Baþlarken
Merhaba sevgili okuyucu!
Yazýlarýyla Kardeþ Kalemler’i yaþatacak ve kanatlandýracak olan uzak-yakýn diyarlardaki gönüldaþlar merhaba!
Her dergi yeni bir misyon üstlenmek ve mevcut yayýn yelpazesi içinde kendisine bir
yer aramak için çýkar. Ýþte Kardeþ Kalemler de böyle bir ihtiyaçtan doðdu.
Türmiye’de yayýnlanan diðer dergiler genel olarak yurtiçine hitap ederken Kardeþ
Kalemler bütün Türk dünyasýna, yeryüzünde Türkçe’nin konuþulduðu çok geniþ bir
coðrafyaya seslenecek.
Ayrýca asýrlardýr kader birliði ve tatlý bir ünsiyet peyda ettiðimiz Balkanlardan Kafkasya’ya, Cezayir’e,Tunus’a kadar uzanan bir kütür ve gönül havzasýna, Osmanlý coðrafyasýna seslenecek ve oralardan yankýlar alacaktýr.
Bunun için bir hafýza tazelememiz gerekiyor. Kafkaslarýn, yani Kafdaðlarý’nýn ardý, bizim için daha düne kadar tam bir masal ülkesiydi. Bizler de oralardan geldiðimiz
hâlde kaynaðýný unutan sular gibi anayurdumuzu unutmuþuz. Günümüzde uzaklara
türkü yakan çok az þair ve yazar kalmýþ, fakat elbirliðiyle onlarý da susturmak için ne
lazýmsa yapmýþýz.
Binlerce kilometreyi katederek tekrar doðduðu kaynaklara ulaþan somon balýklarý insanoðlundan akýllý mý ne?.. Unuttuðumuz bu diyarlarda bizimle ayný dilden, ayný
dinden, ayný soydan insanlar yaþýyor. Asýrlardýr bu kardeþlerimizin çilesine saðýr ve
duyarsýz kalmýþýz. Oysa onlar bizim kara günümüzde “Uzaktaki kardeþime!” diye
aðýtlar yakýyorlar.
Modern edebiyatýmýzda yazarlarýmýz, þairlerimiz, ressamlarýmýz eserlerinde hep
baþka kültürlerin motiflerini kullanýyorlar. Elbette her millet, büyük insanlýk ailesinin
bir üyesidir, birbirinden alacaðý çok þey vardýr ve içe kapanmak bir ilkelliktir. Bin yýldýr yurt edindiðimiz topraklardaki eski medeniyetler de bir zenginlik olarak bizim
kültür mirasýmýza yansýyacaktýr. Ama bir asalak durumuna düþmemek için bizim de
bu ziyafet sofrasýna koyacaðýmýz bir þeylerimiz olmalý... Deli Dumrul, Tepegöz, Küçük
Þehzade, Keloðlan, Mankurt, Köskaman, evliya menkýbeleri, gibi konular kaç sanatçýnýn eserini süslemiþtir bu güne kadar?..
Tam bir hafýza kaybýdýr bu, Alev Alatlý’nýn deyimiyle bir afazidir… Ama öyle üstünü
kapatmakla kaybolmuyor kültür mirasý. Behcet Necatigil de “Kaldýr at uzaða, döner
gelir bumerank!” diyor millî kültür için. Yani ihtiyar mâzi, eteðimizden çekerek tekrar
kendini hatýrlatýyor bize.
Mesnevî’siyle dünyayý sarsan Mevlânâ’da, Yunus’ta, Ali Þîr Nevaî’de, Fuzûlî’de, Þeyh
Gâlip’te böyle bir acziyet ve kompleks yok. Ýþte bizim örneðimiz daha çok onlar olmalý. Ýnsan, dünyayý tanýmaya önce kendisinden baþlar.
Bu boþluðu daha önce kýymetli ilim adamýmýz Prof. Dr. Yavuz Akpýnar’la genç yaþta
kaybettiðimiz yiðit insan avukat Ýbrahim Bozyel’in çýkardýðý Kardaþ Edebiyatlar dolduruyordu. Fakat Yavuz Bey’in akademik çalýþmalarýnýn yoðunluðu dolayýsýyla bu
dergi bir süredir yayýnýna ara vermiþtir. Onlarýn hizmetini saygýyla anýyor ve bu bayrak yarýþýna onlarýn kaldýðý yerden devam etmek üzere yola çýkýyoruz.
Yazmayan kalem, düþünmeyen zihin ve sevmeyen gönül de týpký kullanýlmayan aletler gibi paslanýr, körelir...
Gelin yine bir dergi etrafýnda derilelim, dirilelim !...

Ali Akbaþ
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Büyük Devlet Adamý ve Millî Þair

Platon Oyunskiy
DR. YURÝY VASLEY
Doðumunun 100. yýl
dönümünde UNESCO tarafýndan bütün
dünyaca anýlan Platon
Alekseeviç
Oyun-skiy (Sleptsov),
29 Ekim 1893 tarihinde Yakutistan’ýn Tatta
kasabasýnda (Tatta
Reyonunda) doðdu.
Bu bölge, eskiden
beri Saka halk þiirinin
ve kültürünün beþiði
olarak bilinmektedir.
Saka
edebiyatýnýn
klasik yazarlarýndan
A. E. Kulakovskiy (Öksökülek Ölöksöy), A.
Ý. Sofranov (Alampa)
ve N. D. Neustroev gibi ilim ve sanat
adamlarý da burada
doðmuþlardýr. Tatta’da Sakalarýn dili,
folkloru, dini ve kültürü üzerinde araþtýrma
yapan E. Pvkarskiy, V.
M. Ýonov, V. F. Troþanskiy gibi bilim
adamlarý 1917 devriminden önce burada çalýþmalar yaptýlar.
Oyunskiy’nin annesi de Saka folklorunu iyi biliyordu. Bu bakýmdan genç Platon’un yetiþmesinde annesinin büyük rolü olmuþtur. Platon,
çocuk yaþlarýndayken efsaneleri, masallarý, þarkýlarý, Sakalarýn millî destaný Olonho’yu iyice
öðrenmiþtir. Zengin aileler Platon’u evlerine çaðýrýp uzun kýþ gecelerinde ona efsâneler, masallar, destanlar anlattýrýyor; þarkýlar söylettiriyorlardý.
Kardeþ Kalemler Ocak 2007

Oyunskiy, o zor þartlarý içinde hayatta
kalmayý baþaran dokuz kardeþten en küçüðüdür. Annesi ve
babasý okur yazarlýðý
olmayan yoksul insanlardý. Onun için
çocuklarý, küçük yaþlardan itibaren varlýklý ailelerin iþlerinde çalýþmak zorundaydý.
Platon, ancak on dört
yaþýna geldiðinde
köylerindeki ilko
kula kaydolabilmiþtir.
Boþ zamanlarýnda
yine Olonko destanýný anlatarak ekmek
parasýný kazanýyordu. Ýlkokulu bitirdikten sonra Yakutsk
þehrindeki dört sýnýflý
liseye kaydoldu ve
1914 yýlýnda oradan
mezun oldu.
Oyunskiy, Çarlýðýn baský ve zulmünden yýlmýþ
olan Yakutistan’da 1917 þubatýndan itibaren
devrim hareketlerine fiilen katýlmýþ, köylülere,
okur yazar olmayan Saka halkýna yeni rejimin
bir kurtuluþ olacaðýný anlatmýþtýr.
1917 yýlýnda Tomsk’taki öðretmen okuluna kaydolan þair, burada da devrimin yayýlmasý için
yapýlan çalýþmalara devam etmiþtir.
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300 yýl boyunca Çarlýðýn sömürgesi olan Yakutistan, 1922 yýlýnda Saka Özerk Cumhuriyeti
haline gelmiþtir. P. A. Oyunskiy bu yeni dönemde SOVNARKOM’un baþkanlýðýný ve 1923 yýlýnda Saka Cumhuriyetinin Yürütme Kurulu Baþkanlýðýný yapmýþtýr.
Yakutistan’da millî kültürün geliþmesi için önemli çalýþmalar yapan Oyunskiy, 1928 yýlýndan itibaren Eðitim ve Saðlýk Kurumu baþkanlýðýný
yapmýþ ve daha sonra Yakudizdat adlý yayýnevinin baþkanlýðýna getirilmiþtir.
Bütün gücüyle genç Saha Cumhuriyetinin bilim ve sanat alanýnda geliþmesi için çalýþan Yazar, 1926 yýlýnda millî alfabe komitesini yönetmiþ ve “ Saka Keskile” adlý kurumun baþkanlýðýný yapmýþtýr. 1931-1935 yýllarý arasýnda Moskova’ daki Milletler Enstitüsünde master öðrenimini tamamlayan þair, 1935’ te Sakalar’ýn ilk dil
bilimcisi olarak diplomasýný almýþtýr.
1935 yýlýnda Oyunskiy’nin giriþimiyle Yakutsk’
ta, Yakut Dili ve Kültürü Enstitüsü açýldý. (þimdiki Dil Edebiyat ve Tarih Enstitüsü) ve Oyunskiy
bu enstitünün ilk müdürü oldu. Saka dilini, tarihini ve edebiyatýný öðretmek ve bu alanda öðretmenler yetiþtirmek için büyük çaba sarf etti.
Oyunskiy bundan sonra da Saka dilinin terminolojisi ve yazým sorunlarýyla ilgili bilimsel çalýþmalar yaptý. 1935’te yayýmlanan Rusça-Türkçe
Ýmla Sözlüðü bu alandaki önemli çalýþmalarýndandýr. Bu sözlükte “Saka Dili ve Geliþme Yollarý” baþlýklý geniþ bir önsöz bulunmaktadýr. 1927’
de yazdýðý “Saka Destaný Olonho, Konusu ve
Muhtevasý” adlý yazýsý milli Saka Destaný ile ilgili ilk bilimsel araþtýrmadýr. “Saka Þiirinin Teorisi
Hakkýnda” baþlýklý makalesi ile (1928) çaðdaþ
Saka þiirinin geliþmesine önemli bir katkýda bulunmuþtur.
Oyuskiy baþka milletlerin en büyük yazarlarýnýn
eserlerini Sakaca’ ya tercüme etmiþtir: A.S. Puþkin’ in “Bulutlar”, “Hançer”, “Peygamber”, adlý
þiirlerini, “Boris Godinov” adlý eserinden bazý
parçalarý, Krilov’un, Jukovsky’nin, Gorki’ nin
Goethe’ nin, Petöfi’ nin eserlerini Saka diline
çevirmiþtir.
Yakutistan Yazarlar Birliði’nin ilk baþkaný olan
Platon Alekseeviç, Saka edebiyatýnýn geliþmesinde büyük katký saðlamýþtýr.

P.A. Oyunskiy’ nin ilk edebi denemesini lisede
okuduðu sýralarda yaptýðý bilinmektedir. 1916
yýlýnda N. D. Neustroev ile birlikte, N. V. Gogol’
ün “Müfettiþ” adlý komedisini Sakaca’ ya tercüme etti.
Ýlk büyük eseri olan “Ýþçinin Þarkýsý” ný 1917’ de
yazmýþtýr. 1920’li yýllarda herkes tarafýndan tanýnan ve sevilen bir yazar olmuþtur.
Oyunskiy, öncelikle devrim, yeni hayat ve özgürlük þairidir. Bu konuda; “Hepsi Bir mi?”
(1919), “Hürriyet Þarkýsý” (1922), “Önderin
Öldüðü Gün” (1924), “Demir At” (1926), “Ýktida rý Sov yet’e” (1927), “Kar ta lýn Va si ye ti”
(1929), “Karaças” (1936), adlý þiirleri önemli
eserlerindendir.
Yazarýn 1925 yýlýnda yazdýðý “Kýzýl Þaman” adlý
poetik dramýnda eski yaþama karþý savaþan Kýzýl
Þaman adlý kahraman. Çalýþkan halkýn savunucusu olmuþ ve insanlýðýn aydýnlýk geleceðini
görebilmiþtir. Eski halk efsanelerine dayanýlarak
yazýlan bu dramýn gerçek kahramanlarý, efsanelerdeki gerçek üstü kiþiler ile birlikte yaþamýþlardýr. Yazarýn eserleri arasýnda özel bir yeri
olan bu eser, defalarca sahnelenmiþtir.
Platon Alekseeviç’ in sevgiyi, sadakati ve vatan
sevgisini anlatan çok güzel þiirleri vardýr. Bunlar asýnda “Dostum Süöküççe’ ye” (1925). “Güneþin Büyük Sevinci” (1926), “Annem Cebcekiey’in Mezarýnda” (1937), “Tarla Kuþunun Þarkýsý” (1926) gibi lirik þiirler çok önemlidir.
“Kýrým” (1929), “Küstümotu” (1923), “Deniz”
(1924), “Deniz Sevgisi” (1924), “Elveda” (1925)
adlý þiirlerinde ise güneþli Kýrým’ ý ve onun doðal güzelliklerini anlatmýþtýr.
Oyunskiy bir yergi yazarý olarak da baþarýlýdýr.
Bu tür eserlerinde devrimden önceki yaþamýn
kalýntýlarýný, cehaleti, dar görüþlülüðü ince bir
alayla eleþtirmiþtir.
Halk folklorünü ve özellikle Olonho’yu iyi bilen
Oyunskiy, onu çok iyi incelemiþ, dolayýsýyla “Engel Tanýmaz Nyurgun Bootur” adlý, 36 bin satýrlýk büyük Olonko destanýný yazmýþtýr. Bu Olonko destaný bütün Saka halkýnýn gururudur. Bu
eser Rusça, Fransýzca vb. dillere tercüme edilmiþtir.
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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Fotoðraf: Ýrfan Gürdal

Platon Alekseeviç, Saka edebi dilini zenginleþtirmiþ, söz daðarcýðýný geniþletmiþ, eski sözleri
yeni anlamlarda kullanarak yeni terimler yaratmýþtýr. Onun büyük bir yararý, Saka þiirine sillabik adlý yeni hece sistemini getirmesidir.

Platon Alekseeviç, mesleðinin en verimli döneminde 1938 yýlýnda haksýz yere suçlanarak
hapsedilmiþ ve orada pek çok eziyet ve ýstýrap
çekmiþ ve 31 Ekim 1939’ da Yakutsk hapishanesinde öldürülmüþtür.

Yazarýn birçok hikayesi folklor konularýna ve
motiflerine dayanýlarak yazýlmýþtýr: “Tabakçýnýn
Düþü” (1926), “ Balýk Tutan Çocuk”, “Ulu Kudansa” (1929), “Ülkenin Oðlu Dorogunov Nukulay” (1936), “Makedonyalý Ýskender” (1935),
“Bilge Solomon” vb.

Gömüldüðü yer bilinmemektedir.

Devrim ve onun getirdiði yeni yaþam hakkýnda
“Deli Nyukus” adlý hikaye (1923). “Yürek”
(1937), “Yosunlardan Kaçýþ” (1930), adlý hikayeleri yazmýþtýr.
Dramlarýnýn arasýnda “Çarýn Kararnamesi”
(1934), “Bolþevik” (1926), “Tuyarýma-Kuo”, “Kýzýl Þaman” (1925), “Çocuða Ýstemiþ” (1923) adlý oyunlarý belirtmek mümkündür.
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Platon Alekseeviç, bütün hayatýný halkýna adamýþ bir yazardýr.
Yirmi yýl boyunca yalnýz kitaplarýnýn okunmasý
deðil, onun adýnýn anýlmasý bile yasaklanmýþtý.
Ailesi, eþi ve çocuklarý çok hakir görüldüler. Ancak 1956’dan sonra yeniden gündeme geldi.
Þimdi Yakutistan’ da Oyunskiy’ nin adýnýn verildiði tiyatrolar, müzeler, okullar, sokaklar vb. vardýr. Onun doðum gününü bütün Yakutistan’da
büyük bir coþkuyla kutlanmaktadýr. Rusya’ nýn
baþkenti Moskova’ da ve baþka kardeþ ülkelerde, UNESCO’ nun düzenlemesiyle bütün dünyaya tanýtýlmýþtýr.
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eþinin rüyasý
Hey
Benim aziz anam
Cebcekiey!
Oðlunu destanlarla besleyen udagan kadýn
Ve ben Olonho Destaný’ný yazarken
Tuttuðu þamdanla uðrumu aydýnlatan
Can yoldaþým, yorgun karým
Beni bir alaca þafakta astýlar

Oyunskiy
Sagusu
ALÝ AKBAÞ

Armaðan:
Hey! Verhoyan daðlarýnda geyik yayan
ve alýn terinden baþka kazanç bilmeyen
çekik gözlü, yaðýz yüzlü çobanlar ve buzullar arasýndan bir kardelen gibi fýþkýran
Saha Yurdunun masum çocuklarý; benim
yiðit kardeþlerim!.. Büyük atamýz Oyunskiy için yazdýðým bu þiiri sizlere armaðan
ediyorum.
Bir büyük ozan ve ulu bir kamdý o. Buzullar içinde yanan bir odlu yürekti… En eski destanlar çýnlýyordu kopuzunun tellerinde ve en içli naðmeler canlanýyordu.
Bugün sizler onun bir sinsin alevi gibi yanan ve külleri bütün dünyaya savrulan
kitaplarýnýn alevleriyle aydýnlanacak ve
harâretiyle ýsýnacaksýnýz.
Bilsinler ki, topraða düþmeden yeþermez
tohum. Þimdi Oyunskiy’nin topraðýndan
yeni fidanlar fýþkýracak ve yeni ozanlar
doðacaktýr!..

Mevsim kýþtý
Her taraf kardý
Elimde kelepçe
Dilimde Olonho’dan mýsralar vardý
Bir anda çevremi sardý saldatlar
Apansýz çekildi pusatlar
Namlular üstüme ateþ kustular
Aðýr aðýr akýyordu Lena
Gökyüzü göz kesilmiþ bize bakýyordu
Olup bitenleri yazdý mavi defterine
Þimþekten bir kalem
Ve sütten bir mürekkeple yazdý
Gördükleri insanlýða sýðmazdý
Feriþteler yeryüzüne küstüler
And olsun ki Tanrýya
Sizi hiç utandýrmadým
Ölene dek hep dik tuttum baþýmý
Görmeliydiniz katillerin telaþýný
Bilmem nereye attýlar nâþýmý
Hangi çukura bastýlar!..
O yýllar, kýrgýn yýllarýydý zaten
Kana susamýþtý saldatlar
Hiç kýlý kýpýrdamadan
Þair, edip, kahraman
Binlerce baþý kestiler
Ve bir sam yeli gibi estiler
Dünyamýzýn üstünden
Onlar KGB
Onlar Gestapo
Onlar SS’tiler
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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küçük kýzý Sardana’nýn rüyasý
Sardana!
Melek kýzým,
Buzullar içinde açan karçiçeðim
Korkma ölmedim daha
Oyun yaptým onlara
Saldatlarý aldattým
Bir yada taþý attým göðe
Sesimi rüzgârýn sesine kattým
Topraktan geleni topraða verdim
Kurtuldum aðýrlýktan
Üç beþ litre kan ve bir torba kemik
Gökten aldýðým bende kaldý
Bir demet ýþýk
Ve bir kucak mavilik
Bak iþte
Kýrýldý kafes,
Uçtu kuþ
Ne iniþ dinliyorum artýk ne yokuþ
Ses oldum, ýþýk oldum ben þimdi,
Ufuklarý aþýyorum
Esen rüzgâra uyup her seher
Diyar diyar dolaþýyorum
Rüyasýný süslüyorum çocuklarýn
Ozanlarýn dilinde
Kopuzlarýn telinde yaþýyorum
Sardana
Çekik gözlü
Yaðýz yüzlü meleðim
Bir nisan sabahý erkenden erken
Verhoyan daðlarýnda güneþ doðarken
Düðününe geleceðim
Geldiðimi bilesin diye
Kapýmýzýn önündeki sergeye
Bir kýrmýzý bez baðlýyacaðým
Sen beyaz gelinliðinle gülerken
Ben sevinçten aðlayacaðým
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bir ak þaman dedi ki
Doom - ere - doom
Burda denenir atom
Hava kirli, su kirli
Balýklar hep zehirli
Daðlar taþlar radyasyon
Doom - ere - doom
Burasý Ergenekon
Çardan kara sýðýndýk
Yoktan vara sýðýndýk
Sibirya bir poligon
Doom - ere - doom
Ýnsanlar adsýz kaldý
Mabetler kutsuz kaldý
Asya Yakut’suz kaldý
Geldi çattý acý son
Saha kýzlarý dedi ki
Nerde o gönül eri
Giden gelmiyor geri
Nasýl dolacak yeri
Erken öldü Oyunskiy
Kar üstünde al kanlar
Ýçimize kan damlar
O güzelim destanlar
Yarým kaldý Oyunski
Lena suyu ulu su
Sana kurdular pusu
Þimdi Saha ulusu
Öksüz kaldý Oyunskiy
Uzun olur kýþýmýz
Aðuludur aþýmýz
Dinmedi göz yaþýmýz
Dalda soldu Oyunskiy
bir kara þaman dedi ki
Burasý demir perde
Konuþmayýn her yerde
Zebaniler siperde
Evinizi basarlar
Baþýnýzý keserler
Bir sergeye asarlar
Kar yaðar kefen olur
Sel gelir tufan olur
Sonra duyar Stalin
Konuþan piþman olur
Doðruyu söyleyenin
Katline ferman olur
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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bir deli ozan dedi ki
Buz deryasý içinde
Nar aðacý yeþermez
Her aðaç yeþerir de
Dar aðacý yeþermez
Ýnanmayýn methine
Lânet adâletine
Kurtlar insan etine
Çarlar kadar aþermez
Daha kýrk beþti yaþý
Apardý ecel kuþu
Ah bu feleðin iþi
Akýl ermez düþ ermez
bir ana þaman dedi ki
Huuu
Gürültülü göklerin
Kara bulutlarýn rûhu
Bir fýrtýna ol da gel
Davulunu çal da gel
Kov þu gürûhu
Huuu
Umay Anamýzýn rûhu
Gök yüzünden in de gel
Bir ak kuðu ol da gel
Üstümüze kanat ger
Bizleri koru
Huuu
Ulu deryalarýn
Deliren çaylarýn rûhu
Coþkun bir sel ol da gel
Vâdîlere dol da gel
Þu kanlarý yu
Huuu
Derin dehlizlerin
Karanlýk maðaralarýn rûhu
Cinlerini al da gel
Bir velvele sal da gel
Bitsin bu uyku
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ve bir ak saçlý ozan dedi ki
Sanmayýn ki çürüyüp
Toprak oldu Oyunskiy
Ormanda kayýnlara
Yaprak oldu Oyunskiy
Ozanlarýn dilinde
Kopuzlarýn telinde
Ve erkinlik yolunda
Bayrak oldu Oyunskiy
Giden sýrayý savar
Ruhu göklere aðar
Her gün yeniden doðar
Þafak oldu Oyunskiy
Ahý tutar onlarý
Acý olur sonlarý
Unutulur sanlarý
Adak oldu Oyunskiy

