyordu.

1956 yýlýnda ortaokulu bitiren Emil Hamit, halk üzerinden bazý yasaklarýn kaldýrýldýðýný görerek uçma
hevesine kapýlmýþtý. Kýrýlan kanatlarýný düzelterek
uçmak istiyordu. Göðün sonsuzluðu cezbediyordu
onu. Belki de bir hürriyet arayýþýydý bu. Annesinin
ve ninesinin karþý çýkmasýna raðmen Kustanay Askerî
Pilot Okuluna müracaat etti. Onu okula uðurlayan
ninesi göz yaþlarý içinde “Allah’a yalvarýyorum, inþallah seni kabul etmezler.” diye dua ediyordu.

Emil bütün sýnavlarý baþarýyla verip pilot olmak için
gerekli saðlýk muayenelerinden de geçtikten sonra
okula kabul edildi. Ancak onun bu sevinci pek uzun
sürmedi. Derslerin baþlamasýndan üç ay kadar sonra, bir gün yeni öðrencileri sýraya dizerek “Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’nin silahlý kuvvetler
kadrosunda azaltmaya gideceðinden falan falan
öðrenciler Askerî Pilot Okulu’ndan atýlmýþtýr!” diye
îlan ettiler. Ne gariptir ki bu delikanlýlarýn üçü de Kýrým Türklerindendi. Emil, bu atýlmanýn gerçek sebebinin ne olduðunu çok iyi biliyordu. Eve döndüðünde çok sevinen ninesi; “Allah’a þükür, benim dualarým kabul oldu. Ýnþallah sen de baban gibi yazar
olursun.” diyordu.
Fakat neredeyse ders yýlýnýn yarýsý geçmiþti. Artýk bir
enstitüye baþvurma imkâný da kalmamýþtý. Emil çaresiz, bir traktör istasyonuna tesviyeci çýraðý olarak girdi. Burada birkaç ay çalýþtýktan sonra traktörleri ve
pamuk toplama makinelerini tek baþýna tamir etmeye baþladý. Alýn teriyle kazandýðý iþ ücretini annesine getirmek onu çok mutlu ediyordu.
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Bir akþam yorgun argýn eve döndüðünde onu makine yaðlarýna bulanmýþ tulumu içinde gören ninesi,
“Boþ ver, aldýrma Hamit’ciðim! Sen hiçbir iþten yýlmazsýn… Alýn teriyle kazanýlan helâl rýzýktýr, Allah’ýn rýzgýdýr derler. Ýþin iyisi kötüsü olmaz. Tembellik etmek çalýþmamak ayýp, hýrsýzlýk yapmak
ayýp, baþkasýný hakkýný yemek ayýp.” diyerek torununu tesellî ediyor.

Kýsa bir müddet sonra bölge yöneticileri Emil’n spordaki baþarýlarýný hatýrlayarak ona Semt Beden Eðitimi ve Spor Komitesi Bölge Müdürü olarak çalýþmasýný teklif ediyorlar. Emil, hemen hemen iki yýl içinde
kolhoz ve solhoz kulüplerinde türlü spor dallarýnýn
canlandýrýlmasýný ve yetenekli gençlerin ortaya çýkmasýný saðlýyor. Yýlda bir iki defa bir bayram þenliði
havasýnda geçen yarýþmalar tertipliyor. Fakat Emil
Hamit hangi iþte çalýþýrsa çalýþsýn, içindeki yazma aþký onu rahat býrakmýyor. Ýçinden “Öyle romanlar ve
hikâyeler yazmalýyým ki, insanlar onlarý heyecanla
okusun ve bitirmeden elden býrakamasýnlar. Bu
eserlerde kendimin, yakýnlarýmýn ve bütün Kýrým sürgünlerinin baþýndan geçenler dile getirilsin; ana
babalarýn, kendilerinin ve çocuklarýnýn açýktan ölmemeleri için verdikleri mücadeleler dile getirilsin;
anadillerini, atalarýndan kalan kutlu törelerini, kültür
ve medeniyetlerini koruyup yaþatmak için aþtýklarý
zorlu engeller dile getirilsin; böylece, neler çektiðimizden bütün dünya haberdar olsun…” diyordu.
Ancak baþlanan her yeni iþte olduðu gibi ilk kalem
tecrübeleri hep baþarýsýzlýkla sonuçlanýyordu. Henüz tecrübesi ve birikimi yeterli deðildi. Bereket, yaný baþýnda þefkatli sözleriyle onun moralinin bozulmasýný önleyen annesi vardý. Ona “Oðlum, baban
bir edebî eser yaratmak, iðneyle kuyu kazmak gibidir, derdi. Yýlmamalýsýn, azimli olmalýsýn. Onun yerini sen tutacak ve onun ideallerini sen gerçekleþtireceksin!..” diyerek onun, kendi zekâsýna, çalýþma azmine ve babasýndan devraldýðý yeteneðine inanmasýný istiyordu.
Emil Hamit, 1958 yýlýnda dünyanýn ünlü yazarlarýný
daha yakýndan tanýmak ve onlarýn eserlerindeki inceliði, derinliði kavramak için Taþkent’e gitti ve oradaki Devlet Pedagoji Enstitüsü’nün Rus Dili ve Edebiyatý bölümüne kaydoldu. Zîra yerinde kullanýldýðý
takdirde sözün silahtan daha güçlü olduðuna inanýyordu. Aldýðý öðrenci kredisiyle geçinmek zor olsa
da o, annesinden ve ninesinden aldýðý öðütlere uyarak hiçbir zorluktan yýlmýyordu. Geceleri Taþkent
Demiryolu istasyonlarýnda hamallýk yaparak yük vagonlarýný boþaltýyor; tatil günlerinde ise arkadaþlarýyla birlikte varlýklý kimselerin inþaatlarýnda amele
olarak çalýþýyordu. Böylece kendi harçlýðýný çýkardýðý gibi arada bir deve para gönderiyordu.
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Bu gayret ve çaba içinde bir yýl geçmiþti ki, bazý Özbekistan dergi ve gazetelerinde Emil Hamit’in ilk þiirleri, kýsa hikâyeleri ve bazý Özbek yazarlarýndan
Rusça’ya yaptýðý tercümeleri yayýnlanmaya baþladý.
Emil Hamit, Taþkent Pedagoji Enstitüsünde iki yýl öðrenim gördükten sonra Moskova’daki A. M. Gorkiy
Edebiyat Enstitüsü’nün açtýðý bir yarýþmaya katýlmak
için birkaç þiirini ve hikâyesini gönderdi. Bu enstitü
1930 yýlý baþlarýnda SSCB Yazarlar Birliði bünyesinde kurulmuþtu. Sovyetlerin ünlü yazarlarýnýn çoðu
bu enstitüde eðim görmüþlerdi. Buradaki öðretim
üyeleri de ülkenin en tanýnmýþ profesörleri, ilim
adamlarý ve sanatçýlarýydýlar. Bu hocalar, enstitüye
titiz bir eleme sonunda seçilerek alýnan yetenekli öðrencileri yetiþtiriyor, tecrübelerini onlara aktarýyorlardý. Bu eleme sýnavýný binlerce gençten ancak
yazdýklarý estetik deðer taþýyan üç beþ kiþi kazanabiliyordu. Hikâye þiirleri çok beðenilen Emil Hamit, ön
elemeyi baþarýyla kazandý ve giriþ sýnavýna çaðrýldý.
Bu sýnavda da baþarýlý olan yazar, öðrenci olmaya
hak kazandý.
Emil Hamit buradaki öðrenciliði sýrasýnda defalarca
Nazým Hikmet’le görüþtü. Bu ünlü Türk þairi, kabiliyetli gençlerle görüþüp tanýþmayý çok seviyor ve onlarla sanat sohbetleri yapýyordu. Kendi þiirlerini de
heyecanla okuyan þair, genlere ana vataný olan Türkiye’yi ve Anadolu’yu anlatýyordu. Öðrencilerden birinin temiz bir Kýrým Türkçe’siyle konuþmasý kalbinin
derinliðine iþlemiþ, hayrete düþürmüþ ve onu çok
duygulandýrmýþtý.
Emil Hamit, Edebiyat Enstitüsünde okuduðu dönemde bazý nuveller de yazdý. Bunlarýn çoðunu o devrin
siyasî durumu dolayýsýyla bir yerlerde yayýnlamak
mümkün deðildi. Yalnýz birkaç tanesi o sýrada Taþkent’te Kýrým Türkçesiyle yayýnlar yapan Lenin Bayraðý gazetesinde ve Zvezd Vostoka (Þark Yýldýzý) dergisinde Rusça olarak yayýnlanmýþtý.

1965 yýlýnda enstitüyü bitiren Emil Hamit, Özbekistan Yazarlar Birliði bünyesinde çalýþmak üzere görevlendirildi. O günlerde Taþkent’te Yazarlar Birliði
binasýnýn geniþ salonuna savaþta kaybedilen Özbek,
Rus ve Kýrýmlý yazarlarýn ismleri bulunan büyük bir
mermer levha asýlmýþtý. Emil, altýn harflerle yazýlan
bu levhada babasýnýn ismini de buldu. Ama sevinemedi. Çünkü Osman Hamit’in isminin olduðu levhanýn Kýrým Yazarlar Birliði’nin salonuna da asýlmasý
gerekiyordu. Fakat Kýrým’da Ýkinci Dünya Harbinde
kaybedilen Kýrým’lý Türk kahramanlarýn adýný anmak
dahi yasaklanmýþtý. O devirde, bütün SSCB topraklarýnda ve bilhassa Kýrým’da, Kýrým Türkleri hakkýnda
ancak fena þeyler yazýp söyleyebilirdiniz. Hem de
Kýrým gazetecisi ve tarihçisi geçinen bir takým sözde
yazarlar, bu karlama yarýþýnda çok baþarýlýydýlar.
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Emil Hamit Taþkent’e geldikten sonra Lenin Bayraðý
gazetesinin
redaksiyonunda çalýþmaya baþladý.
Burada çalýþan yaþlý kolektif kuþaðýnýn çoðunlunu
Emil Hamit’in babasýnýn dostlarý ve arkadaþlarý
teþkil ediyordu. Dolayýsýyla Emil’i çok iyi karþýladýlar. Ana dilinde de yazmasýna yardýmcý olmaya
çalýþtýlar. Buna raðmen Emil, bir müddet sonra yýllardýr tasarladýðý projeleri gerçekleþtiremeyeceðini anlayarak hayâl kýrýklýðýna uðradý. Nice zamandýr yüreðinin derinliklerinde taþýdýðý, romanlara,
nuvellere dönüþtürme ümidiyle yaþadýðý güzel fikirleri, Kýrým’lýlarýn çektiði ýzdýraplarý, buna raðmen gösterdikleri büyük cesareti ve yaþama azmini ana vatanlarýna olan sevgilerini dile getiremeyeceðini anlamýþtý. Kýrým’lý yazarlarýn, gazetecilerin yazdýðý her yazýnýn âdeta röntgeni çekiliyor,
satýr aralarýndan gizli anlamlar çýkarýlýyordu, çok
sýký bir sansür ve kontrol vardý. Öyle ki, Moskova’dan “Falan adamýn saçý kesilsin,” diye bir emir
gelse onun baþýný kesiyorlardý. Redaksiyonda çalýþarak halkýn çektiði sýkýntýlarý, baþýna gelen belalarý, adâlet arayýþýný ana yurtlarýna dönmek için
verdikleri mücâdeleyi anlatmak þöyle dursun, “Kýrým” kelimesini, Kýrým þehir ve köylerinin eski adlarýný anmak bile yasaklanmýþtý. Bu yüzden, gazetedeki redaksiyonu kontrol eden teþkilatla Emil arasýnda ikide birde ihtilâf çýkýyordu. Dolayýsýyla Lenin Bayraðý gazetesinde ancak
1967 yýlýna kadar çalýþan yazar, tekrar Moskova’ya
döndü. Tanýdýðý yazarlar ve eski sýnýf arkadaþlarý
SSCB Bakanlar Sovyeti bünyesindeki radyo ve televizyon komitesinde redaktör olarak çalýþmasý için
ona yardýmcý oldular.
Emil, zaman içinde SSCB halkýnýn edebiyat ve sanatçýlarý hakkýnda iyi bir mütehassýs olmuþtu. Rusça’yý ve Özbekçe,Tatarca gibi lehçeleriyle Türkçe’yi
biliyordu. Bu vasýflarýndan dolayý da devletin en saygýn kurumlarýndan olan “Sovyetskiy Pisatel” (Sovyet
Yazarý) yayýnevine redaktör olarak çaðrýldý. Emil Hamit artýk Sovyetler Birliði Cumhuriyetleri’ndeki tanýnmýþ yazarlarýn en güzel eserlerini Rusça’ya çevrilmesi için belirliyor ve çevirileri kontrol ederek yayýna
hazýrlýyor; kendisi de Tatar, Özbek, Türkmen yazarlarýnýn hikâye ve romanlarýndan birçok kýymetli eseri Rusça’ya çeviriyordu. Bu kitaplarýn birçoðu devlet
mükâfatýyla ödüllendirilmiþtir.
Redaksiyonda çalýþan yazarlar arasýnda Komünist
Partisi’ne üye olmayan tek redaktör Emil Hamit’ti. Þunu da belirtelim ki o devirde partiye üye olmayan birinin terfî kademelerinde yükselmesi imkânsýz gibi
bir þeydi. Fakat Emil Hamit, kendi kariyerini düþünmüyordu. Onu sadece eser vermek ve yaratýcýlýk konusu ilgilendiriyordu. Dolayýsýyla yayýnevinin parti

grubu sekreteri ona zaman zaman: “Emil Osmanoviç, biz hepimiz ideolojik cephenin ilk sýralarýndayýz;
eðer partimize üye olmak için dilekçe verirseniz onu
kýsa sürede deðerlendirebiliriz.” Þeklindeki tekliflerini Emil Hamit, iþi þakaya vurarak; “Ben henüz partinizin üyeliðine lâyýk olduðumu sanmýyorum.” Diye
geçiþtiriyordu. Parti idarecisi þaþkýnlýkla “Ama niçin?
Kolektif sizi hem çalýþkanlýk hem de ahlâkî yönden
çok takdir ediyor.” Diye itiraz ederse Emil Hamit, yarý ciddî, yarý þaka; “Neþeli gruplarla vakit geçirmeyi,
içki içmeyi haddinden fazla seviyorum. Güzel kadýnlar da çok ilgimi çekiyor. Benim siyasetten çok spora
ilgim var; futbol hastasýyým, onun için ideolojik konularla ilgilenmeye hiç vakit kalmýyor.” Diye bu meseleyi hep baþka zamanlara erteletiyordu.
Emil Hamit’in, deðiþik zamanlarda hem ana diliyle,
hem Rusça’yla yazýlmýþ bir dizi nesir kitabý yayýnlandý. Bunlarý þöyle sýralayabiliriz:

Erkinlik, Sevgiden Güçlü, Alâim-i Semâ (Gökkuþaðý,
Ebem kuþaðý) Kýrmýzý Sarýk, Geyik Pýnarý, Son Ýmkân
vb. Bu dizi içinde yazarýn en güzel nuvelleri, hikâyeleri ve romaný yer almaktadýr. Bu eserler Sovyet’ler
içindeki birçok dile de çevrilmiþtir.
Geçmiþteki SSCB Yazarlar Birliði üyesi olan Emil Hamit “Sovyetskiy Pisatel” yayýnevinde fasýlasýz yirmi üç
yýl çalýþmýþtýr. Ne yazýk ki bu yayýnevi Prestroyka (Yeniden Kuruluþ) dönemi sonrasýnda kültür, edebiyat, sanat ve bilim konularýný birden bire arka plana itti ve
Rus brokratlarý uzun bir süre Rus kültür ve medeniyetinin zenginliðini teþkil eden edebiyat ve sanat konularýna ilgisiz kaldýlar. “Sovyetskiy Pisatel” de yayýn faaliyetini durdurmak zorunda kaldý. Dolayýsýyla burada çalýþan memurlar ve yazarlar da iþsiz kaldýlar.

Þimdi Rusya’da her alanda olduðu gibi, bilim ve sanat alanýnda da sýkýntýlý bir dönem yaþanmaktadýr.
Kültür ve sanat iþçileri olan yazarlarýn çoðu müþkül
durumdadýr. Emil Hamit de Moskova’da bulunan çeþitli Türk þirketleriyle yardýmlaþýyor; Onlarýn ihtiyaç
duyduðu belgeleri ve metinleri Rusça’ya çeviriyor. Bu
iþten zaman buldukça yeni hikâyeler, piyesler yazýyor
ve en güzel eserlerini Türkiye Türkçe’sine çeviriyor.
Böylece daha önce sansürün kestiði ve deðiþtirdiði
yerleri yeniden elden geçiriyor ve düzeltiyor.
Yýllardýr aradaki Demirperde dolayýsýyla dikkatlerden uzak kalan Kýrým’lýlarýn çilesini ve bu konuda
yüreðinin kanýyla yazdýðý eserlerini Türk okuyucusuna takdim etmeye çalýþýyor. Halkýnýn çetin talihini, yüzyýllardýr çektiði zulmü, uðradýðý hakareti
bütün Türk Dünyasýna duyurmaya çabalýyor. Eðer
bu kutsal görevi baþarýrsa Emil Hamit’in gözü açýk
gitmeyecektir.
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Sevgiden Güçlü
EMÝL HÂMÝT

-1Ýri bir boz serçe, açýk pencerenin kenarýna gelip
kondu; yüksek sesle cývýldadý. Sonra kaysý aðacýnýn üstünde kavga eden serçelere doðru uçtu.
Odayý toplayan Esma Hala: “Eeee artýk sonbahar... Nerdeyse kýþ geliyor. Karlý havalarda þu pencereye yarma, buðday, ekmek kýrýntýlarý bulmaya
geleceðiz, diyorsun öyle mi, zavallý kuþcaðýz?.. diye mýrýldandý.

Sabahtan beri odalarý, mutfaðý toparlayan Esma
Hala, elindeki nemli çaputla pencerenin tozunu
aldý. Rüzgârýn uçurup getirdiði birkaç sarý yapra ðý, döþemeden alarak avluya attý. Bir zamanlar,
iþinin ehli olan kocasýnýn -mekâný cennet olsunyaptýðý ayaðý nakýþlý masaya kar gibi beyaz bir ör tü yaydý ve onun üstündeki nakýþlara dalýp gitti.

Uzak baharýný, gençlik yýllarýný hatýrladý. O yýllarda, kýz arkadaþlarýyla her gün birinin evinde toplanýr, nakýþ, oya yaparlardý. Onlarýn hepsi, bu halk
sanatýnda eþsiz birer usta olmak için yarýþýrlardý.
Ýþte bu masa örtüsünün üstündeki nakýþlardan her
biri o günlerden sýcak izler taþýrlar. O zamanýn becerikli kýzlarýný þimdikilerle karþýlaþtýrmak mümkün
mü?.. Þimdiki kýzlarýn, çaðýmýza has büyük iþlerle
uðraþmalarý yüzünden böyle ufak tefek iþlere vakit ayýramadýklarýný bilmeyen mi var? Fakat biz eskiler, anayurdumuzun renkli çiçeklerini, sihirli
manzaralarýný, ince bir ustalýkla nakýþlarýmýzda
yansýtmasaydýk þimdi kýzlarýmýz bu renk dünyasýný,
bu gönül zenginliðini nereden bileceklerdi. Bu
güzellikleri yüreklerine sindirmeden nasýl yaþaya biliyorlar anlamýyorum. Elbette okuyorlar, anne
babalarýna yardýmcý oluyorlar, sað olsunlar. Fakat
benim Emine’m daha dikiþ iðnesini tutmayý bile
bilmiyor, diye düþünüyordu Esma Hala. Fakat
sonra þöyle bir el sallayarak, iyi ama þimdi kýzla rýmýz olmasa bu güzelim nakýþlar ne iþe yarardý;
onlarý kime sergileyecektik?.. diyerek yaþama se vinciyle derin bir nefes aldý.
Nihayet siyah gözlü akþam pencerelerden baktý.
Karanlýk ve serinlik getirdi. Esmâ Hala, hâlâ oda dan odaya geçiyor, acaba bir eksik kaldý mý diye
ortalýðý gözden geçiriyor. Bugün yarýn Ferit de ge -

lir. Bu yiðit yakýnda Esmâ Hala’nýn güveyisi olacak. Son mektubunda askerlik hizmetim bitiyor diye yazmýþtý. Emine’yle Ferit çoktan beri arkadaþlar.
Okulda da beraberlerdi. Esmâ Hala, Ferit’ten
mektup getiren postacýya sýk sýk teþekkür eder hediyeler verir. Asker mektuplarý o kadar sýk geliyordu ki, artýk postacý adresi ezberlemiþti. Emine de
ona hiç aksatmadan cevap veriyordu. Ferit, Emine’ye yazdýðý mektuplarda annesinin de gönlünü
almayý hiç unutmazdý.
Esmâ Hala pencereyi kapadý. Lâmbayý yaktý. Guguk kuþu, duvar saatindeki yuvasýndan baþýný çýkararak gugukladý. Vakit hayli geç oldu. Nerede
kaldý bu Emine; Svetlana’nýn yanýnda mý acaba?
Sveta Emine’nin çalýþtýðý doðumevine yatalý beri
kýzým iþten geç dönüyor. Sveta’nýn keyfi yerinde
deðil gâliba... Emine pek telaþlanýyor, diye üzüldü
annesi. Sonra gülümseyerek; ilk doðumda hangi
kadýn azap çekmiyor ki... Lâkin Çocuðun aðlamasýný duymayagörsün, hemen yürekleniyor. Emine’ye söylemeliyim, doðumdan sonra bize getirsin
arkadaþýný. Memedeki çocuða nasýl bakýlacaðýný
bilmez belki. Daha çok genç. Ona ben yardým
ederim. Svetlana bize yabancý deðil ki.
Allah cezasýný versin, kocasý býrakýp gitmiþ Svetlana’yý. Çocuk doðurmasýný istemiyormuþ. Önce tezimi bitirmeli, adam olup ayakta durmalýyým, demiþ. Svetlana ise çocuk istiyormuþ. Bu yüzden ayrýlmýþlar. Yavrucaðýn âhý tutsun seni utanmaz!

Esmâ Hala bir kahve yaptý, mutfakta oturup kýzýný
bekledi. Emine’siz akþam yemeði canýna sinmedi.
Emine’yse bugün daha da gecikti. Anne, avlu kapýsýna çýkýp bakmak istedi, fakat avlu karanlýktý.

Bu arada dýþ kapýda anahtar þýkýrtýlarý iþitildi.
“Geldi!” Anne, kýzýnýn tanýþ ayak seslerini iþiterek
hafifçe bir ah çekti. Emine, açýk kapýdan mutfaða
baktý, Esma Hala, onun benzinin bembeyaz kesildiðini fark etti. Emine, boðuk bir sesle “Anne!..”
dedi ve odasýna yöneldi.

Annesi daha içmeye baþlamadýðý fincanýný býrakarak kýzýnýn arkasýndan odaya girdi. Emine yüzü -
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koyun yatýyor, omuzlarý titriyordu. Annesinin kalp
atýþlarý hýzlandý, telâþlandý. Kanepenin kenarýna
oturdu ve titreyen eliyle kýzýnýn baþýný sývazlamaya
baþladý.
- Hayrola kýzým, söyle ne oldu sana!..
- Dostum... Öldü. Sveta öldü!
Annesinin kalbine bir býçak saplanmýþ gibi oldu.
Bedeni buz gibiydi.
- Öldü mü?.. Ne zaman?..
- Bugün... Bir kýz doðurdu... Týpký kendisine benziyor, altýn saçlý bir kýz. Ne yazýk ki onu göremedi.
Aðladýðýný bile iþitmedi...
Esma Hala dudaklarýný diþleyip aðýrdan baþýný
sallayarak oturuyor ve derin bir üzüntü içinde, yavaþ yavaþ kýzýnýn yastýða dökülen siyah saçlarýný
sývazlýyordu...
-2-

Aradan iki üç gün geçti. Emine’nin gözüne uyku
girmedi. Dalar dalmaz, tuhaf ve korkunç kâbuslar içinde kalýyordu. Bir ara kendini, uçsuz bucaksýz bir kýrda gördü. Svetlana, çið düþmüþ çimenler üzerinde koþuyor; Emine de arkasýndan
yetiþmeye çalýþýyordu. Aniden önlerine bir uçurum çýktý. Svetlana aþaðýya yuvarlandý. Emine
“Sveta!” diye baðýrýyor, elini uzatarak onu kurtarmaya çalýþýyor ama baþaramýyordu... Bu kâbustan
kan-ter içinde uyandý. Elleriyle yüzünü kapayýp
kendine gelmeye çalýþtý. Yazýk, gerçek rüyadan da
korkunçtu.

Svetlana onun en yakýn dostuydu. Ayný sýnýfta okudular, týp enstitüsüne birlikte dilekçe verdiler. Ýmtihaný kazanamayýnca hayata atýlýp çalýþmaya baþladýlar. Svetlana’nýn annesiyle babasý Leningrat
kuþatmasý sýrasýnda ölmüþler. O, kimsesiz çocuklar
yurdunda büyüdü ve eðitim gördü. Ýþe girdikten
sonra Emine onu kendi evlerine aldý ve bir odala rýný ona ayýrdýlar. Ýkisi de çalýþýyorlardý. Emine
hem çalýþýyor, hem de akþamlarý okuyarak tahsiline devam ediyordu. Onlar artýk hem dost, hem
kardeþ gibiydiler. Emine’nin babasý, Esma Halaya: “Ýkiz çocuklarýmýza herkes hayran kalýyor,” di ye gururlanýyordu. Ýkisi de çalýþkan ve ev iþlerinde
çok becerikliydiler. Konu komþu onlara takdir ve
gýptayla bakýyorlardý.
Fakat bu mutluluk pek uzun sürmedi. Bir yýl sonra
baba öldü. Esma Hala zaten hastalýklý bir kadýndý.
Evin bütün iþi iki kýzýn üstüne kaldý. Sonra, bahtý
açýlan Svetlana evlendi. Emine ise doðumevinde ki görevine devam ediyordu.

Emine çok yorgun olduðu hâlde ancak tan aðarýr ken uyuyabildi. Artýk horozlar ötüyor, pencereler ay dýnlanýyordu ki, annesinin “Kalk yavrucuðum, iþe
geç kalacaksýn,” demesiyle tekrar uyandý.
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- Anne, ben sabaha kadar uyuyamadým; düþünmekten.
- Svetlana’nýn tâlihi beni de uyutmadý kýzým.
- Þimdi bir de ikinci Svetlana’yý düþünüyorum.
- Ýkinci mi?
- Evet. Öksüz yavrucaðý kendim almak, adýný da
Svetlana koymak istiyorum... Emine, daha sözünü
bitirmeden sustu. Acaba ne söyleyecek diye gözü
annesindeydi.

Annesi düþünceliydi. Kýzýnýn zülfünü düzelterek:
- Birkaç gün sonra Ferit gelecek kýzým, dedi ve týkanýr gibi sustu.
- Gelsin, gelince ne olur ki?.
- Durumu bir de onunla görüþseniz diyorum.
- Emine gülümsedi. Annesini kucaklayýp öptü.
- O iyi bir delikanlý anne. Merhametli bir insan.
Benim duygularýmý anlar...
- Ben de o fikirdeyim kýzým. Svetlana benim öz evladým gibiydi.
-3-

Mevsim güz olmasýna raðmen hâlâ yaz havalarý
yaþanýyor. Arada bir de hafiften yaðmur sepeliyor. Emine’nin günlerinin çoðu avlu bahçesinde
oturup kitap okumakla geçiyor. Yanýnda da Svetacýk’ýn bebek arabasý. Aðaçlarda cývýldaþan
kuþlar, sanki güzel yavrucuða ninni söylüyor.
Çocuk; iri, mavi gözleriyle sararan yapraklarýn
düþüþünü, gökte yüzen beyaz bulutlarý merakla
seyrediyor, gülümsüyor. Ona bakarak Emine de
seviniyor. Bir an da olsa dertlerini unutuyor.
Dün, mahallede kendisi hakkýnda bir dedikodu
yayýldýðý gelmiþti kulaðýna. Bugün sabahleyin
de Annesi, bir çubukla avludan komþunun tavuklarýný kovup çýkarýrken Gülsüm Hala, duvar
üstünden bakarak annesine; “Bostanýný koruyacaðýna kýzýný korusaydýn!” dedi alaylý bir þekilde. “Ya bu da ne demek!..” diye þaþkýnlýkla sordu Emine’nin annesi. “Mahallede herkes biliyor... Kýzýn iþe gitme bahanesiyle doðumevinde
yatýp bir çocuk doðurmuþ!” Esma Hala, titreyen
sesiyle “Svetlana, arkadaþýnýn kýzý!..” diye baðýrýnca da komþu kadýn; “Sen o masalý külahýma
anlat!..” deyip kahkahayla gülerek evine girdi.
Emine bu konuþmalarý pencereden duymuþ ve
Gülsüm Halaya çok kýzmýþtý. Koþarak avluya çýktý. Çok acý sözler söyleyecekti fakat koydunsa
bul... Komþu çoktan gitmiþti.

Bir gün avlu kapýsý açýldý. Sabýrsýzlýkla Ferit’i bekleyen Emine, böyle anlarda kitabýný kapatarak kapýya bakardý. Yine öyle oldu. Avluda, Sýk büyüyen
leylak fidanlarý ardýndan gelen ayak seslerini duyunca heyecandan kâlp atýþlarý hýzlandý. Üstünü
baþýný düzeltti, kiraz dudaklarýný kýstý, hafifçe benzi uçmuþtu. Uzun, siyah kirpikleri kapanýp açýldý...
“Ferit!”
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Çakýl ve kum serpilmiþ zeminde eve doðru genç
bir asker adýmlamaktaydý. Emine yavrucaðý kucaðýna alarak ayaða kalktý.
- Ferit!
- Ayaðýnda çizmeleri parlayan yiðit, biraz ötede
durdu.
- Merhaba Ferit! Hoþ geldin!
- Sað ol.
- Görüyor musun, bir kýzýmýz var... Ýkimiz de seni
bekliyorduk, dedi
sevinçten yanaklarý kýzaran Emine.

Feridin yüzü bembeyaz oldu, kara kaþlarý çatýldý,
gözleri ateþlendi. Emine þaþýrdý.
- Ferit sen... sana ne oldu?.. Þimdi her þeyi açýklarým sana... Onun sözünü kesen Ferit, diþlerini sý karak boðuk bir sesle;
- Gereði yok! Zaten her þey yeteri kadar açýk deðil mi? Ben sadece bir de kendi gözlerimle görmek istemiþtim.
Emine durumu açýklamaya çalýþtýysa da Ferit, topuðu üzerde bir dönüþ yaparak avlu kapýsýna yöneldi.

Onlarýn konuþmalarýný duyan Esma Hala, sundur manýn üzerindeki önlüðe ellerini silerek;
- Ferit! Oðlum, nereye gidiyorsun!.. diye baðýrdý.
Delikanlý hiç arkasýna bile bakmadan kapýyý sert
bir þekilde örterek çýkýp gitti. Kadýncaðýz terliklerini sürüyerek onun arkasýndan gidecek oldu ama
kýzýnýn uyarmasýyla durdu.
- Anne, gereði yok! Varsýn gitsin...
Profesör, farmakolojiden ders veriyordu ve ko nuyu daha câzip hâle
getirmek için zaman
zaman kendi ameliyatlarýndan misaller veriyor du. Emine de diðer öðrenciler gibi derslerini
çok seviyordu. Ama zihni o kadar meþguldü ki
bugünkü dersten hiçbir þey anlayamadý. Hep
Ferit’le aralarýnýn bozulmasýný düþünüyordu.
Bu gece Svetacýk da rahat uyuyamamýþtý. “Caným yavrum, o bile hissetti ne kadar sýkýntýlý ol duðumu,” diyordu kendi kendine.

Ders bitti, öðrenciler birden yerlerinden kalktýlar.
Bu gün, defterine bir satýr bile yazmamýþ olan
Emine de kitaplarýný, defterlerini toplayarak koridora çýktý. Kapýnýn önündeki kýzlardan biri onun
omuzuna dokundu.
- Bak yine seninki gelmiþ bekliyor dedi.
Ýki kýz, biri birine bakarak gülümsediler ve merdi venlerden aþaðýya inmeye baþladýlar. Bu arada
birkaç kere enstitü duraðýna gelerek Emine’yi
bekleyen delikanlý göründü. Emine, uzun boylu,
boz paltolu, saçlarý arkaya taranmýþ bu delikanlýyý
hemen tanýdý.
- Yine mi geldiniz? Bir daha gelmemenizi rica et miþtim ya... Ýçini çekendelikanlý, zorla gülümseye -

rek;
- Ýþten dönüyordum, buradan geçerken durup
bekleyeyim dedim.
- Niçin ama?
Delikanlý yine derin bir nefes alarak;
- Ben de bilmiyorum.
- Özür dilerim, benim acele eve gitmem gerek.
Siz de beni bekleyerek vaktinizi boþ yere öldürmüþsünüz.
- Acele edeceðinizi biliyordum. Zaten siz her zaman acele ediyorsunuz.
- Evet öyle... Ne yapayým, evde bekleyen bir kýzým
var.
Emine delikanlýnýn yüzündeki þaþkýnlýk alâmetini
fark etti. Ayakkabýsýnýn ökçesiyle kaldýrýmlarý takýrdatarak uzaklaþmaya baþladý. Delikanlý tekrar arkasýndan yetiþerek;
- Yoksa evli misiniz? dedi. Bu soruyu kesin bir tavýrla cevapladý Emine,
- Hayýr.
Delikanlý gülümsedi ve arkada kalmamak için
adýmlarýný sýklaþtýrdý. Kýz aniden duruverdi. Uzun
kirpikleri arasýndan þöyle bir baktý; delikanlýnýn
yüzünde deðiþiklik deðil, merak ve samimiyet hissetti. O anda nereden çýkardý bilinmez, kýza kýrmýzý bir gül uzattý. Emine biraz þaþýrdý, gülümsedi,
sonra tereddütlü bir þekilde gülü alarak;
- Teþekkür ederim. Evli deðilim. Kýzým büyüyor. Ýþte böyle... dedi ve uzaklaþtý.
Delikanlý orada durup kýzýn arkasýndan baka kaldý. Emine þimdi dönüp arkasýna baksa belki
yolda durup kalan delikanlýyý görerek merhamete gelir, yürek sýrrýný ona açardý. Fakat gerekir miydi? Daha adýný bile bilmiyor. Unutmuþ...
Böyleyken yabancý birine þahsî sýrrýný vermek,
sevgisini söylemek neye gerek, diye düþündü
ve yoluna devam etti.

Bu delikanlýyla ensti tünün eðlence akþamlarýndan birinde tanýþmýþ tý. Onu öðrenci arkadaþlarýndan birisi dâvet etmiþ ve Emi ne o gece
onunla dans etmiþti. Ýkinci defasýnda reddetmiþ
ve kim olduðunu da pek merak etmemiþti. Adý
“Âlim” mi, “Akim” mi ne idiyse, unutmuþ. Deli kanlý þimdi kâh enstitü önünde peyda oluyor,
kâh Emine’lerin soka ðýnda... Yolunu bekliyor,
gözetliyor, yapýþkan sakýz gibi...
Kýz avluya girdiðinde misafir odasýnýn ýþýðýnýn
yandýðýný gördü. Kâse ve kaþýk þýngýrtýlarýndan
içeride çay içildiði anlaþýlýyordu.
- Anne misafir mi var? diye sordu sofaya çýkan Esma Haladan.
- Var ya... Svet la na cýk da bi raz ön ce uyu du.
Ýçe ri ye gi rer sen ki min gel di ði ni gö rür sün,
de di an ne si.
Emine meseleyi hemen anladý. Demek Ferit... Misafir odasýna girmedi. Kendi odasýna yöneldi.
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Esma Hala Ferit’in bardaðýna bir çay daha doldurdu.
- Ýç oðlum. Nefis kokulu çay. Reçelden çokça koy.
Viþne reçeli. Tatlýdan da al.
Kurabiyeleri, baklavalarý çocuk uyuyunca Emine
piþirdi, diye gülümsedi. Buyur Ferit!

Emine nedense bu tarafa geçmiyordu. Annesi onu
odasýna doðru dönüp çaðýrdý.
- Kýzým neredesin? Haydi, misafirle hâlâ görüþmedin...
Emine, biraz sükûttan sonra;
- Anne, benim derslerimi hazýrlamam lâzým; vaktim yok, dedi.
- Amma da buldun derse çalýþacak zamaný... Ya
misafir?.. diye homurdandý anne. Sonra Ferit’e
döndü. Ýç oðlum çayýný. Baklava al...Artýk konuþma týkanmýþtý. Ferit;
- Çok sað olunuz, müsaadenizle. Artýk gitmem
lâzým. Diyerek yerinden kalktý. - Emine iþitsin diye
yüksek sesle – Ben de acele ediyorum. Ýþim var.

Emine gölgesini bile göstermedi. Esmâ Hala Ferit’i
avlu kapýsýna kadar uðurladý. Dönüp eve girdiðinde Emine misafir odasýnda gözünü þekerliðe dikmiþ çay içiyordu.
- Þu yaptýðýn nedir senin kýzým!.. Misafire böyle mi
davranýlýr?.. O er kiþi, erkeklik gururu var. Sen ise
dik baþlýlýk ediyorsun, diye onu azarlamaya baþladý annesi.
- Ya benim gururum, benim gururum yok mu? Kýzmýþtý Emine, ben insan deðil miyim?..
- Kadýnýn gururu þeker gibi bir þeydir a kýzým. Suya koysan erir gider. Sen Ferit’i düþün bir... Bir daha gelir mi o þimdi? Gelmez. O sana bu kadar ya bancý biri miydi çocuðum?
- Evet, yabancý!..
- Sen ona boþuna güceniyorsun Emine. Hangi yiðit öz niþanlýsýný memede bir çocukla görür de
darýlmaz? Þimdi af dilemeye gelmiþ. Kýzcaðýzýn
nasýl bir evlat olduðunu dostlarýndan öðrenince
sakinleþmiþ.
- Hayýr anne; dostlarýndan deðil, benden öðrenmeliydi gerçeði... diyerek odasýna gidip yattý.
Bu arada çocuk uyandý. Aðlayacaktý ki, Emine
onu kucaðýna alýp pencerenin önüne oturdu. La civert gökte yýldýzlar parýldýyor, güz yaðmurlarýyla
yýkanmýþ temiz ay pencereden bakýyordu. Sanki,
“Uykuya dal bebeðim. Annenin de dinlenmesi
lâzým. O, bugün çok yorulmuþ... Uyu da çabuk
büyü. Tatlý gülüþün ve þen sesinle onu sevindir.
Büyüdükten sora ben sana daha bilmediðin ne
çok þeyler anlatýrým.” diyor bilge ay...
-4-

Ýþte yine beyaz kürküne bürünerek kýþ geldi. Bak
bugün de gökte yüz binlerce ak kelebek uçuþu-
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yor. Emine akþamýn geç saatlerinde enstitüden
çýktýðýnda þehrin beyaz aydýnlatmasýna hayran
kaldý. Sarý, kýrmýzý, mâvi, yeþil ýþýklarla bezenen
þehrin bu akþamýnda fenerler rüzgârda sallanýyor, Kar taneleri kelebekler gibi uçuþuyorlardý.
Emine eve gitmek için otobüs duraðýna doðru yöneldi fakat vazgeçti. Bu güzel ve temiz havada yaya yürümeye karar verdi.

Sokaklar ýpýssýzdý. Hafif soðuk, yanaklarýný yakýyor;
ayaklarýnýn altýnda karlar gýcýrdýyordu. Birkaç sokak geçtikten sonra arkasýnda bir ses duyar gibi
oldu, adýmlarýný sýklaþtýrdý, fakat dönüp bakmadý.
Kendi sokaklarýna döndüðünde kardaki ayak sesleri daha da belirginleþti. Avlu kapýsýnýn önüne
gelince arkaya bakan Emine, karþýsýnda yine o
delikanlýyý gördü. Çoktandýr bekliyor olmalý ki,
uzun boyu ve geniþ omuzlarýyla bir kardan adama
dönmüþtü. Gür saçlarý, omuzlarý, yakasý bembeyaz karlarlarla kaplanmýþtý. Emine gülerek;
- Kardan adama dönmüþsün, dedi. Eldivenlerini
çýkartarak onun saçlarýndaki, omuzlarýndaki karlarý silkti. Yýlbaþý yaklaþýyor, kýzýmýn ilk yýlbaþý kutlamasý olacak bu. Bize gelerek karbaba olur musu nuz?

Sevinçten gözleri parlayan delikanlý;
- Heeey! Bu konuda benim epey tecrübem var,
dedi gülerek. Öðrencilik yýllarýnda çocuk bahçesindeki yeni yýl kutlamalarý matinelerinde delikan lý rolünü hep bana verirlerdi. Aradan çok zaman
geçti. Ama yine de karbaba rolünü baþarýrým herhâlde.
Onlar, kapý önünde epeyce konuþtular. Ne kadar
zaman geçtiðinin ikisi de farkýna varmadý.
Ben, görevli olarak gönderilmiþtim, diye devam
etti delikanlý. Fabrikamýzýn atölyesine yeni cihazlar
yerleþtiriyoruz. Leningrat’tan yeni teknoloji alýyoruz. Bir müddet, tezgâhlarý kendi yerinde görüp
öðrenmek için bizden bir grup mühendisi oraya
yolladýlar. Gittik. Size mektup yazmak istedim...
Fakat...
- Ne yazacaktýnýz?
- Çok þey...
Emine kapýyý açtý.
- Artýk geç oldu...Annem bekliyor olmalý.
- Hoþça kal, iyi geceler, Emine!
Nasýl oldu bilinmez, Emine birden delikanlýnýn
adýný hatýrladý ve büyük bir þey keþfeden insan heyecanýyla;
- Ýyi geceler Âlim! Yýlbaþýnda sizi bekliyoruz.
Âlim baþýný sallayarak;
- Mutlaka gelirim.
Elele tutuþtular. Âlim’in avucunda yüreði ýsýtan bir
sýcaklýk kaldý.
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Kör Kuyu

KAMÝL EFSEROÐLU - AKTARAN: SEYFETTÝN ALTAYLI
Aziz emmi hep baþkasýna
kazdýðý kuyuya kendisi iniyordu. Aslýnda kuyu da
denmezdi. Yuvarlak bir
çukurdu onun kazdýðý.
Ama bir süre sonra kuyu
olacaktý. Kazdýðý henüz
kuyuya dönmeden, çýkardýðý topraðý çapaya benzer âletle kendisi dýþarý
atýyordu. Yardýmcýsý Hanali de o anlarda bir iþe yaramadýðýný hissedip caný
sýkýlýyor, oflayýp pufluyordu. Sanki bu dünyada yaþamýyormuþ gibi garip bir
duyguya
kapýlýyordu.
Böyle anlarda bir tarafa
çekilip süklüm püklüm
oturuyor, sonra eskimiþ
ceketinin yakasýna taktýðý
rozeti ve madalyalarý silip
temizliyor, kendi kendine
fýsýltýyla bir þeyler mýrýldanýyordu. Söylediði ne bir þarký ne de türküye benziyordu, ama ne yapsýn zavallý, ondan baþkasýný da
bildiði yoktu. Ara sýra beli iki büklüm olmuþ dedesinin, topraðý nasýl köstebek gibi eþerek kazdýðýný
gözlerinin ucuyla izliyordu. Daha doðrusu, çukurun
ne zaman derinleþip kuyu olacaðýný ve dedesini yutacaðýný bekliyordu.

Hanali, iki yaþlarýndan itibaren tam yirmi yýldanberi
dedesinin yanýnda çalýþýyor, onunla el ele vererek
kuyu kazýyorlardý. Kuyu kazma iþi taa eski zamanlardan günümüzedek sevap bir iþ olarak kabul ediliyor. Kuyu kazýyor, su çýkarýyor, kanal açýyorlardý.
Aziz emminin torunuyla birlikte kazdýklarý kuyudan
hiçbir zaman su çýkmazdý. Tam tersine onlar asýl su
çýkmasýndan korkuyorlardý. Buna raðmen Aziz emmi ve Hanali de sevab sahibiydi. Tuvalet için çukur
kazýyorlardý, buna da kör kuyu deniyordu. Evet, bu
iþ halk arasýnda pek tutulmuyordu. Bu sebeple de

düðünlerde, ziyafetlerde
kimse onlarýn yanma oturmazdý. Üstleri baþlarýna
pislik bulaþmýþ gibi herkes
onlardan kaçardý. Ama aslýnda, Aziz emmiyle torunundan da, su kuyusu kazanlarda olduðu gibi ter
karýþýk toprak kokusu geliyordu.

Ömrünün kýrk yýldan fazlasý toprak altýnda geçmiþti Aziz emminin. Yerin baðrýna uzanan daracýk kuyular yýllar boyu onun vücudunu kýskaç gibi sýkarak
belini bükmüþ, kemiklerini
tahrip etmiþ, boyunun
uzunluðunu neredeyse
yarýya indirmiþti. Sýrtýnýn
tam ortasýnda oluþan kamburu dýþarýdan bakýnca
bir kafaya benziyor ve sanki iki kafasý varmýþ gibi geliyordu insana. Baþýna sardýðý beyaz peþtamal olmasaydý hangisinin kafa,
hangisinin kambur olduðunun farkýna varmak adeta imkansýzdý.

Çukur kazmaya baþladýktan bir müddet sonra, önce Aziz emminin peþtamalli kafasý, ardýndan da
kamburu gözden kaybolup gidiyordu. Sanki yer yarýlýyor adam yere giriyordu... Böyle bir durum ortaya çýkýnca da Hanali kendi varlýðýný duyuyor, “ben
de varým” diyor, tuhaflaþýyor, hýrçýnlaþýyor, laf dinlemez çocuklara dönüyor, tepinip ele avuca sýðmaz
oluyordu. Ýþe baþlarken torununu pek önemsemeyen, kiþiliðini dikkate almayarak sert emirler yaðdýran Aziz emmi çukur derinleþtikçe mülayimleþiyor,
sevecen dille konuþmaya baþlýyordu. Baþka çaresi
de yoktu zaten. Hanali’nin aklýna esenleri, bu zavallý ihtiyar nereden bilecekti! Kalbine azýcýk dokundu
mu, kazýp dýþarýya attýðý topraðý bir anda yeniden
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kuyuya doldurur veya ucuna baðlý deriden yapýlma
kovanýn ipini býrakýp, küsüp giderdi. Böylesi durumlarda zavallý ihtiyarýn beklemekten baþka bir çaresi kalmazdý. Birisi oradan geçerken sesini duyup
yardýmýna koþar, kuyudan çýkarýrdý. Hanali bazen
de aðzýna toprak doldurulmuþ deri kovayý yarý yolda durdurup, baþýný kuyuya sarkýtarak sorardý:

“oktyabrat”, “pioner”, “komsomol” ve diðer rozetler-

Bu kelimeleri de aslýnda emredercesine sýralardý.
Hanali’nin yaptýðý iþ karþýlýðýndaki bu istekleri aslýnda çocuklaþmadan, çocukça isteklerden baþka bir
þey deðildi. Aslýnda aklý da bir çocuðunki kadardý.
Torununun bu hali her bakýmdan dedesinin iþine
geliyordu. Hanali’nin istediklerinin hepsi bakkalda
vardý. Daha doðrusu, bakkalda gördüklerini caný
çekiyor, onlarý da dedesinden istiyordu.

Aziz emmi torununu saygýyla taktim etti:

-Dede, bana kurabiye ile naneli bonbon alacak mýsýn?

Yeþillikler arasýndan kýrmýzý kiremitli çatýsý güçlükle
görünen taþ duvarlý eve doðru döndüler. Bu evde
ilk kez iþ yapmýyorlardý. Aziz emminin dediðine göre dört beþ yýl önce kazdýklarý kuyunun dolmasýna
daha çok vardý. Yeni göreve getirilen bölge komünist partisi baþkaný Velibeyov, selefinden kalan herþeyi deðiþtirmiþ, hatta ayakyolunu da yeniden kazdýrmaya karar vermiþti. Aziz emmi; “Kendi iþidir, istiyorsa birinin yerine ikisini de kazdýrabilir, biz çalýþýp
ücretimizi alacaðýz.” düþüncesiyle büyük demir kapýnýn tokmaðýný çaldý. Kapý açýktý. Velibeyov kapýnýn
sesine doðru dönüp baktý. Bakmasýyla da donup
kalmasý bir oldu. Gölge gibi kapýdan sessizce içeri
geçen yaþlý kamburlu adam sanki “Bir Kalenin Sýrrý” filminde oynayan gök gözlü köse gibi baðýrarak
diyecekti: -Remilciii, yýldýz falýna bakýyorum!
Aziz emmi saygýyla selam verdi:

-Sabah-ý þerifleriniz hayrola, iraykom1.

Velibeyov, ihtiyarýn arkasýndan avluya giren delikanlýyý görmeseydi belki de, “hayýrlar yanýnýzdan
eksik olmasýn” diye cevap verecekti. Ama hayretten
az kalsýn dili tutulmuþtu.

Kalpaðýnýn güneþliðini sað kulaðýna eðmiþ, saçý sakalý birbirine karýþmýþ delikanlýnýn bir omuzunda keçi yününden dokunmuþ alaca bulacalý bir sicim,
ötekinde koyun derisinden yapýlmýþ kova asýlýydý.
Ayaklarýnda, çorapsýz giydiði eski bir bot, dikiþi birkaç yerden sökülmüþ, dizleri yýpranmýþ, çizgili bir
pantalonu vardý. Kollarý neredeyse dirseðine kadar
ancak gelebilen kýzýlcýk renkli ceketinin ön kýsmý
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le doluydu. Onlar arasýnda muhtemelen, “Emeði
korumaya hazýr ol!” rozeti bu gence ait olabilirdi.
Nasýrlý elleri ve kullandýðý aletler de bunu ispat ediyordu.
Delikanlý, Velibeyov’un hayret dolu bakýþlarýndan
kurtulmak için utanarak yüzünü yana çevirdi, gözlerini yere dikip öylece durdu.
-Gözlerine kurban, iraykom, torunumdur, Hanali’dir. Ýyi çocuktur. Büyüklerin bir sözünü iki etmez.
Akli dengesi biraz bozuk olsa da, büyük küçük yerini bilendir.
Aziz emmi torununu öylesine övüyordu ki, sanki bu
kapýya tuvalet çukuru kazmaya deðil, görücüye gelmiþti. Velibeyov; “Elin oðlu delisinin bile kýymetini
nasýl da biliyor. Fakirin köpeðini övmesi gibi torununu nasýl da övüyor.” diye içinden geçirdi.
Aziz emmi sözüne devam etti:

-Kimseye zararý dokunmaz. Evdekilere söyle, hiç
korkmasýnlar, sesini çýkarmadan iþini yapacak. Galiba anne tarafýna çekmiþ zavallý. Onlarýn neslinde
delilik var zaten.
Hanali de doðuþtan böyledir, zeka seviyesi geridir.