Þiirde geçen bazý kelimelerin anlamlarý:
Oyunskiy: (29. Ekim 1893 - 31. Ekim 1939) Büyük Yakut
þairi ve devlet adamý. Sovyetler Birliði’nde daha 46 yaþýnda, hem de bir doðum yýl dönümünde Stalin tarafýndan
sorgusuz sualsiz kurþuna dizilen binlerce aydýndan biri.
Cebcekiey : Oyunskiy’nin anasý.Yüzlerce þiiri ve masalý ezbere bilen ve Saha folklorunun kaynak kiþilerinden olan
þaman yaratýlýþlý fakir bir kadýn.
Sardana : Þair kurþuna dizilirken ancak iki - üç yaþlarýnda
olan küçük kýzý. Bundan sonra da Oyunskiy hain ilan edilmiþ ve bu iftiradan aklanýncaya kadar yirmi yýl boyunca ailesiyle kimse ilgilenememiþtir.
Udagan : Ermiþ gibi mânevî bir kimliðe sahip saygýn kiþilere verilen bir ünvan.
Feriþte: Melek
Olonho: Oyunskiy’nin yeniden düzenleyip kaleme aldýðý
otuz altý bin mýsra uzunluðunda bir Saha destaný. Bu hacimli yapýsýyla Kýrgýzlarýn Manas destanýna benziyor.
Umay: Eski Türk inancýna göre doðum anýnda annelere ve

bebeklere yardým eden melek.
Doom ere doom: Saha yurdunda ozanlar destan anlatmaya baþlarken bir besmele gibi bu kliþe kelimelerle baþlýyorlar.
Þaman: Þamanizm inancýna göre büyücülük, ozanlýk,
kâhinlik, doktorluk gibi bazý manevî güçlerle donatýldýðýna
inanýlan kiþiler.
Lena: Yakutistan’da Kuzey Buz denizine dökülen dünyanýn
en büyük nehirlerinden biri.
Verhoyan: Yakutistan’da bir dað.
Serge: Evlerin kapýsýnýn önüne dikilen ve üzeri çeþitli nakýþlarla süslenen yüksek bir direk. At baðlanmaya yarayan
ve hâlâ Kök Tengri dinine inanan Yakut töresine göre bu
direk ailenin þerefini temsil etmektedir.
Saldat: Rus askeri.
Gestapo: Nazi Almanya’sýnýn gizli polis teþkilatý.
SS: Hitler döneminin özel Nazi birlikleri.
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Ferit Muhiç
MARIYA LEONTÝÇ
Prof. Dr. Ferit Muhiç; þair, felsefeci
ve daðcýdýr. 1943
yýlýnda Bosna’nýn
kalbi durumunda
olan Mahoye köyünde, Visoki Rudini daðýnýn gür ormanlarý arasýnda
Borovinçki Viv tepesi yakýnlarýnda
doðmuþ, genellikle
tek baþýna, Balkanlar’da yüksekliði
2000 metreyi aþan
daðlarý gezmiþ, onlarýn zirvelerine týrmanmýþtýr. Silahsýz,
çadýrsýz, yemeksiz
ve susuz… Hatta
zaman zaman ayýlarla çilekleri paylaþarak ve kurtlarla
ayný kaynaklardan
su içerek… Bir gün bile aç ve susuz kalmadan, her zaman tek baþýna, hiçbir zaman yalnýzlýk hissetmeden ve bunun insanlarýn iyiliði sayesinde olduðuna inanarak… Bu sebeple insanlarýn sözlerini, kaderlerini ve hayatlarýný gözlemler. Onlarý
dinlemek, anlamak ve olduðu gibi kabullenmek hobisi olmuþtur.
Dünyayý da boydan boya ve tek baþýna, yine yalnýzlýk duymadan gezmiþtir. Böyle
hissetmesinin bir sebebi de bu yolculuk-

larda ona bir þahininin arkadaþlýk etmesidir. Ayrýca o,
kendisini çocuklarýn, köpeklerin ve
atlarýn sevdiðine
ve çamlarýn, aðaç
gövdelerinin konuþmasýný anladýðýna inanmaktadýr.
Çoðu kez, vahþi
hayvanlarla, çimenlerle, çiçeklerle özel diyaloglar
kurmuþtur. Bu yeteneðini ona Moder Vir’in eteðindeki
gölgelikte
uzun uzun sohbet
ettiði yýlanlar kazandýrmýþtýr.
Ferit Muhiç halen
Üsküp Aziz Kiril ve
Metodiy Üniversitesinde Çaðdaþ Felsefe ve Yeni Çað dersleri vermektedir. Bu üniversitede Felsefe
Antropolojisi, Din Felsefesi ve Siyaset
Felsefesi gibi yeni dersler okutulmasýný
da o baþlatmýþtýr. Estetik, lojik, Hermonoitik gibi dersler de vermektedir Avrupa ülkelerinden Amerika ve Malezya’ya
kadar dünyanýn birçok üniversitesinde
misafir profesör olarak çalýþmýþtýr. Çeþitli konularda yirminin üzerinde yayýnlanmýþ kitabý vardýr.
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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Ferit Muhiç’in eserleri, Amerika Birleþik
Devletleri, Ýngiltere, Fransa, Almanya,
Avusturya, Malezya, Türkiye ve Ýtalya’daki
felsefe ve edebiyat antolojilerine de girmiþtir. Bu eserlerin birçoðu, Arnavutça,
Arapça, Fransýzca, Ýngilizce, Almanca,
Ýtalyanca ve Türkçe’ye çevrilmiþtir.
Muhiç’in sanatý:
Bazý þairler çok yazmalarýyla tanýnýr, bazýlarýysa yazacaklarýný uzun zaman kendi içlerinde olgunlaþtýrdýktan sonra az ve öz
yazarlar. Ferit Muhiç’i þiire yaklaþýmýyla
ikinci gruba dahil edebiliriz. Yayýnlanmýþ
yirmi eserinden sadece üçü þiir kitabýdýr:
Falco Peregrinus (1988), Sto Koraka Ýznad
(Yüz Adýmdan Öte) (1994), Çadot Od Dogorçeto Na Sonot (Rüya Sigarasýnýn Dumaný) (1996). Bu üç kitapta yer alan þiirler, þairin içinde uzun süre olgunlaþtýktan
sonra bir solukta doðmuþ þiirlerdir. Sanatçýnýn bütün þiirlerinde olgun ve tecrübeli
bir felsefe ve lingüistik bilim adamýnýn þuur ve gönül yansýmalarý görülmektedir.
Bunun dýþýnda þairin edebiyat, folklor ve
tarih alanýndaki birikimi de þiirlerini besler. Kýsacasý bu þiirler, çok okumuþ, çok
gezmiþ ve çok görmüþ bir insanýn þiirleridir.
Falco Peregrinus: Þairimizin ilk kitabýdýr.
Felsefî aðýrlýklý olan bu kitapta sanatçý,
Diogen, Descartes, Spinoza, Leibnitz, Copernik, Hegel, Kant, Engels, Einstein gibi
görüþleriyle dünyayý etkileyen düþünürleri
konu eder. Onlarla konuþur, tartýþýr ve polemiðe girer.
Yüz Adýmdan Öte: Þair bu kitapta felsefî
yoðunluktan çok estetik ve lirizmle dikkati
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çeker. Buradaki þiirlerin bütününde “Zirveye Ulaþma” felsefesi hakimdir. Kýsaca
ideallere ulaþma yolunda gösterilecek çaba söz konusu edilmiþtir.
Rüya Sigarasýnýn Dumaný: Bu kitapta;
felsefe ve lirizm, doða ve folklor sevgisiyle
birleþerek pastoral bir zevke dönüþür. Böylece þair gitgide olgunlaþan tecrübesiyle sanatýnýn doruklarýna týrmanýr. Burada
da eserin birinci bölümünde, Platon, Nietsziche, Kant, Spinoza Þairimiz, Schopenhauer, Odisej, Solomon gibi felsefe,
devlet ve tarih adamlarýyla tartýþma devam
eder, ama ayný zamanda þairin kendi görüþleri de öne çýkarak þiirlere aðýrlýk ve
derinlik kazandýrýr.
Yine bu þiirlerde þairin, insanoðlunun
iyilikle kötülük, umutla umutsuzluk, cesaretle korkaklýk gibi tezat duygular karþýsýndaki ikilemini, zamaný ve önyargýlarý aþma çabasýný iþlediðini görürüz.
Kitabýn ikinci bölümünde yer alan þiirlerde
ise sevgi konusu ilk defa bu kadar yoðunluk kazanýr. Yine büyük ölçüde folklordan
beslenen bu þiirler þairin en lirik þiirleridir.
Ferit Muhiç’in þiirlerinin ortak özelliði hayatýn en çekilmez olduðu anlarda bile aydýnlýða ve umuda yönelmesidir. Zaten
böyle olmasa hayat çekilmez olurdu. Zaman zaman hepimiz kötülük ve ihanetlerle
karþýlaþýrýz. Fakat asýl olan yaþama sevincimizi ve mücadele azmimizi yitirmeden yaþamaktýr. Bu þiirlerin çevirisini yaparken
ben de sonsuzluk sohbetini yaþadým. Her
þiirde sanki önümde yeni ve sonsuz bir
ufuk açýlýyor ve ben biraz daha olgunlaþýyordum.
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Falco Peregrinus (*)
Dünyanýn ufku alevlendi! Kalelerin burcunda güneþin
mýzraðýnýn ucu parladý ve aþaðýda eflatun karanlýðýn
yansýmasý, altýn korlarda soluyor. Can çekiþen karanlýðýn son hýrýltýsýndan bir kuþ çýktý ve gümüþ kanatlarýyla uçurumlarýn dibinden atýlmýþ bir ok gibi zirvelere uçtu. Parlak beyazlýktaki kayalara bu yýldýrým gibi uçuþun
gölgesi saplandý. Falco Peregrinus, Güneþin avcýsý!
Baþardý yine! Bir kere daha en iri ve en deðerli avýný,
aydýnlýðýn ilk lokmasýný avladý.
Ýþte böyle her günümüz þafakla baþlýyor. Fakat biz bunu artýk ne biliyor ne de görüyoruz. Bambaþka gýdalara alýþmýþ olduðumuz için bizim Falco Peregrinus’
un her seher kapýmýzýn önüne boþuna getirdiði avýn
kaybolmasýna göz yumuyoruz.

doðru yer
Eðer Diyojen’ in
Fenerini yakmak için
Aklýnýn ucundan hiçbir zaman geçmeyecek
Yeri biliyorsanýz
Ýþte orasý doðru yerdir.

(*) Bozdoðan kuþu.
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Melankolik Zenon (**)
Hayat inanýlmaz derecede kýsa. Þimdi birikmiþ ve yoðunlaþmýþ hatýralarda hayat o kadar kýsalýyor ki, bir genç adamýn sade hayatýnýn –ne kadar uzun olsa da- böyle bir gezi
için yeterli olmadýðýný düþünmeden atýyla komþu köye gitme cesaretini anlayamýyorum.
Gerçekten insan bir yere yetiþebilir mi? Eðer her zaman, bizi oluþturan varlýðýmýzýn katý ve dolu iç dünyasýnda bulunuyorsak herhangi bir yolculuk mümkün olabilir mi? Mecburen ve ebediyyen ayný yerde kendi içimizde kalmýyor muyuz? Belki Melankolik Zenon biliyordu ki hepimizin özünde
saklanan ölüme mahkum Aþil, aðýr koþan fakat alýn yazýsý
uzun bir ömür alan kaplumbaðanýn zamanýný yenemezdi.
Fakat o anda herhalde yarýþý kabul ederek de hayat kazanýldýðýný biliyordu.

felsefecilerin prensibi
En tehlikeli tavýrdýr önlem almak.
Her þeyden önce ve birinci görevin,
Tedbirden kaçmaktýr senin!
Bitkin düþtüðün yerde
Henüz yeni baþlýyor yolun
Ve yýkýldýðýn andan sonra
Aldýðýn mesafe geçerli yalnýzca.
Sözlerin sessiz taçyapraklarýna
Dönüþene kadar
Tatlý susma hakkýný
Devamlý konuþmayla kazan
Dünyadaki bütün geçmiþ gayretlere
- armaðandýr çiçek,
Oysa çiçek, ertelemek ve durmak için
Baþvurulan her þey
Yapýlmadan büyümez
Ve çiçek, dünyanýn hayâl kurmasýdýr.

(**) Aþil Paradoksu: Ý. Ö. 5. yüzyýlda yaþayan eski Yunan’lý filozofu Zenon’un bir
mantýk yanýltmacasýdýr. Gerçek bir paradoks olmayan bu yanýltmaca þöyle dile getirilebilir: Eðer zaman ve mekanýn sürekli olduðu kabul edilirse ve eðer
Aþil kaplumbaðaya kendinden önce yarýþa baþlama fýrsatýný verirse hiçbir zaman kaplumbaðaya yetiþemeyecektir.Çünkü, Aþil’in kaplumbaðanýn baþlama
noktasýna varabilmesi için geçen sürede kaplumbaða biraz daha ilerlemiþ
olacaktýr.Aþil, bu mesafeyi aþtýðýnda kaplumbaða yine biraz daha ilerlemiþ olacaktýr. Her seferinde aþýlan mesafe kýsaldýðý ve daha kýsa sürede aþýldýðý halde, belirlenmiþ her aþamanýn sonunda Aþil hâlâ kaplumbaðanýn gerisinde
kalacaktýr.
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Kopernik’in günahý
Üstat, bence yanlýþ senin yörüngen
Bizim çevremizde dönmüyor güneþ
Biziz onun etrafýnda dolanan
Ve böylece tükeniyor ömrümüz
Sana gelene dek o kutsal ateþ
Bizim için doðar, bize dönerdi
Bizimdi güneþ
Daha senin kaprislerinden önce
Ne kadar þen þakraktýk bir bilseniz
Sevdalýydýk, âþýktýk biz güneþe
Heyecanlý randevular verirdik
Gidiþine üzülürdük her gece
Heyecanla dönüþünü beklerdik
Senin kaprislerin þýmarttý onu
Hep bu yüzden
Bizim güneþ yok artýk
Mevlevî
Ve galektik figürlerle
Canlandýrmak nafile
O, yabancý
Bütün bu hâtýralara

Hegel’le polemik
Ne “akýl” “gerçeðe” bir þey verebildi,
Ne de “gerçek” “akla”.
Hayýr
“Gerçek” yok bile
“Akýl” da
Hâlâ baþlangýcýn tohumundayýz biz
“Lojik bilginin” ilk sayfasýnda
Bizim “varlýk” da hâlâ
Ve ebediyen
Bizim “yokluða” eþittir.
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nicelik ve nitelik
Engels, Engels
Hikmetli,
Merhametli,
Güzel dostum,
O Napolyon
Sýð ve askerî yanýlgýsýyla
Mýsýr bedevîleri
Ve Fransýz süvarileri hakkýndaki
Masallarýyla
Nasýl aldattý seni?
Ve bu masal yüzünden
Nasýl unutabildin:
Ne kadar çoðalýrsa çoðalsýn insanlar,
Kabarsýn, taþsýn, aksýn…
Hiçbir zaman
Nicelikten niteliðe geçemez.
Ne kadar isterse istesin onlar
Hiçbir zaman
Hepsi birden
Bir tek insan etmiyor.

Armagedon
Manyetik çekirdeðim ben
Kuþlarýn geliþine sebep olan
Buðday tanesiyim
Oysa yalnýz tekrarlanan çaðrýþýmlarla
Canlanýr hatýralar.
Meyveler toplandýðý zaman
Göklerden demir levhalar dökülecek
Buðday biçilip rüzgârlarda savrulacak
Kuþlar yavrulayacak
Ýþitme özrümüz yüzünden naðmeler uçacak
Görkem ve bereket kuruyacak
Görme özrümüz yüzünden
Dikenlerle parçalanacak
Iþýk dokumalarý.
Bütün fýsýltýlar ve dörtnal þakýrtýlarý
Bütün doðup batan güneþler
Bütün nefretler ve gövdeler
Bütün mevsimler, vahþi deniz hayvanlarý
Zirveler ve kaynaklar
Hayret içinde derilecek
Evrenler, daðýlmýþ çelenk çiçeklerinin
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taç yapraklarý
Ufuklarda ve patikalarýn etrafýnda
perçem olacak sis
Karanlýk kar serpilmesiyle daðýlacak
Ve hayret, daha büyük hayretle
Çözüldüðü zaman
O mutlak kuvvetlerle dolu mor küre
Geçmiþ ve gelecekte dolaþmýþ olacak
Benim ufkumda yelken açtýðý zaman.
Daðlar,
Bütün balýklar,
Sütliman denizler
Toz kasýrgalarýnýn içinde kaybolacak
Alnýmýn arkasýný sakinlik bastýðý zaman
Hayâl ettiðim bütün diyarlarýn
Kanatlarý kapanacak.
Hatýrladýðým,
Yarattýðým,
Kaynaklar ve þaraplar kuruyacak.
Her rastladýðým insan
Geçmiþten akýp gelen
Bütün söz örgüleri,
Yürürken yapýlan tüm dinlenmeler,
Ne þansýzlýk!
Yabanî otlar ve çorak topraklarla
Kaplanmýþ olacak.
Kitaplarý ve kaygýlarý ayýran
Kan gölleri,
Kurduðum saltanatlar
Reddettiðim kanunlarýn devletleri
Ve barýþ içinde çiçeklenen vatandaþlar
Bir zamanlar
Þerre istek,
Ve akýlla tanýk olduðum
Doðanlar ya da batanlar
Gönlümle istediðim her þey
Ve bana alýþan her þey
Gerçekleþmek için mecburen
Þuurumun mührüne seslenmeliydi.
Bu hayret bende
Daha büyük bir hayretle
Yok olduðu zaman
Geçmiþ ve gelecek kol kola dolaþacak
Bütün parlak günler,
Bütün yaðmurlar, yýldýzlar, aylar
Ve bütün çocuklar,
Bir zamanlar benimle birlikte olan
Bütün varlýklar,
Daðýlacak.

Kardeþ Kalemler Ocak 2007

20

Bavýrjan Jakýp
AKTARAN: ALÝ AKBAÞ
Kazakistan’ýn Semey
bölgesinde, Abay
kasabasýnýn Akkora
köyünde doðdu (1
Mayýs 1963). Yüksek
öðrenimini Almatý’da Millî Kazak Üniversitesinin Gazetecilik Fakültesi’nde
tamamladý (1985).
Kazak
Televizyonu’nda Edebî Drama Haberler Baþ
Re dak tör lü ðü’nde
ve Jalýn Yayýnevi’nde
redaktör olarak çalýþtý. Daha sonra
asistan olarak El Farabî Millî Kazak Üniversitesi’ne intisap
etti (1986). Gazeteci
Muhtar Avezof adlý
ilmî
çalýþmasýyla
doçent oldu (1994).
Bu yýllarda Dekan Yardýmcýlýðý, Ýletiþimsel Sanat ve Edebî Redaktörlük Bölümü Baþkanlýðý,
Periyodik Yayýnlar Bölümü Baþkanlýðý görevlerinde bulundu (1995–2001) ve daha sonra ayný üniversitenin Gazetecilik Bölümü’nün
dekanlýðýna atandý (2001). Halen bu görevini sürdürmekte olan sanatçý, Kazak Gazeteciliðinin Geliþimi ve Zenginleþme Yollarý adlý
çalýþmasýyla doktorasýný savundu (2004)
Bavýrjan Jakýp, Gazeteciler Birliði (1991), KaKardeþ Kalemler Ocak 2007

zakistan
Yazarlar
Birliði (1994), Kazakistan Gazeteciler
Akademisi (2006),
Uluslararasý Yazarlar ve Yayýncýlar Kurumu (2006) gibi
kurumlarýn üyesidir.
Ayrýca Kazakistan
Yazarlar Birliði Baþkanlýðý da yapmýþtýr
(2002)
Eserleri:
Derslik
(1984), Merdivenler
(1987), Bir Gemide
(1987),
Aral’ým
Arým,
Balkaþ’ým
Bahtým (1988), Gözümün Nuru (1990),
Aydýnlýk Gök Yüzü
Fotoðraf: Ýrfan Gürdal
(1996) ve Yayýncý
Muhtar
Avezov
(1997), Ak Oðlak (1997), Ýmza (2001), Zaman Kesiti (2004), Kazak Gazeteciliðinin Geliþme ve Zenginleþme Yollarý (2004) adlý eserleri yayýnlanmýþtýr.
Bavýrjan Jakýp, Gözümün Nuru adlý eseriyle
Kazakistan Yazarlar Birliði Ödülünü (1990),
Kabiliyetli Gençler “Jiger” Festivali ödülünü
(1984), “Darýn” Millî Ödülünü (1999) almýþ
ve Bakü’de Elazýð Valiliðince düzenlenen 11.
Hazar Þiir Akþamlarý Þölenine katýlmýþtýr.
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Abay’ýn namlý bulaðý

Abay’ýn namlý bulaðý
Her çakýlý inci mercan
Çevresi yeþil gülistan
Bu gözeden can akar can
Yapraklar yüzünden öper
Güller su içer suyundan
Abay’ýn namlý bulaðý
Þiir elimize kalkan
Þiir yurdumuza sultan
Alnýndan öper dolunay
Güneþ su içer suyundan
Abay’ýn namlý bulaðý
Sen gururla akmana bak
Derin konuþtun Batý’yla
Ve ýþýk saçan Doðu’yla
Þaire yoktur dur durak
Abay’ýn namlý bulaðý
Kanatlý atlar sulaðý
Atlardan geniþ soluðun
Yüzüstü yatýp kýyýnda
Daha balalýk çaðýnda
Abay su içmiþ suyundan

Abay’ýn namlý bulaðý
Olmuþ ona dert ortaðý
Anlamamýþ solu saðý
Ýç yangýným sönsün diye
Ozan su içmiþ suyundan
Abay’ýn namlý bulaðý
Kazaðým koymuþ adýný
Aleme yaymýþ adýný
Bir gün Çakmak’a giderken
Þakerim yüzünü yumuþ
Þair yüzünü yuyan su
Abay’ýn namlý bulaðý
Havalanýp güç bulan su
Avezov’a ün salan su
Üstünde yüzen kaymaðý
Muka’nýn sözü olan su
Abay’ýn namlý bulaðý
Halkýmýn çaðlayan sesi
Üzerinde sis perdesi
Havzanda ulular doðar
Sensin dâhiler annesi

Abay’ýn namlý bulaðý
Kýrk örgü kement bulaðý
Asmanýn asma bulaðý
Otuz yýl kýtlýk olsa da
Ve kýrk yýl kýrgýn olsa da
Billur gibi berrak suyun
Abay’ýn namlý bulaðý
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sokak süpürgecisi

Sýcak bir rüzgâr esiyor
Kavruluyor köþe bucak
Bir ihtiyar hiç durmadan
Süpürüyor yorgun aksak
O sokaðý arþýnlayan
Ýnsan seli de yok artýk
Silindi geceki izler
Sönük resimlere döndü
Uyansýn çok katlý evler
Süpürge hýþýrtýsýyla
Temizle ne var, ne yok
Kâðýtlarý, artýklarý
Kocasa da sýr vermiyor
Nedir gönlünde yatan
Karanlýðý süpüren o
O dur sabahý uyartan
Öfkeyle tükürdü yere
Gülmeyi unutan dudak
Gün gelecek kendini de
Süpürecek dýþlayacak
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sevgiliye
-IGüzelim, cennet yeryüzü
Neye yarar sen olmasan
Ne alýmlý bir havan var
Ne güzel kýzdýn bir zaman
Baþkasýn bence herkesten
Gönlümün baharýsýn sen
Hele o tavrýn, terbiyen
Davranýþlarýn ne candan
Bütün þarkýlarým sana
Objektif gerekmez bana
Yüreðime resmederim
Yüzün hayalimde her an
Ne zaman sevmek istesem
Canlanýyorsun içimde
Seni ben gibi resmeden
Bir objektif yok alemde
-IIGözlerim göðü kucaklar
Gövdemi sýkýnca dünya
Uçup uzaklara gittin
Katýlýp göçmen kuþlara
O kuþlarýn arasýnda
Sen de uçuyorsun sanki
Konacak mýsýn bilmem ki
N’olur sýrrýn de bana
Kuþ katarý konabilir
Ama sen hiç konmazsýn
Kuþ katarý dönebilir
Fakat sen asla dönmezsin
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24

Þafak Yýldýz

Kardeþ Kalemler Ocak 2007

25

Fiyedor Tutçev
ÇEVÝREN: GOCA HALÝT*

yurdumuza dönen yolda
Çekilmiyor ah bu duman, bu sazak
Acelem var yol uzaktýr, yol uzak
Birdenbire sis içinden yükseldi
Bu ýpýssýz tepeleri süzen ay
Benzi solgun, yüzü ölgün, kýrýþýk
Kederlenme uzak yola çýkmýþýk

Þairin kýsa biyografisi:
(1803 – 1873)
Tutçev, Rus edebiyatýnda sembolizmin öncüsüdür. Þiirlerinde
dünyaya karþý panteist bir tavýr
sergiler. O, kozmosun dýþ
düzeninin gerisinde daima tehdit
eden müphem bir kaos sezgisi
taþýr. Bu metafizik dünya görüþü,
þiirlerinde dehþetli sembollerle
yansýtýlmýþtýr. Dostoyevski ondan
“Rus edebiyatýndaki ilk þair filozof”
diye bahseder. Kýzýnýn öðretmenine
aþýk olan þair, bu duygularýný
güzel, lirik þiirlerle anlatmýþtýr.
Milliyetçi ve yurtsever bir hayat
görüþüne sahiptir.

* Goca Halit, Günümüz Azerbaycan þairlerinden. Kardeþ Kalemler, önümüzdeki sayýlarýnda
bu lirik ve güçlü þairin kendi þiirlerine de yer verecek ve onu okuyucularýyla tanýþtýracaktýr.