Hanali, gözleri yere bir noktaya dikili hâlde dedesinin hatasýný düzeltircesine söylendi:
-Dede. rahmetlik dayým diyordu ki, çocukken bana
karga beyni yedirmiþler, onun için deli olmuþum.
Velibeyov kendi kendine:

-Dünyanýn iþine bak, böylesi bir ilin yöneticisiyim ve
karga beyni yemiþ birisine muhtacým, Ama bu zavallýlarýn meslekleri bir baþka þeydir. Baþkan deðil,
þah bile olsan kaçacak yerin yok. onlara muhtaçsýn..!
Sonra da düþüncelerinden sýyrýlýp, Hanali’yi göstererek, aklýna gelen ilk soruyu sordu:
-Bu mu kazýyor kuyuyu?

-Hayýr, amcasý... Hayýr! Kuyuyu ben kazýyorum. O
da topraðý taþýyor. Allah korusun. Kurbanýn olayým,
bu olmazsa, ben dalsýz budaksýz bir aðaç olurum,
hiçbir iþe yaramam.
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Velibeyov eliyle avlunun köþesindeki boþ yeri
göstererek:

konuþmaya çok önem veriyordu. Bu tür sohbetler
ona bir çok þeyi sunuyordu.

-Ýraykom, gözünü seyevim, o kalmýþ kaç arþýn derinliði olacaðýna. Beþ mi, yoksa yedi arþýn mý olacak
belli deðil. Ama daha fazla kazarsak su çýkacaðýndan endiþeleniyorum.

-Kurbanýn olayým bey, ne yiyeceðiz? Allah ne verdiyse. Ne bileyim biraz beyaz peynir, þekerli çay,
baþka ne olabilir ki!

-Aksakal, kaç günde yapýp bitirirsiniz?

Velibeyov ne cevap vereceðini þaþýrdý. Þehirde yaþamýþ bir adamdý. Tuvalet kuyusu kazdýrmamýþtý ve
böyle iþlerden anladýðý da yoktu. Onun için de soruya soru ile yanýt verdi.

-Be adam, sabahýn köründe ne yediniz öyle?

Velibeyov da baþka türlü bir cevap beklemiyordu
zaten.

Aziz emmi cevap vermek için acele etmedi. Kendisini medeni, her þeyi bilen bir insan olarak göstermek istedi, ama torunu ona izin vermedi:

-Buranýn insanlarý yoksulluðu kabullenmiþler sanki.
Buraya geleli on, on beþ gün oldu, kime kahvaltýda
ne yediðini sorduysam, mühendisi de, öðretmeni
de, iþçisi de hep ayný þeylerin, beyaz peynir ve þekerli çayýn adýný andý. Kardeþim, her gün deðiþik
þeyler yeseniz, ne bileyim, bir gün yumurta, bir gün
köfte, sosis, bir gün bal, kaymak olmaz mý?!

Velibeyov önce bir þey anlayamadý; ama gencin
sözlerinde belirli bir mantýðýn olduðunu sezdi: Bravo! Boþu boþuna “deli doðruyu söyler” dememiþler.

Duyduklarý baþkanýn pek hoþuna gitmedi ve kendi
kendine mýrýldandý:

-Aksakal, bakýyorum da bu iþte yeteneðin, tecrüben
var. Sence kaç metre olsa iyi olur?

-O, verilecek yeme baðlýdýr.

Aziz emmi merakýna yenilerek sordu:

-Baþkaným, gözünü seveyim görev süreniz ne kadar?

-Caným beyim, bunlarý hiç yemekhane müdürü
Saybalý da bulamýyor. Bizi baþkalarýna benzetme.
Burasý ezelden beri fakir, yoksul bir yöre olmuþtur.

-Bak hele kimlerle muhatabým. Zavallýlarýn yediði
ne ki, yedirdiði ne olsun...

-Ailede kaç kiþi var, kurbaný olduðum?

Yaþlý adamýn kazdýðý yer, yavaþ yavaþ kuyu hâlini alýyordu. Çýkarýlýp dýþarý dökülen toprak da giderek
büyüyüp küçük bir tepeyi andýrýyordu. Kuyu derinleþtikçe Aziz emmi de küçülüyor, sanki yerin altýna
giriyordu.

Velibeyov, ilk kez gördüðü bu insanlara neden hesap verdiðini kendisi de bilmiyordu.

Hanali ipi eline dolayarak toprak dolu deri kovayý
çekip çýkardý, boþaltýp tekrar kuyuya indirdi.

Bu sorularý elbette boþuna sormuyordu.
-Üç kiþiyiz þimdilik.

Aziz emmi içinde bir þeyler hesaplýyormuþ gibi mýrýldandý:

-Seneye bir arþýn dolsa, üç kiþisinizdir beþ arþýn size bol bol yetecek, fazlasý nenize gerek? Fazla para
harcamaya gerek yok.
-Peki senin dediðin olsun. Ancak iþe baþlamazdan
önce o aðacýn altýna oturun, bir bardak çayla, bir
þeyler atýþtýrýn, sonra iþe baþlayýn.

-Ýhtiyacýmýz yoktur, kurbanýn olayým. Zaten sabah
erkenden namazýmý kýldým, çayýmýzý içtik, kahvaltý
yaptýk.

Velibeyov, bölgeyi ve insanlarýný tanýmak için halkla

-Hanali, yavrum, ya Allah!

-Hanali, buradan anlayamýyorum. Bir bak hele öðlen oldu mu?
Hanali toprak yýðýnýnýn üzerine diktiði çubuðun
gölgesine baktý, henüz öðlen olmamýþtý. Saati yoktu,
olsa bile birþey anlamazdý. Günün hangi vaktinde
saat sorulsa ayný cevabý veriyordu: -Beþe beþ var.
Onun bu garip cevabý çocuklar için bir eðlence vasýtasý idi.
Üst sýnýflardaki öðrencilerin Hanali’ye sorduklarý sorular küçüklerinkinden farklýydý.
-Neden evlenmiyorsun, Hanali?

-Size ne, ben size böyle sorular soruyor muyum.
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-Allah aþkýna Hanali, söyle be. Biz dost deðil miyiz?
Dost lafýný duyar duymaz hemen yumuþuyor, bazen
gözleri bile yaþarýyordu.

-Dedem bana avrat almýyor. Bisküvit, bonbon þekeri alýyor, ama eve gelin getirmiyor. -Sen bir keçiye
bile bakamazsýn diyor.
-Hanali, evlensen karýna ne yapacaksýn?
-Ne bileyim, bilmiyorum...

-Biliyorsun, hem de çok iyi biliyorsun, fakat dostlarýndan saklýyorsun.
-Elbiselerini çýkaracaðým.

Bunlarý dedikten sonra mülayimleþiyordu Hanali.
-Ya sonra? Sonra ne yapacaksýn?

Çocuklar bir türlü vazgeçmeyip sorularýný yaðmur
gibi yaðdýrýyorlardý.
-Eteðinin lastiðini çýkarýp sapan yapacaðým, serçe
avlayacaðým...
Dedesinin sesi kuyudan duyuldu:
-Hanali, yavrum, ya Allah!

yadek ýþýða hasret kalýyordu. Ýþine verdiði önemden
dolayý baþýný kaldýrýp yukarýya bile bakamýyordu.
Hoþ, bakmýþ olsa ne fark ederdi? Hanali, yukarýda
gördüklerini telgraf gibi aktarýyordu kuyuya. Genelde söyledikleri havanýn durumu, bir de þýmarýklýðýndan doðan laflardý. Dedesi de kalbini hiç kýrmazdý.
Eve dönerken yol üstündeki bakkaldan bisküvi,
bonbon alýp dolduruyordu cebine. Ancak Hanali’nin iþin sonuna doðru istediði ise býrakýnýz bölgeyi, dünyada hiçbir dükkanda satýlmayan cinsten bir
þeydi. Aziz emmi bunu duyduðunda artýk sonuna
ulaþmýþ, beþinci arþýný kazýyordu.
-Dede, iraykomun kýzýný alsana bana.

Hanali kaç gündür içinde sakladýðý sýrrýný, tutulduðu sevdasýný söylemiþti dedesine. Dedesini öylesine
zora sokmuþtu ki. Aziz emminin yorgunluktan konuþmaya dermaný da kalmamýþtý ve onun ardý arkasý kesilmez sorularýna muhatap olmamak için mecburen “olur” demiþti. Zavallýnýn yapacaðý bir þey de
yoktu? Bu derinlikte üzerine bir avuç toprak atýlsa
caný bile çýkabilirdi. Torununu bu sevdadan vaz geçirmek, bir þeyleri anlatmak için:
-Hanali. yavrum, biz fakir bir aileyiz. Ýraykom kýzýný
bize vermez, Ýraykom kýzý Ýraykom oðluyla evlenir,
ya da yemekhane müdürünün oðluyla.

-Dede, diyordum ki, Urus’un da Allah’ý var mý?

-Dede. sen bilirsin, benim gönlüm bu kýza takýlmýþ,
iraykom. yemekhane müdürü falan tanýmam. Kýzý
bana almazsan tulumu kafana döker, çekip eve giderim!

-Var, kurbanýn olayým, var. Niçin olmasýn, onlar da
insandýr.

-Peki Hanali, peki, yavrum. Vallahi alýrým. Ýþimizi bitirelim, paramýzý versinler, sana bonbon da alýrým,
kýzý da.

Hanali hemen toprak dolu tulumu yukarý çekerek
kuyuya doðru eðilip sordu:
Torunun bu ani sorusuna Aziz emmi hiç aldýrmadý.
Onun huyunu iyi biliyordu. Gah daðdan söz ederdi, gah baðdan.

-Diyordum ki, Allah’ý varsa, “Ya Allah’ý”’ da olur, deðil mi?!
-Olur. niçin olmasýn?

-Geçen gün iki Urus postanenin arkasýnda kuyu kazýyordu. Aþaðýdaki “mayna” diyordu, ötekisi de topraðý çekiyordu.
-O da Rus’un “Ya Allahýdýr” herhalde...

Kuyu derinleþmeden Aziz emmi çýkýp yemeðini dýþarýda yiyordu. Genç deðildi. Yaþýný baþýný almýþ biriydi. Her defasýnda kuyuya inip çýkamazdý. Derinleþtikten sonra yemeðini hep kuyuda yer, namazýný
da orada kýlardý. Þafak söktükten ortalýk kararýnca-
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Aziz emmi, tepesinin üstünde demoklesin kýlýcý gibi
sarkýp duran toprak dolu tuluma þöyle bir baktý:

On yedi, on sekiz yaþlarýndaki kýz balkonda kitap
okuyor, ara sýra baþýný kaldýrarak, avlunun köþesinde kuyudan çýkan toprakla uðraþan tipsiz çocuða
tuhaf gözlerle bakýyordu. Bir tarafýnda tepe gibi
toprak yýðýlmýþ tuvalet kuyusu, uzaktan bakýnca yerin diklenmiþ kulaðý gibi duruyordu. Tipsiz oðlan da
aðzýný yerin kulaðýna dayayarak bir þeyler söylüyor,
bir þeyler anlatýyordu. Ne diyordu, neden söze ediyordu, kýz duymuyordu. Çocuðun dudaklarýnýn hareketi onun için anlamsýz kalýyordu.
Hanali, dedesine dönüp:

-Dede. þu caný çýkasýca kýz gözünü üzerimden
almýyor...!

-Peki, gözünü sevdiðim, peki.
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Aþaðýda, kuyunun dibinde olduðu müddetçe
torununu kandýrmaya, yalan vaatler vermeðe
mecburdu Aziz emmi. Baþka çaresi de yoktu.
Yegane ümidi, torununun onu da bir iki gün
sonra unutmasý, bu sevdayý aklýndan çýkarmasý idi.
Hanali için mazi anlayýþý, topu topu iki üç
günle sýnýrlýydý. Onun ötesine varamýyordu.
Çocukluk yýllarýndan aklýnda kalan, yalnýzca
dayýsýyla ilgli bir iki hatýraydý. Onlar da güç
belâ aklýnda kalan, dumanlý, silik bir iki kare
idi. Hatta çoðu kez dün yediðini bugün unutuyordu. Yalnýzca lahana sarmasýný unutmazdý. Aslýnda bu yemeðin adý hafýzasýnda deðildi, sadece tadýný hatýrlýyordu.
Öðlen yemeði vakti gelmiþti. Hanali dedesinin yemeyini baðlayarak iple kuyuya sarkýttý.
Kendi de mahellenin otobüs terminaline sarma yemeðe gitti. Bunca uzak yolu niçin, neden tepiyordu, önceleri kimse bilmiyordu. Lahana sarmasý buradaki diðer yemekhanede
de vardý. Terminale geliþinin sebebini sorunca da: Burada bir porsiyonda dört, orada ise
beþ tane veriyorlar, -diye cevaplýyordu. Ancak
yalnýzca otobüse verdiði para ile burada iki,
üç porsiyon sarma yiyebileceðini akýl edemiyordu. O gidip dönünceyedek Aziz emmi da
kuyuda yemeðini yer, namazýný kýlar, biraz da
kestirirdi.
Hanali bu sefer terminalden dargýn, þikâyetlerle dolu dönmüþtü:

Sonra da kýza seslenircesine söylendi:

-Niye bakýþlarýn bana takýlý kalmýþ, mahcup oluyorum görmüyor musun...! Utancýmdan kollarým gevþerse, kova adamýn kafasýna düþer diye korkuyorum, öyle bakma bana.

Ýhtiyar, Hanali’nin son söylediði sözlerden endiþelenmeðe baþladý:
-Utanma, Hanali. Olanca gücünü topla ne olursun,
ellerin gevþemesin, yoksa dedesiz kalýrsýn. Sonra,
utancaklarýn oðlu olmaz

-Kýz, nasýl, olur dede? Utanma duygularý körelmiþ
oðlun oluncaya kadar, utangaç kýzýnýn olmasý daha
iyidir. Deðil mi dedeciðim? Ýraykom iþin parasýný
ödediðinde kýza elbise de alýrým.

-Dede. buranýn taþýna, topraðýna kurban olayým. Burada deliye de saygý var. Orada deli
olduðumu öðrenince beni taþa tuttular. Kim söyledi,
nerden bildiler deli olduðumu, dede?

-Gözünü seveyim, evladým, sana n’olmuþ ki, niçin
deli olacaksýn? Deli sana taþ atanlardýr. Zaman deðiþti, yavrum. Geçmiþte deli taþ atar, akýllýlar kafasýný tutardý. Þimdi ise delilere taþ atmak akýllýlarýn iþi
olmuþ. Daha neler göreceðiz bu dünyada. Tanrým!?
Aziz emmi torununun düþüncesini baþka tarafa yöneltmek için gayret sarf ediyordu. Hanaliye hak verircesine söylendi:
-Sen doðru diyorsun, yavrum, bizim halkýmýz baþkadýr, yumuþak tabiatlýdýr, baþkalarýna benzemez.
Deliye de saygý duyulur burada.
Þimdi kuyudan topraðý kazan çapanýn tekdüze ça-
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lýþan sesi duyuluyordu. Ara sýra taþa deðip çýnladýðý da oluyordu. Dalga dalga, kýrýk kýrýk iþitilen sesler, yerin derinliklerinden geliyor hissini uyandýrýyordu. Hanali’nin yýllar boyu duyduðu, alýþtýðý ses
deðildi sanki. Kuyu da ona. derin ve dipsizmiþ gibi
bambaþka görünüyordu. Keçi kýlýndan örülen alacalý bulacalý sicim de yerin, dibsizliðe, sonsuzluða
inen, topraðýn taa göbeðinedek varan arþýnýydý.
Anlaþýlan, çalýþmaya pek hevesi kalmamýþtý Hanali’nin. Oturup sýrtýný kuyunun aðzýna yýðýlan, toprak
tepesine dayadý.

Topraðýn serinliði bir anda týrnaklarýndan tepesine
kadar bütün vücuduna yayýldý. Tuhaf duygular kaplamýþtý içini... Çýkmak istiyordu göklere. Göðün yükseklerinde beyaz bulutlar çocuklar gibi oyun oynuyormuþcasýna birbirilerini kovalýyordu. Sanki, dünya durdukça bu böyle devam edecek; biri kaçacak,
diðeri kovalayacaktý.
-Hanali yavrum, hadi ya Allah!

Kuyudan gelen bu ses onu ilk kez kapýldýðý hayallerden, tuhaf duygulardan ayýrýverdi. Ýstemeye istemeye yerinden kalkýp kaba, kýllý parmaklarýna diken
gibi batan sicimi toparladý, kovayý çekip topraðý boþalttý. Toprak ýslaktý bu sefer.
Hanali baþýný kuyunun dibine doðru tutarak:

-Dede, toprak ýslak geliyor. Artýk su katýna ulaþtýn gibi.
-Hayýr, evladým, çok sýkýþmýþtým, kendimi tutamadým.
Ýlkini sen yaptýn, dede!

-Yapacak bir þey yok. Yaþlýyým, her defasýnda çýkýp
inemiyorum.

-Dede, kuyunun ücretini almaya gelirken Cümþüt
dayýnýn verdiði ceketi giyerim. Onun yamasý pek
belli olmuyor, koltuðunun alt kýsmýndadýr. Rozetlerimi de takarým. Sen baþkana açarsýn. Dersin Ýraykom, sen dünya görmüþ birisin, Tanrý öyle yaratmýþ,
bir kýz bir oðlanýndýr... Geçen gün Serhan beyin kýzýný istemeye gelenler böyle diyorlardý.
Aziz emmi, Hanaliyi avutmaya baþladý, zaten iþ de
bitmiþti.

-Peki Hanali, gözüne kurban olayým, aynen öyle derim. Sen benim biricik, akýllý torunumsun. Beþ arþýný
geçmiþiz, galiba. Havasýzlýktan da boðuluyorum. Ya
Allah!..
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Hanali kovanýn aðýrlaþmasýndan çýkardýðýnýn toprak
olmadýðýný hissetti. Olanca gücüyle çekti. Kuyunun
kara, yuvarlak aðzýnda önce Aziz emminin sýrtýnýn
kamburu, sonra da beyaz peþtamallý kafasý gözüktü.
Sanki kara aðýzlý kuyu yuttuðunu geri çýkarýyordu.
-Hayýrlý uðurlu olsun, güle güle kullansýnlar.

Kazdýklarý kuyunun hayýr iþine denk geleceðini biliyordu. Öðlen vakti Velibeyov’un þöförü, bir az ellerini çabuk tutup iþi bitirmelerini söylemiþti. Üç gün
sonra baþkanýn kýzýna þehirden niþan takmaya geleceklerdi. Ancak Aziz emmi bu haberi torununa nasýl söyleyeceðini bilmiyordu. Onu avutmak gayesiyle söze baþladý:

-Hanali, evladým, sen hiç üzülme. Bu iraykomun kýzý olmasýn, ötekinin olsun, ne fark eder, zaten bunlar kalýcý deðil, gidiciler. Her beþ yýlda deðiþip, bir
baþkasý geliyor. Belki yeni baþkanýn kýzý bundan da
alýmlý, güzel olur.
-Gözümün nuru, git, eþyalarý topla. Ben de abdest
alýp namazýmý kýlayým. Bakkaldan sana naneli bonbon alacaðým.
Aziz emmi elbisesinin tozunu topraðýný silkeleyerek,
gömleðinin kollarýný sývaya sývaya avludaki çeþmeye
doðru yürüdü.

Duyduklarý Hanali’nin yüreðine oturmuþtu. Dibi
görünmeyen karanlýk kuyu ile baþ baþa kalmýþtý.
Kendi kendine birþeyler mýrýldanýyordu. Çok
içerlemiþti. Çehresinin kaslarý bile ara sýra seðriyordu. Yerin de kulaðý var derler. Belki kuyulardýr yerin kulaðý. Ýçindekileri kuyuya söyleyerek
boþaltmak, sakinleþmek istiyordu. Kara kuyu ise
susuyordu. Ses çýkarmýyordu. Bir de, kuyu konuþmazdý. O sýrrý tutmasýný bilirdi, konuþmayý
beceremezdi. Hanali de içindekilerin hepsini birer birer söyledi kör kuyuya.
-Sen þu iraykoma bir bak! Dedemle benim sayemde rahata kavuþacak, kýzý da verecek baþkasýna.
Kýzla kim gerdeye girecekse, gelsin kazsýn bu kuyuyu bakalým!

Kazýlan topraðý elindeki kovayla tekrar kuyuya dökmeye baþladý. Yuvarlak, kara aðýzlý kuyu demindenberi bunu bekliyormuþ gibi, baðrýnda açýlan yara
iyileþsin diye açgözlülükle topraðý çekti içine.
Az Ötedeki kiraz aðacýnýn dibinde namaz kýlan Aziz
emminin sesi ara sýra duyuluyordu:
-Allahu ekber!
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Taþavuz-1
Köhne Ürgenç
BEKÝR SIDDIK SOYSAL
Kuzey dikey eksende bir istikamet…
Trenimiz kuzeye doðru yol alýrken, adeta duvara
týrmanýyormuþuz gibi bir hisse kapýlýyorum. Tekerleklerin ray boþluklarýna vura-vura oluþturduðu
malûm ritim, koþar adým çýkýlan merdiven basamaklarýnda ortaya çýkan sesi çaðrýþtýrýyor.
Ve Taþavuz, Türkmen Eli’nin tavanýndaki eyalet
merkezi.
Trenimiz yýrtýndý, didindi ve nihayet o tavana
ulaþtý.

Taþavuz, Oðuz Eli’ne ne kadar taþ? Oðuz’un taþra sý Taþavuz’la baþlamýþ demek ki.
Evet Taþavuz, çocukluðumda çok sýk duyduðum
bir köy adý idi.
Orada uzak akrabalarýmýz vardý.

Her geliþlerinde sorardým: taþavuz ne demek? Cevap: iþte bir köy adý...
Tatmin olmaz tekrar-tekrar sorar, onlarý bu ismin tedaileriyle yorardým.
Oysa okullu yýllarýn hemen baþýnda bu ismi ve
baðlantýlarýný öðretmiþlerdi; Oðuz, Gökoðuz, Dýþoðuz ilh.
Ama o yaþlarda, öðrendiðim soy terminolojisiyle
kulaðýma çarpan bu köy ismi arasýnda alâka kurmam mümkün deðildi.

Çok geçmedi. Henüz çocuklukla ilk gençlik sýnýrlarýnda, zihnimde yer eden birçok soru cevabýný
buldu.
Çünkü bu ilk gençlik yýllarý soyumuzun; mâcerasý,
menþei, hususiyetleri, alâkalarý, insanlýk ailesi
önündeki duruþ ve karakteri, asabiyet ve hassasi Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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yetleri, eda ve müeddasý ilh. hakkýnda tecessüsün
had safhada olduðu yýllardý.
Bu mânâda birikmiþ bir çok soruya; hýzlý, isabetli
isabetsiz –çoðu zaman da telmihen- aldýðýmýz cevaplar zinciri ile zihnimiz ve anlayýþýmýzýn beslenip
baðlandýðý, ama daha çok þahsiyetimizin tekemmülünü saðlayacak deðerlere tutunup yol aldýðýmýz demlerdi.
Aþkýn ve çýlgýn tecessüsümüzün tetiklediði açlýkla
her gün yeni þeyler öðreniyorduk.
Daþavuz (Taþavuz), Dýþoðuz’la bu vasatta buluþtu,
aynileþti ve zihnimdeki karanlýk noktalardan biri
daha aydýnlanmýþ oldu.
***
Ve þimdi Taþavuz elindeyiz. Onlar adýna tescil edilmiþ bölgenin merkezindeyiz.
Ýsmi ile müsemma bir þehirle buluþacaðýmýzý
umarken, Sovyet standardýnda, alelâde, modern
görünüþlü, kimliksiz bir þehirle karþýlaþýyoruz.
Otele yerleþiyoruz.
Asansörde yaþlýca bir hanýma, kaçýncý kat
mânâsýnda neçe kavat? diye sorunca, muhatabým
Türkmen elinde bir yabancý tarafýndan Özbek
kimliðinin keþfedilmesinden etkileniyor… Sýrtýmý
ve yanaðýmý okþayarak bunu ifade ediyor.

Kuzeyde de gece sýcak ve sýkýcý.
Sabah sýcaðýn yoðun ve aðýr cenderesi altýnda
baþlýyor.
Bu uzak þehrin yenilenme ve geliþme noktalarýnda
kurucu ve imar edici irademizin remzi halinde hafif kýpýrtýlarla sallanan ay-yýldýzlý bayraðýmýzýn
mânevî esintisiyle ferahlýyoruz.
Resmi ziyaretler klimalý ortamlara raðmen yine de
aðýr ve boðucu.
Bu ziyaretler için dolaþýrken, gösteriþli bir bina
üzerindeki büyükçe levha üzerinde, eski Sovyet
hinterlandýndaki bütün insanlarýn kâbusu olan -kiril harfleriyle- KGB rumuzunu okuyorum.
Bu ilan, alelâde bir resmi kurum gibi hayatýn içinde yer alan istihbarat anlayýþý, beni ve arkadaþlarý mý fevkalâde þaþýrtýyor.
Yine bütün Orta Asya seyahatlerimizde bizi þaþýrtan diðer bir dikkat çekici durum da kýþla ya da ordugâh nevinden yerler göremeyiþimizdi… Dünya nýn en büyük ve kalabalýk ordularýndan birine sahip Sovyetler Birliði, kýþla ve ordugâhlarýný yol gü zergâhlarýndan ve yerleþim yerlerinden uzak tut muþ olmalý ki hiç rastlamadýk.
Seyahatimizi tam bir sürprizler zinciri olarak tezahür ettiren ketum mihmandarýmýz Sapargeldi Hanov’un iradesine teslim olduðumuz için otomobili-
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mizin durduðu yerin bir câmi olduðunu anlayýnca,
günün de cuma olduðunu hatýrlýyorum.
Özbek asýllý imam hutbesinin bir yerinde Türk doðanlarýnýn Türkmenistan’ýn abadançýlýgýna (kalkýnmasýna) katkýlarýný övüyor.
Þehirde hatýrý sayýlýr bir Özbek nüfusu var. Cuma
cemaati þehrin demografisini bir ayna gibi yansýtýyor. Akþam otel asansöründe ayaðýmýzýn tozu ile
karþýlaþtýðýmýz Özbek kadýn bunun dibacesiydi
âdeta.
Çýkýþta tanýmadýðýmýz onlarca insanýn dostluk ve
sevgiyle uzanan ellerini sýkýyoruz. Bu yerli simalar
yanýnda, çeþitli maslahatlarla burada bulunan
gurbetçi vatandaþlarýmýzla da tanýþýyor, ülkemizin
geleceði adýna umut pekiþtiriyoruz.
Taþavuz ayni zamanda kadim Harezm bölgesinin,
günümüzde Türkmenistan tarafýnda yer alan bir
eyalet merkezi.
Öðleden sonra yola koyuluyoruz.
Þehir arkamýzda kalýyor.
Yaklaþýk bir saatlik mesafede küçük bir þehre varýyoruz.
Köhne Ürgenç yazan bir levha karþýlýyor bizi.
Trenle Merv’den Taþavuz’a gelirken bir ara Özbek
topraklarýnda seyrettik.
Yol güzergâhýndaki þehirlerden birinin istasyon binasýnda “Teze Ürgenç” yazýlý levhaya takýlýp, “demek eskisi de varmýþ” diye düþüncemi seslendirince Sapargeldi Bey “orayý da görmeli, bu gerek”
demiþti.
Þimdi o gerek üzere buradayýz.
Standart ama mûnis binalar ve geniþ caddelerden
istikamet deðiþtirmeden geçip, þehri arkamýza
alýnca bir ören yeri ile karþýlaþýyoruz.
Ýner inmez bir açýk hava müzesinin asýrlar öncesinin aguþuna çekiliveriyoruz. Yirmi-otuz metre yürüdük yürümedik korkunç bir fýrtýnaya yakalandýk.
Gözlerimizi oyan bir toz bulutu içinde savrula-savrula yürümeye baþladýk.
Önümüze çýkan küçük bir köprünün demir korkuluðuna asýla-asýla zorlukla karþýya geçtik.
Mûcizevî bir þekilde köprünün bittiði yerde aydýnlýða adým attýk.
Köprü üzerinde ve karþý kýyýda hâlâ göz gözü görmüyor.
Þaþkýnlýk ve hayretle birbirimizin yüzüne bakarken
iki türbe arasýnda durduðumuzu fark ediyor ve
merakla bakýnmaya baþlýyoruz.
Karþýlýklý iki tak gibi yüz-yüze bakan türbelerin, büyük kubbeleri boyutundaki taç kapýlarýn arasýna,
tarihin gerdiði hayal ve hayranlýk salýncaðýnda bir

süre salýnýyoruz.
Baþ dönmemiz durunca da tecessüs ve keþif
baþlýyor.
Zarf her zaman ilk göze çarpandýr…
Bu iki ölü kasrýný dýþýndan tanýmaya yönelince
az önceki hayranlýk illüzyonu ile cilalý ve tamam
görünen yapýlar bir anda yüzlerce yaþ ihtiyarlayýverdiler. Yýpranmýþlar… Ancak içlerine girile bilir durumdalar.
Türbelerden soldakinin tasavvuf dünyamýzýn ulularýndan Necmeddin Kübra’ya ait olduðunu öðrenince az önce yaþadýðýmýz ve benim mûcizevî olarak tavsif ettiðim tecrübenin mânevî mesnedini
kavramýþ oluyoruz.
Saðdaki ise ondan iki asýr sonra yaþamýþ olan Hârezm vâlilerinden- Sultan Ali Türbesi.
Necmeddin Kübra Türbesi, bu Hârezm hâkimi nin sade ve mütevazý ebediyet evine nazaran, daha müzeyyen… Hârezm Valisi Kutluð Timur tarafýndan l321-1333 yýllarýnda þehrin þehit müdafiinin
hatýrasýna yaptýrýlan bir ihtiram anýtý adeta...
Taç kapýdan itibaren mavi beyaz renkli, yazýlý, kabartma bitki motifli çini panolar, lacivert zemin beyaz yazýlý çini kitabe kuþaklarý ile süslenmiþ.
Taç kapý mukarnaslarýnýn kanar niþlerindeki çini
kaplamalarýn büyük bölümü ile içerideki pano, kemer ve kubbe kaplamalarý dökülmüþ.
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Mezar hücresinde Sapargeldi Bey yanýma yaklaþýp, duvarlara yaslanmýþ çini parçalarýný göstererek bunlarýn, Necmeddin Kübra’nýn sandukasýna
ait parçalar olduðunu söylüyor.
Muhteþem çini kaplamalarý tamamen dökülen tuðla duvar kalýntýlarýndan ibaret sanduka, çirkin harabe görüntüsünden kurtarýlmak amacýyla -kolaycý
bir çözümle- kumaþ bir kýlýfla giydirilmiþ.
Sapargeldi, hücrenin kuytu bir köþesinde kütleler
halinde kýrýlmýþ çini sanduka parçalarýný da göstererek: bunlar ana kaide üzerinde yer alan ince zarif çifte sandukaya aitti dedi..
Necmeddin Kübra, Köne (köhne) Ürgenç’i müdafaa sadedinde bu örenin nizamiye giriþinde yer
alan türbesinde o þahadetiyle taçlanan kahramanlýðýnýn mâneviyat ve ruhâniyetiyle ebedi muhafýzlýk
vasfýný hâlâ sürdürüyor gibi…
Türbenin kapýsýndan girerken Namýk Kemal’in hayýrhah eseri ile hafýzamda derin izler býrakan
Calâleddin Hârezmþah’ý ve onun ümitsiz, trajik
hikâyesini garip bir hüzünle hatýrlýyorum.
Benzer bir kaderle Anadolu’nun Moðol istilasý tecrübesini Kutlu Ürgenç þehri de yaþamýþtý.
Her iki tecrübede de öldürmeye geleni diriltmenin
diriliði vardý.
Bu kapýsýnda bulunduðum türbenin velisi ruhani-
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yet ve þehadetiyle, þehrinin ruhu olmuþ, öldüreni
diriltmiþti.
Onun ruhu ile donanan þehir, yeni hâkimlerine temessül etmiþ, onlarý Müslümanlýk imanýnýn incelten haddesinden geçirerek tahrip eden eli tamir
ve ihya eden el mevkîine yükseltmiþti.
Öldüren, öldürdüðünün soluðunda dirilmiþ, yaktýðý cehennemî ateþte erimiþ, bu þehrin medeniyet
kalýbýnda biçimlenen ruhu ise ihya edicilik vasfýna
eriþmiþti.
Öyle ki bu gün bizi sessiz ihtiþamlarý ile hayran býrakan harabattaki Türk sanat ve mimarisine ait hemen bütün asar, büyük bir ihtimalle þehrin Moðol
hâkimiyeti dönemine aitmiþ.

Heyetimiz içeriden mutad kabir ziyaretini yerine
getirmiþ olarak çýkarken ben gecikmeli olarak içeriye girmiþtim.
Lahdin ayakucunda ihtiram ve huþu içinde diz
çökmüþ, adeta trans halinde merhum Mehmet Akif
Ýnan’ý görüyorum.
Huzurunu bozmamak için geride loþ bir köþede
yere çöküveriyorum.
Duamý tamamladýðým halde Akif Aðabey’in hali
öylesine tesir etmiþ ki kýpýrdamadan onu izliyorum.
Neden sonra heyetten koptuðumu düþünerek toparlanýp çýkýyorum.

Alelacele Sultan Ali Türbesi’ni ziyaret edip arkadaþlara yetiþmek istiyorum. Ama içinden henüz
çýktýðým türbeye nisbetle daha sâde bir tarzda olmasýna raðmen, bu yapý özellikleri itibariyle daha
çok dikkatimi çekiyor.
Mimari açýdan nitelikli bir plan ve uygulama. Ayný eksen üzerinde, farklý istikametlere bakan iki taç
kapýsý var.
Güneydeki daha büyük boyutta olanýnda, giriþ
açýklýðý bulunan ve eyvan þeklinde ve derin niþli
yan duvarlarýn çevrelediði kapýdan türbeye geçiyorum.
Ýçeride herhangi bir sanduka ya da mezar izi
dahi yok.
Giriþteki büyük olan bölüm, içten altýgen plan
üzerine yapýlmýþ olup, köþe mukarnaslarý ile de
kubbe kasnaðýna ince bir geçiþ saðlanmýþ. Bu
üç sýra mukarnas, yapýnýn yegâne iç süslemele rini oluþturuyor.
Sapargeldi buradaki süsleme eksiðini yapýnýn tamamlanamamýþ olmasýna baðlamýþtý.
Büyük bölmeden daha küçük, yine içeriden kare
planlý arka bölmeye sivri kemerli büyük bir geçiþle
varýlýyor.
Yapýnýn iç ve dýþ duvarlarý niþlerle estetik bir görüKardeþ Kalemler Þubat 2007

nüm ve hareketlilik kazanmýþ. Dýþarýdaki sivri kemerli niþler bordürlerle çevrelenmiþ, üst kýsýmlarý
ise friz þeklinde kademeli iki sýra saçak ile zenginleþtirilmiþ.
Yapýdaki çarpýcý tenasüp, taçkapýlarla kubbeler
münasebetinde ve bu iki farlý çizgi disiplininin boyutlarý nisbetinde eþleþerek, asimetrik bir ahenk
oluþturuyor.
Küçük olan kuzey taçkapýsýnýn kapý açýklýðý, üçte iki
oranýnda örülmüþ de kemerli bir pencere kalmýþ
gibi. Yani kapý olarak fonksiyonsuz. Estetik amaçla
yapýldýðý anlaþýlýyor.
Kitabesi olmayan bu yapý, l6. Yüzyýlda yapýldýðý
tahmin edilen, boz renkli tuðla ve balçýkla zamana
karþý duran bir þaheser.
Doðu istikametinde, arkadaþlarýmýn izleri üzerinde
koþaradým yürürken dönüp, uzaktan bu ölü þehrin
nizamiye binalarýna bakýyor ve fotoðraflarýný tekrar-tekrar ihtirasla çekiyorum…
Ýleride bu örenin görünen en muhteþem yapýsý var.
Ona doðru heyecan ve sevgiyle koþuyorum.
Binanýn etrafýnda görüntülemek amacýyla dönüp
dururken Muhsin’i (Mete) görüyorum. Fotoðraf çekiyor… Yanýna gidip açýlarýný taklit ile kaybettiðim
zamaný telafi etmeye çalýþýyorum.
Bu bana yapýyý çýplak gözle tanýma, hissetme zaman ve fýrsatý veriyor.
Etrafýnda döndüðümüz yapý, sessiz, hüzünlü ve ýssýz bir halde idi…
Yalnýzca insanlarýn eksik olduðu bu içimizi yakan, ama alabildiðine güzel tabloya mütemmim
oluyorduk.

Törebeg Haným Türbesi; Gülgerdan adlý mimar
tarafýndan yapýldýðý rivayet olunan ve sanatkârýnýn
bütün hünerlerini eksiksiz uyguladýðý, emsalsiz bir
þaheser. Zamanýn öldürücü soluðuna karþý öylesine direnmiþ ki yapýya ait bütün unsurlarýn izlerine
bakarak, ilk halindeki güzelliðinden pek bir þeyler
kaybetmemiþ olduðu kanaatine varýyorum.
Taçkapýnýn eyvan þeklindeki giriþinden çift kanatlý
kapý ile dehliz diye adlandýrýlan medhal bölümüne
geçiyorum.
Karþýma üç kapý çýkýyor: saðdaki, bir koridorla merdivenlere açýlýyor ve buradan üst hücrelere çýkýlýyor.
Soldaki kapýdan mazgal pencereli odaya geçiyoruz.
Ortadaki kapý, yapýnýn çift cidarlý kubbesi olan büyük bölümüne geçit veriyor. Kareye yakýn dikdört-

gen planlý dehliz bölümünün, çini mukarnaslardan teþekkül eden ve tepe ýþýklýðýnda tamamlanan
bir kubbesi var.
Taçkapý giriþi aksýndaki kapýdan heyetle beraber
giriyoruz.
Ziyaret ve tören bölümü olan bu bölüm içten altýgen, dýþtan onikigen plana göre yapýlmýþ. Duvar
niþlerine açýlmýþ, revaklý tepe pencereleri ile bunlarýn altýndaki dikdörtgen pencerelerden aldýðý
ýþýkla, aydýnlýk bir ortam. Zemin, kare þeklinde bej
tuðlalarla döþenmiþ… Bu tarz yer döþemesi
Merv’de Sultan Sencer Türbesi’nde de vardý.
Kafamý kubbeye doðru kaldýrdýðýmda buradaki
aydýnlýðýn asýl kaynaðýnýn kubbe çinileri olduðunu
görüyor ve hafifçe naralanýyorum… Parlak yýldýzlarýn ördüðü bir gökkubbe… Bakî’nin “Eþiðin cânibin gözler zehî âlî nazar kevkeb” mýsraýnýn âdeta
tecessüm etmiþ hâli.
Sanki yekpare hissini veren, mozaik ve levhalardan
oluþan bu çini tasviri, iki katlý kasnak niþlerinde yer
alan, o caným mukarnaslardaki çini pano ve kom pozisyonlarla tamamlanmýþ. Bitkisel ve geometrik
motifler dairevi bir açýlýmda merkezlenen çok köþeli yýldýz formundan baþlayarak, beyaz çizgilerle
birbirinden ayrýlan farklý sayýda köþeli yýldýzlar ve
renk armonisi ile tekrar ve yeknesaklýk önlenerek
sonsuzluk imajý saðlanmýþ. “Nigârâ kevkebin nakþýn meðer görmek diler, kevkeb / Ki durmaz
âsitânýn devr eder þam u seher kevkeb”

Kaybedilen soylu bir hanýmdan bu hatýra aynasýna
yansýtýlabilecek her türlü güzellik, usta müellif tarafýndan bir sanat dehasý halinde uygulanmýþ.
Ziyaret bölümünün kuzey istikametinden aþaðý
inen merdivenler bizi mezar odasýna götürüyor.
Ancak burada bir mezar veya sanduka göremiyo rum.
Mazgal pencereli odada Muhsin’i görüyorum. Fotoðraf çekiyor. Yanýna varýp keþfettiði açýlarý görmeye çalýþýyorum. Dýþarýda, öylesine gözüme çarpan
bir yapý burada, mazgal aralýðýnýn vizöründen kal bime akýyor.
Evet, þu uzakta ana yapýsý eriyip topraða karýþmýþ
abide minare, harabeler arasýnda sanki henüz in þa edilmekte olan tek baþýna bir kule gibi yükseliyor, büyük ressamlarýn nadide tablolarý kadar güzellik ve zevk yayýyor…
Çýkýyor, binayý dýþýndan daha bir yoðun hevesle,
taçkapýdan baþlayarak tanýmaya çalýþýyorum…
Taçkapý: Eyvan þeklinde bir giriþ, sivri kemerli yüksek ve derin bir niþ. Niþ derinliði yan silmeler ve
üstteki mukarnaslarla yumuþatýlmýþ. Niþin kenarlarý,

73

doksan derece birleþimle ters u düzeninde bordürlerle çevrelenmiþ. Bordürler arasýnda çini izleri var.
Bu sýrlarý akmýþ çiniler lacivert zemin üzerine beyaz yazý ile kitabelerdi muhtemelen.
Kapý üstündeki çinide bitki motifler arasýndaki oldukça saðlam kalmýþ yazýyý okuyamýyorum.
Ve o muhteþem büyük dýþ kubbe… Dýþ kubbe yani, kubbenin dýþ kabuðu… Firuze çinilerle kaplý
küçücük saðlam bölüm hâlâ güneþten ýþýðýný alan
bir yýldýz gibi etrafýna ýþýk saçmaktadýr. Harab olan
büyük kýsým, iç kabuða dayanmýþ. Dýþ kabukla iç
kabuðu birbirine baðlayan payanda duvarlar, tepe noktasýnda sýfýrlanan kasnak alt zemininde derinleþen yarým hilal þeklinde kaburgalar gibiydi…
Kubbenin iç kabuðu ile dýþ kabuðunu birleþtiren
bu kiriþler arasýnda kör odacýklar oluþmuþ .
Oldukça saðlam olan kýsmýn, yüksek silindirik kubbe kasnaðý üç kuþak halinde… Geniþ tutulan alt
kuþak, petek þeklinde, kenar bordürlerinde çini
süslemelere yer verilen dikdörtgen tuðla panolarla örülmüþ. Altýgen peteklerin içleri firuze, yeþil,
beyaz ve lacivert çini parçalarýndan yýldýzlarla doldurulmuþ. Çinileri dökülmüþ olmakla birlikte; kasnak orta kuþaðý bir yazý þeridi için ayrýlmýþ. Üst kuþak, kubbenin silindirik kasnak kýsmýný, kürevi üst
kýsma geçiþi saðlayan çini mukarnaslarýn yer aldýðý bölümdü.
Türbenin dýþ cephe duvarlarýnda, taçkapýnýn düzenine müsemma farklýlýk ve zenginlikte form ve
tezyinat göz doldurmaktadýr.

Heyetimiz uzaklaþýrken henüz çýktýðým yapýnýn
içinden dýþarýya yayýlan ölüm ninnisinin attýðý hülya demirine takýlýyor, heyetten kopuyorum.
Mazi hatýralarýnýn, taþýn, topraðýn, nesillerin hülyalarýna þahit olmuþ bu harap duvarlarýn, bu eski mezarlarýn, birer umut ve kimlik kapýsý olan türbelerin
sizinle, kendi içinizden perde-perde yükselerek
konuþmasýný büyük bir iþtiyak ile beklersiniz.
Bu ses, içinizde bir türkü halinde yükselmeye baþladý mý aþkýn bir tatminle mesûd ve zengin, gönlünüz ve zihniniz ganimetlerle dolu olduðu halde o
yerlerden ancak ayrýlabilirsiniz.

Arkadaþlarýmýz, az önce Törebeg Haným Türbesindeki mazgal aralýðýndan fotoðraflarýný çektiðimiz
bir sembol yapýnýn önünde.
Mehmet Doðan’ýn çaðýran sesi ile koþup, rehberimizin etrafýndaki halkaya katýlýyorum… Altýn Orda
Hanlýðý’nýn Ürgenç valilerinden Kutluð Timur tarafýndan inþa ettirilen ve büyük bir ihtimalle þehrin
ulu camiine ait soluk kesen minare önündeyiz.
Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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Kutluð Timur Minaresi… Ana yapýsýndan yetim
kalmakla birlikte, müstakilen varlýk ifade edebilen
ulu bir kule görünümündeki müheykel duruþu ile
hepimizi etkiliyor.
Rehberimiz, 60 metre yüksekliðindeki bu dev kerpiç yapýnýn oldukça sýð temeller üzerinde yükseldiðini söylüyor.
Evet, sýð bir temel üzerinde yüzyýllarý aþan, zalim
zamanýn tahrip gücüne karþý direnen kerpiç yapý
dýþtan, kuþaklar halinde ve sanatkârane kompozisyonlarla büyük ebatlý tuðlalarla kaplanmýþ.
Kaplama kuþaklarýn üç tanesi kûfi yazý kuþaðý olarak tanzim edilmiþ.
Alttaki yazý kuþaðýnda bani kitabesi, yukarýdakilerde ise besmele ve Ayet-el Kürsî yazýlmýþ… Ayrýca
bazý kuþaklarda mavi sýrlý tuðlalarýn kullanýlmasýyla, geometrik süslemelere ilave olarak renk ve ýþýk
canlýlýðý saðlanmýþ.
Zeminden yaklaþýk iki kat yükseklikte yer alan giriþ
kapýsý, þimdi yerinde yeller esen bir ana binanýn
açýk delili gibi…
Kapýya ulaþmanýn yolunu bulsam minarenin tepesine kadar çýkacaktým. Ancak mahalli rehberimiz
ileride bunu saðlayabileceðini ama bunun için
tekrar gelmem gerektiðini söyledi.
Kutluð Timur Minaresi ile Törebeg Haným Türbesi
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arasýnda yer alan ve henüz yapýlmýþçasýna yeni bir
yapýya yöneliyoruz.
Rehberimiz, bu gonamçýlýg teze römont boldi dedi. Ve Seyid Ahmet Türbesi’nde olduðumuzu ekledi…
Sapargeldi heyecanla, Seyit Ahmed’in, Moðollarýn Müslüman olmalarýnda büyük gayret ve tesir
sahibi ve Hoca Ahmed Yesevi silsilesinden bir ulu
kiþi olduðunu söyledi.

Ürgenç rehberimizin de dediði gibi ciddi bir uygulamayla yenilenen, tezyinat olarak sade fakat
form olarak etkileyici güzellikte bir yapý önündeyiz.
Günümüze ulaþan bir kitabesi yokmuþ. Dýþtan düzenli bir þekilde tuðla örgüsü ile kaplanmýþ, genelde dikdörtgen alanlý ve iki bölümlü bir yapý. Bu iki
bölüm, farklý büyüklükte iki tromp kubbeli olup, küçük olanýnýn taçkapý aksýnda ileri doðru kaydýrýlmasýyla harika bir asimetri oluþturulmuþ… Taçkapýsýndaki sivri kemerli derin niþte yer alan düz bir
kapý, kapý üzerindeki çizgi halindeki deðiþik ýþýk lýk… Bu ýþýklýk kapýya, yatay çizgisi ince, dikey çizgisi kalýn, deðiþik bir “T” formu kazandýrmýþ. Giriþ
bölümünün saðýnda yer alan kapýdan mezar bölümüne geçiliyor. Seyid Ahmed bu büyük kubbeli
yerde medfun. Mezar, sade bir sanduka ile temsil
ediliyor. Ýç bölümler de dýþ görünüþ kadar sade.

Doðu istikametinde yürüyüþle Kutluð Timur Minaresi’nin hemen önünde yer alan ve Anadolu’daki
benzerlerinden dolayý hafýzamýzda form izleri bulunan kümbet þekilli þahane bir yapýya varýyoruz.
12. yüzyýlda yaþamýþ bir Harezmþah’a, Sultan Tekeþe ait türbenin önündeyiz… Rehberimizin belirttiðine göre, ihtiþamlý bir külliyeden geri kalan ve
ölüme karþý direnen bir ölü evi… Sultan Tekeþ
Türbesi, bu örenin muhtemelen en eski yapýsý olmakla birlikte en gösteriþli yapýsý da.
Sultan, bugün kazý izleri ile tesbit edilen ve medre se, kütüphane ve sair yapýlardan meydana gelen
külliyeye, ölünce konulacaðý türbesini de eklemiþ.
Banisi ile medfunu ayný olan bir türbe…
Taçkapý aksýndan bakýnca, arkasýndaki kümbetin
konik külahý görülüyor. Abidevî bir taçkapý karþýsýndayýz. Sað ve sol kenarlarda eþit geniþlikteki yapý þýk kolonlar ve bunlarýn üst-orta kuþaðýnda yer
alan iki sýralý hafif mukarnaslý bezeme bandý, asýl
ihtiþam unsuru olan bezeme zenginliðinin uygulandýðý kemerli ve sivri mukarnas niþli kapý mihrabýnýn paspartüsü gibi… Bu mihrabýn giriþi dikdörtgen þekilli kapýsý ve tam üstünde yer alan ayný formdaki pencerenin etrafýnda kemerli gofre band ile
çevrelenmiþ.
Taçkapý dýþýndaki cephelerden bakýnca yapý, iki
katlý görünümde… Kare planlý düz duvarlý alt kýsým
üzerine silindirik duvarlarý üzerinde prizmatik, mukarnaslý niþlerle taçkapýsýna meydan okuyan bu
kümbetin üst kasnak kuþaðýnda yer alan kabartma
harfli yazýlar büyük ölçüde dökülmüþ.
Firuze kaplamalý tuðlalarla döþenmiþ konik kümbet
külahý etek kýsmýnda büyük ölçekli baklava dilimleri þeklinde bezenmiþ. Taçkapý dýþýndaki her cepheye normal ölçülü, kademeli, sivri kemer niþli kapý lar konmuþ.