Hatýralar yetiþse de feryada
Ondan baþka gelen olmaz imdada
Bu saatte aynasýný süzen ay
Leman gölde çocuk gibi yüzen ay
Dün oradan kalbimizde nur, ýþýk
Gözlerimiz dola dola çýkmýþýk
2
Ýþte geldik sayýlýr… Bu da bizim manzara
Bu da bizim yurdumuz…
Sarý orman, sonbahar
Göklerin eteðinde bulutlar sýra, sýra
Birazdan üstümüze lapa lapa kar yaðar
Bu ýpýssýz kýrlarda aç kurtlar cana kýyar
Gitgide yazý yaban sessizliðe bürünür
Atar yazlýklarýný bir kefene bürünür
Yavaþ yavaþ sis, boran ve gölcükler görünür
Baþka bir renk kalmamýþ hiç köþe bucaðýnda
Sanmýyorum burada gönül huzura erer
Bu ne çekilmez hayat, hem de üzgün çaðýnda
Gerçekte mümkün deðil ancak rüyaya girer
Dünkü hatýralar da soluverir gözünde
Bahardan arta kalan kýrýk dökük lekeler
Hayali bile muhâl bu saat yeryüzünde
Masmavi göllerinde daðlar çimen ülkeler
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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*
Yorulmuþ sessizce yatýyor toprak
Çiçekler savrulmuþ kuru kök kalmýþ
Burda ne canlý var ne ot ne yaprak
Baþýnýn üstünde gri gök kalmýþ
Her ne yana baksam susar lâl gibi
O çýplak aðaç da, bu boz atlar da
Gulyabani gibi, bir hayâl gibi
Aczin sessizliði ürkütür burda
*
Güneþ battý akþam düþtü her ize
Çam gölgesi karanlýkta eriyor
Her adýmda dize çýkar kum dize
Atýmýz da yavaþ yavaþ yürüyor
Yavaþ yavaþ katýlaþýr karanlýk
Çalýlýktan kara korku yayýlýr
Ormanlýkta karýþtýkça karanlýk
Zihnimizde endiþeler duyulur
*
Boþa çýrpýnýp durur
Yetti kýþýn vadesi
Pencereye gün vurur
Geldi baharýn sesi
Kýþ kocamýþ kocamýþ
Kuþlar kesmiþ yolunu
Cývýldaþan serçeler
Gökten kovuyor onu
Amma güvenip kara
Aðartarak gözünü
Kaþ çatýyor bahara
Silemiyor izini
Nerden geldi bu sýrtlan
Sorun hele kastý ne
Kirli karlar fýrlatan
Güzelliðin üstüne
Kýþ hýrsýndan bozarýr
Ýçin için kan aðlar
Her gün biraz kýzarýr
Bahar geliyor bahar
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Daha yüzü gamlý toprak ananýn
Ne var ki yüceldi boyu köknarýn
Son buldu kýrlarýn matemi yasý
Bir bahar kokusu havada þu an
Uyandý tabiat derin uykudan
Ýþte mahmur mahmur açtý gözünü
Gelir kulaðýna sularýn sesi
O da yavaþ yavaþ açar aðzýný
Ey gönül rüyaya dalmýþtýn sen de
Fakat niçin irkilerek uyandýn
Arzu yumaðýna dönmüþ sinemde
Yine yedi renkli nura boyandýn
Kurtulabilmedim hâla bu sýrdan
Daðýtmýþ göðünü bürüyen sisi,
Bahar namesi mi uyarttý birden
Belki de duyduðun muhabbet hissi
*
Birden peyda olup nemli havada,
Parlaya parlaya bir gökkuþaðý
Dünyanýn üstüne renk kata kata
Nazlana nazlana indi aþaðý
Göðün yarýsýný tutmuþtu sanki
Öyle uzun kolu vardý inan ki
Bir ucu bulutta kaldý, bir ucu
Yemyeþil ormana saplandý onun
Sonra yavaþ yavaþ erir kaybolur
Söner yavaþ yavaþ yedi renkli nur
Gel elden kaçýrma bu saadeti
Çabuk ol, sen de gel temaþaya dur
Neylersin o renkler sarardý, söndü
Boþ yere kendini derde salarsýn
Sevin ki bir anlýk olsa da þimdi
Onunla yaþayýp nefes alýrsýn
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Yesevî’nin kapýsýnda
LÜTFÜ ÞEHSUVAROÐLU
Atam deyip bardým men
Görmek için cýrlarý
Kaytýp gelip tapsýrdým
Gözümdeki yýrlarý
Toyda açtým gözümü
Estimdeki düþümdü
Baylaþu sardý özümü
Yâri ilk görüþümdü
Sebep ne ayrýlýða
Bu tarihi kim yazdý
Kim bolgan sayrýlýða
Ýçinde o da yandý
Yesevi’ye bardým men
Kara yerge girdim men
Ruhu ruha kardým men
Yüz sürdüm divânýna
Haber verdim Yunus’dan
Giz görmedim Yanus’dan
Damlaydým okyanustan
Katsýn beni yanýna
Buharlandým gök boldum
Þangrakda bir koldum
Bütün üylere doldum
Nefes verdim cânýna
Katnaþuben ünlendim
Bir kez daha “kün”lendim
Bir olup bütünlendim
Alperen irfânýna
Yesevi’ye borcum var
Kal’asýnda burcum var
Seferinde hurcum var
Katsýn beni kanýna
Gelsin erenler çaðý
Güle bahþasý baðý
Gel kuralým otaðý
Dergâhýnýn yanýna
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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Ayttý derviþin biri
Gitsin nefsinin kiri
Girip topraða diri
Þol sâyýn hâtýrýna
Yaban verdi araký
Yitti gözümün aký
Oldu kýlýcým çaký
Düþtüm nefsin aðýna
Estinde deli rüzgâr
Gönlünde depreniþ var
Ah bugün zamanýn dar
Dön diriliþ çaðýna
Peþimde gölge gibi
Gezer uðrunun biri
Durduðum kaya dibi
Döner Tanrý Daðýna
Ömrüm geçti kafeste
Sandým büyük hâdise
Bende sabýr yok ise
Atsýnlar zindânýna
Görüp ata göðrünü
Yele açýp böðrünü
Atýp atýn eðrini
Çýk erenler katýna
Ýbrahim sofrasý bu
Sofralarýn hasý bu
Yesevî çorbasý bu
Düþür er kaþýðýna
Aþka düþen dolaþýr
Hak rengine bulaþýr
Gönlü Hakka ulaþýr
Döner Hak aþýðýna
Rehberini doðru seç
Anadan ve yardan geç
Tasasýz, vakur, güleç
Gir altmýþ üç yaþýna
Koy zamanýn cengini
Herkes bulsun dengini
Soyunun çelengini
Geçir kurdun boynuna

Kardeþ Kalemler Ocak 2007

31

Geçti ömür hay huyla
Oynaþtýk þuyla buyla
Ab-ý hayat suyuyla
Ulaþ özge sâyýna
Nevaî’den söz ayýt
Abay yoluna kayýt
Muhtar ol, özün ayýrt
Ýt ürsün merdânýna
Bürgüt kanatlý atýn
Devþirsin saltanatýn
Dokuz doður bir batýn
Daðýt dokuz boyuna
Toprak deniz dalgalý
Yiðit ulu kavgalý
Öndeki ak tolgalý
Kayýtsýn otaðýna

1905 yýlýnda çekilen bu fotoðraf H. Ahmet Yesevi Müze Müdürlüðü arþivinden alýnmýþtýr.

Yel apardý obadan
Ayrý düþtük atadan
Yarlýgasýn yaradan
Alsýn ulu katýna
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kýrk hüznü dolaþýrým ben bir gecede
ÝMDAT AVÞAR
Murat AKTUNA’ ya
“Abdalýn esrarýný ellere verir
Öyleyse kurþunlanmalý bu þiir”
Ayaklarým yalnýzlýðýn üzengisinde,
Terkimde can çekiþen sevdalar taþýyorum.
Sanki ruhumu sazýna çekmiþ
Abdalýn kývrak eli,
Her makamda kýrk hüzün dolaþýyorum.
Kabuðunu deðiþtirdi içime kývrýlan nehir.
Eski aynasýnda dingin sularýn
Bir ejderha nefeslenir.
Karanlýðýn çeliði sabaha bükülmez gayrý,
Bedenim gecelerce sürgüne eyerlenir.
Bir þarkýyý vurmuþ gibi tedirgin dudaklarým.
Dilimi kan tutuyor yaralý ezgisinden.
Yaylada tarla kýzlarý söylesin artýk
Yoruldum ayrýlýk nakaratýndan.
Ben peygamber çiçeðinin moruna inat
Býçaða düþtüm aþkýn atýndan!
Elini beyazca býrakýp gittiðinde
Unuttum zamaný bakýr çerçevesinde.
Dörtnala aðrýlarý büyütmedin sen
Uzak þehirlerin penceresinde.
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“Senin günahýngný yuvsun köz yaþým”
Rauf Parfi

“Men Âlemden Ötdim”
Yard. Doç. Dr. HÜSEYÝN ÖZBAY
Rahmetli Rauf Eke, Vietnam þiirinde “ Köz öngimde öleyatgan adam menmen” (Gözümün
önünde ölen adam benim) der. Bu duygu bana Necip Fazýl’ýn “ Bu benim kendi ölüm, bu
benim kendi ölüm/ Bana gelince de böyle gelecek ölüm” mýsralarýný hatýrlattý.
Onun ebediyete göçünü Biþkek’te öðrendim.
Ýmkan varken çaresizliðin, yakýnken uzak kalýþýn
yoðun ve derin acýsýný yaþadým. Gerçekten
baþkalarý için yaþadý, baþkalarý için öldü o.
O’nu Türkçenin 1. Uluslararasý Þiir Þöleni için
geldiði Bursa - Uludað’da tanýdým. Kendisiyle
ilgili derme çatma bilgilerim vardý; Türkiye
Kardeþ Kalemler Ocak 2007

Türkçesiyle yayýnlanan bir iki þiirini de okumuþtum. Bursa’da teleferiðe binip Uludað’a çýkana
kadar da Onunla ilgili yetersiz ama þaþýrtýcý bilgiler edinmiþtim. Biraz da ön bilgilerin merakýyla olsa gerek Ali Abi (Akbaþ) ile Uludað’da hep
yakýn çevresinde olduk. Türk Dünyasýnýn þairleri ilk defa bir araya gelmiþti. Bunun meraký ve
heyecaný vardý. Türkiye dýþýnda üç þaire ödül
verilecekti. Öðrendiklerim ve duyduklarým bir
yana büyük bir þair olduðu halde hiç yüksünmeden ödüllerden birinin Erkin Vahidov’a verilmesini savunup alkýþlayýnca O’nun ne kadar
asil, ne kadar cömert, ne kadar güzel bir insan
olduðunu sevinç ve hayranlýkla yeniden hissetmiþtim.
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Daha sonra hiç görüþemediðim halde sanki
hep O’nun yanýnda oldum. Ali Abi de ayný duyguyu yaþadý. Kutlu Doðum Haftasý için düzenlenen ödüllü þiir yarýþmasýna katýlmak istemediðini Töre Mirza dostumuz anlatýnca ister istemez
Mehmet Akif’in ayný gerekçeyle Ýstiklal Marþý
yarýþmasýna katýlmadýðýný hatýrladým.
Bu güzel insan yüzde yüz hasbi bir þiir ve Türkistan sevdalýsý ve hatta delisiydi. Bir kemik bir
deriydi. Sanki Altýn Kalkan gibi maddesi azaldýkça muhabbeti çoðalýyordu. Küçük, ince,
uzunca yüzünde seyrek sakalý mütenasipti.
Bende çok þey yaþamýþ hüzünlü bir insan imajý býraktý. Hayalini, hakikatini ve hüznünü bütünüyle þiirine yansýttý. O’nun þiiri, macerasýnýn
ve hüznünün bir coðrafyasý ve tam bir albümü
gibidir. Hatýralarý yoðun, rüyamsý ve dehþetlidir.
Hep ileriye dönük yaþadýðý halde maziden çarpanlarý bilinçaltýnýn derinliklerinden zaman zaman çýkarýyor ve onlarla davalý geleceðinin þuuruna büyük ve asil bir sanatçý iradesiyle derinlik katýyordu. Bunun için “Göklere yetmeyen
nalem gençliðim/ Suya çöküp giden balam,
gençliðim”der. Bunun için “Gençlik mavi fasýl.
Geçti. Sarardý/ Döküldü o. Þefkat bilmez bergrezân” gibi “âhlý mýsralar”ý daha yirmi yaþlarýndayken söyler o.
Yaþanmamýþ, talep edilmemiþ duygularýn fosilleþtirildiði bir zamaný yaþadýk. Sahihle yalanýn,
hayalle hakikatin karýþýp bulandýðý bir yerde
deðerleri, söz madrabazlarýna karþý korumanýn
dilemmasýný yaþadýk. Hamaset dünyasý haysiyetini büyük oranda yitirdiði için deðer tanýmazlýk
hakim oldu. En kýymetli üç deðerimiz “vatan”,
“millet”, “Sakarya” alaya alýndý. Vatan’ýn, millet’in ve Sakarya’nýn içi boþ nutuklar uðruna tüketilmesi trajiktir. Hakikatle nutkun arasýný açanlarýn sebep olduklarý anlam ve duygu fosilleþmelerinden rahatsýz olan C. Meriç, kelimeleri
yeniden tarif edip yerlerine oturtmak için ne
zahmetlere katlanmadý, ne eziyetler çekmedi.
Bunun için temanýn kendisi deðil perspektif
yaklaþýmlar öne çýktý. Bu belirlemeyi Türkiye
okuyucusu Rauf Eke’nin “Türkistan”ý için de “
vatan, millet, Sakarya” demesin diye bilhassa
yapmak istedim. Rauf Eke’nin perspektifi de niyeti de deðerleri bir nema olarak kullanýp onun
içini boþaltan ve tematik bunalým yaratanlarýn
zerresine benzemez. Çünkü Rauf Abi’nin Türkistan’ý, kaybedilmiþ bir güzel vatanýn, Heideger gibi yurt içinde yurtsuz býrakýlmýþ bir insanýn arayýþýdýr. Kundaða sarýlmýþ bir bebeðin

beþik ihtiyacý gibi bir þey bu. Türkistan yitirilmiþ
bir cennettir. Onu hüznün ve güzelliðin tülüne
sarar Parfi.
“ Hâtýrât mâzârý Türkistan mengü” derken ne
kadar derin bir hüznün ve lirizmin sesi olur.Yani R.Parfi önce þairdir. Þairden önce de insandýr. Asil, bilgili, görgülü, acýlý yürekli bir entelektüeldir. Nemacý açgözlere karþý ömrünü
inançlarý uðruna harcayan bir serdengeçtidir
O. Allain “ büyük general olmadan önce general olun!” der. Rauf Eke önce insan oldu. “Ýnsan
menem özge unvan istemem” dedi. Türkistan,
Turan ve hürriyet mücadelesini “ duyarlý, hisli,
fedakar, samimî ve yürekli bir insan” olarak verdi. Vietnam’a da þiir yazdý, Kamboçya’ya da…
O’nun en sert þiirlerinde bile bir insan yüreðinin sýcaklýðýný görürsünüz. O yuvasýný elinden
alan avcýlara kýzmak yerine yuvasýna kavuþmanýn türküsünü söyledi. Hicrette olanlarýn, yananlarýn, dört duvar arasýnda çürüyenlerin, ýssýz caddelerde kurþuna dizilenlerin þiirini söyledi. Bakýnýz þu yanan mýsralarla:
Hayrete düþtüm bugün
Bu gövde içinde
Mâzârlar köp (çok)
Ne kadar (1982)
“Gözümün önünde ölen adam benim” diyen
þair büyüktür, güzeldir. Rauf Eke bu uðurda evlad ü ayâli, merhum Sakine Ana’yý bile unuttu.
Acýlar önünde olduðu için hep ileriye baktý. Bir
mecnun gibi aylarca evinden kopup gitti.
Onun Kýzýlelma’sý özeldi. Akpak duygular büyük bir entelektüel zihinde çalkalanýyordu.
Adeta içinde kelimeler yanýyordu. Katýlmak, katýþmak istiyordu. Nerde ne varsa orda, nerde
kim ölüyorsa orda, nerde zulüm varsa orda idi.
1982 yýlýnda dostuna yazdýðý þiirde de onun
derin dünyasýný görüyoruz:
Bugün yine seni esledim (hatýrladým) dostum
Merhum dostum senden soraymen tekrar
Kim evvelrak öldü, men mi yaki sen ?
Sibirya’da ölen Abdullah adlý kardeþinin tabutunu beklerken belki de Türk edebiyatýnýn en
güzel aðýtlarýndan birini yazar Rauf Eke. Ölen
kardeþinin yirmibeþ yaþýný kendi yirmi beþ yaþýna katarak birden elli yaþta olmanýn trajik sorumluluðunu þöyle anlatýr:
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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Yigirmi beþ yaþýmný koþdum
Yigirmi beþ yaþýnge sening
Hadden ziyâd bu elem dostum
Bugün ellik yaþým bar mening
Rauf Eke bu aðýtta yoðun ve derin duygular yaþar. Bence þiirin de zirvesine çýkar. Abdullacan’la aynileþir, insanla birleþir, ölüm felsefesi
yapar. Ona göre öyle bir hâl olmuþtur ki “ölümün kendisi de aðlar”. Aðýtýn tamamý uzun olduðu için sadece üç dörtlüðünü paylaþmak istiyorum :
Poezd (tren) çapar, poezd çapar (koþar)
Poezd çapar Sibir’den
Abdullacan cansýz yatar
Tabutlarý temirden
Bozler (aðlar) âsmân bozler âsmân
Bozlep berse bozturðay (Turgay kuþu, ölüm
habercisi)
Közlerini Abdullacan
Bir dem açsa ne bolgay (ne olur)
Nefes almay ul uhlaydý (nefes almadan o
uyuyor)
Kökregide ong kolu (göðsünde sað eli)
Yel yýðlaydý,el yýðlaydý (yel aðlýyor,el aðlýyor)
Yýðlar özi hem ölim
Bir insana bakar gibi, bir haksýzlýðý tartar gibi,
bir manzaraya hakkýný verir gibi baktý millî hamasî meselelere. Pitoresk duygu ve duyarlýlýðý,
tabiatla birleþen senfonik mýsralarý, ölüp giden
dostlarýna yazdýðý aðýtlarýyla, çok uzun yaþamadýðý halde güçlü nostaljilere dalan bir þairdi o.
Unutturulan, örselenen tarihî kimliði ararken
bilgisi, sanatý ve cesaretiyle bir entelektüel idi.
Özbeklerin bir sözü var: “Aytsam tilim küyedi,
aytmasam dilim” (Söylesem dilim yanar, söylemesem gönlüm). Rauf Abi, bu dilemmayý yaþamadý. Adeta “varsýn dilim yansýn” dedi. Dövüldü, tartaklandý. Kronolojisini çýkaran dostlarý bu
konuda þu kaydý düþtüler.
“1963. Erk adlý birinci kitabýný hazýrlar. Kýrým Tatarlarýnýn kendi vatanlarýna dönmeleri için oluþturulan gruplara katýlýr. Bir otobüsün içinde
meçhul kimseler tarafýndan dövülerek baþý yarýlýr. Hastahanede tedavi görür. Ölümden döner.”
Dilinin yandýðý baþka bir olay da þöyle kayda
düþer.
“1966. Herkesin gözü önünde dört genç ellerini ayaklarýný baðlayýp aðzýna pis bir bez parçaKardeþ Kalemler Ocak 2007

sý týkayarak bir dostunun evleneceði kýzýna tecavüz ederler.” Yalnýz bunlarla kurtulamaz Rauf
Eke. 1968’de de meçhul kiþiler tarafýndan tartaklanýr.1984 yýlýnda Türk Dünyasý Þiiriyatý kitabýný hazýrlar. Gülistan lokantasýndan çýkarken
milisler tarafýndan dövülür. Tarihini bilmediðim
bir dönemde evinde tek baþýna yaþayan yaþlý
annesi Sakine Haným da yerlere süründürülerek tartaklanýr.
Onun zihin ve ruh dünyasý iç içedir. Bir bakýma düþünce, duygu ve heyecanýn birleþimini
görürüz onda. Þair düþüncelerini gerektiði kadar duygulaþtýran adamdýr bir bakýma. Rauf
Eke’nin þiirlerinde hep bunu gördüm. Onu empatik yolla da anlamaya çalýþtým. Ama fert olarak tecrübe edilmemiþ bir farklý sistemin þifresini empatik kanalla anlamaya çalýþmak nerdeyse imkansýz. Tabir caizse ayrý ayrý birer küme
olan insanýn empati yapabilmesi ortak elemanlý bir küme yaþamasýyla mümkündür. Sovyeti yaþamadan bir sovyet insanýný da bir sovyet muhalifini de anlamak zordur. Anlayýþlarýmýz, mantýklarýmýz yaþadýðýmýz hayatýn içinden çýkýyor.
Ama yine de “arka plan” bilgileri iþe yarýyor.
Ben edindiðim arka planla ilgili ön bilgilerin etkisiyle Rauf Eke’yi “kendinden menkul bir esrar”ýn içinde mi arýyorum acaba? Duygularýmýzýn kaynaðýnda sempatilerimizin varlýðýný inkar
edemeyiz. Belki de bizi Batýlý düþünme ve duyma anlayýþlarýndan ayýran dominant özellik bu.
Bu cümleden olarak tabii ki ben Rauf Parfi’ye
subjektif penceremden bakýyorum. Onun özel
dünyasý da baþtan sona kadar kendi subjektif bakýþýnýn þiirleriyle doludur. Fikirlerini duygu avrasýyla sarmak da budur; benim yaptýðým da... Sosyal gerçekçiliðin katý kalýplarýyla propaganda
edildiði bir sistemde Taþkent’te kurþuna dizilerek
öldürülen A.S.Çolpan, “lirik þiir yazmak yoluyla
sovyet sanat anlayýþýna dolaylý olarak kafa tutuyor” ve “burjuva edebiyatýný yüceltiyor” diye suçlanmamýþ mýydý ? Ýþte Rauf Eke kendi duyuþ tarzý
içinde objektif âlemi de lirik bir duyarlýlýkla anlattý ki gerçek þiirin de görevi bu olsa gerek. Bu noktada hem þehit yazarlarla olan ülfetini hem de
büyük þairlik gücünü göstermesi bakýmýndan
O’nun Çolpan’ýn bir þiirine yazdýðý tahmis’i yarý
aktararak aþaðýya alýyorum.
Abdülhamid Çolpan’ga Muhammes
Yüzleþdin belâlarge elemler içre közleþtin
Özing küyding özing yandýn özgeler hakký özleþting
Bul kul bâzârýnda yaralý kumrular gibi bozleþding (aðlaþtýn)
KÖNÜL SEN BUNÇELER NEGE KÝÞENLER BÝRLE DOSTLAÞTIN
NE FERYÂDING NE DÂDING BAR NEÇÜN SEN BUNÇE SUSTUN

37
Közümge hak-ý Turan’ým âzâdlýk ýþýðý inmez mi ?
Bu künlerden ümit yok mi ? Yollarýng kara tünmes mi ?
Hazân bolgan bahâr sen mi niþân hürlükten ünmes mi ?
HAKÂRET DÝLNÝ AGRITMAS TÜBENLÝK MENGÜ TÝNMES MÝ?
KÝÞENLER PARÇALANMAS MI GILIÇLAR ENDÝ SÝNMES MÝ?
Allâh âllah yýðlayursen bulutdek baðr-ý sûzansen
Münevversen mükerremsen risâlet tuðunda þânsen
Sen Ka’bemsen Türkistansen hunumsen ahýr kansen
TÝRÝKSEN ÖLMEGENSEN SEN DE ÂLEM SEN DE ÝNSANSEN
BOYUN EGME KÝÞEN KÝYME KÝ SEN HEM HÜR TUÐILGANSEN.