Türbeye girerken ileride kalýntýlar arasýndan,
adeta kayan bir insan silüeti gözüme takýlýyor…
Bu harabeler arasýnda, bu þehrin insanlara hu zur, keyif ve emniyeti yaþattýðý yýllardan kalma
bir adam o yýllarýn arkaik kisve ve simasýyla be liriyor ve soyumuzun dünyaya þekil verdiði gün lerin hatýrasýný, bu örendeki en küçük taþ parçasý dahi toz halini alýncaya kadar sürdüreceðini sessizce ilan eden o yiðit, o vakur ve kâmil
edasýyla yürüyor.
Ardýndan yine sessizlik… Evet hep o ürperten
sessizlik…
Rehberin söylediklerini kaçýrmamam lâzým. Sessiz liðin baðrýný yararcasýna içeri süzülüyorum.
Yapý yüksek, hafif sivri ve kürevî bir iç kubbenin al -
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týnda sýcak, aydýnlýk, huzur veren, ilk bakýþta sade
gibi görünen, ancak ince detaylarýyla müzeyyen
bir mekân.
Kulaðým rehberimizde olmakla birlikte gözüm ince
detaylar üzerinde fýr dönüyor. Kubbeye geçiþ saðlayan, mukarnaslý ve istiridye formlu üst geçki unsurlarý, duraðanlýðý kýrarak mekâna kubbeden itibaren hareket saðlamýþ.
Bu hareket illüzyonuna raðmen, hafýzam istiridye
yivlerinden birinin çengeline takýlýyor. Ah ulan þerefsizler diye düþüncem sese dönüþünce, Sapargeldi, yine neye, kime kýzdýn diye soruyor… O’na
tepedeki geçkileri göstererek Oval Ofisteki istiridye formlu niþi hatýrlattýðýný, bunun da Amerikan sinemasýnýn açtýðý izden kaynaklandýðýný söylüyorum. Kapitalizm böyledir iþte diyor. Marksizm farklý mý diyecek oluyorum, olmalý diye gülümseyerek
tek kelimelik asabiyet kokan bir cevapla yetiniyor. E
tabii eski bir komsomol þefinden de baþka bir cevap beklemek mümkün deðil demek, takýlmak isti yorum, diyemiyorum.
Çünkü Sovyet sisteminin tesirli komsomol aþýsýna
raðmen O, benim bu hinterlantta tanýdýðým en vukuflu, milli asabiyet ve vicdaný þaþýlacak derecede
yüksek seviyeye ulaþmýþ, en idealist, en seciyeli
kültür adamlarýndan biri.
Neyse… Bu kýsa muhavereyle de olsa mahalli rehberin açýklamalarýndan koptuðumu fark ediyor ve
yapý incelemesine dönüyorum.
Üst bölümdeki silindirik kýsým, köþegen bir plan
üzerinde sivri kemerli niþler halinde tanzim edilmiþ
olup, bunlar üzerindeki pencerelerden bu aydýnlýk ortam elde edilmiþ. Kubbede, noktalama usulüyle sýralanmýþ deliklerden, hatýrladýðým kadarýyla
oniki köþeli bir yýldýz motifi biçimlenmiþ. Düz duvarlý alt kýsma açýlan kapýlar içte kemerli niþlerin
üstleri kabartma tuðlalar ve mukarnaslarla harika
bir þekilde süslenmiþ.
Zemin diðer yapýlarda olduðu gibi bej renkli otuzluk karolarla döþenmiþ.
Dýþarý çýktýðýmýzda sert bir rüzgâr baþlamýþtý. Bu
þedit bozkýr rüzgârýnýn, kaldýrdýðý kumlarla yenilenen, keskinleþen zýmparasý, yüzlerimizi taciz etmeye devam ediyor… Neyse ki yürüdüðümüz istikamette rüzgârý arkamýza alýyoruz.
Simge minarenin güneydoðu istikametinde altta
kare planý üzerine hafif bir eðimle (yukarý doðru
daralan) yüksek gövde kýsmý üzerinde, yer alan
kümbet formlu yapýya varýyoruz.
Rehberimizden büyük mütefekkir Fahreddin Razi
Türbesine geldiðimizi öðreniyoruz.
Ýslam ortaçaðýný aydýnlatan güneþ þahsiyetlerden
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birinin daha ebediyet makamýnda olmanýn manevî
hazzýný duyuyorum. Adeta masal kahramanlarý gibi hafýzalarýmýzda yerleþmiþ bulunan bu isimler
müþahhaslaþtýkça, her zaman bu hissi yaþadým.
Orta Asya seyahatlerimin manevi meyveleriydi bu
buluþmalar. Bu isimlerle sürpriz bir þekilde karþýlaþtýkça bilinmeyeni keþfetmiþim gibi heyecanlanýrým hep.
Ýþte bu yüzden, bu topraklarda, bu ilk defa görüp
ayak bastýðým topraklarda benim hiçbir hatýram
yoktur diyemiyorum.
Buralardan taþýnan, bizim hayat bulduðumuz yerlerde varlýðýný sürdürüp bize tevarüs ederek karakterimizi biçimleyen, þahsiyetimizin teþekkülünde
baskýn tesiri olan hatýralarla, bu yeni gördüðümüz
coðrafyaya anýnda baðlanýveriyoruz.
Rehber buraya Ýl Arslan Türbeside dendiðini, ancak bunun doðru olmadýðýný söylüyor. Dik köþeli,
ters ‘u’ þeklindeki planla türbenin cephesini kuþatan kitabenin dökülmemiþ kýsýmlarý dahi okunabilir
durumda deðildir. Bu itibarla banisi ve inþa tarihi
bilinmiyormuþ. Ancak tahminle 1200’lü yýllarýn
baþlarýna tarihlenmekteymiþ.

Yapýda, zeminden itibaren piramidal bir yükseliþle, konik kümbet külahý ile tamamlanan bir çizgi
bütünlüðü elde edilmiþ. Alttaki kare piramit kaide
üzerinde onikigen kasnak ve külah formatýnda bir
bütün halinde tecessüm eden kümbet görünüþü
Anadolu’dakilere Sultan Tekeþ Türbesinden daha
yakýndýr. Külah, mavi sýrlý tuðlalarýn baklava dilimleri þeklinde diziliþiyle tezyin edilmiþ, Benzer bir
tezyinat da külah kasnaðýnda mevcut. Yapýnýn en
karakteristik süsleme ve form zenginliði, giriþ kapýsýnýn da bulunduðu ana cephede toplanmýþ… Üç
basamakla ulaþýlan normal büyüklükte bir kapý ve
üzerinde yer alan süslemeler, o caným süsleme ler… Güneybatýsýndaki medeniyet iddiasýna müsemma bir ahenk ve sadelikle bir iddiasýz olgunluðun, kendine güven hissinin tekemmülünün delilleri gibi. Evet bu sade ve normal görünüþlü kapý
üst ekseninde yer alan üç dikdörtgen, palmet rûmî
motiflerle iþlenmiþ hafif niþ, sivri kemerli ( ki ortadaki geniþ sað ve soldaki dar ) ikinci kademe hafif niþi çevrelemiþ… Bu sivri kemerli niþlerden ortadaki
pencere açýklýðý, diðerleri ise tezyinat alýnlýðý halinde uygulanmýþ. Bu alýnlýklar altýnda dikdörtgen
planlý, ancak þimdi tamamen silinmiþ, dökülmüþ
tezyinat panolarý ve ortadaki üst pencere altýnda
ise yine dikdörtgen pencere yer almaktadýr. Ancak
bu pencere açýklýklarý sonradan tuðla ile örülmüþ.
Dýþta, mezkûr kompozisyonu çevreleyen kûfî üs Kardeþ Kalemler Þubat 2007

luplu yazý kuþaðý, girift bitkisel motiflerle müthiþ bir
zenginlik kazanmýþ. Yüksek giriþli, ince oymalý kapý
-adeta orijinal kanatlarý- ile cephe tamamlanmýþ.
Ýçeride tek gözlü mekânda mezar veya sanduka
yoktu. Kürevî iç kubbede tahtalarla kapatýlmýþ dört
adet pencere açýklýðý (ki bu açýklýklar dýþta kubbe
kasnaðýna tesadüf ediyor) ve kubbe merkezindeki
küçücük bir delikten baþka þey yok. Ýçeride kare
planlý duvarlarla kubbe geçiþini saðlayan köþe
mukarnaslarý ve giriþin solunda yer alan duvarda
mukarnaslar hizasýndaki pencere, fevkalade sade
iç dekorasyonu oluþturuyordu.
Heyetimiz, Fahreddin Râzi Türbesi’nin tam arkasýnda yer alan geniþ arazi üzerinde eski zamanlardan tak gibi yükselen ihtiþamlý taç kapýya yöneldi.
Taç Kapý, hangi yapýya aitti, bu pek bilinmiyormuþ… Kitabesi olmadýðý için hangi dönem ve zamana ait olduðu da bilinmiyor.
Belki o, hiçbir yapýya, hatta belirli bir zamana da
ait deðildi… Ýnsan eliyle inþa edilmemiþ de göklerden inmiþçesine, sonsuzluða, ötelere açýlan sýrlý
bir kapý…
Ya da ateþte kemale erince, silkinip ayaklanmýþ
topraðýn, basübadelmevte açýlan kapýsý… Ve adeta bir müfred þiir… Ve zalim zamana karþý duruþun
zafer taký…
Daþkale diye adlandýrýlan yerde bulunan bu yapý
kuzeye bakmaktadýr. Eyvan þeklinde oldukça derin, sivri kemerli niþte, tuðla ve çini parçalarýnýn
kompozisyonunda zengin bir süsleme uygulanmýþ.
Düz atkýlý bir kapýyla, güney istikametindeki öte
boþluða geçiliyor.
Ana yapýsý silinmiþ olmasýna raðmen, kapýdaki
zengin süslemeler, kuzey rüzgârlarýna meydan
okurcasýna, tasarýmýnýn bütün özelliklerini eksiksiz
olarak yansýtabilmekteydi.
Mutad üzere çok köþeli yýldýz motifinin baskýn aðýrlýðýnda, çeþitli geometrik düzenlemeler halinde,
özel formlu tuðlalar ve sarý, lacivert, firuze ve beyaz
renkli çini parçacýklarý ile oluþan canlý, sýcak bir
bezeme atmosferi saðlanmýþ.
Ýki kademeli geniþ sahanlýkla, kendiliðinden kapýya abidevî bir duruþ kazandýrýlmýþ.

Þimdi sadece adý kalan Taþ Kale, bu geniþ arazi
içindeki çok sayýda yapý gibi toza topraða karýþmýþ.
Ama iþte bu bilinmeyenin, bu topraklar üzerinde
yaþanmýþ hayatlarýn ve bu soyumuzdan insanlarýn
mücerret hatýrasýný kutlu bir inatla tecessüm ettiren
bu Taç Kapýyý, bir sevgili yüzü gibi gönül hafýzama
perçinliyorum.

Gezi heyetimiz, doðu istikametinde yer alan, yaðmur ve rüzgârlarýn, yüzyýllara dayanan acýmasýz
zamanýn gayretiyle erimiþ, ama hâlâ direnen sur
ve yapý kalýntýlarýnýn bulunduðu geniþ bir alana
doðru yürürken, bu sembol taçkapýnýn sahanlýðýndan ayrýlmakta zorlanýyorum…
Bu hemzemin cihannümadan baktýðýmda kaybolanýn ve arananýn destaný göz aynamdan ruhuma
yansýyor.
Düz bir satýh üzerinde seyrek, yýpranmýþ ama müheykel ve vakur bir duruþla zalim zamana karþý direnen, koca bir þehrin bakiyesi olan bu emsalsiz
eserler, önlerinde yer-yer boy vermiþ ve bu yok
oluþa reddiye okuyan bir-kaç asýrlýk aðacýn siyah
gölgeli perdesi içinden ýþýklarýný yayarak manzaraya hükümlerini koyuyordu…
Bu insandan arýnmýþ yerde.
Ve insanýn dýþýndaki þeylerle…
Bu düþüncelerin aðýrlýðý, sarhoþluðu ile bitkin bir
halde arkadaþlarýma yetiþiyorum. Rehberimizden
bu erimiþ kerpiç surlarýn çevrelediði mahallin, Ak
Kale olduðunu öðreniyoruz.
Bir þey daha öðreniyoruz, kemiklerimize kadar titreyerek…
Rehber, kalenin güney yönünde, erimiþ kerpiç surlarý yalayan kurumuþ bir nehir yataðýnýn, o ihtiþamlý Amuderya’ya ait olduðunu söylüyor.
Önceki seyahatlerimizde görüp etkilendiðimiz ve
bir akar deniz hükmünde telakkî edebileceðimiz
mezkûr nehrin, -zamanýn zulmünden daha korkunç olan- insanoðlunun azgýn ve doymak bilmez
iþtihasý ile buralara ulaþamadan uzun havzasýnda
tebahhur etmiþ olmasý, bir iç deniz hacmindeki
Aral Gölü’nün de sonunu hazýrlamýþ…
Ve bu gerçeðin hain bombasý ile rüya aynamýz bir
anda paramparça oluyor.

Ürgenç’in iç kalesi olan bu yer de, zalim zamandan önce, hain insanýn tahrip eden, yýkan elini tanýmýþ.
Moðol istilasý ile yýkýlanlar, büyük ölçüde onlarýn
eliyle ihya edilmiþti.
Anadolu’nun bu bahtsýz kaderdaþý þehir, Timur felaketinde de ayný akýbeti yaþamýþtý.
Ýkinci Ürgenç þehri de bu aksak cihangirin kasýr gadan soluðu önünde hâk ile yeksan olmuþ.
Ayný zamanda þehre hayat veren ve Ceyhun’un
ana damarlarýndan birini teþkil eden kolu da kurumuþ. Ve þehir de suyu çekilen bir aðaç gibi kurumaya durmuþ. Tabiata arýz olan bu menfi hal þehre önemini kaybettirmiþ, böylece Hârezm’in pay-i
tahtý Hive’ye taþýnmýþ.
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Rehberle Sapargeldi’nin, birbirlerinin malumatýný
tamamlayarak, heyecanla anlattýklarýna göre; çok
deðil, yetmiþ-seksen sene öncesinde Ak Kale yapýlarýnýn
( medrese, saray, cami, mescit yönetici
saraylarý, vb. ) yýkýntý halindeki ihtiþamý Ürgenç’in
destansý medeniyet vasfýnýn delili imiþ.
Rehberimiz, uzaktan Harezm Baðlarý diye bir mahalli gösteriyor ve dönmek gerek diyerek geziye
baþladýðýmýz istikamette hýzla yürüyor.
Arkasýndan koþarcasýna yetiþmeye çalýþýyoruz.

Sonra aniden fevkalâde harap vaziyetteki yapýlarýn
önünde duruyor.
Ýbn Hacib (kompleksi) Külliyesi önünde olduðumuzu öðreniyoruz. Ýbn Hacib?.. Sapargeldi’nin
kolundan çekiþtiriyorum.
O, -yüksek ferasetiyle- bu el temasýndan ibaret soruya: Kadimi devirlerde, Ürgenç’in altýn yýllarýnda
yaþamýþ böyük bir âlim. Adýna yapýlan türbe, medrese, açýk mescit, mehmanhane ve hankâh ile
bunlarýn çevrelediði avluya giriþ saðlayan taçkapý,
bu kompleksi tamamlanýyor diyerek cevap veriyor.
Rehber bu hýzlý malumattan iþi uzatmamasý gerektiði intibaý edinmiþ olmalý ki gülümseyerek, özet ve
süratli açýklamalarla heyetimizi adeta arkasýndan
sürüklüyor.
Anlatýmýnýn hýzýndan dolayý Türkmen aðzýný takip
etmek oldukça güçleþiyor ve rehberlik hizmetinin
bu kýsmýndan yeterince istifade edemiyoruz.
Telaþla bir-kaç fotoðraf çekebiliyorum ancak.
Dönüþ ikazý ile otomobillere yöneliyoruz.

Nizamiye diye tavsif ettiðim türbelerin arasýnda;
geri dönüp, güzelliðin artýk gülemediði, çoktan
bitmiþ gitmiþ bir dünyaya tekrar, ama biraz da ibret ve üzüntü ile bakýyorum…
Ölümün zalim ve yokluk kokan soluðu, garip bir
þekilde türbe denen bu yerlerde hayatýn mahbesinde varlýk iddiasýna dönüþmüþ adeta.
Soyumuzun genellikle talihsiz hatýralarýnýn aðýrlýðý
ile ezel takviminden kopuvermiþ, baþýboþ serseri
bir zaman, emanetini, sürünme tabýnda da olsa
hâlâ yaþatýyordu.
Üzüntüm ise, þu caným medeniyet resminin, ayni
zamanda hayata ve eþyaya en yüksek seviyede þekil veren iradeye ait bir zaaf levhasý olarak da þekillenmesindendi… Orta Asya adeta soyumuzun,
ruh kalýbýnda tecessüm ettirerek, medeniyet heykelleri halinde kurup, terk ettiði þehirlerin hurdalýðý gibi…
Þu ya da bu sebeple direnç gösteremeyip çekilmemiz gereken hallerde söküp taþýyamadýðýmýz
için terk etme kolaycýlýðýný seçmiþiz.
Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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Dahasý iptidai kýr þartlarýný yeniden benimseyerek
daha kolay ve basit olan göçerlik tabýna teslim olmuþuz.
Evini yarým saat içinde tekmil kurup, yine ayný sürede toplama pratiðine dayalý hayat tarzý, mizacýmýzýn ayrýlmaz deruni vasfý olmuþ.
Etrafýmýzdaki abidelere, bu ölümünde –yahut asýrlar sürem can çekiþmesinde- bile hayat soluðu taþýyan güzel þehre daha þimdiden hasret duyarak
–çaresiz- ayrýlýyoruz.
Köhne Ürgenç’in modern tarzdaki teze yerleþim
yeri, tarihi olanýn hemen-hemen bitiþiðinde yer alýyor. Mahalli yönetim bizim için mükellef bir ziyafet
hazýrlamýþ. Yemekten sonra halý atölyelerini gezdiriyorlar. Bunlardan bir kýsmý el dokumasý, bir kýsmý
da makine dokumasý halýlar üreten tezgâhlara ayrýlmýþtý. O caným Türkmen halýsý makineye ne kadar zýttý.
Ama yine de halý bu küçük yerleþim yerinin bir
üretim iddiasýydý.

Bu küçük þehrin gözbebeði haline gelen Türk Koleji’ni ziyarete gidiyoruz. Hayýrhah bir cemaatin cihanþümul organizasyonu olarak tebarüz eden bir
eðitim hareketinin gittiðimiz her Orta Asya þehrinde etkilendiðimiz þaþýrtýcý manzarasý ile burada da
karþýlaþýyoruz.
***
Otelde oda arkadaþým Ahmet Kot’u, baþýný yastýða
koyar koymaz uyuyabilme kabiliyetinden ötürü kýskançlýkla seyrederken, mazi hatýralarýnýn, taþýn,
topraðýn ve nesillerin hülyalarýna þahit olmanýn ruh
kamaþmasý uyku duvarýný yýkýyor.
Yatak takýmlarýmýn hemen hepsi ile ayrý-ayrý boðuþma halinde uyumaya gayret sonuçsuz kalýyor.
Ani bir kararla fýrlayýp sokaklarýn aguþunda rahatlamaya çalýþýyorum.
Yazýn boðucu sýcaðýna raðmen sokaklarýn ýssýzlýðý
üþüme hissiyle ürpertiyor. Amaçsýz, þuursuz bir insiyak ile meçhul bir istikamette yürüyorum.
Orta Asya þehirlerinde geceler hep hayatýn sükûtu
ile dikkat çeker.
Nerdeyse akþamla birlikte baþlar gece.
Ýnsansýz sokaklara düþen ev gölgelerinin aðýrlýðý
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altýnda hissizleþen vücudumu sürükleyen, eski ve
býrakýlmýþ þeylerden ruhuma akseden hülya ile
adýmladýðým kaldýrýmlarýn solo sedasý birden güçlenip, koral bir ritme dönüþüyor.
Solda, kaldýrýmdan yola düþen müteharrik gölge leri fark edince kala-kalýyorum. Arkamdaki ayak
sesleri ensemde sükût ediyor… Dönüyorum, iki
üniformalý genç… Biri bana gülümserken diðeri
bön-bön bakýyor. Kim olduðumu ve nereye gittiðimi soruyorlar. Heyecan ve ürkeklikle sualin Rusça
olduðunu dahi kavrayamadan cevap veriyorum.
Vermeye çalýþtýðým anlayabilmeleri imkânsýz cevaba, sadece güleç olaný tepki veriyor.
Nezaketle omuzuma dokunarak Özbekçe, ekem
merhamet, tün sizge hayýr kýlmaydý diyor. Ve gel diðim istikamette yürümemi saðlýyor.
Yanýmda edep ve incelikle yürürken Türkiye’de de
Özbek var mý diye soruyor. “Özbekistan’dakinin iki
misli kadar” diye cevap veriyorum. Þaþýrýyor, kafasýný defalarca iki yana sallayarak heyecanla “ Türkiye cüda kette memleket” diyor. Keyifle gülümsüyorum.

Rus olduðunu anladýðým diðer polis; devriye arkadaþýyla aramda çeyrek saatlik mesafede geliþen
ahbaplýktan dolayý bizim bir adým arkamýzdan, karanlýða raðmen yüzünde dalga-dalga yer deðiþti ren tecessüs ve endiþe gölgeleri ile tedirgin bir
halde yürüyor.
Otele vardýðýmýzda, yolun uzunluðu karþýsýnda ‘bu
adamlarý Allah gönderdi, her halde dönüþ yolunu
bulamazdým’ diye düþünüyor ve ürperiyorum.
***
Sabah Ahmet’in uykucu ithamýyla uyanýyorum.
Hazýrlanýp aþaðý indiðimde Sapargeldi, avtobüse
binelim yola çýkmalý diyor.
Arabada Mehmet Doðan’ýn bekletme mutadýma
tepki göstereceðini beklerken, yaa… yine aç kaldýn þeklindeki takýlmasýna herkes gülüyor. Ben
de rahat bir nefes alýyorum.
Bugün önceki yýllarda sürprizleriyle adeta hakiki birer keþif olan Özbekistan seyahatlerinde,
gitme imkâný bulamadýðýmýz için hayýflandýðýmýz bir þehre, Harezm’in masal payitahtýna
doðru yol alacaðýz.
Hive’ye gidiyoruz.

79

Prof. Dr. Mirzatay Coldasbekov
ÖZGEÇMÝÞ

1937 yýlýnda Kazakistan’da Jambýl vilayetinde
dünyaya geldi. 1960 yýlýnda Kazak Devlet Üniver sitesi’nin Filoloji Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra Kazak Edebiyatý Bölümünde 1974 yýlýna kadar sýrasýyla Asistan ve Öðretim Görevlisi olarak
çalýþtý. 1967 yýlýnda Orhun Kitabeleri konusunda
Doktorasýný verdi. Savunmasýyla ilgili hakkýnda soruþturma açýlarak, Türkçülükle, milliyetçilikle suçlandý. Ancak, ortaya koyduðu eserler ilim çevreleri, özellikle tanýnmýþ Türkologlar tarafýndan ciddi
destek görünce, 1974 yýlýnda Fakülte Dekaný olarak atandý. 1977-1987 yýllarý arasýnda Taldýkorgan Pedagojik Enstitüsü’nde Rektör olarak görev
yaptý. 1987-1988 yýlýnda Kazakistan Millî Eðitim
Bakaný, 1988-1990 yýllarý arasýnda Kazakistan’da
“Ýdeolojiden Sorumlu Devlet Sekreteri” olarak vazife aldý. Bu görevde iken önemli kararlar alarak,
Nevruz gibi millî bayramlarýn kutlanmasýna, “kýzýl
terör kurbanlarýnýn” tekrar aklanmasýna ve onlarýn
eserlerinin yeniden basýlmasýna, milli kimliðin
canlanmasýna vesile oldu. 1990-1991 yýlýnda Ka zakistan Cumhurbaþkanlýðý Þurasý üyesi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sekreteri gibi mevkilerde
bulundu ve Kazakistan’ýn baðýmsýzlýða kavuþmasý-

na büyük katkýlar yaptý. 1991-1993 yýllarý arasýnda Kazakistan Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýsý
olarak görev aldý. Baðýmsýz Kazakistan’ýn iç ve dýþ
politikasýnýn belirlenmesine, Kazak dilinin devlet
dili olmasýna, Kazak Kurultayýnýn yapýlmasýna ve
benzeri bazý önemli devlet iþlerine önayak oldu.
Kazakistan ile Türkiye arasýndaki iliþkilerin kuvvet
kazanmasýna önem verdi. 1993-1996 yýllarýnda
Kazakistan’ýn Ýran Ýslam Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçisi, 1997 yýlýnda Kazakistan Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý ve Diplomasi Akademisi
Rektörü olarak atandý. 2000 yýlýnda Avrasya Millî
Üniversitesi’nin Rektörü oldu. 2004-2006 yýllar
arasýnda Avrasya Araþtýrmalarý Millî Merkezinin
Baþkaný olarak görev yaptý. 2006 yýlýndan itibaren
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaþkanlýðý Kültür
Merkezi’nin Baþkanýdýr.
Coldasbekov, “Asýl Arnalar”, “Toksan Tolgau”,
“Cüz Cýl Cýrlagan cürek”, “El Tagdýrý – Er Tagdýrý”, “Þýn Men Þýnýrau”, “Kozý Körpeþ – Bayan Sulu”, “Eltutka”, “Bayterek”, “Orhun Eskertkiþterinin
Tolýk Atlasý” gibi birçok eseri var. “Cambýl’ýn Castýk Þagý” filminin, “Ulbike” piyesinin yazarýdýr.
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Dr. Baymirza Hayit ve
Türkistan Tarihi Üzerine Bazý Düþünceler
Prof. Dr. Mirzatay COLDASBEKOV/Aktaran Doç. Dr. Darhan Hýdýraliyev

Çok Deðerli Soydaþlarým!
Kýymetli Kardeþlerim!

Kazak halkýnda “Ölü razý
olmadýkça hayatta olanýn
rýzký artmaz” anlamýna ge len bir atasözü var; rahmetli Dr. Baymirza Hayit’ýn
anýsýna tertip ettiðiniz bu
konferanstan ötürü sizi kutlarým, niyetleriniz hüsn-ü
kabul görsün.