Bilindiði gibi tahmis iki mýsradan oluþan bir beyit’e üç mýsra ilave etmek anlamýna geliyor.
Çolpan’ýn meþhur “Kiþen (Zincir)” þiiri hürriyeti sembolize ediyordu ve 38’de þairin kurþuna
dizilmesine sebep olan suçlarýndan biriydi. Þiirde büyük harfle yazýlmýþ olan her bölümün
son iki mýsrasý Çolpan’ýn, küçük harfle yazýlan
ilk üç mýsralar ise Rauf Eke’nindir.
Bedenen zayýf insanlarýn sanki sinirleri gözükür. Sanatçýnýn ifadesi için A.Nihat Tarlan “sinir
cümlesi” tabirini kullanýr. Ýçselleþtirilmiþ bir ifade bu. Rauf Abi bana hep bunu hatýrlattý. Onun
sözü; bedeni, siniri, kalbiydi; bedeni, siniri, kalbi de sözüydü. Bütün hayatýný buna adadý. Siniri cümle oldu, mýsra oldu. Bütün hassasiyetiyle döküldü duygularý. Öyle ki bir manyetik alan
gibi oldu benim için þiiri. Ýçine girince sanki
bana hiç bitmeyecekmiþ gibi geldi. Duygunun
ve dilin sýrrýný sinir cümleleriyle yakalamýþ gibiydi. Týlsýmý kuvvetli bir muskaydý sanki mýsralarý.. “Mavi sularda boðuldu çocukluðum” dedi.. Gelin açýn bunu ? Bir çok kere boðuldu o,
bir çok kere öldü, bir çok kere yandý; bunun
için içindeki mezarlar çoktu. Bizim çocukluklarýmýz boðulmadý mý? “Zaman” bizim de mezarlýðýmýz olmadý mý? Bunu yakalýyor ve mýsraya
döküyor þair iþte. Edebî evrenselik bu. Birleþiyoruz orada. Bu mavi suyun içinden bir semender gibi bir çok milat yaþadý Parfi ve imkansýzý
gerçekleþtirdi adeta. Karanlýða býrakýlmýþ, unutturulmuþ, hatýrlanmasý ölümle cezalandýrýlmýþ,
ya da itilmiþ kakýlmýþ bir mazlum kimliði keþfedip peþine düþdü o. Bütün tarihi iletiþim kanallarý kapatýlmýþ, yeni moda hayat tarzýnýn tatlarý
ve acýlarý ile zihin dünyasý iþgal edilmiþ, ortak
beslenme damarlarý týkanmýþ bir ruhsuz atmosferde tarihini, kimliðini ve arþitipini aradý o. Zaman zaman evini bile unuttu. Evlad ü ayâlin
eyyama yönelik istekleri ve zayýf omuzlarýna binen alelade sorumlulukar onu bir dilemmada
býraktý. Zaman zaman evinden kaçtý. Tolstoy da

kendini bulmak için kaçmýþtý. Hesse de Niçe
de.. Kýzýlelmasý olan Rauf Eke nasýl evde uslu
uslu otursun da evlâd ü ayâlin maiþetiyle ilgilensindi. O, daima bir yerlere ve bir þeylere gitti. Sanki davalý, idealli bir Amok koþucusuydu.
Çünkü ölene kadar gitti. Durdurdular... þiirleriyle gitti. Kýrýmlýlarýn, Ahýskalýlarýn yada Ermeni saldýrýlarýna uðrayan Azerilerin yanýna koþtu.
Azeri gazilere ilaç ve yemek taþýdý. Litvanyalý
hürriyetçilerin yanýnda oldu. Türkiye’de kürsülere çýkýp nutuk attý. Sakine Anasýnýn kaygýlarýný
yürek parçalayýcý rücu þiirleriyle paylaþtý. Bazen afacan bir çocuk gibi sokuldu ve nazlandý
anasýna. Þiirlerinden bazýlarýný ona adadý ve
O’nun için þiir yazdý. Ýþte bunlardan birinde
þöyle seslenir annesine :
Anamga Hat
Eþittim anacân hafa emiþsen
Keçir (affet) aylep senge yazalmadým hat
Gerçi muhabbetten tilerdim ihsan
Yaruk (aydýnlýk) künlerimge bolgandým ilhak
Yüzümge nefesing urulur ýlýk
Acib yaruklukka tolmakta hane
Suretim karþýda dualar kýlýp
Taðýn yýðladýng mý müþtiper ana ? (Resmimin
karþýsýnda dua edip sonra aðladýn mý?)
Köksimde Türkistan þu aziz vatan
Bu kadar teþviþler yutmagil baðrým
Öksük atam gibi hali hem zaten
Kalkýnýp kalkýnýp turipdi þehrim
Bilürmen...sýrrý faþ etmek yaman
Oðlunga bu yolda bardaþlar tile (sabýr dile)
Ba’zen tapgenimni içip koyamen
Sýrrý faþ etmeden ülfetler ile
Býrak (fakat) eh bilmeymen güya ki zimden
Kimdir takip eder meni biâmân
Gandaydýr bir kimse belki hakkýmda
Hünük latifeler tokýydý yalgan...
Ana küylenmegen bir küy isteymen
Ve lekin aldakçý hisler alur cân
Ýhtimâl kalemni bikâr kýstaymen
Neteyin rastýný aytgil anacân
...........
Bilürmen ..yolumda gýcýrdar taþlar
Ze’ferân küz yanlýg (güz gibi) hayâlim takýr
Þeherning gavgalý tinçini taþlep (býrakýp)
Uzak vakt yanýnga barmadým ahýr..
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1964 yýlýnda yazdýðý farklý formda
bir þiirde ise annesine þöyle seslenir.
Ana menin hakkým köp
Maziden, hazýrdan ve kelgüsiden
Ana mening hakkým köp
Aynýksa (bilhassa) özümden
Birinçi yanýþlar...
Ýkkinçi yanýþlar
Üçüncü...
Yol ese uzun
Âh uzun
Bazen hafa körinesiz oðlunuzdan
Hakkýmný
Ten almaysýz bazen
Ana mening hakkým köp
Kuyaþdan
Güllerden
Ve sizden.
Doðru Rauf Abi, ne güneþi, ne çiçekleri ne de
annesini yaþadý. Güneþle, çiçekle ve annesiyle
olma zamaný bulamadý o. Maþeri bir vicdanýn
sesi oldu ve hep aradý. Koptu ve gitti. Mavera
yaþadý.
............
Özge dertlerini anlatmasý zordur þairin. Damara girmeyenler kanýn sýcaklýðýný ve ritmini nerden anlayacaklar? Bir mücadele adamýnýn da
eðer o þairse yalnýzlýklarý vardýr. Ama onlarýn
yalnýzlýklarý bir inziva deðil üretken bir döl yataðýna sýðýnýþ gibidir. Vücudunun “üç milyar”dan fazla hücresinde “altý kýta ve bütün
Türkistan”ý saklayan þair, Sanatkâr þiirinde
“Kimlerge þerh-i hâl eyler be-çâre/ Pinhân
derdlerini kim týnglaydý kim?” diye yakýnýr. Sovyetik þiirlerinde bile alttan alta, gizliden gizliye
evrensel duyarlýlýðý mýsralaþtýrýr da beþeri kaygýlarý, ferdi çýðlýklarý ve ruhun feryadýný hissettirir. “Men yalgýzým, âvâzým yalgýz” der baþka bir
þiirinde. Bazan dostlarý ölünce ya da öldürülünce yaþamaktan bile utanýr. Bir taþla þöyle konuþur o zaman :
Sen köp yaþadýng büyük taþ
Yaþayberesin hali uzak uzak (uzun uzun)
Köp yaþap koygenimden uyalamen men ise
(Bense çok yaþadýðým için utanýyorum) (1970)
Buzlu bir gecede duygularýný , yalnýzlýðýn ve
kozmik alemin içinden þiirleþtirir: “Ay süzer,
muzlagan keçe/ kar üfürür/ Tumanlarda bir
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yulduz munça/ Gamgin turar/ Alýsta yal yal
yangan/ nime eken ul?/ Yürü o tarafa/ Ey güzel sürûr/ Kim yaþýrdý yalgýzým/ Tünni közingge/ Kar kebi musafaa/ Kümüþ yüzingede” yalnýzlýk lirizminin ve kozmik sessizliðin mistiðini
hisseder insan....Tabiat þiirleri onun için terapi
gibidir. Özellikle yaðmur tasvirleri dikkat çeker.
Yaðmur sanki musafaa’nýn sembolüdür. Burada
yoðun aliterasyonlar görülür. Tekrar ve ses benseþtirmeleriyle sanki canlý bir ritim gibidir bu
tür þiirleri. Aslýnda yaðmur kendisinin de dediði gibi “kaygýlarýna ve kývançlarýna” yaðar :
Yamðýr yaðar þiðalab yaðar
Tamçýlar tamçýlar(damlalar) saçýmga
Yamðýr yaðar þiðalab yaðar
Hem gayðumge hem kuvançimge
Yamðýr yaðar þiðalab yaðar
Men unge açamen baðrýmný
Yamðýr yaðar þýðalab yaðar
Este unutamen yamðýrný
Yamðýr yaðar þiðalab yaðar
Ahir meni esir eder ul
Yamðýr yaðar þiðalab yaðar
Yaðabaþlar gaðazga köngül (1965)
Rauf Parfi insanla ve davasýyla oldu.” Satkýnlar
öldürdüler/þâirni, insanný” derken neden çocukluðunun mavi sularda boðulduðunu, neden
içinde bir çok mezarýn bulunduðunu iyi anlarýz.
Bakýnýz þairi aðlatan, sýzlatan, yandýran ve onu
ezgilere döktüren neymiþ ?
Þâirni küyletgen tabiat emes
Þâirni küyletgen hazret-i insan
Yaratanýn aþkýna insana “ hazret-i insan” diyor
parfi. “Merdüm-i dide-yi ekvân olan âdemsin
sen” diyen þairimizle birleþiyor. Muhabbetinde
“senin günahlarýný göz yaþlarým yuvsun” mýsrasýný söyler. Okudukça gözümde büyür O. “Yandý âdem, yandý âlem, yandý dil” ve yandý Parfi.
Ölenle öldü, kalanla savaþtý. “Meni taþlap kayge ketding dostim (Beni býrakýp nereye gittin
dostum?”diye firak eyledi. Elvedâ deyip gidenlerin ardýndan þöyle seslendi .
Sen ketip barasen elvidâ aytýp
Men ese izleymen özimni özüm (1973)
....
Oyçan keçe tün içre tenhâ
Rauf Parfi kaldýk ikkavlan (ikimiz)
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Bir mehrge (sevgiye) toymadýk aslâ
Bir yarukluk izleymen her zaman (1965)
Gerçek bir þair olarak kaldý.Sözü yalama olmadý. Sýcak ekmek gibi þiir aradý.
Bir þiir kerek nan gibi ýssýk
......
Menge bir þiir kerek ey mezban
Yazýlmagan þiir erür dilim (Ey ev sahibi, bana
bir þiir kerek.;gönlüm yazýlmayan bir þiir) derken bir þairin hep þiir beklediðini anlarýz. Gerçekten de insan bir þeyleri bekler. Þair henüz
yazmadýðý þiiri. Acaba yazýlan her þiir yazýlmayan o büyük þiirin giriþi midir? Bakýn Bethoven’e adadýðý þiirinde ne der:
Hâzýr song zerbe ile üzilecek tar
Nehât her ne abes hammesi biter
Özing kolla meni ey büyük dehâ
Kanday saâdetdir bu songgi sadâ (1973)
Son bir darbe ile tel kýrýlacak ve abes olan her
þey bitecek. Müzik dehasýna sýðýnan þair, onun
ikliminde son sadânýn büyük saadetini hisseder.
En son sadâ nasýl bir saadettir? Onun gibi þair de en son þiirini bekledi. Yazdýklarýyla yanan
bir þairin serinliði onun “simeranya”sýnda, müstakbel þiirinin lutfudur belki de. Onun için efsaneler söyleyen gecelere ihtiyaç duyar. “ Kanday
edi eslemek mahâl/Efsaneler aytgen keçeler”
derken de hayallerine ve düþlerine vurulan
darbeleri duyumsar.
Hayatý boyunca Türkistan’ýn mücadelesini yaptý. Bir dava adamý olarak daima iyimserdi; bir
þair olarak ise zaman zaman acýnýn, hüznün lirik sesi. Rauf Abi’ye bu, belki de bizim fark edemediðimiz yoðunlukta bir “ dilemma sancýsý”çektirdi. Saf ideal adamýnýn ihanetleri yaþamasý acýdýr. Siyasî dalgalara göre deðiþen insanlarýn ve onu anlayamayan ayâlinin ihanetleri de... Onu içine çekmek isteyen günübirlik
hayatýn iaþe ve ibade sorumluluðu ile “yüreði
yazýlmamýþ bir destan gibi þair”in “yazýlmamýþ
þiirin peþinde” bir Amok gibi durmadan koþmasý arasýndaki tenakuzu hissetmek Rauf Parfi’yi anlamanýn belki de yarýsýdýr. “Saçlarý akargan/Yarasý kanagan âvâz”(saçlarý aðaran, yarasý kanayan ses) þairin kendisidir. Ona göre þair
“yaþlý genç(ihtiyar delikanlý)”tir ve sadece bahtsýz olmaya þairin hakký vardýr. Bahtsýzlýk þairin
fedakarlýðýdýr. Burada son derece özel bir du-

rum vardýr. Her ölenle ölen þairin, “Bunca
gamlý olmasa efkâr” diyen þairin bahta talip olmasý mümkün mü? Tam burada Rauf Eke, büyük þair Fuzûli’yle birleþir.Fuzûli’nin “gam lirizmi” onda bahsýzlýk kaderidir.
U köhne-yaþ þair yine ölmekte
Fakat (sadece) þair haklý bahtsýz bolmakka
(1982)
Bazen günübirliðin ve muhakkak ki siyasi baskýlarýn etkisiyle kendisini acý rüzgarlarýn önüne atar :
Aççýk þamâllerge atdým özimni
Þamâller okusun tenimni teþip (1982)
Muhakkak ki Rauf Parfi de Cemil Meriç gibi iletiþim problemi yaþadý. C.Meriç, kitabý okyanusa
atýlan aðzý týpalý bir þiþeye benzetir. Günün birinde bir sahilde belki onu bir çocuk bulup
okuyacaktýr. Rauf Parfi de rüzgarýn tenini deþip içindeki kitabý okumasýný ister. “Aççýk þamâl”
(acý rüzgar) onun yaþadýklarýdýr. Gaflette yaþayanlara karþý uyarý görevi þairi çok yorar.
1982’de “Uygan ey âzât ruh,muzlap kalgan
öç ( Uyan ey hür ruh,donup kalan öç)” diye
haykýrýr.
Rauf Parfi “büyük muhabbetin kanlý bir niþaný”
gibidir. Büyük ruhlarý, büyük sanatçýlarý, büyük
þairleri ve yazarlarý tanýr. Hakiki anlamda bir tanýmadýr bu. Tanýmanýn ötesinde “katýlma”, “aynileþme”dir. Onlarla psikolojik hemhâllik kurar.
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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Adlarýna þiir yazdýðý ya da þiirlerini ithaf ettiklerinden bazýlarýný þöyle örneklendirebilirim: Abdülhamid Süleyman Çolpan, hem muhammes
yazmýþ , hem adýna þiir yazmýþ hem de bir çok
yerde anmýþtýr. Çolpan 1938 yýlýnýn 4 Ekim tarihinde Taþkent’in meçhul bir caddesinde kurþuna dizilerek þehit edilen büyük Özbek þairi ve
aydýnýdýr. Osman Nasýr, Stalinizimin kurbanlarýndan genç lirik þair “U kurbâný boldý deysen
mi/ Sokýr zamânlarnýng vahþetin” diye anýlýr.
Abdullah kardeþidir. Sibiryada askerlik yaparken ölür. Trenle gelen tabutunu beklerken “Abdullacan Mersiyesi’ni” yazar. ”Kuþlar kuþlar
katar katar/Kuþlar üyge kaytýnýz/Abdullacân
kaytmas...zinhâr/Yâr dostlarge aytýnýgýz” diye
bekler tabutu. Daraðacýna “Selamünaleyküm”
diyen Azerbaycanlý Rüstem Behrudi’nin selamýný “Haykýrýp yatýpdý büyük mâzârlar/Esselâmü aleyküm dârnýng aðacý” diye alýr. Birliðin olmadýðý yerde dirlik olmaz. Dar aðaçlarý gafletin sembolü gibidir. Þair ona meydan
okur. Rauf Parfi’nin bu konudaký sitemi ile korkusuzluðu yan yanadýr.
Türkîler aytýngýz bizde nime bar
Bizde bar mu’telik kulluk âzârlar
Bizde bar kollardan ketgen ihtiyâr
Menhus kimselerning talân taracý
Haykýrýp yatýpdý büyük mâzârlar
Esselâmü aleyküm darnýng aðacý
Türkîler aytýngýz bizde nime yok
Bizde yok ittifak yok birlik
Ayak astýndadýr insanî hukuk
Bu Türkî âlemning kutluk mirâcý
Ayak astýndadýr mukades hürlük
Esselâmü aleyküm darnýng aðacý
Hakkýnda þiir yazdýðý ya da þiir ithaf ettiði insanlardan biri de annesidir. Baht ve Teþviþ þiirini
“Anam Sakine Ýsa Kýzý’ge” sözüyle annesine sunar. Ödemesi mümkün olmayan borçlarýndan
söz eder. Annesinin kaygýlarý þairin kaderidir.
Vatan gibi,Türkistan gibi bahtý da kaderidir.
Annesine zaman zaman rücû ediþi psikolojik
telafidir.. Annesi yaþlý ve yalnýzdýr. Ýdeali ile
annesine karþý görevi arasýnda hep mütereddit kalmýþtýr.
Azizhan Kayum’a ithaf ettiði þiirde (Bitiktaþ)
Bengütaþlardaki “ gönlümün sýrrýný edebî taþa
vurdum” sözü gibi derin, hüzünle dolu ve lirik
bir eda sergiler. Turan adlý mukaddes idealden
Kardeþ Kalemler Ocak 2007

söz eder. Þu mýsralar Bilge kaðan’a atýftýr:
Unge karaymen ve bir his tuyamen ( Ona bakýyorum ve hisleniyorum)
Bu yurtum timsâli mengülük taþdýr...(Bu, yurdum misali edebî taþtýr)
Yüregim taþige þe’rim oyamen (Yüreðimin taþýna þiirimi oyuyorum)
Rauf Parfi’nin adýna þiir yazdýklarýndan biri de
Tevfik Fikret’tir. “Tevfik Fikret Kitabige Yazuv” adlý þiirinden bir bölüm þöyledir:
Men uhleymen men uhleymen
Este yumgeymen közim
Tüþlerimde men yýðlaymen
Sen külüp tur yulduzum (1990)
Þiirini adadýðý þahýslarýn çoðu Türkistan eksenlidir. Parfi geliþigüzel adamalar yapmaz. Ýtibar
kazanmak veya çýkar saðlamak için de adamaz
þiirlerini. Meselâ Mirtemir’e adadýðý þiir “Türkistan Yadý” adýný taþýr. Þiirde “Ana Türkistan”,
“ hâtýrat mezarý Türkistan”, “ sabýr darahtý Kutluk Türkistan” gibi nitelemeler kullanýlýr. Þairin ana damarý Türkistan’dýr. Güzel Türkistan,
Ana Türkistan, Ulu Türkistan’dýr . Vatan da
Türkistandýr.
“Dýþarýda ezgin ezgin; appak appak, löppi löppi kar” yaðarken Berid Ýyenþ’e “vatan” hakkýnda
bir mektup þiir yazar. Serbest tarzda yazýlan bu
þiirde vatan felsefesi, derinliðine ve lirik çaðrýþým öðeleriyle çok güzel ve etkileyici verilir. Birlik düþüncesi bir þuur haliindedir :
Hâtýramnýng içinde parçalanýr arralanýr kesilir
Özbegim, Tâcigim, Kazaðým, Kýrgýzým,
Türkmenim, Uygurum, Âzerim, Türküm
Hâtýramnýng içinide soyulgen Türkistan
Men þundey tüþünemen vatanný..
....
Bu büyük millet edi bu büyük devlet edi
Dünyanýng sevikli vataný edi...
Yok endi, yok endi, yok endi
Men þundey tüþünemen vataný Berid
Derezemning nerigi tamanýda ese heman
(Penceremin dýþýnda ise her zaman)
Kar yaðmakda
Appak appak löppi löppi
Uzun uzun kar (1980)
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Kaybedilmiþ bir vataný, lapa lapa yaðan kar
imajýyla düþlemesi ilginçtir. Rauf Eke’de tabiat
ve vatan birleþir.
Almanya’da yaþayan Baymirza Hayit þairimiz
için çok önemli bir þahsiyettir.. 1990 yýlýnda
yazdýðý Ana Türkistan þiir kitabýný bu hürriyet
mücahidine þu sözlerle ithaf eder. “ Bütün
ömür Türkistan istiklali üçün küreþip yaþayatgan muhterem üstad Baymirza Hayit’e baðýþlaymen.”
Adýna þiir yazdýðý kiþilerden biri de ünlü Rus þairi Aleksadýr Blok’tur. Bu adama þiir, adeta bir
Fuzûlî lirizmi ve hatta santimentalizmi gibidir.
R.Parfi’nin bana göre en hisli þiirlerinden biridir
bu metin. Þöyle baþlar ve devam eder:
Kara bulutlarýn oynar âsmân
Alýs (uzak) yulduzlarýng sýrlý þu’lesi
Tumanlý sâhilden ünder begüman
Bu solgýn þe’mlerning iðneli sesi
........
Yalgýz men mi ahýr ?!
Derd bar hemderd yok
Bu yalgan dünyada men yalgýs emes
Ne kadar týnýkdýr zengâridir kök
Ne kadar þirindir uzundýr nefes
Rauf Parfi büyük felsefi ve edebî þahsiyetleri konu ettiði zaman adeta onlarýn avrasýna girer ve
felsefi lirizm tabir edeceðimiz bir söyleyiþe ulaþýr. Mikelanjelo Sevgisi adlý þiir de böyledir.Sadece sevgisine sýðýndýðýný bir ýlýk nefes halinde
söyler:
Barlýk yansa kuyaþ aylansa külge
Yulduzlarný tügme kebi yulsalar
Mening büyük sevgim bir bâre külgin
Kahkahang yoklýkný dehþetge salar
Allahnýng iþige hayrân kalamen
Kanlý tavuþlarnýng rengi : Öldür as ...
Otlarnýng içinde küyip yanamen....
Rauf Parfi, daha bir çok kiþiye þiir yazmýþtýr. Bu
þiirlerde iki yol izlemiþ, ya þahsiyatin adýný þiir
baþlýðýnda kullanmýþ ya da baþka adlý bir þiiri ilgili þahsa ithaf etmiþtir. Adadýðý þiirlerin hepsinde samimidir. Çýkarý için duygularýný ve þiirini
satmaz o.. Daha çok ölen ya da öldürülen kiþileri esas alýr. Trajik ölümler onu trajik duyum ve
duygulara götürür ve en samimi þiirler ortaya
çýkar. Leons Briyedis’e “ Sonsuz kökke çökken
þiiriyet yâdý” olarak seslenir. Trajik cevaplarý
saklý sorular sorulur “ Köhne – Yaþ Þair þiirinde.
“ Neçün kandýr uvullep turgen boran/ Savuk ci-

mirleydi uykusuz deryâ/Tumanlarda kan rengi
neçün” der. “ Bozargen ul kuyaþ este solmakta...../ u köhne-þâir yene ölmakta” mýsralarýyla
duyarlýlýðýný yükseltir. Ölenle ölen, kalanla rahatsýz olan adamdýr O. Þuhret Abdürreþit’in
mezarýnda merhuma þöyle seslenir. Dokunaklý,
sitemkar, yalýn duygular onun içtenliðinin bir
göstergesi gibidir :
Ölgen öldi, ketdi
Dostlarýngga hýyanânet gýlgen miyding dostum ?
Bilmedim.
Ölgen öldi, ketdi
Sen hâtýnýngge hýyânet gýlgen miyding?
Bilmedim.
Ölgen öldi, ketdi
Vatanýngge hýyânet gýlgen miyding sen ahýr ?
Bilmedim.
Hammesini kýlýþar
Ölmegenler
Ölgen öldi, ketdi. (1980)
Ölenler öldüler ve gittiler. Ama þairin saydýðý bütün o ihanetleri yaþayanlar yapmaktadýr. Bu zamandan yakýnma Rauf Eke için dramatiktir. Burada haksýzca öldürülen, yok edilen þehitlere iþaret
vardýr. Namuslularýn öldüðü ya da öldürüldüðü,namussuzlarýn ise saltanat sürdüðü bir dünyayý þairimiz ne yazýk ki tecrübe etmiþtir.
Rauf Parfi bir çok kiþiye daha þiir yazmýþtýr. Eduard Beydenbaum, Uldis Berzinþ, Rolando Eskardo, Muktibadh (Hintli þair) Gafur Gulam, Nikolay Rubstov, Bayron, Viktor Hara (Þilili þair),
Abdulla Arif, Ýsikava Takubakü (Japon þairi),
Karlo Kaladze (Gürcü þair), Pablo Neruda, Luis
Moran (Ekvator þairi), Aybek, Van Gok, Cengiz
Aytmatov, Nazým Hikmet.....bunlardan bazýlarýdýr. Rauf Parfi, Türkçülük, Turancýlýk ve Türkistan gibi kavramlarla hiç ilgisi olmayan Nazým
Hikmet’i Türkçülük nokta-yý nazarýndan sevdi.
Bu paradoks ilginçtir. Onu Türkçenin sesi olarak gördü. Nazým’ý Özbek lehçesine çevirdi.
Onun ölümü üzerine yazdýðý mensur þiirde bakýnýz Nazým’ýn sadâsý ile Türkistan’ý nasýl yan
yana kullanýyor :
Ketdi Nâzým.
Keler Nâzým âvâzý.
Kirpiklerim sakçýlýðýnda mening közüm,
mening kuyaþým.
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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Ana Türkistaným hasret yanlýg cennet yanlýg
(cennet gibi) mening dünyam.....
Nâzým.... Nâzým...
Ketdi Nâzým.
Kaldý Nâzým sadâsý.
Sadânýng aks sadâsý..
Aks sadânýng aks sadâsý...
Nikolay Rubstov, Rauf Parfi’nin çok sevdiði lirik
Rus þairidir. Onun hatýrasýna yazdýðý þiirde hayatý, ölüm hakkýndaki düþünceler olarak tasvir
eder. Kar, bahar, gece ve tan sembollerini baþarýyla kullanýr. Kozmik âlemle daima irtibatlýdýr. Makro kozmozla mikro kozmoz arasýndaki
münasebeti þiirlerinde telif eder. Bir kozmogonik þairdir O.
Kar astýda köklem tün koynunda tang
Ölüm hakkýndaki oylardýr hayât
Közlerimi yumsam
Könünür bir nokta
Kýzarýp barar tâbâra
Bu hüzünlü þiiri Rubtsov’a “ Sening bir mýsra
þiiring endi ebedî” seslenerek bitirir.
Pablo Neruda’nýn ölümü üzerine yazdýðý þiirde
de endiþe ve duygu yoðundur.” Kara meþale tutan meþum þeytanlar Neruda’yý öldürmüþtür”.
Korkaklar öldürdüler
Satkýnlar öldürdüler
Þâirni insânný...
Þiirin sonunda heyecanýný, tansiyonunu alabildiðine yükseltir ve þöyle haykýrýr þair.
Yeter bes mersiye...
Ey siz gaflet sofrasýnda çorlananlar
Ey siz Kurbanlýk için
Kuyaþný soygenler (güneþi soyanlar)
Uni ölikler öldürdiler
Öldürdiler þâirni insanni
Haykýr haykýr haykýr âsmân
Pablo Neruda’nýng sonsuz âsmâný (1973)
O, beyhude öldürülenlerle öldü gerçekten.Ýçinde büyük idealinin güneþi onu hem aydýnlattý hem yaktý. Rauf Abi en sýkýntýlý zamanlarýnda bile þiirin büyük ruh dünyasýna sýðýndý.
Hayatýný zehir edenlere karþý burada savaþtý.
Mazlumun yanýnda oldu.Türkistan, nerdeyse
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her þiirine sindi. O, 1990 sonrasý bu konuda
cesaret bulanlardan ve nutuk çekenlerden deðildi. 1960’lardan beri ya açýk , ya da üstü kapalý olarak Türklük, Turan ve Türkistanla ilgili
yazdý. Ömrünü buna verdi. Duygularýný, düþüncelerini menfaati uðruna pazara çýkarmadý.
Hep inandý ve yazdý. Bu sebeple O’na Türkistan þairi demek çok yakýþýr. Bu yazýyý Türkistan
konusunda yazdýðý çok sayýda þiirlerden biri ve
bir rüyasýyla bitiriyorum.
Âh Türkistan közüm yolungda
Sen ruhumda açýla kaladýng
Bir sýr bolup saçýla kaldýng
Âh Türkistân közim yolungda
Gözellerning gözeli Turân
Sevimlidir hem de mehribân
Ul hem tuðulgendir mehrimden
Gözellerning gözeli Turân
Dünyâ kadar sevgim bar senge
Bilmegenler aytar ul yok kü
Sen kaylarga yuripsen bugün
Dünyâ kadar sevgim bar senge (1965)
.......
Bugün bir tüþ kördim tüþimde
Buhara’da yürgen emiþmen
Yüksek minareler baþýmda
Ayaklarým astýda gülþen
Buhara’da yürgen emiþmen
Menle birge yürürmüþ kuyaþ
Erir emiþ akar periþân
Muz asrýndan âmân kalgan taþ
Yüksek minareler baþýmda
Menge hased bilen bakarmýþ
Asýrlar bir demdey karþýmda
Sangan alav bolup akarmýþ (1963)
Rauf Parfi 2005 yýlýnda dünyamýzdan göç etti.
Yunus Emre’nin meþhur yakýnmasý aklýma geldi.
“ Bir garip ölmüþ diyeler/Üç gün sonra duyalar”. Ben ölümünü bir ay sonra duydum. Ýçim
çok yandý. Çünkü bu büyük þairi ve insaný çok
göremedim. Ona doyamadýk. Cenazesine gidemedik. Neyleyelim ? “ Beyler utansýn !”
Þimdiki mekanýn Türkistan’ýn gülzarý olsun
Abi.”Tekrar mülaki oluruz bezm-i ezelde/Evvel
giden ahbâba selâm olsun erenler” Rahmet olsun abi, selam olsun.
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Cengiz Aytmatov’un gölgede
kalan mütercimi:
Aþým Cakýpbekov, hayatý ve
edebî kiþiliði
KEMAL GÖZ1
hayatý
Kýrgýz edebiyatýnýn önemli isimlerinden Aþým
Cakýpbekov 1935 yýlýnda Kýrgýzistan Cumhuriyeti sýnýrlarý içerisindeki Talas’a baðlý Þeker köyünde çiftçi bir ailenin çocuðu olarak dünyaya
geldi.2 Babasýnýn adý Cakýpbek, annesinin adý
Tang Issýk’týr. Babasý ölünce 4 yaþýnda yetim
kaldý. Hayatý sýkýntýlar içerisinde geçti. II. Dünya Savaþý’nda aðabeyi Aytalý, Saratov’daki çatýþmalarda hayatýný kaybetti. Bu ölümler onun
karakterini belirleyen etken oldular. Köy muhtarlýðýnda yazýcý olarak çalýþan aðabeyi Aytalý’nýn evrak çantasýný sonralarý Þeker köyünde
ayný görevde bulunacak olan 15 yaþýndaki
Cengiz Aytmatov’un kullandýðýný, hem eþi Kükün Eceden3 hem de Kýrgýzstan Madaniyatý gazetesinde Cakýpbekov’un kaleme aldýðý hatýralarýndan öðreniyoruz.4 Aslýnda ilk bakýþta
önemsiz gibi görünen bu ayrýntý, Cengiz Aytmatov ve Aþým Cakýpbekov’un ayný sosyal çevre içerisinde beraber büyüdüklerini ispat etmesi açýsýndan dikkate deðerdir. Netice itibariyle
kaleme aldýklarý eserlerinde Þeker Köyü’nün
coðrafi yapýsýný, iþledikleri karakterlerde ise ayný köyün insan tiplerini kullanan bu iki yazarýn
eserleri arasýndaki benzerlikler, sonralarý Kýrgýz
edebiyat çevrelerinde yýllarca sürecek polemiklere sebep olmuþtur. Bahsedilen tartýþmalar,

özellikle Aþým Cakýpbekov’un 1960 yýlýnda yayýmlanan “Aygaþka” adlý hikâyesi ile Cengiz
Aytmatov’un “Gülsarý” adlý eseri etrafýnda yoðunlaþmaktadýr.
Ýlköðrenimini kendi köyü Þeker’de, yine Kükü
Ece’den alýnan bilgilere göre Cengiz Aytmatov’un “Birinçi mugallim” adlý eserinde tarif ettiði Düyþön okulunda (Þeker Okulu) okuyan
Cakýpbekov, bu okuldan sonra Ak-Süyök Ortaokulu’na devam etmiþ, 8. sýnýfa kadar okuduðu
bu okuldan ünlü drama yazarý Rayhan Þükürbekov’un yardýmlarýyla Biþkek’te bulunan A. S.
Puþkin adýndaki 5 No’lu yatýlý ortaokula kaydýný
yaptýrmýþtýr. Aþým Cakýpbekov’la ayný yýl 5 No’lu
ortaokula kaydýný yaptýran Salican Cigitov’dan5
alýnan bilgilere göre Kýrgýzistan’ýn birçok bölgesinden gelen öðrencilerle birlikte okulun yatýlý kýsmýnda kalmýþ; yemek, elbise, giyecek ve
diðer ihtiyaçlarý okul idaresi tarafýndan karþýlanmýþtýr. Öðrencilerden edebiyata meraklý
olanlar Genç Edebiyatçýlar Kulübü’nü kurmuþlardýr. Zamanýn ünlü yazarlarýný, þairlerini ve
eleþtirmenlerini okula davet ederek edebiyat
sohbetleri yapan ve yazmýþ olduklarý þiirleri birbirlerinin beðenisine sunarak, dönemin çocuklar için neþredilen gazete ve dergilerinde yayýmlatma uðraþý içinde bulunan bu kuþak arasýndan sonralarý Kýrgýz edebiyatý’nýn üstat kaKardeþ Kalemler Ocak 2007
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lemleri arasýna girecek olan birçok deðerli þahsiyet yetiþmiþtir.6 Kýrgýzca’yý çok iyi bilen Tatar ve
Rus öðretmenlerin derslere girdiði, geometri,
kimya, fizik gibi sayýsal aðýrlýklý derslerin Rusça
olarak okutulduðu 5 No’lu ortaokuldaki öðrencilik yýllarýnda çalýþkanlýðý ile dikkatleri üzerine
çeken Cakýpbekov, Rusça’yý çok iyi öðrenmiþ,
kendisi de þiir yazmasýna raðmen kaleme almýþ
olduðu bu þiirleri yayýmlatmak için gazete ve
dergilerin yazý iþlerine göndermemiþtir. Derslerden arta kalan boþ vakitlerini çoðunlukla kitap okuyarak deðerlendiren ve yine Salican Cigitov’a göre kendi halinde, sakin bir kiþiliðe sahip olan yazar, daha o yýllarda Dostoyevski’nin
önemli eserlerini okumuþ, Kýrgýzca olarak yazdýðý küçük bir hikâyeyi ise bizzat kendisi Rusça’ya çevirerek Literaturniy Kýrgýzstan gazetesinde yayýmlatmýþtýr.
Üniversitede okuduðu yýllarda en yakýn arkadaþlarý Beksultan Cakiev ve Ernis Tursunov’un
Kýrgýz edebiyat dünyasýnda yavaþ yavaþ tanýnmaya baþlamalarý ve ilk eserlerini zamanýn süreli basýn-yayýn organlarýnda yayýnlatmalarý elbette Aþým Cakýpbekov’u da etkilemiþtir. Yazmýþ
olduðu þiirleri beðenmeyen ve günlüklerinde
de ifade ettiði gibi kendisini nazýmdan çok nesirde daha baþarýlý gören Cakýpbekov’un üslupçu kiþiliði ve zor beðenen yapýsý eserlerine
de yansýmýþtýr. Günlüklerinden anlaþýldýðý kadarýyla üniversitede okuduðu yýllarda on beþ
tane hikâye yazan, fakat bunlarýn hiçbirini beðenmeyen Cakýpbekov’un Ernis Tursunov’la
beraber Nazým Hikmet’in “Ferhad ile Þirin” adlý
dramasýný “Mahabat Bayaný” adýyla Kýrgýz Türkçesi’ne çevirdiðini, “Namýs”, “Turmuþtun Þorduu Oyunçuðu”, “Þeralý” adlý hikâyeleri yazdýðý
ve “Kedey Han” adlý bir komedinin üzerinde çalýþtýðý bilinmektedir.7 Bunlardan baþka Kara Kalpaklarýn “40 Kýz” ve Rasul Gamzatov’un “Tanya”
adlý destanlarýný Kýrgýz Türkçesi’ne çevirmek
için üzerinde çalýþan Cakýpbekov’un bu çalýþmalarýnýn yayýmlanýp yayýmlanmadýðýný mevcut
bilgilerden öðrenmek mümkün deðildir.8
1958 yýlýnda üniversiteden mezun olan Cakýpbekov, ayný yýl zamanýn kültür ve edebiyat dergisi Ala-Too’nun yazý iþlerinde çalýþmaya baþlamýþtýr. 1961 yýlýna kadar bulunduðu bu görevden sonra doðduðu köy Þeker’e giderek
1964’e kadar ilkokul öðretmenliði yapan yazar,
yine 1964’te “Kýrgýz Mambas”ýn yazý iþleri bölümünde, 1959-1965 yýllarý arasýnda ise “MekKardeþ Kalemler Ocak 2007

tep” yayýnevinin yazý iþleri müdürlüðü görevlerinde bulunmuþtur.9
Üniversiteden mezun olduktan bir yýl sonra Kükü Rýspaeva ile evlenen Cakýpbekov, eleþtirmenler ve ilim adamlarý tarafýndan Kýrgýz edebiyatýnýn ölümsüzleri arasýnda deðerlendirilen
“Aygaþka” adlý hikâyesi de bu yýllarda yazmýþtýr.10 “Aygaþka” etrafýnda yapýlan polemiklere
günlüklerinde:
... “Çok önceleri çýkmasý gereken hikâye kitabým yeni çýkmak üzere. Redaktör S. Ömürbaev
boþ sözler söyleyen korkaðýn tekiymiþ. “Aygaþka”yý direktörüne göstermiþ. Edebiyatýn ‘E’ sinden anlamayan direktör “Aygaþka”yý okuyup,
her tarafýný çizmiþ ve ‘Bu hikâyede iþlenen ideoloji bozuk’ demiþ. Ýþte böyle, “Aygaþka”yý kitaptan çýkarmaya mecbur kaldým. Bu yüzden kitabýn basýlmasý gecikti. Aslýnda “Aygaþka”da iþlenen ideoloji, yönetime körü körüne baðlý þakþakçýlarýn gözüyle bakýldýðý zaman gerçekten
de bozuk. Yazarýn ne istediði, hangi konumda
olduðu belirsiz. Hikâyede yaþadýðýmýz devir
eleþtiriliyormuþ gibi kokular geliyor. Bu durumu
Kambaralý11 da kaleme aldýðý eleþtiri makalesinde belirtmiþ. Fakat yazar özgür olarak yazmazsa hangi eser ölümsüz olur? Þayet “Aygaþka”da
yansýttýðým, Parti’nin bozuk siyasî iþlerine inanacak olsaydým övmek istemesem bile kendiliðinden Parti’yi öven bir eser çýkardý ortaya. Fakat
inanamadýðým bir þeyi nasýl överim? Baþka halklar bir kenara, Kýrgýz gibi yüzyýllardýr þahsî mal
edinmeye alýþmýþ bir halký malýndan ayýrmanýn
zamaný mý? Halk buna hazýr deðil. Bu fikirlerimin
ne kadar doðru olduðunu önümüzdeki 1–2 yýl
içinde göreceðiz.” (10 Aðustos 1961) Satýrlarýyla deðinen Cakýpbekov’un eseri etrafýnda meydana gelen polemiklerin ve devrin siyasî yönetiminin edebiyatçýlara ve edebiyat eserlerine
olan bakýþ açýsýnýn, Aþým Cakýpbekov’un þahsýnda, bütün Sovyet yazarlarýnýn özgür olarak
düþünüp, heyecanlandýklarý konularý, toplumun
ve siyasî yönetimin bozuk taraflarýný, dahasý
edebiyatýn ruhunda olmasý gereken gerçekçiliði, eserlerine yansýtmalarýný nasýl engellediðini
göstermesi açýsýndan dikkate deðerdir.
Cakýpbekov’un ilk hikâye kitabý Caraluu Kögüçkön 1961 yýlýnda basýlmýþtýr. Bu kitabýn ardýndan 1966 yýlýnda basýlan Kataal Bakýt, 1969
yýlýnda basýlan Biz Atasýz Öskönbüz ve 1981 yýlýnda basýlan Kýrgýz Cerinin Comoktoru adlý
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hikâye kitaplarý ile ismini edebiyat çevrelerinde
kabul ettiren Cakýpbekov, Stefan Tsevey’in
hikâyalerini Kýrgýzcaya çevirerek Beytaanýþ
Ayaldýn Katý adýyla 1965 yýlýnda yayýmlatmýþ ve
M. U. Lermentov’un Geroy Naþevo Vremeni adlý romanýný Bizdin Zamanýn Uulu adýyla Kýrgýzcaya çevirmiþtir.12 (1970)
1969-1985 yýllarý arasýnda “Kýrgýzfilm Sinema
Stüdyosu”nun Senaryo Bölümü Baþ Redaktörülüðünde bulunan Cakýpbekov, “Issýk-Köldün
Apiyimi”, “Aydagý Cezkempir” ve “Ata Curt” adlý filmlerin senaryolarýný da yazmýþtýr.13 Fakat,
onun bu görevde bulunduðu 16 yýl boyunca
kayda deðer bir eser ortaya çýkaramamasýnýn
Cakýpbekov’un hayatýnda bir dönüm noktasý
olan 1976 yýlýnýn bir sonbahar günüyle yakýndan ilgisi vardýr. Bu konuyu Cakýpbekov’un
kendi kaleminden çýkan cümlelerden öðrenmek gerekir:
“Galiba 1976 sonbaharýydý. O zamanlar Kýrgýz
Film Stüdyosunda çalýþýyordum. 1978 yýlýnda
ünlü yazarýmýz, Kýrgýzistan Sinemacýlar Birliði’nin baþkaný Cengiz Aytmatov elli yaþýna girecek, bu vesileyle Kýrgýzistan’da büyük kutlama
törenleri düzenlenecekti. “Aytmatov halkýmýzýn
bayraðý, bütün dünyadaki gururumuz” diyerek
Valeri Vilenski, Konstantin Orozaliev, Lonid
Dyduçenko ve ben aramýzda anlaþarak Cengiz
Aytmatov’u anlatan bir belgesel film çekme kararý aldýk. Bu kararý almakla beraber fikrini almak için hep beraber Cengiz Aytmatov’un yanýna gittik. Anlattýklarýmýzý dikkatle dinleyen
Aytmatov, yaptýðýmýz bu teklifi kabul etti. Konuþma bitip de yanýndan ayrýlma zamaný geldiðinde bana ‘Sen biraz bekler misin Aþým’, dedi.
Aytmatov’un sözü üzerine baþýmý ona doðru çevirip bir anda olduðum yerde kaldým. O gün
Cengiz aðabeyimin bana söyledikleri bugünkü
gibi aklýmda: ‘Aþým, dedi. Biliyorsun zamaným
çok az, her iþim saatiyle, dakikasýyla. Sen, biraz
önce anlattýðýnýz belgesel film iþiyle fazla zamanýný harcama, benim Rusça yazýlan kitaplarý
Kýrgýzcaya çevir, isimlerini de sana býrakýyorum,
iyice düþün ve kendin koy. Kýrgýzca yazmak için
vaktim yok demedim mi? Eðer vakit bulabilseydim kendim de yapardým ama biliyorsun...” dedi. Ýþte böylece, Cengiz Aytmatov’la ayný köyün
çocuklarý olmanýn verdiði övünç kaynaðýnýn
üzerine onun eserlerini Kýrgýzca’ya çevirmek gibi yýllarca düþünsem aklýma gelemeyecek büyük þeref de bana nasip oldu. Büyük bir heye-

canla bu görevi kabul ettiðimi hatýrlýyorum. Önceleri kendisinin bizzat Kýrgýzca yazdýðý “Cemile”, “Yüz yüze”, “Birinci Muallim” ve “Samançýnýn Yolu” vb. adlý eserleri defalarca gece gündüz okudum. Benim için en önemlisi bir þekilde
Aytmatov’un üslubunu yakalamaktý. Bu kitaplarý
okurken beni hayretler içerisinde býrakan bir
þeyin daha farkýna vardým. Her bir kahramanýn
karakteri bizim Þeker köyündeki ihtiyar neneleri, genç kýzlarý, delikanlýlarý anlatýyordu. Ben
ise üniversitede okuyorum, yüksek tahsilli adam
olacaðým diye dilimizin kendi yöremize has
özelliklerini unuttuðumu fark ettim. Cengiz
aðabeyimin eserlerini defalarca okumam, kendi köyümüzdeki halktan duyduðum, küçüklüðümde toz toprak içinde orada burada oynarken ruhumun derinliklerine kadar sinen kelimeleri yeniden hatýrlamama neden oldu... Cengiz
aðabeyimin izni ve ricasýyla onun hem hemþerisi hem de kardeþi olarak bir çok önemli eserini Kýrgýzca’ya çevirdim.14
Cakýpbekov, Cengiz Aytmatov’un “Selvi Boylum
al yazmalým,” “Erken Gelen Turnalar,” “Deniz
Kýyýsýnda Koþan Ala Köpek” adlý hikâyelerini ve
Gülsarý, Beyaz Gemi, Gün Uzar Yüzyýl Olur, Diþi Kurdun Rüyalarý,15 adlý romanlarýný Kýrgýzcaya çevirmiþtir.16 Bunlardan baþka Kýzýl Elma ve
Deve Gözü adlý hikâyeleri de Kýrgýzca’ya çevirmiþtir.17
Merhumun Kýrgýzcaya çevirdiði bu eserler çeþitli tarihlerde Ala-Too dergisinde yayýmlanmýþ
ve Aþým Cakýpbekov’un ismi, bu eserleri Rusça’dan çeviren sýfatýyla belirtilmiþtir. Fakat Cengiz Aytmatov’un eserlerinin Kýrgýzcalarýnýn bir
araya getirmek suretiyle oluþturulan 3 ciltlik
Cengiz Aytmatov külliyatýnda onun adý Kýrgýzca’ya çeviren sýfatýyla yazýlmamýþtýr.18 Aþým Cakýpbekov, bu tartýþmalý konuya akademisyen
Çolpon Coldoþev’a ile yaptýðý söyleþide kendisi de açýklýk getirmiþtir:
Keneþbek Asanaliev adýnda ünlü bir bilim adamýmýz, edebiyatçýmýz, eleþtirmenimiz var. Kendisi iyi bir insan. Üç ciltlik Aytmatov külliyatýnýn
redaktörleri belirleniyor. Galiba 4-5 kiþiyiz. Baþ
redaktör K. Asanaliev oldu. Her cildin baþýna
“eserleri Kýrgýzcaya çeviren” sýfatýyla benim
adým da yazýlmýþtý. Cengiz Aytmatov’un namýný
koruyacaðým diye telaþa düþen K. Asanaliev
benden habersiz matbaaya gidip benim adýmý
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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kitaptan çýkarttýrmýþ. Bu olaydan çok sonra haberim oldu. Fakat kitap artýk basýlmýþtý. Aytmatov’a yaranmak için baþka birinin emeðini yok
saymanýn hikâyesi iþte böyle oldu.
Oysaki çevirdiðim eserlerin birçoðu Ala-Too’da
yayýmlandýðý yýllarda, benim adým, eserlerin
sonuna ‘yazarýn izni ile çeviren Aþým Cakýpbekov’ diye yazýlmýþtý... Bildiðiniz gibi çevirmenliðin de kendine göre bir kalem hakký var. Bu konuda bazýlarýnca çýkarýlan dedikodularýn aksine Cengiz aðabeyime herhangi bir lafým yok.
Çünkü benim adýmýn yazýlmadýðý üç ciltlik külliyat çýktýðý zaman dahi Cengiz aðabey beni
yanýna çaðýrýp çevirdiðim eserlerini bir kâðýda
not etti ve altýna imzasýný attý. Bu belge hâlâ yayýnevinin arþivinde duruyor. Eðer o belge olmasaydý bana herhangi bir ödeme yapmazlardý.
Þimdiye kadar hep sessiz kaldým. Bunlarý kimseye söylemedim. Fakat edebiyat tarihine, özellikle Cengiz Aytmatov’un büyük iþlerine olan
küçük katkým bilinsin istedim, yoksa adaletsizlik
olurdu.19
Görüldüðü gibi bu üzücü olay Cengiz Aytmatov’un iradesi dýþýnda gerçekleþmiþtir. Cengiz
Aytmatov’un eserlerini Kýrgýzcaya çevirmek için
hayatýnýn yirmi senesini veren Cakýpbekov’a
yapýlan bu haksýzlýk elbette ki üzücüdür. Fakat
burada üzerinde durulmasý gereken asýl mesele, bahsedilen yirmi sene boyunca kalem gücünün tamamýný Aytmatov’un eserlerini çevirmek
için harcayan Cakýpbekov’un bu süre zarfý içerisinde þahsî edebî kabiliyetini kullanarak ortaya yeni eserler çýkarmamýþ olmasýdýr.
Sadýk Tural’ýn Cengiz Aytmatov’un Dünyasý adlý kitap için kaleme almýþ olduðu “Sunuþ” yazýsýnda Aytmatov’un eserlerinin 154 ayrý dünya
diline çevrildiðini ifade eden cümlelerindeki
154 rakamýna Kýrgýzcayý da ekleyerek bu sayýyý
155 olarak deðiþtirmek gerekmektedir.20 Ayrýca
bu kitapta Aytmatov’un eserlerinin Kýrgýzca
isimleri bizzat Cakýpbekov’un Rusçadan çevirdiði þekilleriyle verilmesine raðmen kitabýn tek
bir satýrýnda bile Cakýpbekov’un ismine rastlanmamýþ olmasý üzerinde durulmasý gereken baþka bir noktadýr.
Cakýpbekov’un yaptýðý çevirilerin edebî deðerini ise Beyþebay Usubaliev Kýrgýz Ruhu gazeteKardeþ Kalemler Ocak 2007