Türk Milleti, Türk Dünyasý
þimdi uyandý. Türk evladýnýn gözü de, kalbi de
açýldý. Azatlýk kutlu, hayýrlý olsun. Tanrý Türk dünyasýný çepeçevre saran
ejderhadan korusun. Atasý bir, anasý bir Türk halklarý arasýna nifak tohum larý dikenler az deðil. Allah birlik versin. Bölünmeden, birbirimize yakýn
olalým. Büyük Türkistan
için en evvela birlik ve
beraberlik lazým” demiþ
idi. Türkistan’ýn, Türk
dünyasýnýn geleceðiyle
ilgili büyük ve anlamlý
sözler söylemiþti.

Ben Dr. Baymirza Hayit’ý
ilk defa 1994 yýlýnda gör müþtüm. O yýllarda ben
Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ýran Büyükelçisi olaBaymirza Hayit
rak görev yapýyordum.
Türkistan tarihinin yaþayan en büyük mütehassýsýDr. Baymirza Hayit’in avuç içi kadar küçücük
ný görmek için, özel olarak Köln þehrine gittim. O
evinde Türkistan’ýn kokusu vardý. Evinin baþközaman biz onunla; Mustafa Çokay ve Türkistan’ýn
þesinde Mustafa Çokay’ýn, 1937 yýlýnda çekilsancýlý kaderi ile muhteþem, muazzam tarihi hak - miþ fotoðrafý asýlý duruyordu. Kütüphanesini gekýnda uzun uzun konuþtuk. Yabancý bir ülkede
zerken Mustafa Çokay tarafýndan yayýnlanan
her þeyi içine atarak derdini kimseye dökemeyen
“Yaþ Türkistan” dergisinin tam koleksiyonuna
Baymirza aðabey hasret giderdi, çok samimi ve
gözüm iliþti. Ev sahibinden izin alarak fotokopi
içten konuþtu. Türkistan hakkýnda konuþulduðu,
yaptýrdým. Bu Mustafa Çokay’ýn kendi vatanýna
Mustafa Çokay hakkýnda hatýralarýný anlattýðý zailk miraslarý oldu.
man, heyecan ve duygu yoðunluðundan aðlýyordu, burnu kanýyordu. Tüm hayatýný Türkistan için
Daha sonra bu duygu ve düþüncelerimi kaðýda
sarf eden kýymetli aðabeyi dinlerken benim de
döktüm ve o yazý 1995 yýlýnda “Egemen Kazakisburnumun kemikleri sýzlýyordu. O sözünün sotan” gazetesinde yayýnlandý. Ankara’da yaþayan
nunda:
Meryem Kýrýmlý adlý kardeþimiz onu Türkçe’ye aktararak 1997 yýlýnda “Türk Kültürü” dergisinde
“Biz Türkistan için savaþtýk. Elimizden geleni yap - yayýnlatmýþ.
týk. Acý olsa da, büyük milletimiz hakkýnda gerçekleri dile getirdik, baþýmýza gelen zorluklarý anBaymirza aðabeyle aradaki irtibat bundan sonra
lattýk. Sovyet devrinde dýþarýyla baðlantý yoktu,
da kopmadý. Ben kendi vatanýndan çýkartýlan,
eserlerimiz dýþarýda tanýnmadý, kardeþlerin birbi - üvey evlat muamelesini gören ve kalbinde silinriyle irtibat kurarak kaynaþmasýna imkan yoktu.
meyecek yara oluþan kýymetli aðabeyin gönlünü
Kardeþ Kalemler Þubat 2007

almak için onu Kazakistan’a davet ettim. Davetime
sevinçle icabet eden o, Türkistan’ýn büyük þairi
Abay’ýn 150-inci yýl dönümüne gelerek, þerefli
misafirlerimizden biri oldu. O seyahatte, Kazakistan’ýn aydýnlarý ile tanýnmýþ bilim adamlarý arasýnda Dr. Baymirza Hayit sanki anasýndan yeni doðmuþ gibi sevinç içerisinde dolaþýyordu...

Rahmetli Baymirza Hayit özel araþtýrma merkezini kurarak, Türk Dünyasýnýn tarihi ile Türkistan tarihini yeniden ve tam olarak yazmayý hayal ediyordu. Maalesef, bu mesele hâlâ çözümün bulmuþ deðil. Bizim tarihimiz büyük tarih! Dedelerimiz, ecdadýmýz altýnla yapýlan ak ordanýn içinde,
altýn tahtýn üstünde oturmuþ, cihana hükmetmiþ.
Bindiði atýný dahi altýnlarla donatmýþ. Baki eserlerini saf altýndan yaptýrmýþ. Kazakistan topraðýndaki Skit kurganlarýndan dört “Altýn adamýn” bulunmasý – sözümüzü ispatlayacak nitelikte. “Türk
Dünyasý Araþtýrmalarý Merkezini” kurarak, büyük
bir medeniyet oluþturan, bitmeyecek servet, eskimeyecek kültür býrakan, insanlýðýn geliþmesine
muazzam katkýda bulunan ecdadýmýzýn tarihini –
Türk dünyasýnýn tarihini sistemli ve tam olarak
yazmalýyýz.
Deðerli kardeþlerim!

Bu konferans vesilesiyle sizlerle bazý düþüncelerimi paylaþmak istiyorum. Dünyanýn dört tarafýný
yükselten, dünyaya hükmeden, “devlet-i ebed
müddet” idealini taþýyan, ebedî devlet kurmayý
hayâl eden, Tanrý tarafýndan yaratýlan Türk hakanlarý bengü taþlara kazýyarak: “Yukarýda Gök
Tanrý, aþaðýda yaðýz yer yaratýldýðý zaman, ikisinin arasýnda insanoðlu yaratýlmýþ. Ýnsanoðlunun
üzerine ecdadým Bumin Kaðan, Ýstemi Kaðan
oturmuþ. Türk budunun böyle oluþturmuþ, ona
sahip olmuþ. Dünyanýn dört yaný onlara boyun
eðmiþ” diyen sözleri hiç silinmeyecek bir þekilde
yazmýþ. Gündüz dinlenmemiþ, gece uyumamýþ,
topraðýný geniþletmiþ, aç olaný yedirmiþ, çýplak
olaný giyindirmiþ, az olaný çoðaltmýþ, hepsini huzur içinde idare etmiþ. Baþý olaný eðdirmiþ, dizi
olaný çöktürmüþ, kudretli, ihtiþamlý imparatorluk lar kurmuþ, yer yüzüne adalet getirmiþ. Bilgili,
büyük Türk hakanlarý vefat ettiði zaman dostu deðil, düþmaný bile aðlayarak, göz yaþlarýný tutamamýþ, taziyelerde bulunmuþ.

Ebedî devlet kurmak için tüm hayatýný sarf eden,
devrinin büyük imparatorluðu – Türk devletini ku rarak, geleceðe bu kadar büyük topraðý, bitmez,

81

tükenmez serveti býrakan Bumin, Ýstemi, Kutluð,
Bilge kaðanlar da, bilge Tonukök de, kahraman
Külteðin de – hepsi bizim ecdâdýmýzdýr. Eski Türk
bilgeleri sahip olan toprak da, devlet de, servet
de, oluþan kültür ve destur da, duygu ve düþünce de hepimize ortak miras. Türkçü þairimiz Maðcan’ýn:
Türk’ün oðullarý kendi paylarýný alarak daðýldýðý
zaman,
Baba ocaðý Kazaða kalmadý mý? –

diyerek ifade ettiði gibi, Gök Türklerin de, çok
Türklerin de ata yurdu, dip kazýðý, mekâný – þimdiki kazak bozkýrlarý!
Kaderin cilvesiyle aradaki irtibat kesildi, kardeþlerimizden elde olmadýk sebeplerle uzaklaþtýk,
uzun zamanlar birbirimizden uzak kaldýk. Biz
Rusya boyunduruðu altýna girdik. Baðýmsýzlýðýna
düþkün Kazak halký son üç asýr zarfýnda sömürgeciliðe karþý 300’den fazla millî ayaklanma yapmýþ.
Bu dönemde biz millî kimliðimizden, ruhumuzdan ayrýldýk. Sömürgecilik siyaset bizi vefâsýzlýða,
hainliðe itti. Tarihimiz ayaklar altýnda kaldý, devlet
kuran hanlarýmýz ile sultanlarýmýzla, devlet kuran
büyüklerimiz ile kahramanlarýmýzla alay ettiler.
Bununla yetinmeyerek, Sovyet döneminde tarihimizi siyasetin oyuncaðý haline getirdiler.
Dünkü Mustafa Çokaylar Büyük Türkistan’ý yeniden inþa etmek için can attýðýnda, onlarýn aklýnda geçmiþ tarihin, þanlý m3azinin hatýralarý vardý.
Onlar uçsuz bucaksýz büyük bozkýrýn üzerinde at
koþturan kahramanlarýn varisleri olduklarýný iyi
kavradýlar. Türkistan’ýn baðýmsýzlýðý, bütünlüðü
için hayatýný fedâ eden büyüklerimizin bir çoðu
Sovyet döneminde yurt dýþýna çýktýlar. Mustafa
Çokay Berlin’de vefat etti. Zeki Velidi Togan, Osman Kocaoðlu Ýstanbul’da meftun. Öz yurdu baðýmsýzlýðýna kavuþmasýna raðmen sevgili vatanýna dönemeyen, bundan dolayý kalbi kýrýk olarak
hayata vedâ eden Baymirza aðabeyin mezarý Almanya’da kaldý.
Tüm Türk evlâdýný birleþtirmeyi arzu eden ve bu
yolda mücâdele veren devlet büyükleri, fikir
adamlarý, Türk Dünyasýnýn kopmayan altýn köprü
olan kahramanlarý, Allah’a hamdolsun, bizde az
deðil. Onlarýn baþýnda hiç þüphesiz büyük önder,
tüm Türk’ün ruhunu bayrak olarak yükselten ulu
Atatürk gelmektedir. “Ne mutlu Türk’üm diyene!”
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diyerek tüm dünyaya haykýran Türk dünyasýnýn
ortak önderi ta 1930’lu yýllarda Sovyetler Birliði’nin diðer imparatorluklar gibi daðýlarak, onun
yerine baðýmsýz Türk Cumhuriyetlerinin ortaya çýkacaðýný müjdelemiþtir. Ortak tarihimiz ile ortak
kültürel miraslarýmýzýn araþtýrýlarak gün yüzüne çýkarýlmasýna ve aradaki kardeþlik baðlarýnýn kopmadan devam etmesine gayret sarf etmiþ. Ancak
büyük Atatürk’ün geleceðe emânet ettiði vasiyetini, mateessüf, biz hâlâ yerine getirebilmiþ deðiliz.

Atatürk’ün dediði gibi oldu. Tanrý bize tarihi sürgünden sað salim kurtularak azatlýðý, baðýmsýzlýðý görmeyi nasip etmiþ. Bunun kaderin bir armaðaný olarak da, ecdâdýmýzýn dökülen kanlarý ile
akan göz yaþlarýnýn bir bedeli olarak da algýlamak mümkündür. Bu yolda çok kan döküldü.
Genç yaþta nice delikanlýlar öldürüldü. “Bir ölen
ve bin dirilen” Türk halklarý asýrlarca beklediði
baðýmsýzlýða ve beraberliðe kavuþtuðu zaman
Büyük Türkistan’daki Türk devletlerini ilk tanýyan
Türkiye Cumhuriyeti idi.

Kazakistan Cumhuriyeti’nin ilk resmi delegasyonunun baþýnda bulunarak Türkiye’ye geldiðimiz
ve burada Kazakistan ile ilgili kültürel etkinlikler
yaptýðýmýz günleri dün gibi hatýrlýyorum. O dö nemde Sovyetler Birliði daðýlmak üzere, buzlarýn
erimesiyle, baðýmsýzlýkla ilgili ilk belirtiler ortaya
çýkmaya baþlamýþtý. Resmi delegeler arasýnda
birkaç bakan ve tanýnmýþ yazarlar ile sanatçýlar
var, toplam 140 kiþi özel uçakla 1991 yýlýnda Türkiye’ye gelmiþtik. Ayaklarýmýzýn altýna halýlar sererek, Türk kardeþler bizi baðrýna bastý. Kökü, soyu, aslý bir Türk evladýnýn uzun ayrýlýktan sonra,
asýrlardan beri ilk kavuþmasý idi bu. Çok heyecanlandýk. “Korku ile sevinç benzer duygulardýr”
diyorlar, özlemle kucaklaþarak birbirine sarmaþ
dolaþ, gözlerden yaþlar boþalýyordu.

- Biz o tarafta, siz bu tarafta bu kavuþmayý bin yýl
bekledik, kavuþma hayýrlý olsun! – diye baþlayan
sözlerim ertesi günü Türkiye gazetelerinde man þet olmuþtu.
O sefer ben beþ bakanla, Baþbakan Süleyman Demirel ile, onun yardýmcýsý Erdal Ýnö nü ile ve sonunda Cumhurbaþkaný Turgut
Özal ile görüþtüm.

Turgut Özal aðabeyle yaklaþýk iki saat görüþtük.
Asil ve Türkçü idi, Mustafa Kemal Atatürk’ten son ra Türk dünyasýnýn ulu önderi idi. Biz onu öyle bi Kardeþ Kalemler Þubat 2007

liriz. Türkiye’yi Avrupa’ya alay olmaktan kurtaran
ve onu güçlü devletlerin yanýna katan da Turgut
aðabey idi. Þefkât yüklü idi. Türk Dünyasýný bir leþtirmeyi arzu ediyordu. Konuþma sýrasýnda yerinden kalkarak, çalýþma masasýnýn üzerinde asýlý duran haritadaki Türk devletlerini eliyle göste rerek: “Ýþte biz bu kadar büyük devletiz, gelecekte daha da büyük olacaðýz” diyerek güldüðü zaman küçük ve saðlam vücudu hareket ederek,
sanki yer yerinden oynuyor gibiydi.
Ben Turgut Özal’la Almatý’da da, Türkiye’de birkaç kez görüþtüm. Asil aðabeyin düþünceli simasý, cana yakýn tavrý, kalbinin sâfiyeti benim hatýramda hâlâ tazeliðini korumaktadýr.

Allah’a þükürler olsun ki, o zamandan beri Türkiye ile Kazakistan arasýndaki kardeþlik iliþkileri gün
geçtikçe artarak devam etmektedir. Türkistan
þehrinde Uluslararasý Kazak-Türk Üniversitesi
açýldý, orada tüm Türk dünyasýnýn evlatlarý eðitim
almaktadýrlar. 1992 yýlýnýn sonbaharýnda Türk
Cumhuriyetleri Devlet Baþkanlarý ilk defa Ankara’da buluþtuðu zaman bu üniversitenin açýlma
kararý alýndý ve anlaþma metnine Türkiye Cumhuriyeti Dýþ Ýþleri Bakaný Hikmet Çetin Beyefendi ile
birlikte Kazakistan Cumhuriyeti tarafýndan biz imza atmýþtýk. Açýlýþýnda böylece benim de katkým
olan üniversitenin bu günlerde büyük bir eðitim
kurumuna dönüþtüðünü görerek seviniyorum.

Baþbakan Yardýmcýsý olarak görev yaptýðým yýllarda “Zaman” gazetesinin Kazakistan’da açýlmasýna
vesile oldum. Genç Cumhuriyetimize gelecek
kadrolarý hazýrlamak için Türkiye’ye ilk defa 2000
öðrenci gönderdik. Bununla birlikte, Kazak-Türk
Ýþadamlarý Konseyinde Kazakistan tarafýndan
baþkanlýk yaparak, iki kardeþ ülke arasýndaki
baðlarýn kuvvet kazanmasýna katkýda bulunduk.
Deðerli Kardeþlerim!

Türkistan’da baðýmsýzlýðýný kazanan Türk devletleri Size bakmaktadýrlar! Onlar size bakarak bü yüyecek. Çünkü sen hepimizden önce oluþarak,
devlet kurdun! Sen Sýrderya’dan göç ederek, büyük imparatorluk kuran büyük Selçuklu’nun evlâdýsýn! Soyunu unutmayan, kökünden kopmayan,
tarihi ayaklar altýnda kalmayan Türk’sün sen! Senin þanlý tarihini, muhteþem mâzini tüm dünya biliyor! Zamanla büyük imparatorluða dönüþerek
üç kýtada altý asýr boyunca saltanat süren Osmanlý’nýn devamýsýn! Hoca Ahmet Yesevî mirasýný, Yu-

nus Emre’nin dilini koruyan, muhafaza eden devletsin! Senin kahraman oðullarýn Konstantinopol’u dize getirmiþ, koca Roma’yý yerinden oynatmýþtýr. Sen Gök Türklerin bayraðýný elinden dü þürmeyerek, Balkanlarý huzur içinde idare ettin,
Avrupa seni titreyerek korkuyla anar olmuþtu.
Anadolu topraðýný anavatan yaparak, onu Türk ili
– Türkiye diye adlandýrdýn. Sen hiçbir zaman sömürge olmadýn. Sömürge altýnda inlemedin. Hiç
kimseye köle olmadýn, hor olmadýn! Atatürk Türk
Dünyasýnýn geleceðini sana emanet etti. Biz orada kan kustuðumuz, irin yuttuðumuz zaman sen,
Türkistan’ýn þerefli oðullarýna, Alaþ önderlerine
kucak açtýn. Mustafa Çokay, Zeki Velidî Togan,
Baymirza Hayit senin kucaðýnda büyüdü. Orta
Asya’daki Türk halklarý baðýmsýzlýklarýna kavuþtuðu zaman da ilk olarak sen onlarýn imdâdýna yetiþtin, kardeþ olarak tanýdýn!
Kardeþ Türk halklarý sizleri kendi büyükleri olarak
görüyor. Onun için sizlerin tarih karþýsýnda, Türk
Dünyasý karþýsýnda sorumluluklarýnýz çok büyük.
Türkiye’nin vatandaþlarýnýn bunu derinden hissetmeleri gerekiyor. Televizyonlardan Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ndeki bitmez tükenmez kavgalarý
seyrederken hüzünlendiðimi, kalbimin aðrýdýðýný
sizlerden gizleyemiyorum. Bazen hiçbir deðeri
olmayan þeyleri, þov’a dönüþtürdüðünüzü görerek þaþýrýyorum. Düðme kadar küçük þeyi deve kadar büyüterek, kavga etmekten hiç kimse kazançlý çýkmayacak. Türk oðlu Türk’e bu yakýþmýyor.
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mýzý, temiz kalpliliðimizi çok kullanmýþtýr. Suistimâl etmiþtir. Ötekilerden dayak yediysek, horlandýysak, iþte bu saflýðýmýzdan, herkese güvendiðimizden ve kendi aramýzda birlik olmadýðýndandýr. Bunun çok çarpýcý misalini, biz Gök Türkler
zamanýndaki Orhun Kitabelerinden okuyoruz:

- Hey, Türk’ün beyleri, halký! Sizler taht kavgasýna
tutuþtunuz, kendi aralarýnýzda birlik, beraberlik
yok! Baba ile oðlun anlaþmazlýðýndan, beyleri ile
budunu bir birine düþman olduðundan, düþman
sözüne inandýðýndan hakanýný ve devletini kaybettin. Her yere daðýldýn. Bazen ileri gittin, bazen
geri geldin, gittiðin yerde ne buldun? Bey oðullarýn köle oldu, pâk kýzlarýn cariye oldu. Kanýn su
gibi aktý, kemiklerin dað gibi yýðýldý. Türk beyleri,
halký, yaptýðýndan dolayý piþmanlýk duy! – diye
yazýlmýþtýr Kültekin yazýtlarýnda.
Kemikleri sýzlatan bu sözleri ebediyen silinmesin
diye kalbinden akan kanýyla, gözünden akan yaþýyla bizim babalarýmýz taþa yazmýþtýr. Bilge kaðan vefat ettiði zaman birlik ve beraberliðin simgesi olsun diyerek “Altý Alaþ” halký ant içerek, kitabeye kendi damgalarýný kazýmýþtýr. Ýþte o ant,
emanet, birlik ve beraberlik düþüncesi Türk ulusuna bugün de çok lazýmdýr. Geçmiþten ibret almalýyýz. Darý gibi daðýlmýþ Türk Dünyasý güç biriktirecek, birbirine arka çýkacak vakit geldi, kardeþlerim!

Biz akýlla hareket eden milletiz. Akýlla hareket
edersek, yolumuzdan þaþmayýz. Biz büyüðe, aðabey; küçüðe, kardeþ diyen milletiz. Akýl biriktirerek, isabetli kararlara boyun eðerek, devlet büyüklerinin sözlerini dinlemeliyiz. “Birlik olmadan
rýzk olmaz” diyen atalarýmýzdan kalan güzel bir
deyim var. Geçmiþten ders almalýyýz. Birbirimize
sahip çýkmazsak, bize kimse sahip çýkmayacak.

Kardeþler arasýnda birlik kaybolursa, halk arasýnda da huzur kalmaz. Biz birbirimizi yakýndan tanýyarak, bir anadan doðan kardeþler gibi samimi
duygularla anlaþmalýyýz. Gidiþ geliþ artmalýdýr.
Allah’a þükürler olsun ki, þu anda Kazakistan’ýn
sosyoekonomik gücü arttý, deðil kendi vatandaþlarýna, baþkalarýna da iþ verebilecek seviyeye
geldi. Bize sokak gezginleri deðil, bilgili, görgülü uzmanlar lazým. Ýki devlet arasýnda köprü olabilecek simalara ihtiyacýmýz var.

Türk’ün Türk’ten baþka dostu yoktur. Bizi provoke
ederek, nifak tohumlarýný ekerek aramýzý bozmak
isteyenler çoktur. Tarihe baktýðýmýz zaman düþ manlarýmýz bizim alçakgönüllülüðümüzü, saflýðý -

Gökbörü’nün evlatlarý çoðalsýn! Tanrý hepimizi
korusun.

Türk evladý arasýndan þimdi Nursultan Nazarbayev öne sýyrýldý. Þu anda Türk dünyasýnda onun
benzeri yoktur. Onun için onu hepimiz desteklemeliyiz.

Ben tüccar deðilim. Hayatým boyunca ilim, bilim,
irfan yolunda ilerleyen birisiyim. Türk Dünyasýnýn
birliðini, Türk evladýnýn beraberliðini, kardeþliðini, aradaki iliþkilerin giderek artmasýný, iki devlet
arasýna nifak tohumunun düþmemesini can-ý gönülden arzulayan kiþilerden birisiyim.
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Doç. Dr. Abdulvahap Kara

Mustafa Çokay’ýn baðýmsýzlýk
Mücadelesi ve Fransa
DOÇ. DR. ABDULVAHAP KARA

Modern Kazak tarihinin en önemli simalarýndan
biri sayýlan Mustafa Çokay, Paris’in Nogent-surMarne semtinde, 1923-1941 yýllarý arasýnda 18
yýl yaþadý. Çokay’ýn Fransa’ya geliþ tarihi 1921 yýlýnýn yaz mevsimidir. Baþlangýçta Paris’in merke zinde yaþadý. Ama sonra Nogent’a geldi. Çünkü
o sýrada burada önemli bir yazar, aydýn ve elit kesim yaþamaktaydý. Mayýs 2000’de Paris’te yaptýðýmýz araþtýrmalarýmýzda Çokay’ýn Nogent’da kal dýðý adresleri de tespit etmiþtik. Bizim o sýralarda ki araþtýrmalarýmýza Mustafa Çokay Fransýz-Kazak
Dostluk Derneði’nin kurucusu ve Baþkaný Sayýn
Yaþar Dinç çok destek vermiþti. Kendilerine hu zurlarýnýzda bir daha teþekkür ediyorum.
Dinç ile birlikte Nogent’a gelmiþ ve Doðu Dilleri
ve Medeniyetleri Enstitüsündeki Mustafa Çokay
arþivinde tespit ettiðimiz adresleri dolaþmýþtýk.
Kardeþ Kalemler Þubat 2007

Nogent Belediyesinin arþiv kayýtlarýný birlikte in celeyerek, Mustafa Çokay’ýn Nogent’daki adreslerdeki kalýþ sürelerini de belirlemiþtik. Bu tespitlerimize göre, Çokay þu adreslerde yaþamýþtý :
1. 16 Rue Bauyn de Perreuse (1923-1930)
2. 48 Bis Rue Parmentier (1930 – 1933)

3. 7 Square de la Fontain (1933-1969) Bu son evde, tabii Çokay 1941’de öldüðü için 1969’a kadar eþi Maria yaþadý.

Ben bu tespitleri yaptýktan sonra, kýsa bir araþtýrma daha yaptým. Acaba Kazak tarihinin bu çok
önemli simasýný Nogent’da kimse biliyor muydu?
Öncelikle Çokay’ýn yaþadýðý evlerdeki þimdiki sakinlerine sorduk. Maalesef kimse bilmiyordu.
Sonra Nogent Belediyesi’ndeki bazý memurlara

sorduk. Orada da bilen yoktu. Kýsacasý, Mustafa
Çokay gibi büyük bir tarihi þahsiyet 20 yýl kadar
yaþadýðý yerde bilinmiyordu. Unutulmuþtu. Bu da
normaldir. Çünkü, aradan 60 yýl kadar uzun bir
zaman geçmiþti.