sinde yayýmlanan yazýsýnda “Aþým aðabeyim
vefat ettikten sonra ‘Elveda Gülsarý’nýn hem
Rusçasýný hem de Aþým Cakýpbekov’un çevirdiði Kýrgýzcasýný yan yana koyup karþýlaþtýrarak
okudum. Aþým Cakýpbekov, Aytmatov’u Kýrgýzca
konuþturmuyor, þarký söyletiyordu sanki...” satýrlarýyla ifade etmektedir.21
1985-93 yýllarý arasýnda Kýrgýzistan Madaniyatý
gazetesinin Yazý Ýþleri Müdürü Yardýmcýlýðý ve
Yazý Ýþleri Müdürlüðü görevlerinde bulunan
Cakýpbekov, Kýrgýzistan Yazarlar Birliði’nden
gelen istek üzerine 1985 yýlýndan itibaren “Manas Destaný”ný nesir türünde yazmaya baþlamýþtýr.22 Son derece zor ve bir o kadar da zahmetli olan bu görevi Manas Destaný’na yakýþýr
bir þekilde layýkýyla yerine getirebilmek için iki
yýl gibi uzun bir süre hazýrlýk devresi geçiren ve
dünyanýn en uzun destanýný tam manasýyla
özümseyerek son derece baþarýlý bir þekilde romanlaþtýran yazar, Tengri Manas adýný taþýyan
kitabýný 1991-92 yýllarý arasýnda bitirmiþtir. Kitabý yayýmlatabilmek için çalmadýðý kapý kalmayan Cakýpbekov, Tengri Manas’ýn ilgi görmemesi üzerine derin hayal kýrýklýklarý yaþamýþ,
ilerleyen yaþý ve hayatý boyunca çektiði sýkýntýlar Cakýpbekov’un vücudunu yorgun düþürmüþtür. Yüksek tansiyon teþhisi konularak iki defa hastaneye kaldýrýlan Cakýpbekov’un eþi Kükün Ece’den alýnan bilgilere göre bir kaç defa
sinirlenerek kitabýn el yazmasý metinlerini Kýrgýzistan Meclis Binasý önünde yakacaðýný dahi
ilan eden talihsiz yazar, çocuðu gibi gördüðü
“Tengri Manas”ýn yayýmlandýðý günü görememiþtir.23
Arkasýnda 882 som emekli maaþý, basýlmamýþ
bir kitabýn el yazmasý metinlerini ve tozlanmýþ
eski dergi sayfalarýnda kalan “yazarýn izni ile
çeviren Aþým Cakýpbekov” yazýlarýný býrakan
Cakýpbekov’un yaþamýþ olduðu sýkýntýlar, takvimler 4 Haziran 1994’ü gösterirken son bulmuþtur.24
Tarihler 4 Haziran 1994’ü gösterirken Gülsayra
Momunova’nýn “Cakþý Adam”ý, Beyþabay Usubaliev’in “Aþým Bayke”si, Tölödin Nasirdinov’un
“Aþýke”si ve Kýrgýz edebiyatýnýn “Aygaþka”sý ebediyete intikal etmiþtir.25
Böylece Aþým Cakýpbekov’un birinci ömrü bitmiþ, ikinci ömrü baþlamýþtýr.
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edebî kiþiliði
Aþým Cakýpbekov’un eserlerini tam manasýyla
anlayabilmek için yazarýn yaþadýðý devrin siyasî
ve sosyal þartlarýný da anlamak zorunluluðu vardýr. Nitekim edebiyat ve sosyal hayat hep iç içe
geçmiþ, birbiri ile bütün halinde olan ayrýlmaz
parçalardýr. Yani sanatçý aslýnda bir bakýma yaþadýðý toplumun aynasýdýr. Bu durumu genellemek elbette imkânsýzdýr. Sanat sanat için midir
toplum için midir? Bu soru yüzyýllardan beri sanatçýnýn kafasýný kurcalayan, ona yön veren
önemli bir ayrýntýyý da iþaret etmektedir. Belki
özgür düþüncenin ve demokrasinin hâkim olduðu sosyal toplumlarda sanatçý istediði gibi
kendisini ifade edebilme serbestliðine sahiptir,
ama Sovyetler Birliði gibi sanatý ve edebiyatý
propaganda aracý olarak gören totaliter zihniyetin hâkim olduðu yönetim þekillerinde de bu
böyle midir? Yani sanatçý kendisini istediði gibi
ifade edebilir mi? Bu soru da kendi içerisinde
karmaþýk çeliþkiler içeren baþka bir probleme
iþaret etmektedir. Bir an için Sovyetler Birliði’nde yukarýda bahsi geçen totaliter rejimin
sanat ve edebiyat üzerinde çok sýký bir baský uyguladýðýný farz edelim. Bu takdirde Cengiz Aytmatov bütün dünyaca tanýnan eserlerini kaleme
alabilir miydi? Gün Olur Asra Bedel, Beyaz Gemi, Diþi Kurdun Rüyalarý gibi Sovyet rejimini üstü kapalý da olsa eleþtiren eserler yine bizzat
Sovyetlerin saðladýðý maddî imkânlarla basýlmamýþ mýydý?
Bu takdirde önümüzde iki seçenek vardýr. Birincisi Parti’nin politikalarýnýn seçilmiþ Genel Sekreterin bakýþ açýsýna göre deðiþkenlikler gösterebileceði gerçeði. Ýkincisi ise Aytmatov gibi
yazarlarýn sistem tarafýndan algýlanýþ biçimi.
Öne sürülen birinci tez aslýnda kabul edilebilir
gerçekleri de içerisinde barýndýrmaktadýr. Stalin’in ölümünden sonra Parti Genel Sekreteri
olan Huruþev’in, Stalin zamanýndaki baský politikalarýna son vermesi, edebiyatý ve sanatý gerçekçiliðe çaðýrmasý, Stalin zamanýnda “halk
düþmaný” olarak cezalandýrýlýp haksýz yere çalýþma kamplarýna gönderilen ya da idam edilen
siyasî suçlularýn aklanmasý için gerekli düzenlemeleri yapmasý toplum yapýsýnda da kökten deðiþiklikler meydana gelmesine neden olmuþtur.
Bununla beraber Huruþev’in de bir iç darbe ile
yönetimdeki yerini kaybetmesi ile yönetim anlayýþýndaki geliþmeler de manidardýr. Zira Salican Cigitov’un “Cengiz nasýl çýktý” adlý makale-

sinde konuya dair ileri sürdüðü görüþler son
derece dikkate deðerdir:
Nitekim Sovyetler Birliði’ni L. Ý. Breciev ve M. A.
Suslov’un yönettiði dönemlerde Stalin’in yönetim anlayýþý ülkeye yeniden hâkim olmuþ, ilmî
düþünce, sosyal fikirler, sanat ve edebiyat üzerinde yeni bir baský kurulmamýþ mýydý? Baþka
bir þekilde ifade edecek olursak Parti’nin XX.
Kongresinde alýnan radikal kararlarla gözü açýlan Sovyet halkýna yeniden körleþ denilmemiþ
miydi? Ülkemizin geliþmesini pek istemeyen,
Stalinizm’in insanlar üzerinde kurduðu baskýnýn
ve ruhî zindanlarýna yeniden girilmesini dileyen Parti çalýþanlarý, iþ sahasýndaki yöneticiler,
gazeteciler, ilim adamlarý, edebiyatçýlar ve aydýn olarak nitelendirilebilecek bir kýsým tipler
(Böyleleri çok rahat bir þekilde bulunabilecek
kadar çoktu) bunu fýrsat bilip yeniden körleþiverdi. Sýradan insanlar ise her zamanki âdetleri olduðu üzere olan biteni bütün açýklýðý ile
gördüðü halde yalancýktan görmezlikten gelerek bu durumdan kurtuldu. Bu duruma Stalinizm zamaný ile alâkalý akýllarda kalan gülünç
olaylarý son derece komik fýkralara dönüþtürerek cevap verdi. Elbette bu durumu, sýradan
halk kitlelerinin yeniden kurulmak istenilen otoriter rejime, demokrasinin kýsýtlanmasýna, siyaset dünyasýndaki vurdum duymazlýða þiirsel bir
þekilde karþý çýkmasý olarak yorumlamak mümkündür. Fakat Stalinizm’in yeniden canlandýrýlmak istenmesine Sovyetlerin ilim ve sanat dünyasýnda önemli yerleri olan bazý aydýnlar bütün
güçleri ile karþý çýktý. Bu aydýnlarýn arasýnda
Cengiz Aytmatov da vardý.26
Demek ki Parti politikalarý üzerinde Parti baþýnda bulunan Genel Sekreterlerin dünya görüþleri de son derece etkili oluyordu. Bu görüþ açýsý deðiþikliklerinden edebiyatýn etkilenmemesi
ise imkânsýzdý. Sistem bu tür eserleri görmezden gelemezdi elbette. Ve bu tür eserler kabul
edilebilir bir þekilde yorumlanmalýydý. Zira bu
yoruma göre Aytmatov eserlerinde sistemi eleþtirmiyordu, Aytmatov eserlerinde sistemin nasýl
ileriye gidebileceðini düþünüyor, gerçek bir vatanperver gibi meydana gelen aksaklýklarý dile
getirerek, daha iyiye nasýl ulaþýrýzýn sorusunu
soruyordu.
Bu yüzden son derece akýllýca yazdýðý eserler
demir perdenin diðer tarafýnda yaþayan Kapitalist dünya tarafýndan çok baþka, demir perde
içerisindeki Komünist dünya tarafýndan ise çok
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baþka þekillerde anlaþýlýyordu. Bu yazýda,
alâkasýz gibi görünmesine raðmen Aytmatov’u
örnek vermek yazarýn karþýlaþtýrýlabilir bir yapýya sahip olmasýndan ileri gelmektedir. Zira Kýrgýz edebiyatýnda Aytmatov’un yakaladýðý baþarýyý ve ünü yakalayan baþka yazar yoktur. Onun
eserleri birçok dile çevrilmiþ ve uyandýrdýðý
yankýlar hem içeride hem de dýþarýda bu satýrlarýn yazarýna tahlil imkâný verecek kadar yankýlar uyandýrmýþtýr.
Çalýþmanýn konusu olan Aþým Cakýpbekov’un
yazarlýða adým attýðý yýllar ise Stalin’in öldüðü
yýllara denk gelir. Koyu bir Stalin hayraný olan
genç öðrenci günlüklerinde Huruþev’in Stalin
zamaný baskýlarýnýn sona erdiðini ifade eden
mektubunu sert bir üslupla eleþtirir. Nitekim bütün çocukluk yýllarýný ve ilk gençlik devresini
Stalin zamanýnda geçiren bütün Sovyet gençleri gibi o da Stalin’e hayrandýr. Genç bir üniversite öðrencisi, yazar olabilmek için ciddî bir þekilde ön hazýrlýk yapan bir idealisttir Cakýpbekov, Stalin’i çok sevmektedir. Fakat ayný Cakýpbekov Huruþev devri serbestliðinden yararlanarak kaleme aldýðý “Aygaþka” adlý eserinde Stalin
döneminde hayal bile edilemeyecek kadar sert
bir üslupla sistemi eleþtirir. Bahsi geçen baský
döneminde kaleme alýndýðý takdirde kendisini
büyük bir ihtimalle bir çalýþma kampýna göndermeye yetecek kadar içerisinde delil olan bu
eserini ondan sonraki dönemde yayýnlayabiliyor olmasý elbette yukarýda izahýna çalýþýlan göreceli politikalar neticesinde ortaya çýkmýþ bir
çeliþkidir.
Cakýpbekov, sadece bir eserinde sistemi eleþtirmiþtir. Fakat bu eserin basýlabilmesi de yine yukarýdaki bakýþ açýsý ile izah edilebilecek bir durum neticesinde mümkün olmuþtur. Cakýpbekov’un eseri de hâkim ideoloji tarafýndan sistemin bozuk yanlarýný gösteren, Komünist toplumu daha iyiye götürmeyi amaç edinen bir bakýþ açýsý ile kaleme alýnmýþ olarak algýlanýr. Yani
burada sisteme göre bir baþkaldýrý söz konusu
deðildir, samimi bir komünist ülkesinin daha
ileriye gidebilmesi için gayret sarf etmiþ ve bunu kendince dile getirmiþtir.
Cakýpbekov hayatýn gerçekliðinden yola çýkarak kaleme aldýðý eserlerini ideolojik bir bakýþ
açýsý ile kaleme almamýþtýr. Ýyi bir gözlemci olan
yazar, eserlerinde hayal ürününe fazla yer vermemiþtir. Bizzat kendi baþýndan geçen olaylarý
hikâyeleþtirdiði gibi gözlemlediði olaylarý da
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hikâyeleþtirmiþ ve eserlerini realizmin esaslarý
doðrultusunda kaleme almýþtýr.
Cakýpbekov’un eserlerinde rastlanýlan bir diðer
ortak nokta ise Ýkinci Dünya Savaþý sýrasý cephe
gerisini, cephe gerisindeki sosyal gerçekliði
yansýtmak olmuþtur. Nitekim o, savaþta aðabeyini kaybetmiþ, küçük bir çocuk olmasýna raðmen
savaþ sýrasýnda cephe gerisinde yaþanýlan sýkýntýlarý yakýndan hissetmiþ, savaþ sýrasýnda yaþanýlan yokluðu kendi gözleri ile görmüþ ve tabii olarak bu durumdan etkilenmiþtir. Esasýnda
Aþým Cakýpbekov ile ayný yýllarda edebiyat
dünyasýnda boy göstermeye baþlayan birçok
yazar ve þairin eserlerinde Ýkinci Dünya Savaþý’ný anlatan epizotlara rastlamak mümkündür.
Fakat Cakýpbekov’un eserlerinde cephe gerisinde çekilen sýkýntýlar, fakirlik ve Sovyet insanýnýn ülkesini nihaî zafere taþýyabilmek için verdiði mücadeleden çok insan gerçeði ele alýnmýþtýr. Örneðin “Biz Babasýz Büyüdük” adlý küçük
hikâyesinde bir çocuðun gözüyle cephe gerisini anlatan Cakýpbekov, dikkatini insan olgusu
üzerinde yoðunlaþtýrmýþ, babasý savaþa giden
bir çocuðun dünyasýna girmeye çalýþmýþtýr.
Cakýpbekov’un hikâye kiþileri gerçektir. Onun
kahramanlarý insanüstü güçleri olmayan, olaðan üstü özellikler gösteremeyen sýradan basit
kiþilerdir. “Aygaþka” adlý hikâyesindeki ihtiyar
Kýlýçbek bir Kýrgýzdýr. O da hemen her Kýrgýz gibi atlara âþýktýr. Onun için de atýnýn yarýþlardan
derece alarak çýkmasý bir gurur kaynaðýdýr.
Esasýnda Aygaþka gerçekte var olan bir attýr. Kýlýçbek de Þeker köyünde yaþamýþ ünlü bir seyistir. Belki þaþýrtýcý gibi görünebilir ama yapýlan
bütün yorumlar Cengiz Aytmatov’un Gülsarý
adlý romanýndaki kahramanlar ile “Aygaþka”daki hikâye kiþilerinin ayný olduðu yönündedir.27
Aytmatov da “Aygaþka”yý okuduðu zaman kahramanlarý hemen tanýmýþ ve Cakýpbekov’a bu
durumu sözlü olarak ifade etmiþtir. Kýsacasý Cakýpbekov hayat gerçekliðini ideolojiye bulaþmadan son derece ustaca yansýtmakta ve bunu
yaparken de gerçek hayat kiþilerinden, gözlemlediði olaylardan hatta bizzat kendi yaþadýðý
hatýralardan yararlanmaktadýr. Örneðin günlüklerinden alýnan þu satýrlar dikkat çekicidir
“Bugün “Bul kanday sezim ele” adýnda bir
hikâyeye baþladým. Küçükken Latipa ile aramýzda yaþadýðýmýz aþký anlatýyor, hikâyem þimdilik
çok güzel gidiyor, eðer sonuna kadar bozmadan böyle devam edecek olursam… (1-15, Eylül, 1957). Yazarýn burada sözünü ettiði hikâye-
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si “Salima” hikâyesinden baþkasý deðildir. Görüldüðü gibi yazar bizzat kendi yaþadýðý çocukluk aþkýný hikâyeleþtirmiþtir. Bunu yaparken de
kahramanlarýný olabildiðince gerçeðe yakýn
çizmiþ ve ortaya çýkardýðý hikâye kiþilerinin psikolojilerini son derece ustaca tahlil etmiþtir.
Kýlýçbek’in atýna gösterdiði ihtimam, onu beslemesi, þefkatle bakmasý, bütün baskýlara raðmen satýlmasýna razý olmamasý birbirini tamamlayan olay zincirlerdir. Aslýnda bu aþýrý ilgi Aygaþka’ya deðildir, onun temsil ettiði semboledir. Kýrgýz halkýnýn yüzyýllar içerisinde kanýna sindirdiði at kültürü ve sevgisinedir. Kýsacasý Cakýpbekov kahramanlarýnýn psikolojisini
çok iyi hesap etmekte, onu yaþýndan beklendiði gibi hareket ettirmekte ve oluþturduðu kahramaný millî duygularla donatarak kiþilikli bir
yapý kurmaktadýr. Çünkü onun ortaya çýkardýðý birçok hikâye kiþisi aslýnda ya kendisi ya da
yaþayan gerçek kiþilerdir.
Cakýpbekov yüzünü topluma çeviren bir yazardýr. Örneðin onun eserlerinde kolhozlarda inek
saðan kýzlar övülmez, Sovyet insanýnýn kutsal
emeðinden söz edilmez veya kapitalist dünya
kötülenmez. Cakýpbekov için esas olan kendi
duygularý ve toplumdur. Sosyal hayat içerisinden bulup çýkardýðý sevinçleri, üzüntüleri, kederleri hikâyeleþtirmiþtir. Devlet bütün özel
mülkleri kollektif çiftliklerin hesabýna geçirecektir. Cakýpbekov günlüðüne not ettiði: “Þayet
‘Aygaþka’da yansýttýðým, Parti’nin bozuk siyasî
iþlerine inanacak olsaydým övmek istemesem
bile kendiliðinden Parti’yi öven bir eser çýkardý
ortaya. Fakat inanamadýðým bir þeyi nasýl överim... Baþka halklar bir kenara, Kýrgýz gibi yüzyýllardýr þahsî mal edinmeye alýþmýþ bir halký
malýndan ayýrmanýn zamaný mý? Halk buna hazýr deðil. Bu fikirlerimin ne kadar doðru olduðunu önümüzdeki 1–2 yýl içinde göreceðiz...”
(10 Aðustos 1961) þeklindeki satýrlarla bu yanlýþ politikaya isyan etmekte ve düþüncelerini
eserlerine de yansýtmaktadýr. Nitekim onun “Aygaþka” hikâyesinde iþlediði ana fikir þahsî mülklerin devlet tarafýndan gasp edilmesini eleþtirir
niteliktedir. Yazarýn bu noktadaki asýl kaygýsý at
kültürünün yok olmasý, beraberinde at ile oynanan oyunlarýn da unutulmasýdýr.
Cakýpbekov’un Kýrgýz kültürü ve dili ile alâkalý
hassasiyetini en son kaleme aldýðý hacimli romaný Tengri Manas’ýn konusundan da anlamak

mümkündür. Dünyanýn en uzun destanýný romanlaþtýran yazar böylelikle Kýrgýz kültürünün
ortaya çýkardýðý en önemli sanat eserlerinden
birisini de yeniden iþlemiþ ve ölümsüzleþtirmek
istemiþtir.
Cakýpbekov’un hikâyelerinde genellikle seçtiði
mekânlarýn köylük yerler olmasý da aslýnda
bundandýr. Þehir, devrimin ortaya çýkardýðý yeni kültürün sembolüdür. Þehirlerde Rusça konuþulur, Rus kültürü hâkimdir. Köyler ise geleneði temsil eder. Çünkü hâkim ideolojinin kollarý köylere kadar uzanamamaktadýr. Nitekim
köy yerindeki hâkim dil Kýrgýzcadýr, insanlar Kýrgýzdýr, gelenekler Kýrgýz geleneðidir. Cakýpbekov, kendi toplumuna âþýktýr, üst kültür olarak
nitelendirilen Ruslarý ise bilinç altýnda sevmemektedir. Bu konuyu açýklamasý bakýmýndan
günlüklerinden yaptýðýmýz þu alýntý manidardýr:
Geçen hafta Tölmiþ ile Agýþ’a Ruslar dayak atmýþlar. Otobüstelermiþ. Onlar iki, Ruslar ise on
beþ kiþiymiþ diyorlar. Sarhoþ Ruslardan biri, zayýf bir Kýrgýz’a sataþmýþ, ‘Koyun, daðlý, daðýna
git’ demiþ. Tolomuþlar da duyunca dayanamayýp araya girmiþler. Onlarýn araya girmesiyle
kavga çýkmýþ. Polisler aklýnýzý baþýnýza almazsanýz biz getiririz demiþler.
Milliyetçilik gittikçe güçleniyor. Büyüklerse kendi
baþlarýnýn yanacaðýndan korkup her olayda Ruslara boyun eðiyor. Süreli basýn, Parti’nin siyasetinden olsa gerek her þeyi açýkça yazamýyor.
Dýþardan bakýldýðý zaman bizim yaþadýðýmýz
hayat, halklar arasýndaki dostluk “harika” deyip
övünüyoruz, öyle de görünüyor. Fakat içeride
intizamsýzlýk kol geziyor... Nereden çýkýyor bütün bu problemler?
Frunze’de Kýrgýz þehrinde, Kýrgýz’dan çok Rus
var. Ruslar haliyle baskýn geliyor...28
Zavallý Kýrgýzým, cesaretin olmasýna var da, koyun gibi sakinsin. Bütün yiðitliðini, namusunu
ayaklar altýna alýyorlar. Ya medeniyetin Batý medeniyeti gibi deðil... Ya da sayýn biraz daha çok
olsaydý ya... Bir avuçsun. Hakir görülüyorsun!
Tamam, Ruslarla kýyamete kadar dost ol, ya da
Rus’a karþý çýk, ona da tamam... Fakat hepsi bir.
En sonunda bir þekilde seni yutup, yok edecekler...” (18 Temmuz, 1960)
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Cakýpbekov’un eserlerine yansýyan bir diðer
özelliði ise Kýrgýzca’yý kullanmaktaki marifetidir.
Salican Cigitov’un da “Þimdilerde Kýrgýzcayý
onun kadar ustaca kullanan yazar maalesef
edebiyatýmýzda yok.”29 satýrlarýyla ifade ettiði gibi Cakýpbekov eserlerinde Kýrgýzcayý son derece maharetle kullanmýþtýr.
“Yazara Dönük Eleþtiri Kuramý”30 çerçevesi
dâhilinde deðerlendirdiðimiz takdirde günlüklerinden faydalanarak Cakýpbekov’un eserlerindeki millî hassasiyeti ve neden Kýrgýz diline
önem verdiðini de anlamamýz mümkündür:

mak, ana dilimizi zenginleþtirmek, geliþtirmek… (29 Ocak 1955)
Cakýpbekov 1955 yýlýnda daha genç bir öðrenciyken þimdilerde de tartýþma konusu olan millî
kimlik ve dil meseleleri üzerinde düþünmüþ ve
kendince bir sonuca varmýþtýr. Görüldüðü gibi
Cakýpbekov hikâyelerinin genelinde kendi duygu ve düþüncelerini yansýtmaktadýr.
Netice itibariyle Cakýpbekov’un son derece baþarýlý bir hikâyeci olduðunu belirtmek gerekir.
Onun eserleri merakla okunmuþ, özellikle “Aygaþka”, kaleme alýndýðý dönemin nesli üzerinde
derin izler býrakan bir hikâye olmuþtur. Fakat
zamanýnýn büyük bir kýsmýný Aytmatov’un eserlerini Kýrgýzca’ya çevirmek için harcayan
Cakýpbekov, ustalýk dönemi olarak nitelendirilebilecek en olgun dönemlerinde tercüme faaliyetleri ve Tengri Manas adlý romanla meþgul
olmuþtur. Bu yüzden ortaya çok az eser çýkaran
yazar, bu eserlerin büyük bir kýsmýný 1960–70
yýllarý arasýnda kaleme almýþtýr.