Bu, bizde Çokay anýsýna bir anýt dikilmesinin,
onun Nogent’da tanýnmasýna vesile olacaðý düþüncesini doðurdu. Bu teklifimizi Almatý’ya gittiðimizde, Dünya Kazaklarý Cemiyeti Baþkaný Sayýn
Kaldarbek Naymanbayev’e ilettik. Naymanbayev
bize bu konuda çok pratik bir yol gösterdi : « Siz,
-dedi Naymanbayev-, bu düþüncenizi bir basýn
toplantýsýyla gazetecilere söyleyin. Onlar yazsýnlar. Sizin bu fikrinizi o zaman Cumhurbaþkaný
Nursultan Nazarbayev baþta olmak üzere tüm Kazakistan yetkilileri okuyacaktýr. Eðer, fikriniz uygun görülürse, gereken yapýlacaktýr. »

Bu fikri hemen uygulamaya koydum ve bu konudaki düþüncelerim Kazakistan’ýn en önde gelen
gazetesi Egemen Kazakistan’ýn 9 Ocak 2001 tarihli nüshasýnda yayýnlandý. Yaklaþýk dokuz ay
sonra, 18 Ekim 2001 tarihinde Kazakistan Baþbakan Yardýmcýsý Ýymangaliy Tasmagambetov ve Kazakistan Paris Büyükelçisi Ekselanslarý Sayýn Akmaral Arýstanbekova ve Nogent Sur Marne Belediye Baþkaný Sayýn Jacques Martin birlikte Square de la Fontain sokaðýnýn baþýna Çokay için bir
anýt diktiler.

Biz öyle sanýyoruz ki, Mustafa Çokay gibi bir devlet büyüðünün, tarihi þahsiyetin Nogent’da yaþamýþ olmasý, Nogent’ýn tarihine uluslararasý bir
özellik kazandýrmaktadýr. Ayrýca, bu durum, Nogent’ý Kazakistan’da özel bir konuma yükseltmektedir. Çokay’ýn saðlýðýnda da Nogent özel bir
önem kazanmýþtý. Çokay’ýn evinde hep Türkis tan’ýn baðýmsýzlýðý konuþulurdu. Onun için Pierre
Renaudel ve Joseph Castagne gibi Fransýz dostlarý Çokay’ý görmek için Nogent Sur Marne gide cekleri zaman, « Türkistan’ýn geçici baþkentine »
gideceklerini söylüyorlardý. Yani, Çokay döne minde, Nogent Sur Marne « Türkistan’ýn geçici
baþkenti » ünvanýný kazanmýþtý. Türkistan, yani
Orta Asya baðýmsýzlýðýný kazandýðý zaman No gent Sur Marne’deki geçici baþkent ebedi baþ kentine taþýnacaktý. Ýþte bu yüzden, Nogent, Orta
Asya halklarý için Avrupa’nýn diðer yerleþim birimlerine nazaran, özel bir öneme haizdir.
Þu anda Fransa’da 300-350 kadar Kazak ailesi
yaþamaktadýr. Bunlarýn çoðunluðu Türkiye vatandaþýdýr. Türkiye’den Avrupa’ya yapýlan iþçi
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göçleri sýrasýnda 1960’larýn sonuna doðru Kazak
aileler Fransa’ya, özellikle Paris’e yerleþmeye baþladýlar. Daha sonra Kazakistan’ýn 1991 yýlýnda baðýmsýzlýðýný kazanmasýndan sonra, Kazakistan’dan diplomat, tüccar, ilim adamlarý ve diðer
mesleklerden insanlar da Fransa’ya geldiler. Ýþte
bu açýdan, yani Kazaklarýn Fransa’ya göç tarihi
açýsýndan baktýðýmýzda, tarihte Fransa’ya ilk yerleþen Kazak’ýn da Mustafa Çokay olduðunu görürüz. Daha 1921’de Fransa’ya gelerek yerleþmiþtir.

Mustafa Çokay vataný Bolþeviklerin hakimiyetine
geçtikten sonra, zor günlerinde gelip yerleþtiði
Fransa’yý vataný olarak gördü. O dönemde, Sovyet Rusya’dan bir çok mülteci Fransa’da yaþamaktaydý. 1917 Ekim Devrimi’nde Bolþeviklerin Rusya’da hakimiyeti ellerine almasýndan sonra, bir
çok Rus demokrat aydýný Batý’ya iltica etmiþlerdi.
Bunlar arasýnda Rusya’da Baþbakanlýk yapmýþ
olan Aleksandr Kerensky, Bakanlýk yapmýþ olan
Paul Milyukov gibi önemli devlet adamlarý ve aydýnlar da vardý. Rusya mültecilerinin sayýsý yüzbinleri aþýyordu. Bunlarýn Paris’te « Dni » ve « Pos ledniya Novosti » gibi Rusça yayýnlanan yayýn organlarý da vardý.
II. Dünya Savaþý patlak verdiðinde, tüm Rusya
mültecileri Fransa’yý terk etmeye baþladýlar. Herkes Nazi iþgalinden korkuyordu. Akýn akýn ABD’ye
göç ediyorlardý. Arkadaþlarý Çokay’a da Fransa’yý
terk ederek ABD’ye göç etmeyi teklif ettiler. Ancak, Çokay kabul etmedi. « Ben, -dedi Çokay-,
Fransa’yý vataným olarak kabul ediyorum. Beni zor
günlerimde kabul etti. O yüzden zor gününde
Fransa’yý terk etmeyeceðim. Fransýz halkýyla birlikte tüm zorluklara katlanacaðým. » Böylece Çokay Fransa’da kaldý. Çünkü, onun kalbinde Fransa’nýn özel bir yeri vardý. Fransa onun için özgürlükler, eþitlikler ve kardeþlikler ülkesiydi.
7 Ocak 1890’da Kazakistan’ýn Kýzýlorda þehrine
baðlý Narþoký köyünde dünyaya gelen Mustafa
Çokay Petersburg üniversitesinde hukuk tahsili
yaptý. Petersburg’ta öðrencilik yýllarýnda siyasi
çevrelerle yakýn irtibatta oldu. Dönemin Kazak
aydýnlarý Alikhan Bökeyhanov, Mir Yakup Duvlatov ve Ahmet Baytursunov politikaya yetenekli
gördükleri genç Çokay’ý her zaman desteklediler.
Çokay, Rusya Devlet Dumasý’nda Müslüman
Fraksiyonunda Büro görevlisi olarak hizmet etti.
Kazak ve diðer Orta Asya Türk halklarýnýn problemlerinin Rusya Dumasý’na taþýnmasýnda önemli rol oynadý. Müslüman milletvekillerinin bu konularla ilgili Rusça rapor ve konuþmalarýnýn hazýrlanmasýna yardýmcý oldu.

Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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1917 Þubat ihtilaliyle Rusya’da Çarlýk yönetiminin
son bulmasýyla, Rusya’nýn demokrat politikacýlarýyla Rusya’nýn yeniden yapýlanmasý çalýþmalarýna katýldý. Özellikle Orta Asya’da özerk cumhuriyetlerin kurma faaliyetlerinde önemli roller üstlendi. Orenburg’taki Kazak Alaþ Orda Hüküme ti’nde önemli bir isim haline gelirken, Hokand’da
Türkistan Muhtariyeti’nin çalýþmalarýna etkin bir
biçimde katýldý. Hatta Türkistan Muhtariyeti’nin
Baþbakaný görevini de yürüttü. Ancak, Lenin’in
önderliðindeki Bolþevik Hükümeti, Orta Asya mil li demokratik özerk cumhuriyetlerin ortaya çýkma sýna izin vermedi. Þubat 1918 üstün Bolþevik kuvvetleri Türkistan Muhtariyeti’ni ve Kazak Alaþ Hükümetleri’ni daðýttý. Bundan sonra, Mustafa Çokay üç yýl kadar Rusya içlerinde demokrat Rus ay dýn ve politikacýlarýyla birlikte Bolþevik Hükümeti’ne karþý mücadele etti. Ancak, bu mücadele
baþarýsýz olunca, demokrat Rus aydýnlarýyla birlikte Fransa’ya geçmek zorunda kaldý.
Fransa’da artýk Çokay bir devlet adamýndan ziyade bir fikir adamýdýr. Her platformda Bolþeviklerin
anti demokratik bir hükümet olduðunu ve ülkesinin baðýmsýz bir devlet olmasýný savundu. Bunun
için iki önemli teþkilatla birlikte çalýþtý. Bunlardan
biri Promethee Birliði’dir. Burada Ukrayn, Gürcü,
Belorus, Azerbaycan, Tatar, Özbek, Baþkurt gibi
Sovyet mahkumu milletlerin aydýnlarýyla güç birliði yaptý. Teþkilatýn Paris’te yayýnlanan organý
Prometheè dergisinde Çokay’ýn Fransýzca makaleleri sýklýkla yayýnlandý. Ýkinci teþkilat Türkistan
Milli Birliði’dir. Bu teþkilat da Orta Asya Halklarýnýn aydýnlarýný bir çatý altýnda toplamaya çalýþtý.
Bu teþkilatýn yayýn organý « Yaþ Türkistan » 19291939 yýllarý arasýnda 117 sayý Berlin’de Türkçe
yayýnlandý. Çokay’ýn bundan baþka üç kitabý yayýnlamýþtýr.
1.Chez Les Soviets en Asie Centrale, Paris 1928.

2.Turkestan pod Vlast’yu Sovetov (K Kharakteristika Diktaturý Proletariata), Paris, 1935.

3.1917’nci Yýl Hatýra Parçalarý, Yaþ Türkistan Neþ riyatý, Paris-Berlin, 1937.

Mustafa Çokay’ýn ülkesinin baðýmsýzlýðý yolundaki mücadelesi, Hitler’in yönetimindeki Alman ya’nýn saldýrýlarý sonucunda ortaya çýkan II. Dünya Savaþý sebebiyle durdu. Arkadaþlarýnýn çoðu
Fransa’yý terk etmiþti. Alman kuvvetleri de çok
geçmeden, 14 Haziran 1940’ta Fransa’yý da iþgal
etmiþti. Mustafa Çokay yalnýzdý. Günleri evde
Kardeþ Kalemler Þubat 2007

radyodan savaþýn geliþmelerini takip ederek veya
kütüphanede tarih kitaplarý okuyarak geçiyordu.

Bir yýl sonra, Hitler, Haziran 1941’de Sovyetler
Birliði’ne karþý savaþ açtýðý gün, Çokay’ýn Nogent
Sur Marne’de Square de la Fontain adresindeki
evindeki sakin günleri de son buldu. Bir grup Nazi askeri eve gelerek Çokay’ý tutuklayarak önce
Compiegne-Royallieu kampýna aldýlar. Burada
15 gün kadar kaldýktan sonra, Berlin’e götürdüler. Naziler, güçlü bir antisovyet olan Çokay’dan
Sovyet Ordusu’nun gücü hakkýnda bilgi istediler.
Fakat, Çokay onlara bilgi vermeyi reddetti. Sovyet
Ordusuyla iþi olmadýðýný, kendisini ancak vataný
Orta Asya’nýn ilgilendirdiði, istenirse Orta Asya
hakkýnda bilgi verebileceðini söyledi. Bundan
sonra Çokay’a Nazi esir kamplarýndaki esir Türkistanlý askerler gezdirildi. Naziler, bu esirlerden
Türkistan Lejyonerleri adý altýnda yardýmcý kýtalar
oluþturmak istiyorlardý. Ancak, Çokay, Nazilerin
ülkesine baðýmsýzlýk vermeyeceklerini biliyordu.
Onun düþüncesine göre, Naziler, Orta Asya’yý
Bolþeviklerden daha kaba ve hýzlý bir biçimde sö mürecekti. Çünkü, Nazi ideolojisine göre, Kazak,
Özbek, Türkmen, Kýrgýz ve Tatar gibi Orta Asya
halklarý « untermensch » yani insandan aþaðý
mahluk sayýlýyordu.
Çokay, 19 Aralýk 1941 günü, Çenstahov esir kampýnda iken, Nazi yetkililerinden Paris’teki evine
dönmek üzere izin aldý. Paris’e dönüþ yolunda
Berlin’e geldiði sýrada aniden hastalandý ve 27
Aralýk 1941’de Victoria Krankenhaus’ta öldü. Mezarý Berlin’dedir. Nazi yetkilileri onun esir kamplarýnda mikrobunu kaptýðý salgýn tifo hastalýðýndan öldüðünü ileri sürdüler. Ancak, eþi Maria ve
bazý araþtýrmacýlar onun Naziler tarafýndan zehirlenerek öldürüldüðü þüphesini taþýmaktadýrlar.

Bazý araþtýrmacýlar, Kazakistan’ýn hiç mücadele
etmeden, Sovyetler Birliði’nin çökmesiyle kolayca
baðýmsýz olduðunu ileri sürüyorlar. Hatta bazý
araþtýrmacýlar, Kazaklarýn baðýmsýzlýk ve hürriyet
gibi kavramlara yabancý olduklarýný, baðýmsýzlýklarý için hiç mücadele etmediklerini ifade ediyorlar. Bunun doðru olmadýðýný Mustafa Çokay’ýn
hayatý ve mücadelesi ortaya koymaktadýr. Ýþte bu
açýdan Çokay, modern Kazak tarihi için önemli
bir þahsiyettir. Çokay bu mücadelesini uygun ortamý sadece Fransa’da bulabildi. Burada 20 yýl
yaþadý. Bunun 18 yýlý Nogent Sur Marne’de geçti. Bu sebeple, Baðýmsýz Kazakistan’ýn tarihinde
Fransa’nýn, özellikle de Nogent Sur Marne’nin
her zaman özel bir yeri olacaktýr.

87

Atlantiðe açýlan dil kapýlarý
SADIK YEMNÝ

Türkçe’nin Avrupa’daki evri mi göçmenlerimizin öykülerine sinmiþtir. Çað rýlý çaðrýsýz sýnýrlar geçilirken kaba saba bavullarýn gölgesinde kanlý canlý bir dil kýpýrdaþmaktaydý. Bu
dil modernitenin göbeðinde kendine benzer
insan arayanlarýn ekosu oldu. Tutunacaðý dal
oldu. Ýçinde var kalmayý sürdürebildiði bir
fanustur hâlâ.
Amsterdam’a 1975 yýlýnda geldim. Türk Kültür Merkezi’nde harýl harýl politik tartýþmalar
yapýlmaktaydý. Türkçe olarak tabiî. Türk kahveleri, kumarhaneleri, börekçile ri, futbol takýmlarý, mescitleri, restoranlarý, politik dernekleri vb. daha o zamanlar bile mevcuttular. Bu kimseleri bir araya getiren ve tutan
zamkýn karýþýmýndaki en önemli bileþenlerden biri Türkçedir.
Otuz yýl sonra Türkçe konuþanlarýn, Türkçe olarak çýkarýlan yerel gazetelerin, dergilerin, tele -

vizyon yayýnlarýnýn, iþyerlerinin, eðitimli insanlarýmýzýn, belediye encümenindeki üyelerimizin, milletvekillerimizin sayýsý epey artmýþtýr.
Türkçe Hollanda’daki hoþgörülü ve serbest ortamdan yararlanarak geliþmiþ ve serpilmiþtir.
Ýkinci üçüncü kuþaklar arasýnda uydu antenlere
raðmen Türkçesi zayýf, iki dili de iyi bilmeyen
çocuklarýmýz ve gençlerimiz de maalesef mevcuttur. Bu sorunun bilincinde olan kurumlar arýzayý asgariye indirebilmek için çabalamaktadýrlar. Türkçe için elele kampanyasýnýn mimarlarý
Türkçe’yi yeniden ders olarak okullara sokmak
için çabalamaktadýr.
Hollanda’da yazarlarýmýzýn çýkýþý 1980 baþlarýdýr. Misafir iþçilikten kalýcý göçmenliðe geçiþin
idrâk edildiði yýllardýr. Yabancýlarýn kendilerini
nasýl ifade ettikleri ve yerliler hakkýnda ne düþündükleri merak edilen bir konuydu. Yayýnevleri harekete geçerek içlerinde ciddi oranda
Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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Daha sonra bu yazarlar kervaný na benim de
katýlmamla roman türü de baþladý. Polisiye
romanlar, yakýn gelecek kurgulu, sosyo-politik mesajlý romanlar çýktý piyasaya. Daha bu
yeniler de altmýþlý yýllarýn göç ortamýný yansýtan öykü kitaplarý belirdi. Amsterdam’da ya þamýþ eski bir kumarbaz, geçtiði miz ay Türk
yeraltý dünyasýna ait anýlarýný kitaplaþtýrdý.
Türkçe giderek artan bir güçle Avrupa’yý
kendi deneyimleriyle anlatan yazarlara esin
motoru olmaya devam edi yor.

Birkaç roman hariç bu yapýtlarýn bir ortak
özelliði daha vardýr. Ýçlerinde Hollandalýla rýn rol le ri az dýr. Ge nel lik le ste ro tip ler dir.
Hollandalýlarýn karakter ve yerin ruhu çözümlemeleri za yýftýr. Yabancýlar kendi dünyalarýnda kapalý yaþarlar. Dýþarýsý kalýn þeffaf
bir camýn arkasýndan izledikleri baþka bir
hayatý barýndýrmaktadýr.
Seksenli yýllarda ve doksan ortalarýna kadar
Türkçe tiyatrolar, kabareler canlýlýklarýný sürdürdüler. Daha sonra bu alanlarda at koþturanlar daha fazla seyirci ve imkânýn bulunduðu kulvara geçtiler. Hollandaca olarak devam ettiler.
Türk yazarlarýn bulunduðu eserleri yayýmlamaya baþladýlar. Çok kültürlülük o sýralarda epey
bolca çiðnenen bir sakýzdý. Þimdilerde terkedildi. Artýk kimsenin aðzýnda balon olmuyor.
Hollanda çok ilginçtir, Türkçe olarak yapýlan
edebiyat ve yayýn alanýnda, Avrupa’nýn en zengin ülkesi olabilir. Türk nüfusun defalarca fazla
olduðu Almanya’ya raðmen üstelik. Hollanda’nýn az nüfusuna oranla Avrupa’da Türkçenin
en etkin kullanýldýðý Avrupa ülkesi olmasý araþ týrma konusu olmaya lâyýk bir olgudur.
Ýlk yazýlanlar öykülerdi. Türkçe olarak kaleme
alýndýlar. Bazýlarý çeviri yoluyla Hollandalý oku ra ulaþtý. Oturumsuz, dil bilmeyen, iþ pazarýnda
hor kullanýlan hem zavallý, hem de taþra kurnazý, ayrýmcýlýktan, gurbetten muzdarip yabancýlar anlatýlmaktaydý. Kelimelerden örülmüþ bir
þikâyet duvarýydýlar. Estetik deðeri, yazýn kaliteleri düþük de olsa, o zamanlarýn ruh hâllerini,
yabancýlýðýn anatomisini hissettirmeleri açýsýn dan önemlidirler.
Kardeþ Kalemler Þubat 2007

Bu arada gazetelerimizin, dergilerimizin ve kurumlarýmýzýn gayretiyle Türkçe yazmayý özendiren etkinlikler kesintisiz devam etmiþtir. Son yirmi yýl içinde düzenlenen sayýsýný unuttuðum
birçok öykü yarýþmasýnda jüri üyeliði yaptým.
2003 yýlýnda Amsterdam’da Meddah adlý bir
edebiyat kahvesi kurarak birçok etkinlik düzenledim. 2005’de Amsterdam Türkevi’nin desteðiyle Hollanda Türk Yazarlar Kulübü’ne baþkan
seçildim. HTYK olarak da çeþitli edebiyat etkinliklerimiz oldu. 2006 mayýsýnda da Oda adlý
Edebiyat ve Sanat vakfýný kurdum. Amacým Fikir
yongalarý adýný verdiðim felsefe kahveleri, seviyeli tartýþma ortamlarý, edebiyat iþlikleri, çocuklar ve büyükler için Türkçe dersleri, eðlenceli
dil geliþtirme ortamlarý, sinema kulüpleri, keyifli sohbet ortamlarý, meddah akþamlarý, Oda öykü ödülü yarýþmalarý vb. düzenlemektir. Bunlarýn hepsi Avrupa semalarýndaki Türkçe fanusun
içindeki havayý oksijence zenginleþtirecek giriþimlerdir.
Dünya çapýnda bir kültür büyüklüðü olan
Türkçe’nin bu taraflardaki serüveni kýsaca
böyledir.
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Alampa (1886-1915)

Yakut Edebiyatýnýn Kurucularýndan

Þair ANEMPODÝST SOFRONOV’un
Doðumunun 120. Yýldönümü kutlandý.
YURÝ VASÝLÝYEV

Takma adý Alampa’ dýr. 14 Kasým 1886’ da Boturuskiy bölgesinde ( yeni adý Tatta Rayonu ) doðdu. Çocukluk yýllarý sýkýntýlar içinde geçti. Anne si, küçük yaþta öldüðü için Sofronov’u baþkalarý
büyüttü. 11 yaþýnda üçüncü babalýðý da ölünce
evin bütün yükü onun üzerine kaldý. Çaresiz kalan üvey annesi bir süre sonra kör oldu. Bunun
üzerine aile Anempodist’in öz babasýnýn yanýna
taþýnmak zorunda kaldý. Küçük Sofronov, burada
kendisini öksüz gibi hissediyordu. Ýki aðabeyi öð renci olduðu için evin bütün iþi onun üzerine ka lýyordu. Oysa o da okula gitmek istiyordu. Ancak
babasý kendisine yardýmcý gerektiðini söyleyerek
Sofronov’u okula göndermeye yanaþmadý.
Bir süre sonra onlarýn evine yakýn bir yerde - Itýk

Küöl adlý köyde - dört sýnýflý bir okul açýldý. 16 yaþýndaki Alampa, bu okula devam etti ve okulu iki
yýlda bitirdi. Ardýndan Aldan’da öðretmenlik yapan aðabeyi Vasiliy’in yanýna gitti. Orada liseyi
dýþarýdan bitirti. Yazar, bu gençlik yýllarýný kendisinin en mutlu dönemi saymaktadýr. Aðabeyi Vasiliy, onun bilgisinin artmasýnda önemli bir rol oynadý, Alampa’yý Rus edebiyatýnýn klasikleriyle tanýþtýrdý. Vasiliy daha sonra Saha aydýnlarýný temsil
eden ünlü bir eðitimci oldu. Artýk kimse Anempodist Ývanovýç’i yolundan alýkoyamazdý.

Genç Anempodist’ e babasý evlenmesi gerektiðini söyleyince, o 1907’ de iþ bulmak ve öðrenimini sürdürmek amacýyla Yakutsk’a geldi.Burada
yayýnlanan “Saha Yurdu” adlý gazetenin basýmeKardeþ Kalemler Þubat 2007
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vinde çalýþmaya baþladý. Bir yýl sonra “Saha Yurdu” ve “Saha Hayatý” adlý gazetelerin kapanmasý
üzerine iþini kaybetti. Ardýndan K. D. Spiridonov
adlý bir balýk tüccarýnýn yanýnda katip olarak çalýþmaya baþladý. Basýmevindeki iþiyle karþýlaþtýrýldýðýnda bu yeni iþi Sofronov’a çok sýkýcý geliyordu. Ancak bu iþte çalýþtýðý yýllarda yazarýn hayat
tecrübesi daha da arttý : Anempodist, halkýn farklý kesimlerinin tüccarlarýn, mevsimlik iþçilerin, balýkçýlarýn hayat tarzýný yakýndan izleme imkaný
buldu. Anempodist Ývanoviç Sofronov, ilk eserlerini 1912 yýlýnda Aleksey Kulakovskiy ile tanýþtýktan sonra vermeye baþladý. Onlar, “Saha Edebiyatýný Sevenler” adlý bir edebi topluluk kurmak istedilerse de, Çarlýk yönetimi izin vermedi.
1912-1913yýllan arasýnda yazar, “Saha Sanata”
(Saha’nýn Sesi) adlý dergide çalýþtý. “Anayurt” adlý þiirini, I. A. Krilov’ un fabllerinden yaptýðý çevirileri burada yayýmladý. Alampa, ilk edebi eserlerinde Rus Çarýný ve yerli Saha zenginlerini eleþtirdi. 1912’de yazdýðý “Anayurt” adlý þiirinde Yakutistan’ýn sosyal hayatýndaki bozukluklarýný dile getirdi. Bu þiirde buzlarla ve kalýn kar tabakalarýyla
kaplanmýþ Yakutistan’ý yer altýnda yatan bir cesede benzeterek þöyle diyordu :
“Ölen adamýn
Topraðýn altýnda yatýþý gibi
Doðduðum anayurdum
Kalýn karla kaplanmýþ
Sessiz yatar”

Daha sonra þiirde, daracýk kulübelerde kývranýp
yatan aç insanlar, ölü gibi donup kalýrlar. Ancak
þair, ana yurdun uyanýþýný saðlayacak ilkbaharýn
gök gürültüsüyle birdenbire geleceðinden emindir. Þiirin bütününde þair, nasýl kýþýn sona erip baharýn gelmesiyle doða aydýnlanýyor ve þenleniyorsa, anayurtta da ezilen Saha ulusunun mutluluða, özgürlüðe kavuþacaðýný belirtmektedir. Bu
þiirde , Çar’ýn iktidarýna karþý savaþmak gerektiði
düþüncesi savunulmaktadýr.

1913 yýlýnda “Saha Sanata”(Sahanýn Sesi) dergisinin kapatýlmasý üzerine Sahaca baský yapma
imkaný ortadan kalkar. Ancak Alampa, yazarlýðý
býrakmaz. 1919’da “Þair Petr Çernýk’a”, “Melek
ve Þeytan” adlý þiirler ile “Yoksul Jakýp” adlý tiyatro yu yazar
“ Þair Petr Çernýk’a “ adlý þiirinde Sofronov, anayurdun geniþ ormanlarýný, kuzey bozkýrlarýný ilk
kez dile getirir ve özgürlüðü yücelten þair Petr
Çernýk’ý selamlar. “Melek ve Þeytan” adlý uzun þi Kardeþ Kalemler Þubat 2007

irini ise, yeni baþlayan Birinci Dünya Savaþý’nýn
etkisiyle kaleme alýr. Bu þiirde þair, savaþa karþý siyasi tepkisini dile getirir.