Özellikle Rus dilinden Kýrgýz diline çevirme iþlerinde, aydýnlarýn kendi aralarýndaki konuþmalarýnda, þehirli Kýrgýzlarýn çocuklarýný yetiþtirmesinde Rus modasý giderek yerleþmeye baþladý. Kýrgýz dilinin zenginliði, kelime varlýðý ölüyor. Karþýlýk gelen kelimeler olsa bile çevirme iþlerine yeteri kadar önem verilmiyor. Kendi aralarýnda Rusça konuþuyorlar. Kendi öz çocuklarýný küçüklüðünden itibaren Rusça konuþturmaya özendiriyorlar, daha sonra o çocuklar kendi
ana dillerini bilmeden yetiþiyorlar. Burada benim asýl düþüncem Rus dilini bir kenara atmak
deðil, Kýrgýzýn kendi ana dilini bütün ifade gücüyle öðrenmesi, ana dili bir kenara býrakma-

Günümüzde ise Kýrgýz edebiyatý çevrelerince
unutulmak üzere olan yazarýn, hikâyelerinin yeni baskýlarý yapýlmamakta ve onun ismi geniþ
okur kitleleri tarafýndan tanýnmamaktadýr.
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Biz Babasýz Büyüdük
AÞIM CAKIPBEKOV
Bu yýl öðretmenlikteki ilk senem. Hâlâ çocuklarý birbirinden ayýramýyorum. Özellikle soyadlarýný çok
karýþtýrýyorum. Böyle durumlarda “Sen kimin çocuðusun” demek uygun düþüyor. Þunun oðluyum bunun kýzýyým diyorlar, “Baban var mý?” diye ister istemez aðzýmdan çýkýveriyor soru. “Var” diyor çocuk
hayretler içerisinde. O zaman içimden kendi kendime kýzýyorum. Nedense her zaman bu soru çýkýyor aðzýmdan “Baban var mý?..”
Biz küçükken ihtiyarlar çok sorardý. Biz “yok”
derdik...
O zamanlar batýda, uzaklarda bir yerlerde savaþ
var. Oradaydý bizim babalarýmýz. Biz çocuklar okula gidiyoruz. Okulda öðretmenler soyadlarýmýzla
çaðýrýrlardý. Bizde de “baba” diye birþeyin var ol-

duðunu ancak o zaman anlardýk. Yoksa, herhangi
bir zamanda birbirimizle tartýþacak ya da dövüþe
duracak olsak, duraksamadan “seni anneme söyleyeceðim” derdik. Annelerimizin hepsi de güzelliðinin en endamlý günlerindeki gelinler. Sabahtan akþama kadar iþteler. Nadiren onlarý güldürecek bir
olay yaþanmayacak olsa hepsinin de asýktý suratlarý. Issýz evde sadece anne ile çocuk. Birbirimize
destek olan yine biziz, ayrý düþecek olursak telaþa
düþer, rahatýmýz kaçardý...
Bazý zamanlar akþama doðru oyun oynamak için
sokaðýn baþýna çýkacak olsak otlattýklarý bir iki hayvanýn baþýný, ellerindeki bastonlarýna dayanmýþ düþünceli gözlerle yere bakarak bekleyen ihtiyarlarý
görürdük. “Sizin babalarýnýz taa uzaklardaki kan
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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kaynayan yerde” derlerdi bizlere güneþin battýðý
tarafý göstererek. Gösterdikleri tarafa baktýðýmýzda
gerçekten de bulutlarýn kýrmýzý renge boyandýðýný
görürdük. “Artýk sizin babalarýnýzýn emanet canýný
bir defa daha görüp, onlarýn ellerinden mezarýmýza toprak görsek, öyle ölsek, Allah’a bin þükür ” deyip ihtiyarlar yeniden kara topraða bakmaya baþlardý.
Fakat “baba” denilenin nasýl bir þey olduðunu bilmezdik..
Günlerden bir gün sýnýf arkadaþým Temir’in babasý
gelmiþti. Uzun boylu, geniþ vücutlu birisiymiþ. Parýldayan kara çizmeleri kar tutmuyor, her adýmda “gýc
gýc” ses çýkarýyordu.Vücudu demirden yapýlmýþ gibi dimdik, gömleðinin iki yakasýna da iliklenmiþ küçük yýldýzcýklar vardý. Biz çocuklar bu adamýn yanýna yaklaþmaya çekinir, arkasýndan yürürdük. Temir
ise elinden tutmuþ, yanýnda gider, bizi kendine artýk denk saymadýðýndan görmemezlikten gelirdi.
Hatýrlýyordum da
Baba... derdi o kolundan tuttuðu adama, bir þeyler
söylerdi. Baba, nereye gidiyorsun.
Babasý gülümseyerek Temir’in kafasýný okþar.
-Yürü benimle... derdi.
Bizim gözümüze Temir’in babasý çok baþka birisi
gibi görünürdü. Annem söyledi:
-Senin baban da yiðitlik gösterseydi, Temir’in babasý gibi gelirdi. Bir ay kalýp gitse bile ne kadar iyi
olurdu.
-Neden göstermiyor?
-Neyi?
-Hani söyledin ya... yiðitliði
Annem düþünceli bir halde içini çekmiþ
-Ah kurban olduðum, öyle hemen gösterebilmek
için elde deðil ki bu, demiþti.
Fakat ben hiçbir þey anlamamýþtým. Anneme bir daha sormak istesem de, yüzünün kederli olduðunu
görünce vazgeçmiþtim. Varmamýþtý dilim bir daha
sormaya.
Babasý olan çocuðun nasýl olduðunu sonralarý daha iyi anladýk.
Defter yok –eski kitaplarýn sayfalarýna yazýyoruz-,
kalem ucu yok –kamýþlarýn ucunu sivriltip yazýyoruz- mürekkep yok –mýsýr koçanlarýnýn kara köklerini ya da böðürtlenleri ezip yazýyoruz. Temir’in baKardeþ Kalemler Ocak 2007

basý ise ona çok güzel bir defter alýp vermiþ. Bakýnca gerçekten de yapraklarý parýldýyor, mürekkepli
kalem denilen þeyi alýp vermiþ, ne kadar yazarsan
yaz mürekkebi tükenmiyormuþ. “Bunlarýn hepsini
babam Almanlar’dan ganimet almýþ” diyor Temir,
imrenen gözlerimizin içine bakarak. Hadi bunlar
neyse de gümüþ balýðýna benzeyen çok güzel bir
aðýz mýzýkasý almýþ babasý Temir’e, dudaklarýna deðirsen bile hemen ses çýkarýveriyor. Fakat Temir bize vermiyor.
-Versene, bir defalýðýna biz de üfleyelim- diyerek
yalvaran gözlerle bakýyoruz Temir’e
-Vermem- diyor, razý olmuyor Temir, “Elleriniz kirli,
mýzýkamý kirletirsiniz”
Biz daha da ister oluyor, imreniyoruz. Peþini býrakmadan arkasýndan yürüyoruz. Daha düne kadar
hemen hepimizden dayak yeyip gezen sulu göz Temir, bizim için ulaþýlmaz yüce bir mevkide gibi görünüyor. Ýçimiz o kadar yanýyor ki Temirin de mutluluðu biran önce bozulsun istiyoruz. Böyle mutluluðu þimdiye kadar içimizden kim görmüþ, “Temir
mutluluktan nasýl oluyor da sabrediyor, ortadan ikiye yarýlmýyor” diye hayretler içerisinde kalýyoruz.
Baba denilenin nasýl bir þey olduðunu Temir’in babasýný görünce öðrendik. Bir de bundan öðrendik:
Köyde ne zaman ufak bir toplantý veya þenliðe benzer birþeyler olacak olsa mutlaka Temir’in babasý da
çaðrýlýr, her konuk gittiði evde þeref misafiri olarak
baþ köþeye oturtulurdu. Tabiî ki Temir de babasýnýn
dizinin dibinde. Ev sahipleri, gelinler birbirleri ile
yarýþýrcasýna cepheden gelen askere bozo, yiyecek
ikram eder, Babasýna eli yetmeyenler Temir’i sevindirip türlü türlü yemekleri aðzýna tepiþtirirlerdi. Biz
ise imrenen gözlerle bunlarý izlerken kendi kendimize küsüp eþiðin önüne birikir, yine de kendimizi
alamaz birbirimizin üzerine çýkar içerde olan bitenleri izlerdik.
Gel zaman git zaman o kadar kötü duruma düþmüþtük ki, babasý bir an önce yeniden savaþa gitse
diye bütün çocuklar ayný þeyi diler olmuþtu.
Bir ay sonra gitti babasý Temir’in
Temir çaresiz, eskisi gibi yeniden bizim aramýza karýþýr oldu. Fakat biz onu yanýmýza yaklaþtýrmadýk. Temir’e karþý içimizde biriken kinimizi çýkardýk.
-Git buradan, git babana yap nazýný!
-Ee, artýk baban gitti, ne yapacaksýn bakalým?
-Mýzýkaný þimdide mi vermeyeceksin?
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Fakat Temir, bizim ne halde olduðumuzu anlamaz
-Ne olmuþ yani sizinle oynamadýysam. Eðer yiðit
ise sizin de babanýz gelsinde görelim! derdi.
Bunlarý duyunca sesimizi çýkarmadan kendi dünyamýza dalar, sonra hemen hepimiz babalarýmýzý
düþünmeye baþlardýk: “O da yiðitlik gösterip gelse
olmaz mý?.. Eðer Temir’in babasýnýn köyde nasýl
karþýlandýðýný bilecek olsa bir deðil bin yiðitlik gösterirdi ama...”
Babalarýmýz bilmiyordu bunlarý, üzüntü içinde beklettiler bizi.
O sene kýþ çok aðýr geçmiþti.
Köydekiler her ev baþýna para topladýlar. Bu toplananlar cephedekilere gidecekmiþ. Büyüklerde bir
telaþ, kalabalýk, biz çocuklar da onlara bakýp telaþ
ediyor, arkalarýnda koþup duruyoruz. Cepheye
gönderilecek para makbuzlarýnýn üzerindeki askerler çok ilgimizi çekiyor, hayretle bakýyoruz onlara.
Üzerlerinde kurþunî renkli kaputlar var, baþlarýnda
demirden þapkalar, tüfeklerini doðrultmuþ ileri
doðru atýlýyorlar. Tanklarýn küçük resimleri de var,
onlar daha çok ilgimizi çekiyor, “Ýçi sýcak olsa gerek, bizi de bindirip oynatsalar” diye düþünüyoruz.
Sonra köy halký askerlere hediye hazýrlamaya baþladý. Gelinler bir arada ev ev gezip verilenleri topluyor: bir evden kýsa yünlü gocuk, baþkasýndan deve yününden dokunmuþ eldiven, iki kat yün çorap...
Köyde böyle giyinen insan görmek çok zor. Bütün
bu giysilerin nereden çýktýðýna kimsenin aklý ermiyor. Yiyecek de topluyorlar: heybe heybe kavut, yufka, tere yaðý, kavurma. Böyle yiyecekleri dilimizin
en son ne zaman tattýðýný hatýrlamýyoruz bile!
Bir mahallenin verdiði hediyeleri bizim eve toplayýp baþýna benle Temir’i gözcü diktiler. Oturuyoruz.
Ýkimiz de kendi alemimize dalmýþ, ses çýkarmýyoruz.
“Giydikleri, yedikleri eðer bunlarsa asker olmak iyi
birþeye benziyor” diyorum ben içimden.
O sýrada Temir konuþmaya baþlýyor:
-Aðzýmýn suyu akýyor, ne olduysa?

sýnýn Almanlarý nasýl yendiðini anlatýyor. Onun anlattýklarýný nereye kadar dinlediðimi hatýrlamýyorum, uyuyup kalýyorum.
Savaþ girmiþ rüyama. Ben de savaþtayým. Etrafým
toz duman içinde. Gökyüzünde kan rengindeki
bulutlar aðýr aðýr süzülüyor. Üzerimdeki elbiseler
annelerimizin hazýrladýðý yün giysiler. Çantamda
kavut var, yufka var. Tüfeðimi ileri doðru uzatmýþ
babamla birlikte yürüyorum. Saðýmýzda da solumuzda da nedense sesi çýkmayan tanklar yavaþ yavaþ geçip gidiyor bizi, önümüzde ise þekillerinin
nasýl olduðunu tam anlayamadýðým vahþi hayvanlar kaçýyorlar. “Þu önde kaçanlar düþmanlarýmýz”
diyor babam. Düþmandan korkmadýðýma hatta onlarýn benden korkarak kaçtýðýna çok seviniyor, gururlanýyorum. Sonra karnýmýn acýktýðýný hissediyorum. Babamla ikimiz buz gibi suyu olan bir pýnarýn
baþýna oturuyoruz. Ben çantamdan kavutu alýp yufka ile yemeye baþlýyorum. Babama da veriyorum.
Babamýn yeyip yemediðini hatýrlamýyorum, sonra
pýnarýn soðuk suyundan içiyoruz. Biz ayaða kalktýðýmýzda artýk görünmüyor düþman.
-Baba artýk eve gideriz deðil mi? diyorum ben.
-Evet oðlum diyor babam, Almanlar kaçtý, artýk eve
gidebiliriz.
Sonra... Sonra nereye gittiðimizi bilmiyorum.
Ertesi sabah uyansam ki kendi odamda, kendi yataðýmda yatýyorum. Yanýmda hediyeler de Temir de
yok. Baþýmda gömleðimi düzelten annem oturuyor.
-Kalk, diyor annem, kalk güneþ doðdu artýk. Yataðýmýn sýcaklýðý beni kendine çekiyor, biraz daha uyumak istiyorum. Yorgana sýkýca sarýlýp yataðýn diðer
tarafýna doðru sürünüyorum. Adeti olduðu üzere
annem ne zaman soðuk ellerini koynuma sokup,
beni ürpertecek diye bekliyorum. Fakat annem benimle ilgilenmiyor. Baþýmý kaldýrýp ona baktýðým zaman onu biraz önce býraktýðým gibi buluyorum.
Gözlerinde iyiden iyiye seçilen bir hüzünle oturuyor. Gözlerinin altý þiþmiþ, böyle iç çekerek üzüntülü, uzun zamandýr oturuyor gibi bir hali var.

-Bilmiyorum, benimki de ayný.

Ana- diyorum, birden hatýrlayarak, babama kavut
göndermiþ miydin?

Sonra ikimiz de anlaþmýþ gibi ayný anda heybelerden birinin dikili aðzýný biraz açýp içindeki kavutu
yemeye, kavuttan epey bir tattýktan sonra da yufkalarýn tadýna bakmaya baþlýyoruz. Ýkimiz de çok susamýþ olacaðýz ki eþikteki su dolu kovanýn içine düþen buzlarýn çýkardýðý þangýrtýlarla soðuktan titreyene kadar su içiyor, cepheye gönderilecek hediyelik
elbiselere sarýlarak yatýyoruz. Temir titreyerek baba-

“Babama” derken annem birden baþýný çevirip bana bakýyor, o an aðlamamak için kendini zor tuttuðunu, biriken damlalardan gözlerinin parladýðýný
görüyorum. Gülümsüyor annem, sallýyor baþýný hafifçe. Fakat bu gülümsemeden odaya bir hüzün yayýlýyor. Hemen yerimden kalkýp boynuna sarýlýyorum. Annem de beni sýkýca kucaklýyor ve fýsýldayarak kederli bir sesle yavaþça konuþmaya baþlýyor:
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Baban, zavallý, zor durumda olsa gerek. Acaba ne
haldedir... Aç mý, tok mu?.. Ne yapsýn, bunun adý
savaþ... Bizim Kök-Say deðil ki... Mektuplarý da kesildi...- Sonra konuþmama kalmadan baþýmý baðrýna sýkýca bastýrýp hasretle öpmeye baþlýyor.

na geçip selamlayarak karþýlamýþtým onu. Dede, selamýmý alýp, uzun kirpiklerini beni nereden tanýdýðýný hatýrlamaya çalýþýrcasýna kýrpýþtýrýp durdurmuþtu atýný.
-Dedee, bunu babama verir misiniz?

-Sen ona mýkçýma vermiþ miydin diyorum, daha da
sýký sarýlarak.
-Verecek olsam yok ki... Rüyama girdi... diyor annem.
-Ben rüyamda yufka vermiþtim- diyorum kafamý kaldýrýp, övünç dolu gözlerle anneme bakarak.
-Ahmaðým benim- diye konuþuyor annem, baþýmý
okþayarak- babana vermeden kendin yemiþsin ya.
-Hiii, sonra... –geceleyin Temirle yaptýklarýmýz aklýma geliyor bir anda, o an dilim tutuluyor.
Gerçekten de düþümde, pýnarýn baþýndayken babam benim verdiðim yufkadan yememiþ, nedense
bana darýlmýþ gibi bakarak oturmuþtu. Demek ki
köyden gönderilen hediyelerden ona gitmemiþ.
Baþka askerler doyana kadar yemiþ, babama ise
“Senin payýný oðlun yedi” denmiþ...

-Bu elindeki ne?
-Azýk...
-Azýk böyle gönderilir miymiþ. Sen kimin oðlusun
bakayým?
-Aralbay’ýn...
Ýhtiyarýn yüz hatlarý bir anda gerilmiþti.
-Aralbay’ýn mý dedin?..
O gün postacý dede “Vay benim baþýma gelenler!”
diyerek, kamçýsýyla giydiði kaftanýn eteklerini sert
bir hareketle toplamýþ ve atýný sürüp gitmiþti. Elimde azýk çýkýný, tek baþýma sokaðýn ortasýnda kala
kalmýþtým. Ýhtiyar biraz gittikten ve benim anlayamadýðým bir þeyler mýrýldadýktan sonra atýnýn yönünü bana çevirip yeniden yanýma gelmiþti. Göz göze gelmemeye çalýþmýþtý benimle.

Tüh!..
O günden baþlayarak kendimce babama azýk
toplamaya baþladým. Anneme göstermeden biriktirdiðim azýðý babama göndereyim, herkesi þöyle
bir þaþýrtayým, yaptýðým ayýbý temizleyeyim, babama bir de mektup yazýp sevindireyim diye düþünüp
gayretlendim. Yediðim ekmeklerden, kavuttan artýrýp, yüklüðün yanýndaki boþluða saklamaya baþladým. Birgün baksam ki küçük küçük ekmek parçalarý ben farkýna varmadan epey çoðalmýþ. Ekmekler kurumuþ, bazýlarýnýn üzeri küf tutmuþ. Kavutun
tadýna baktým, o da ekþimiþ. Anneme gösterip, srrýmý ortaya dökmek istemedim. Ekmekleri ayrý, kavutu ayrý baðladým ve bir de mektup yazdým:
“Babacýðým, karnýn açmýydý? Geçenlerde sana
gönderdiðimiz azýktan az birþey yemiþtim, bana
darýlmadýn deðil mi? Ýþte, bu ekmekleri sana gönderiyorum. Bana darýlma, tamam mý babacýðým?..
Bir an önce evimize gel, iyi mi? Temir’in babasý bile gelip gitti. Sen neden gelmiyorsun? Yiðitlik gösterip sen de gel olur mu? Sonra bana Temirinki gibi mýzýka al, defter al, kalem al, öyle gel olur mu babacýðým...”
Hemen o gün yazdýðým mektubu ekmeklerin arasýna sýkýþtýrýp, aðzýný iyice baðladýktan sonra, yükümü
alýp postacý dedeye gitmiþtim. Postacý dede sallanarak yürüyen atýyla karþýmdan görünmüþ, karþýsýKardeþ Kalemler Ocak 2007

-Gel, gel yavrum, kurbanýn olayým, ver azýðýný, ver,
demiþ aceleyle elimden hazýrladýðým çýkýnlarý alarak yüzüme bile bakmadan ayrýlmýþtý yanýmdan.
Akþamleyin annem iþten gelince, sýrrýmý nasýl açsam, annemi nasýl sevindirsem diye düþünüyor, neþeyle gülümsüyordum. O sýrada kapýnýn önünde
ayak sesleri duyuldu. Dýþarýdan ihtiyar nineler ve
dedeler geldi. Ýçlerinde postacý dede ve köyün
muhtarý da vardý. Nedense korkmuþa benziyordu
annem, gelenleri sorgulayan gözlerle süzüp öylece
ayakta kaldý. Gelenler de bir an için ne yapacaklarýný þaþýrmýþlar gibi anneme bakýyorlardý. Sonra kadýnlardan biri beni dýþarýya çýkardý, cebinden küçük bir ekmek parçasý çýkararak tutuþturdu elime,
yanaðýmdan öpmüþtü. Yüzüme iki damla ýlýk su
damladý. Tam o sýrada içerden annemin çýnlayan
acý çýðlýðý duyuldu...
Sonralarý Temir’in annesinin de böyle baðýrdýðýný
duymuþtum.
Git gide böyle çýðlýklar köyün hemen her evinde
sýkça duyulur oldu...
Ýþte!..
“Baban var mý?” diye sorduklarýnda “Yok” demeye
o günlerde alýþtýk biz...
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ANAR
14 Mart 1938’de Bakü’de ünlü bir þair ailesinde
doðdu. Azerbaycan Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümünü bitirdikten sonra Moskova’da Yüksek Sinema eðitimi gördü. Ýlk hikâyeleri 1960 yýlýnda Azerbaycan adlý kültür ve sanat dergisinde basýldý. Üç
yýl sonra da ilk romaný yayýnlandý.
Annesi ünlü þair Nigâr Refîbeyli ile babasý ünlü þair Resûl Rýza hakkýnda yazdýðý aný romaný Sizsiz
birçok dile çevrilmiþtir. Çok sayýda hikâyesi, gezi
notlarý ve makâleleri olan Anar, Kitab-ý Dede Korkut üzerine de bir kitap yazmýþtýr.
Geniþ dramaturji çalýþmalarýnýn bir ürünü olan Kentin Yaz Günleri, Çöl Düþleri, Tehmine ve Zaur, Yeþil
Araba, Geçen Yýlýn Son Gecesi, Sizi Görmeye Geldim ve Kara Veli adlý piyesleri gerek Azerbaycan, gerekse baþka ülke tiyatrolarýnda takdirle sergilenmiþtir.

Anar, 1975 yýlýnda “Devlet Sanatçýsý” ünvanýný almýþ, 1980 yýlýnda da “Devlet Ödülü”ne lâyýk görülmüþtür.
1969 yýlýndan beri Medeniyet Nazýrlýðý (Kültür Bakanlýðý) tarafýndan Bakü’de yayýnlanan Gobustan
adlý sanat ve edebiyat dergisinin baþ yazarý, 15 yýldan beri Azerbaycan Yazarlar Birliði’nin baþkaný
ve ayný zamanda da parlamanterdir.
Birçok kez Türkiye’ye gelen yazar, 1993 yýlýnda Ýstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde Azerbaycan
Edebiyatý derslerini verdi.
Sýraselviler’de Bir Otel Odasý ve Beþ Katlý Bir Binanýn Altýncý Katý adlý öyküleri baþta olmak üzere çeþitli kitaplarý Türkiye Türkçesine de aktarýlmýþtýr.
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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Sayýlarýn Sergüzeþti
ANAR / AKTARAN: ALÝ AKBAÞ
Günlerden bir gün; Bir, Ýki’ye dedi ki,

yukarýdan aþaðý bakýyor.