“Yoksul Jakýp” adlý tiyatro oyununda devrim öncesindeki zor hayat þartlarýna karþý, “Siyasal Tepki
Yýllarýnda” Yakut aydýnlarýnýn sorumluluklarýný hatýrlatýr. Bu oyun Saha edebiyatýnda ilk olarak ezilen eski Sahalarýn günlük hayattaki sorunlarýný
sergilemesinden dolayý çok önemlidir. Sofronov,
oyununda cesaretle karanlýk ve baský dolu günlerin ne zaman sona ereceðini, aydýnlýk günlere ne
zaman kavuþulacaðýný” sorar. Yazar, 1915-1916
yýllarýnda yazdýðý “Sevgi” adlý oyununda, insan
haklarýný, özgürlüðü ayaklar altýna alan saçma töreleri, ataerkil geleneklerini eleþtirir. Bu oyunda
baþlýk parasý uðruna 60 yaþýndaki bir ihtiyara verilen güzel Ketiriis’in acýlara katlanamayarak ölmesi anlatýlmaktadýr. Bunlardan baþka yazarýn
“Düþen Kurtulmaz” (1917-1918), “Hatýrasý Kalmayan Cimri” (1918) ve “Hayatýn Bataklýðý” (1921)
adlý oyunlarý da vardýr. Ayrýca Sofronov, 1919 1920 yýlarýnda, XIX yüzyýlda Sahalarýn milli kahramaný olan Mançaarý’nýn hayatýný konu eden bir
tarihi oyun daha yazmýþtýr. Yazar, 1921’ de “Mançaarý” adlý kültür ve eðitim kurumunun baþkan
yardýmcýsý olur. Daha sonra bu kurum büyürerek
“Saha Omuk” (Saha Milleti) adýný alýr ve Sofronov, buranýn baþkanlýðýný üstlenir. Ardýndan
“Çolbon” adlý derginin yazý iþleri müdürlüðünü,
‘Saha Yazýlý Eserleri’ Kurulu’nun baþkanlýðýný, Saha milli tiyatrosunun yöneticiliðini yapar. Sahalarýn ilk tiyatro eserleri kendisinin yardýmlarýyla oynatýlýr. O, hem bir tiyaro yönetmeni hem de bir
aktördür. Daha sonra Yakutistan Hükümeti tarafýndan kendisindeki bu cevherin geliþtirilmesi için
Moskova’ya tiyatro öðrenimi görmeye gönderilir.
1928 yýlýnýn Mart ayýnda Anempodist Sofronov,
yasalara uygun olmayan bir þekilde suçlanýp beþ
yýl sürgüne yollanýr. Sürgün yýllarýnda kaleme aldýðý “Babama Mektup” adlý lirik eserini özellikle
belirtmek gerekir. Sürgünden döndükten “sonra
yazdýðý eserler arasýnda “Aðýr iþleyen Bürokrasi”
hikayesi de önemlidir.
Yazar, 24 Ekim 1935 tarihinde hayata veda eder.

2006 yýlýnda Yakutistanda yazarýn 4 ciltlik bir eseri basýldý. Bu eser þu ana kadar basýlmýþ olan
eserlerin en kapsamlýsý oldu. Muhteviyatý itibarýyle þu ana kadar gün yüzüne çýkmamýþ onlarca yazýsý, þiiri böylece yayýmlanmýþ oldu. Bu önemli
gün Yakutistan Cumhuriyeti’nin baþkenti Yakutsk’ta ve doðum yeri olan Tatta’ da büyük törenlerle kutlandý.
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Merhum Cumhurbaþkaný Saparmurat
Türkmenbaþý’nýn Yeni Þiir Kitabý Basýldý

Türkmenistan’da ilk Cumhuryasasý kitabý olan iki ciltlik “Ruhbaþkaný Saparmurat Türkmenbanoma”nýn (Ruh kitabý) ve dört þiir
þý’nýn “Türkmenistan - Benim
kitabýnýn yazarýdýr.
Bahtým” adlý þiir kitabý basýldý.
“Mehribanlarým” (Azizlerim),
Kitap 5000 adet olarak basýldý.
“Menim Ruhubelentlik Baharým”
Yayýnevinin yaptýðý yorumda:
(Ruhiyet baharým), “Türkmen Ýlim
“Bu kitap, Türkmen liderinin, milAman Bolsun” (Türkmen Halký
letinin kaderi, tarihi, iyimserliði ve
Bahtiyar Olsun) ve “Türkmenin
yaþama direnci hakkýnda olan deBeþ Eyyamýnýn Ruhý” (Türkmen
rin düþüncelerinin meyvesidir. LiHalkýnýn Beþ Ruhiyet Dönemi) adlý kitaplarý deðiþik dönemlerde
der, halkýna ve vatanýna karþý besbasýldý.
lediði sýnýrsýz sevgi daha ilk sayfaYirmi bir sene cumhurbaþkanlardan itibaren samimiyet ve saf
lýðý yapan Saparmurat Niyazov
bir ruhla okuyucuyu etkilemekteTürkmenbaþý 21 Aralýk 2006 tarihinde hayatýný
dir.” denilmektedir.
Türkmenistan’ýn ilk Cumhurbaþkaný Sapar- kaybetti.
Ruhu þad olsun, ülkesi abad olsun.
murat Türkmenbaþý Türkmenistan halkýnýn ahlak

Özbekistan Milli Þairi Erkin Vahidov’un 70. Doðum Yýlý
Deðiþik Etkinliklerle Kutlandý
Özbekistan Kahramaný, Özbekistan halk þairi Erkin Vahidov’un
70. Doðum Günü Deðiþik Etkinliklerle Kutlanýyor
Özbekistan Halk þairi Erkin Vohidov 70 yaþýnda. Bu münasebetle bilim, kültür ve eðitim kurumlarýnda þairle ilgili deðiþik toplantýlar düzenleniyor. Bunlardan biri
25 Aralýk 2006 Mirza Ulugbek
Özbekistan Millî Üniversitesinde
yapýldý. Üniversite Rektörü Profesör Gafurjan Muhamedov þair Erkin Vahidov’un þiiri ve devlet hizmetleri hakkýnda konuþtu. Üniversitenin mezunlarýndan olan Erkin Vahidov, üniversitede verdi ði dersler, “Tasavvuf istilahlarý lugatý”ný hazýrla maktaki ilmi çalýþmalarý için üniversitenin fahri
doktora ünvaný verildi.
Toplantýda Özbek Filoloji Fakültesi Dekaný
Profesör Nurbay Jabbarov, Profesörler Umarali
Normatov, Abdugafur Rasulov, Bahadýr Karimov
Erkin Vohidov þiiri, dramalarý, dünya edebiyatýn -

dan yaptýðý tercümeler hakkýnda
konuþmalar yaptýlar. Öðrencileri
Vahitov’un þiirlerinden örnekler
sundular.
Erkin Vahidov’un 70. Doðum
günü münasebetiyle düzenlenen
önemli faaliyet ise Milli Kütüphanede yapýlan þiir þöleni oldu.
Ali Þir Nevaî Özbekistan Millî
Kütüphanesinde 15 Aralýk 2006
saat 14.00 da baþlayan þölen’in
açýþ konuþmasýný yapan kütüphane Müdürü, Profesör Abdusalom
Umarov þair Erkin Vahidov’un þi irinin Özbek edebiyatýndaki yerinden bahsetti. .
Edebiyat araþtýrmacýsý Profesör Umarali Normatov a bugün Özbek edebiyatýnýn seviyesinde Vahidov’un yerinden bahsetti. Özbekistan halk yazarý O`tkir Hoshimov, Özbekistan Yazarlar Birliði Baþkan I. yardýmcýsý halk þairi Sirojiddin Say yid, Akademik Bahtiyor Nazarov, Erkin Vahidov’un þiiri ve hayatý hakkýnda konuþmalar yaptýlar.
Kardeþ Kalemler Þubat 2007
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Divanü Lugat Ýt Türk’ü Azeybaycan’da Yayýnlanan
Ramiz Asker’e Avrasya Yazarlar Birliði’nden Þükran Beratý

Kaþgarlý Mahmut’un yazdýðý Türk dilinin ilk
ansiklopedik sözlüðü
Divanü Lugat it Türk,
deðerli bilim adamý ve yazar Ramiz Asker tarafýndan günümüz Azerbaycan Türkçe’si ile ya yýnlandý.
Önceki yýllarda da Türk kültür hazinesi,Yusuf Has Hacib’in Kutatgu Bilig eserini yayýnlayan Ramiz Asker, Faruk Sümer’in Oðuzlar, Bahettin Ögel’in Türk Mitolojisi kitaplarýný da
Azerbaycan Türkçesine aktarmýþtý.
Avrasya Yazarlar Birliði, Türk kültürüne
yaptýðý bu büyük hizmetlerden dolayý deðerli
yazar ve bilim adamý Ramiz Asker’e Þükran
Beratý verdi.
Ünlü Türk bilgini Kaþgarlý Mahmut Divanü
Lugat it Türk adlý eserinde yaþadýðý dönemin Türkçesini, Türk kültürünü, edebiyatýný, tarihini, coðrafyasýný, etnografisini, sosyal iliþkilerini, dini inançlarýný, unvan ve makamklarýný, atasözleri ve deyimleriniefsane ve mitlerini, þiir ve aðýtlarýný, giyim kuþamýný, yemek ve silahlarýný ayrýntýlý biçimde anlatmýþtýr.
Bu büyük eser, Türkiye Türkçesinin yaný sýra

Yukarý Altay’da eski Türk abideleri
konusunda kitap basýldý

Yukarý Altay Kültür Bakanlýðý ile Kültür ve
Tarih Mirasý Ajansý eski Türk yazýtlarý konusunda
kitap çýkardý. Yukarý Altay Hükümeti Basýn
Servisi’nin bildirdiðine göre yayýnlanan kitapta
abideler ile ilgili bilgiler, onlarýn bulunuþu ve
araþtýrma süreci, her abidenin saklanma þartlarý
konusunda bilgiler verildi. Abidelerin katalogunda fotoðraflar, harita ve þemalar ve bazý
abidelerin resimleri bulunuyor.
Yukarý Altay’da eski Türk kalýntýlarý ile ilgilili
araþtýrmalar 200 yýldýr sürüyor. Yazýt kalýtýlarý
Yukarý Atlay’da 4 gruba, Ursul ve Kararkol
nehirleri havzasýnda, Çui ve Katuni nehirlerinin
orta kesiminde, Güneydoðu Altay ve Ust – Kansk
gruplarýna bölünmekte.
Yukarý Altay yazýtlarý ile ilgili kitabý Yukarý
Altay Devlet Üniversitesi, Anohin Milli Müzesi ve
Frankfurt Üniversitesi desteði ile çýkarýldý.
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Özbek, Kazak, Uygur Türkçelerine, Almanca, Ýngilizce Farsça ve Çince dillerine çevrilmiþtir.
Eserin dokuzuncu aktarýmý ise Azerbaycan’da
Türkiye Cumhuriyeti dokuzuncu Cumhurbaþkaný
Sayýn Süleyman Demirel’in himayelerinde Ataholding’in Sponsorluðu ile yayýnlanmýþtýr. Bu büyük
esere gösterdikleri alaka dolayýsý ile sayýn Cumhurbaþkanýmýzý ve Ataholding yöneticilerini de kutluyoruz.
Rasim Askerin kýsa biyografisi ise þöyle :
1954 yýlýnda doðan Ramiz Asker, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi mezunu. Sesli ve yazýlý basýnýn deðiþik
sahalarýnda çalýþan Asker, Odlar Yurdu gazetesinin Genel Yayýn Yönetmenliðini yaptý. Halen
Azerbaycan Gazeteciler Birliði Genel Sekreteri
olan Ramiz Asker, Kutatgu Bilig incelemesi ile
Filoloji Bilimleri Uzmaný unvanýný aldý.
Azerbaycan Ýlimler Akademisi Folklor Enstitüsünde Büyük Ýlmi Ýþçi olarak çalýþan Ramiz
Asker, Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji ve Ýletiþim Fakültelerinde öðretim üyeliði yapmaktadýr.

Prof. Dr. Timur Kocaoðlu’nun «Karay»
adlý eseri Almanya’da yayýmlandý.

Yazar, eserin önsözünde son yarým yüzyýl
içerisinde sayýlarý büyük ölçüde azalan Karay
Türkleri hakkýnda bilgi vermek, asýl olarak da
unutulmaya yüz tutmuþ Karay Türkçesi’ni
öðrenmek isteyenler için faydalý bir kaynak
oluþturmak amacýyla bu eserini hazýrladýðýný
ifade etmiþ.
Giriþ bölümünde: Karaylarýn dili, Karay ve
Karaim
adý,
Karaylar
(Karaimler),
Litvanya’daki Karaylar ve Karaylar üzerine
yapýlan çalýþmalar anlatýlmýþ.
Karay Türkçesinin anlatýldýðý bölümde ise
sýrasýyla ses bilgisi, þekil bilgisi ve cümle
konularýna yer verilmiþtir.
Eserin diðer bölümlerini metinler,
Karayca-Ýngilizce sözlük, Karayca kelimelerin
indeksi ve kelimelerin Ýngilizce indeksi takip
etmektedir.
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11. Bursa Edebiyat
Günleri

Bursa Büyükþehir Belediyesi’nin bu yýl
‘Edebiyatýmýzda Kadýn Unsuru’ ana temasýyla düzenlediði 11. Edebiyat Günleri, 23-25. 12.2007 tarihlerinde, çok sayýda þair ve yazarýn katýlýmýyla yapýldý.
Þölene Avrasya Yazarlar Birliði Genel Baþkaný
Yakup Deliömeroðlu ve Kardeþ Kalemler Dergisi
Genel Yayýn Yönetmeni Þair Ali Akbaþ da katýldý.
Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Hikmet Þahin,
Tayyare Kültür Merkezi’ndeki açýlýþ töreninde,
‘Bugüne kadar gerçekleþtirilen Edebiyat Günlerinde
sanata, estetiðe ve edebiyata gönül verenlerin
katkýsýyla edebiyat coðrafyasýnda gezintiye çýktýk.
Baþta edebiyatçýlarýmýz olmak üzere etkinliðin baþlatan ve bugüne kadar gelmesinde emeði olan herkese
teþekkür ediyorum’ dedi.
Osmanlý’nýn ilk baþkenti Bursa’nýn asýrlar boyu þairlere, yazarlara ilham kaynaðý olduðunu ve edebiyatçýlarý ateþlediðini ifade eden Þahin, ‘Bursa Edebiyat
Günleri’nin temel amacý, güzelliði sezen, güzeli seven,
Bursa’nýn saklý kalan coþkusunu ortaya çýkarmak ve
edebiyat dünyasýnýn siz deðerli temsilcileriyle birlikte
insaný alýp götüren dingin atmosferini paylaþmak ve
yaþamaktýr. Bu güzel duygular içerisinde bir Bursa
fanatiði olan Ahmet Hamdi Tanpýnar’ýn ifadesindeki
‘Ýkinci Zaman’a, Reþat Nuri’nin ‘Feridesi’ndeki sýðýnaða
hoþ geldiniz diyorum’ diye konuþtu.

BURSALI EDEBÝYATÇILARA VEFA
Avrasya Yazarlar Birliði Baþkaný Yakup
Deliömeroðlu, Türk Yazarlar Sendikasý Baþkaný Enver
Ercan ve Türkiye Yayýncýlar Birliði Baþkaný Metin Celal
da Türk edebiyatýna soluk katan bu etkinliðin kalýcý
olmasýný diledi. Baþkan Þahin, Edebiyat Günleri’nin
ilkini düzenleyen Bursalý edebiyatçýlar Hilmi Haþal,
Nahit Kayabaþý, Ramis Dara, Nuri Demirci ve Mustafa
Durak’a katkýlarýndan dolayý plaket verdi. Açýlýþa
katýlamayan Melih Elal, Ýhsan Üre ve Mustafa Kara’nýn
da plaketlerini edebiyatçý arkadaþlarýna veren Baþkan
Þahin, ‘Sizin bu emanetinizi çýtasýný daha da yükselterek daha nice yýllar taþýyacaðýz’ dedi.
Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Edebiyat Günleri
için Ýsveç’ten gelen Tekin Sönmez, ‘Oðuzlardan
Günümüze Türkçenin Serüveni’ konulu sinevizyonunu sundu. Sönmez’in ardýndan Sennuz Sezer,
Salih Bolat, Sezai Sarýoðlu, Zeynep Uzunbay, Ömer
Erdem, Murat Batmankaya, Metin Celal, Nurduran
Duman, Zeynep Kurada, Baki Ayhan, Ali Akbaþ, Metin
Önal, Ýhsan Deniz, Mustafa Efe, Hilmi Haþal’ýn þiirleriyle renklendirdikleri ‘Þairlerden Þiirler’ programý
izleyenlere unutulmaz bir gece yaþattý. Avrasya
Yazarlar Birliði Genel Baþkaný Yakup Deliömeroðlu,
“Avrasya’da Türkçe Edebiyat” konulu bir konuþma
yaptý.

Kýrým Tarzý

Kýrým Etnografya Müzesi’nde “Krýmskiy stil” (Kýrým
tarzý) sergisi açýldý. Sergide Ayder Asanov’un mücevherleri, Abdül Seyt-Ametov’un seramik eserleri, Ayþe
Osmanova’nýn altýn iþlemeli Kuran-ý Kerim kýlýflarý, Rus tem Skibin’in dekoratif tepsileri, Asan Galimov gibi sanatçýlarýn eserleri seyircilerin dikkatine sunuluyor.
Sergi açýlýþýný Kýrým Ethografi Müzesi Müdürü Yuriy
Laptev, “Krýmskiy stil” projesinin organizatörü tanýnmýþ
ressam Mamut Çurlu ve Kýrým Müzeler Birliði’nin Baþ kaný Vyaçeslav Peresunko yaptýlar.
Serginin açýlýþýna ustalarýn meslektaþlarý ve öðrencileri ile Kýrýmlý üniversite öðrencileri katýldýlar. Sergiye,
ressam Zarema Tarsinova, Kýrým Mühendislik ve Peda goji Üniversitesi öðretim üyeleri Seyran Useinov ve Elmira Çerkezova, Kýrým Tatar Sanat Müzesi Müdürü Safiye
Eminova, Tavriya Milli Üniversitesi öðretim üyesi Þefika
Abduramannova ve diðerleri geldiler.

Zarema Tarsinova sergide sunulan her eserin ayrý
bir sunum yerini hakettiðini belirtti. Vyaçeslav Peresunko cevap olarak bu meselede maddi ve teknik eksikliklerinin olduðunu söyledi.
Serginin bir sergi salonunda açýlmasý planlanýyordu, fakat teknik nedenlerden dolayý iptal edildi.
“Krýmskiy Stil” projesi 2005 yýlý yazýnda doðdu ve
tarihten bu yana Kýrým desenlerini inceleme ve kullanma seminerleri yapýldý. Seminerlerinin sonuçlarý olarak “Krýmskiy stil” katalogunun yayýnlanmasý
ve 2006 senesinde Akmescit, Donetsk, Mariupol,
Kiev ve Varþova þehirlerinde sergilerin düzenlenmesi görülebilir. Sergide iþleme, dokuma, desen
resmi, seramik, metal, aðaç, deri iþlemesi, mücevher olmak üzere 30 Kýrýmlý sanatçýnýn 200 eseri
sergilendi. Ustalarýn yeni eserleri Lyvov, Kiev ve
Moskova’da sergilenecek.
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2006 Türk Dünyasýna Hizmet Ödülleri
Açýklandý
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Türk Dünyasý Yazarlar ve Sanatçýlar Vakfý’nýn (Türksav) geleneksel olarak her yýlýn sonunda belirlediði Türk
Dünyasýna Hizmet Ödülleri’nin 2006 yýlý sahipleri açýklandý.
Türksav 2006 Türk Dünyasýna hizmet ödülleri bu yýl;
“Asya’nýn Kandilleri, Tarihinin Tanýklýðýnda Türk - Ermeni Meselesi ve Bosna’da bir Horasan isimli belgesellerden dolayý TRT Televizyonuna,
- Türk Dünyasý ile Türkiye arasýndaki kültür, sanat tarih ve ekonomi köprülerini yansýtma görevini sürekli
gündemde tutan Kanal 7 “Ýpekyolu” programýna,
-Türk musiki zenginliðinin esintilerini çaðdaþ normlarla uluslararasý ortamlarda tanýtmasý dolayýsýyla Tuluyhan Uðurlu’ya
- Aþýk edebiyatýmýzýn geleneksel birikimlerini yeni
edebiyat ortamlarýnda yaþatan eserlerinden dolayý Aþýk
Sefai’ye,
- Sarýkamýþ Harekatý þehitlerini kamuoyuna maletme,
Birinci Dünya Savaþý’nýn Kafkas Cephesi’nin arka planý-

ný tanýtma çabalarýna öncülük etmesinden dolayý Prof.
Dr. Bingür Sönmez’e,
- Kardeþ belediye statüsü ile iþ birliði içinde bulunduðu Fransa’daki Ermeni lobisine karþý yürüttüðü tanýt ma ve gerçekleri anlatma noktasýndaki baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Kayseri Develi Belediyesine,
- Sovyetler sonrasý Azerbaycan Türklüðünün kendi
benliðine dönüþ hareketini edebi eserleriyle katký saðlayan Azerbaycan Baþbakan Yardýmcýsý Elçin Efendiev’e,
-Türk Dünyasý tiyatro sanatýný akademisyen ve sanatçý kimliði ile hizmetler veren Kazak Prof. Dr. Raimbek
Saytmatov’a,
- Daha önceleri Yugoslavya Federesyonu’nda, son ralarý da Makedonya’da Türk kültür varlýðý ile ilgili çalýþma ve araþtýrmalardan dolayý Þair Yazar Fahri Kaya’ya,
- Özelde Romanya, genelde ise Balkan Türklüðü tarihi ile ilgili eserleri ve faaliyetlerinden dolayý Romen
Prof. Dr. Mustafa Ali Mehmet’e verildi.

Türk Dünyasý Sosyal Bilimler Kongresi

Türk Dünyasý Araþtýrmalar Vakfý’nýn Kýrgýzistan’nýn
Calalabat þehrindeki Ýktisat ve Giriþimcilik Üniversitesi Türk Dünyasý Ýþletme Fakültesi tarafýndan, 2003 yýlýndan
beri her yýl, Türk Dünyasý Sosyal Bilimler Kongresi
düzenlenmektedir.
Bu yýl beþincisi düzenlenecek olan Türk Dünyasý
Sosyal Bilimler Kongresi’nin, Sakarya Üniversitesi ve
Selçuk Üniversitesi iþbirliðiyle, 11 – 13 Haziran 2007
tarihlerinde yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.
AMAÇ:
Sovyetler Birliði’nin daðýlmasýndan sonra
Sovyetlerden ayrýlan beþ baðýmsýz cumhuriyetin
(Azerbaycan, Kýrgýzistan, Kazakistan, Türkmenistan ve
Özbekistan) çoðunluðunu Türkçe konuþan halklar oluþturuyordu. Türkiye Türkleri ve bölge halklarýnýn ortak
dini, tarihi ve kültürel baðlarý, uzun bir aradan sonra
“Türk Dünyasý” kavramýný anlamlý ve deðerli hale getiriyordu. Ne var ki, tüm iyi niyetli çalýþmalara raðmen,
Sovyetler Birliði’nin daðýlmasýndan yaklaþýk on beþ yýl
sonra bugün, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne “Büyük Türk
Dünyasý” tahayyülünün çok uzaðýndayýz. Dahasý bu
dünyanýn temellerini oluþturacak sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik iþbirliklerinin önünde “Çin Seddi” gibi
duran dahili ve harici kaynaklý engellerin ortadan
kaldýrýlmasý noktasýnda sahip olduðumuz entellektüel
birikim nedir ?
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Önceki yýllarda gerçekleþtirilen Türk Dünyasý Sosyal
Bilimler Kongrelerinde 1990 sonrasý þekillenen yeni
Türk coðrafyasýnýn siyasi, idari, ekonomik, kültürel ve
sosyolojik verileri çýkarýlarak mevcut þartlarda Türkiye ve
Türk Dünyasý iliþkileri tartýþmaya açýlmýþtý. Bu yýl düzenlenecek olan 5. Türk Dünyasý Sosyal Bilimler
Kongresi’nin amacý ise son yýllarda ortaya çýkan
geliþmelerin Türk Dünyasý üzerinde yarattýðý yeni fýrsat
ve zorluklarýn da hesaba katýlarak yeni bakýþ açýlarý ile
“Türk Dünyasýnýn Geleceði” ni tartýþmaya açmaktýr.
DÜZENLEYÝCÝ ORTAKLAR:
Beþinci Türk Dünyasý Sosyal Bilimler Kongresi aþaðýdaki üniversitelerin iþbirliði ile düzenlenecektir:
1. Ýktisat ve Giriþimcilik Üniversitesi, Türk Dünyasý
Ýþletme Fakültesi (Kýrgýzistan – Calalabat)
2. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
3. Selçuk Üniversitesi, Karaman Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi
ÝKTÝSAT VE GÝRÝÞÝMCÝLÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
Türk Dünyasý Ýþletme Fakültesi
Ceni Cok. Sk. 30 Sputnik
Celalabat/KIRGIZÝSTAN
Telefon/Belgegeçer: 00996 3722 50810
e-posta: bilgi@tdcif.org e-sayfa:
http://www.tdcif.org

Ýlk Sayýmýzda Yayýnlanan Oyinsky Sagusu Saha Türkçesine Çevrildi
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Türk ve dünya basýnýnda Kardeþ Kalemler’in
çýkýþýnýn yankýlarýndan birkaç örnek
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