- Hey Ýki, gel yanýma dur, olalým On Ýki.

Beþ, Dörde dedi ki;

Ýki cevap verdi;

- Ziyaný yok, gel biz de birleþerek onun karþýsýna Dokuz olarak çýkalým.

- Hayýr Bir kardeþ, sen gel, dur benim yanýma;
olalým Yirmi Bir. Yirmi Bir, On Ýki’den çoktur.
Bir, cevap verdi;
- Hayýr, ben senden önde durmalýyým, çünkü
ben senden önceyim.
Ýki dedi ki;
- Hayýr benim senin önünde durmam gerek,
çünkü ben senden büyüðüm.

Dört’le Beþ birleþerek oldular Dokuz.
Altý bunu duyunca, coþarak kendinden geçti.
Þöyle bir takla atarak, o da oldu Dokuz.
Önceki Dokuz, bunu duyunca haber gönderdi
ki, sen gerçek Dokuz deðilsin, sahte Dokuz’sun,
Altý’dan dönmesin. Çok ileri geri konuþursan
þöyle bir çekerim allak bullak olursun, yine
dönersin Altý’ya.

Ýki söyledi...

Altýdan dönme Dokuz da evvelki Dokuz’a haber
gönderdi ki, gevezeliðin lüzumu yok, þimdi bir
vurursam üçe bölünürsün.

Sözleri biri birine ters geldi...

Daha bundan sonra biri birine sataþmadýlar.

Sonunda, dediler ki, gidelim Üç’ün yanýna, o
bizden büyüktür, davamýzý o halletsin.

Yine günlerden bir gün, önceki Dokuz, “daha
ne zamana kadar tek baþýma yaþayacaðým. Ben
de kendime bir yoldaþ bulup yalnýzlýktan kurtulmalýyým,” diye düþünmeye baþladý.

Bir söyledi...

Üç, çok bilmiþ; görmüþ geçirmiþ biriydi. Âþýk
olunca, vurulunca On Ýki de olurdu, Yirmi Bir
de. Anladý ki, bu sevdâ henüz olgunlaþmamýþ.
Amma Üç’ün gönlünden baþka þeyler geçiyordu. O, çoktan beri altý olmak istiyordu. Bir ile
Ýki’yi görünce, elime iyi bir fýrsat geçti diye
düþündü. Bir ile Ýki, birleþseler onlarla baþa
çýkamam, gücümüz denk gelir. Ýkisini de ayrý
ayrý aldatýp kendime katmalýyým.
Üç, önce gizlice Ýki’yle görüþüp aldatarak kendisine kattý, sonra da Bir’i. Oldu Altý.
Ve Dört Beþ’e

dedi ki;

- Gördün mü? Üç önceleri bize aþaðýdan
yukarý bakardý; þimdi Altý olmuþ, kudurmuþ,
Kardeþ Kalemler Ocak 2007

Böyle karar verdikten sonra Dokuz, Yedi’ye elçi
gitti.
Diðer dokuz da yalnýzlýktan usanmýþtý. Ben de
kendime bir eþ bulayým diye Sekiz’e elçi gitti.
Önceki dokuz bunu duyunca yine kara kara
düþünmeye baþladý. “Ben Yedi’ye yanaþýnca
Doksan Yedi olacaðým. Diðer dokuz Sekiz’le
konuþup olacak Doksan Sekiz. Ama niçin o
benden fazla olsun ki?..” dedi.
Bu kýzgýnlýkla yanýndaki Yedi’yi atarak Sekiz’e
yapýþtý.
Dokuz’un biri Sekiz’in bir baþýndan, diðeri öbür
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baþýndan tuttu, baþladýlar çekiþtirmeye.
“Ben alýrým, sen alýrsýn” derken, ince belinden
koptu Sekiz. Bir yuvarlaðý bu Dokuz’da, diðer
yuvarlaðý öbür Dokuz’da kaldý.
Önceki Dokuz elindeki bu yuvarlaðý ne
yapacaðýný düþünmeye baþladý ve sonunda
buldu. Baþladý yuvarlaðý üflemeye. Üfledi, üfledi yuvarlak þiþtikçe þiþti ve oldu Sýfýr. Dokuz,
koydu bu Sýfýr’ý yanýna.
Bunu gören diðer Dokuz da baþladý kendi
yuvarlaðýný üflemeye. Þiþirdi, þiþirdi etti Sýfýr,
koydu yanýna. Ancak karanlýkta saðý solu

þaþýrdý. Sýfýr’ý sað tarafýna koyacaðýna sol tarafýna koydu. Böyle olunca da diðer Dokuz oldu
90, çýktý göðün dokuzuncu katýna; bu Dokuz ise
oldu 0.9, düþtü yerin dokuz kat altýna!..
Yerin dokuz kat altýndaki 0.9, göðün dokuzuncu
katýndaki 90’a “Beni burada koyma, çek yanýna!” diye çaðýrdý.
- Ay kardeþ, vaktiyle sen de Dokuz’dun, ben
de!..
Amma Doksan, Sýfýr Dokuz’a alayla bakarak;
- Doðrudur vaktiyle ben de Dokuz’dum, sen de,
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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ama þimdi senin gibi Dokuz’u benim yanýmda
görseler bana deli derler. “Hey Doksan Dokuz’a
bakýn!” derler dedi.
Sýfýr Dokuz sustu. Ne desin!...
Dünyada böyle garip iþler oluyordu.
Bu iki rakamdan baþka sayý kalmamýþtý dünyada. Bundan böyle, okullarda matematik dersleri
yapýlamýyordu. Matematik öðretmenlerini de
doksan manat (2) emeklilik maaþý ile evlerine
gönderdiler.
Pazarda her þeyin fiyatý 90 manat olmuþtu. Ýster
doksan halý al, ister doksan kibrit.
Havalar sýcak olan yerlerde artý doksan, soðuk
olan yerlerde eksi doksan dereceydi.
Futbol maçlarý doksan dakika sürüyor ve hepsi
ayni sayýyla sonuçlanýyordu; 0 – 9.
Yazarlar, ne kadar çalýþýrlarsa çalýþsýnlar, doksan sayfadan daha uzun kitap yazamýyorlardý.
Kim telefonu kaldýrsa yalnýz danýþma bürosunu
arayabiliyordu; 0.9.

Yahu bu ne biçim iþ, elimizin parmaklarýný bile
sayamýyoruz.dediler...
Geldiler Doksan’ýn yanýna.
- Pekâlâ Doksan Muallim(1), orada yapayalnýz
kalmýþsýn, hiç canýn sýkýlmýyor mu? dediler.
Doksan da sanki bu sözü bekliyormuþ;
- Azizim sýkýlmak da söz mü? Yalnýzlýktan caným
çýkýyor. Öyle bir belaya çattýk ki hiç sorma. Bu
Sýfýr’ýn da ancak adý var, bunu niçin yanýma
alýp Doksan oldum sanki. Gül gibi Dokuz’dum.
Yalnýzdým ama hürdüm. Kimi istesem vurulurdum. Kim bilir, bakarsýn bir gün beni artýrarak
on bile ederlerdi.
- Doksan Muallim, iyi hoþ da, sende hüner çok.
Ýçinden bir eksiltsen kim fark edecek.
Doksan, düþünmeye baþladý. Bu söz bayaðý yatmýþtý onun kafasýna. Kendinden bir ayýrýp aþaðý
gönderdi.
- Hay sað olasýn Doksan Muallim, hayýr affedersiniz Seksen Dokuz Muallim, dedi insanlar.

Danýþma bürosundan hep þöyle cevap veriliyordu;

Bundan sonra Seksen Dokuz’dan Üç, Dört, Beþ,
Altý, Yedi, Sekiz, çýktýlar, kaldý Elli Dört; onu da
Altý’ya bölüp Dokuz ettiler.

- Doksan defa söyledik, hangi numarayý istiyorsanýz isteyin, ya doksan sýfýr doksan dokuzdur,
ya da sýfýr dokuz doksan.

Bir, Ýki, Üç, Dört, Beþ, Altý, Yedi, Sekiz, Dokuz,
yan yana dizildiler.

Uçaklar, arabalar, vapurlar, trenler, hepsi doksan dakikada, doksan kilometre süratle gidiyorlardý.
Görüþler, yalnýz doksan derece deðiþebiliyordu.
Herkesin boyu doksan santimetre, aðýrlýðý doksan kilogram olmuþtu.
Herkes doksan yaþýndaydý.
Toplantýlar sabah dokuzda baþlýyor, akþam
dokuzda bitiyordu.
Herkes akþam saat dokuzda yatýyor, sabah
dokuzda kalkýyordu.

Ýnsanlar yüzlerini sayýlara dönüp;
- Aziz dostlar, þunu bilin ki, her sayýnýn bir yeri
ve bir kimliði var, dediler. Bir olmasa On da
olmaz, Yüz de, Bin de, Milyon da. Dokuz, Sýfýr’a
uyup çok yukarýlara yükseldi, ama yalnýz kalýnca anladý ki, tek baþýna hiçbir þey yapamaz.
Gereken þu ki herkes kendi yerini bilmeli, kendi
iþine bakmalý, merhametli ve þefkatli olmalý ve
sýk sýk da görüþmeli. Bilgisayarlarda, okul tahtalarýnda, kitaplarda, afiþlerde toplanýn, çýkarýlýn,
bölünün, çarpýlýn!..
Bundan sonra, Bir, Ýki,Üç, Dört, Beþ, Altý, Yedi,
Sekiz, Dokuz, el ele verip Nizami Müzesinin
köþesindeki yeni saate gittiler. On, On Bir, On
Ýki onlarý orada bekliyordu.

Sanýrým, ben bu masalý da o yýllarda yazmýþ
olsaydým þöyle baþlardým: “Bu yýlýn doksanýncý
gününde......”
Doksan gün böyle geçti ve insanlara bir usanç,
bir bezginlik geldi.
Kardeþ Kalemler Ocak 2007

(1) Muallim: Azerbaycan Türkçe’sinde bey, efendi, öðretmen. Daha
düne kadar bizde de kullanýlan bir kelime.
(2) Manat: Sovyetler döneminde Türkistan’daki Türk cumhuriyetlerinde
de kullanýlan bir para birimi.
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Türküm türküm türkümdür
Türküm benim görkümdür
Gündüz satar(koyunu)sekize
Akþam alýr(kuyruðunu)dokuza

“Türkmenistan Ata Vataným
Kurban Bolsun Sana Caným Tenim”
BEKÝR SIDDIK SOYSAL
Çocukluk havsalam bir kelimeyle biteviye çalkalanýp dururdu. Annem, babamýn hiç deðiþmeyen, saflýk ve serapa itimada dayanan (özellikle
mü’min mizacýnýn sebep olduðu) aldanýþ ve istismar ediliþlerinden kaynaklanan ticarî baþarýsýzlýklarýný, biraz sitem, ama daha çok onu affetmeye, müheyyâ rikkati ile gerekçelendirir ve “uðuz,
oðul uðuz” derdi. Ben bir türlü uðuz’la neyi kastettiðini nerelere göndermeler yaptýðýný, hele bu
sözün oðuz ile illiyetini ise bir türlü kuramadan
düþünüp dururdum.
Düþünürdüm çünkü, annem bilgece bir kadýndý.

Tanýdýðý herkes, akraba, konu-komþu onun aklýna, kanaatlerine çok itibar ederler, müþkillerinin
halli için ona danýþýrlardý. Bu otoritesinden dolayý onun boþ söz söylemeyeceðine inanýr, ama bu
sitemin mânâsýný kavrayamadýðýmdan ötürü düþünür de düþünürdüm. Ve uðuz oðul uðuz diyen
sesi, çocuk aklýmýn zayýf duvarlarýna çarpa-çarpa yankýlanýr dururdu.
Kitaplarla okul öncesi dost olmuþtum. Elime ne
geçerse okuyordum. Arkadaþlarým sokakta geç
saatlere kadar oynarlar, ben onlarýn oyun atmosferlerinden bir türlü ayrýlamaz ama çoðunKardeþ Kalemler Ocak 2007
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lukla oyunlarýnýn dýþýnda kalýr, biteviye okurdum.
Karanlýk basýnca sokak lambalarýnýn solgun ýþýðýna sýðýnýr, elektrik direðine sýrtýmý verir, okumaya
devam ederdim. Okuma uykusundan çoðunlukla arkadaþlarýmýn kulaklarýmda yankýlanan
haþarý sesleri silinince uyanýrdým. Bazen de öylesine dalardým ki, annemin kýzgýn, telaþlý sesi
ile þaþkýnlýk ve korku içinde zamanýn çok geç
olduðunu anlar ve onun önünden kaçarak eve
dalardým.
Bu atmosferin saðladýðý bilgi saðanaðý altýnda,
hemen okul hayatýmýn ilk günlerinde diyebilirim,
üst sýnýflarýn müfredatýna ulaþmýþ, oðuz sözü ile
de tanýþmýþtým. Ama bu oðuz ile bizim uðuz arasýndaki illiyeti bir türlü kavrayamýyordum. Çünki
bu yeni tanýdýðým oðuz ile annemin uðuz’unun
çaðrýþýmlarý farklý istikametlerdeydi. Yeni oðuz
güvenin, itibarýn renginde sýrt dayama mercii
olarak, ruhuma yeni temeller eþiyordu. Oysa diðeri, yani uðuz bir sitemdi ve zayýflýk, baþarýsýzlýk
sebebi olan bir haldi.
Bu kanaat; kanaat ve iþlerinde þaþýlacak bir isabetle yanýlmazlýk resmi sergileyen sevgili annemin Erzurum’daki umumî ama garip bir kanaatten kaynaklanan ender yanlýþlarýndan biri olarak, geçen zaman içinde güçlenen ve kalýnlaþan
zihin duvarlarýma yapýþtý, adetâ hâk edildi.
***
1992 yýlýna gelindiðinde, konjonktürün ihtiyar
dünyamýza açtýðý kapýdan, Anadolu insaný’nýn
tasavvur ve havsalasýnda masal bulutlarý arasýnda ve havada dolaþan hülyalar gibi uçuþan mücerret ata yurt resimleri, birdenbire müþahhas
unsurlar halinde gözlerimiz önünde tecessüm
etmeye baþladý.
Önceki yýllarda Sovyet demir kapýsýnýn arasýndan hava gibi, su gibi sýzarak o masal dünyasýndan fantastik enstantaneler, efsaneler dolu daðarcýklarla dönen bir dostumuzu soluksuz dinler,
eski atayurt hikâyelerine yenilerini katmanýn keyfini yaþardýk. Çünkü hâlâ bizler için o coðrafya
ulaþýlmaz, âdeta fizik ötesi bir dünyaydý. Kafdaðý’nýn ardý, kapanmasý çok yýl olan demirkapý’nýn
ötesiydi.
Evet bu seyahatlerden, bizim çevreler itibariyle
ilkinin kahramaný Yavuz Akpýnar dostumuzu aylarca dinledik… Öyle ki bu meselelere kendini
yabancý bilen, daha doðrusu ilgisi az olan mûzip
bir arkadaþýmýz, bu deðiþmez hamasî havayý daKardeþ Kalemler Ocak 2007

ðýtmak için: “oralarda ekinler nasýldý Yavuz” diye sorunca, “oralarla” ilgili her suali cevaba
müheyyâ seyyah dostumuz hararetle ekinleri
anlatmaya baþlayýnca, hazirûn katýla-katýla gülmüþtük..
Zaman-zaman Yavuz’un evine gider, onun seyahat daðarcýðýndan çýkardýðý ses hazinesinden
yükselen naðmelerle bîhuþ olurduk. Azeri tegannîler, Özbek avazlarla o dünyanýn soluðunu
yüreðimizde hissederdik.
Sonra sevgili Yavuz Akpýnar, aþkýn bir fedakârlýkla maddî açýdan gücünü fevkalâde zorlayan bir
kitap mübadelesi köprüsü kurdu.
Bu kitap mâcerasý dostumuzun baþýný epeyce
aðrýtacaktý. Soðuk savaþ döneminin vehme dayalý istihbarat anlayýþýndan kaynaklanan iþgüzarlýklar, onun kültür maslahatýný bir çileye, hatta iþkenceye dönüþtürmüþtü. Kitaplara el koyma teþebbüsleri, soruþturmalar… Derken zaman-zaman da iþ mahkeme delaletiyle çözümlenebiliyordu. Bir müzik hazinesi sayýlabilecek plaklarýnýn bir kýsmý kasden çizilmiþ, tahrip edilmiþ olarak eline geçtiði de oluyordu.
Ancak bütün bu aymazlýklar onu yýldýrmadý, karþýlýklý akýþ devam etti.
Bu kitaplarýn oluþturduðu tecessüs atmosferine
uyum saðlayabilmek için çevremizdeki hemen
herkes Kiril alfabesini öðrenmeye baþlamýþtýk.
Sovyet Rejimi’nin pek sýký bildiðimiz cenderesinde soyumuz kültürünü esas alan faaliyetler þaþýrtýcýydý. Dilimiz, o coðrafyalarda hayat bulan edebiyatýmýz, ortak kültürümüze yönelen ilmî ve sanatkârane ilgi bizi derinden etkilemiþti. Yavuz
þahsen bu mübadele iþini sürdürürken, diðer taraftan da mensubu olduðu A.Ü. Edebiyat Fakültesi’ne ciddî bir kitap hazinesi kazandýrma teþebbüsünü baþlatmýþtý. Fakülte dekaný, hocamýz,
büyük insan, Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil Merhum’un resmî gayretiyle, Azerbaycan Üniversitesi’nin kýymetli Profesörlerinden merhum Abbas Zamanov Bey’in muhteþem kütüphanesinin
Türkiye’ye baðýþlanmasý saðlanmýþtý (dönemin
zihnîyeti gözönünde tutulursa, baðýþý yapan ve
transferi gerçekleþtirenler açýsýndan iþin hangi
çapta bir fedakârlýk, hatta kahramanlýk gerektirdiði anlaþýlabilir).
Daha sonraki dönemlerde bu yerlere yapýlan ve
birkaç günlük -tahdit altýnda geçen- seyahatler-
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den iki kitap çýktý. Onlarý da hemen okuduk.
Ýþte 1990’lý yýllarda aþýlmaz Kafdaðý geçit vermiþ,
kapanalý çok yýl olan demir kapý açýlmýþtý.
Konjonktür, masalarýmýzý süsleyen, tarihimizin arkaik bayrak resimlerinin yanýna, Yeni Türk Cumhuriyetlerin soluk alan, taze baðýmsýzlýk kokan,
bayrak resimlerini de koymuþtu.
Bu heyecanla Türkiye Yazarlar Birliði; soyumuz
ve kültürümüzün en büyük ve sihirli eseri olan dilimizi esas alan ve bütün dillerin en yüksek ifâde
sanatý olan þiir etrafýnda odaklanan ve yirmi iki
ülkeden Türkçe yazan þâirlerin katýmlýyla, Türkçenin Uluslararasý Þiir Þöleni’ni düzenledi.
Þölen yüzün üstünde þâirin teþrifi ile Osmanlýnýn
ilk pay-i tahtý Bursa ve Selçuklunun son pay-i
tahtý Konya’da idrak edildi.

larý ile bizi uçuran sevk-i tabiimiz, tecessüsümüz
bu seyahatimize yön veriyordu. Nahcivan’da
baþlayýp, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve
Kýrgýzistan’ý
kapsayan bu ilk Orta Asya seyahatimizde, zamanýmýz yetmediði için Türkmenistan’ý bir baþka sefere býrakmýþtýk.
Dönüþte, Gördüm Redifli Bir Gezinti serlevhalý
yazý ile hissiyatýmý dile getirmiþtim. Yazý o tarihte
kapalý devre yayýnlandý.
Bu ilk seyahate tekrar döneceðim. Ancak seyahat kronolojisi dýþýna çýkarak Türkmenistan ile söze baþlamak istiyorum. Ama ilk seyahatimize teberrük olsun diye de mezkûr yazýmý bu yazýya
derkenar sadedinde iktibas etmek istiyorum.
***

Þölenden sonra soydaþ þâirlerin izini sürerek bir
ayý aþan tempolu bir seyahate baþladýk.

Türkmenistan... Oðuz hinterlandýnýn doðu ucundaki atayurt.

***

1993’de ikincisini Kazakistan’ýn o zamanki bas
kalasý Almatý’da idrak ettiðimiz, Türkçenin Uluslararasý Þiir Þöleni’nin üçüncüsünü, Özbekistan’da (Taþkent’te) yapmayý planlamýþtýk. Ancak
Özbek tarafý bazý iç sebepler dolayýsýyla þöleni
baþka bir zamana diyerek erteledi. Ve 1994’te
þölen yapýlamadý.

Hangi niyet ve istikamette yapýlýrsa yapýlsýn her
seyahat, insanýn kendi alýþýlmýþ vasatýnýn dýþýna
taþma ve farklý olaný algýlama cehdi ile âdeta öteleri yoklama idmanýdýr.
Orta Asya’ya yapýlan bir seyahat, Anadolu Coðrafyasý’ný vatanlaþtýran Türkler için bir bakýma
kendi iç derinliklerinin keþfi mânâsýný taþýr. Muhakkak ki seyahatimizin feyzi de bu mânâdadýr.
Güneþin ilk ýþýklarýnýn belirdiði o kadim istikamette, hep o istikamette, yani insanlýk mâcerâsýnýn, kültür ve medeniyetlerin tulû’ ettiði o kutlu
istikamette giderek, ( Mehmet Doðan’ýn hususen bu ilk seyahatimiz için sloganlaþtýrdýðý ) sýnýrlarýmýzýn dýþýna ama özümüzün içine doðru
yöneldik…
Orta Anadolu bozkýrýnýn baharla vedalaþtýðý o
sarýþýn günlerde, baharýný yaz aylarýnda idrak
eden Doðu Anadolu’nun yüksek platolarýna doðru, heyecandan kanatlarla uçuverdik.
Heyecanlý idik, evvela bâzýlarýmýz ilk defa yurt dýþýna çýkýyordu. Saniyen hayal evimize taht kurmuþ Orta Asya efsanelerinin içine doðru seyrediyorduk.
Elbette ki heyecandan daha gerçek bir güç;
anadilimizin zamana, coðrafyaya, aymazlýk ve
ihanetlere meydan okuyan kuvvetli kartal kanat-

1995’te Türkmenistan Yazýcýlar Birleþigi teklifimizi kabul etti.
Kazakistan’da olduðu gibi önceden hazýrlýklara
katýlmak üzere þölen malzemelerinden bir kýsmýný oluþturan, yirmi parça ve 100 kiloyu aþan bir
yükle, tek baþýma Aþkabat’a gidiyorum.
Uçak yolculuðu; koþuþturma, bekleme, kontrol
kuyruklarý ekseninde, iradenizi þiddetle elinizden alan, sefer baþladýðý anda ise, bir koltuða
baðlayýp tamamen esir eden, tabii tasavvurlarýnýzýn, hislerinizin, algýlamalarýnýzýn altýný üstüne
getiren bir ucûbe. Yüksek bir hýzla seyrettiðiniz
halde duruyor gibisinizdir. Bedeniniz bütünüyle
hareketsizliðe mahkûm edildiði için de yolculuk
þuurundan koparsýnýz. Yolcusunuz ama hareket
etmiyorsunuz.. Bu tatsýz ikilem içinde gözlerinizi
bir baþka mekânda açarsýnýz. Hele uzun mesafeli yolculuklarda zaman tasavvurunuz ilk anda
ciddi sarsýntý geçirir. Üç-dört saatlik saat farklarý
sizi zamandan çýkarýverir.
Ýþte bu düþüncelerle sarhoþ bir halde, bir yaz saKardeþ Kalemler Ocak 2007

62

bahýnýn tan aðartýsýyla indiðim Aþkabat hava alanýnda kalabalýðýn sevk-i tabiisiyle yürüyor ve
kendimi bir kontrol kuyruðunda buluyorum.
Orta Asya’ya üçüncü seyahatim olmasýna raðmen ilk defa kendi baþýma, normal akýþý içinde
bir ülkeye girecektim. Çünki Kazakistan’da olduðu gibi karþýlayaným yoktu.
Þaþkýn bir tecessüs ile etrafýmý tanýmaya, anlamaya gayret ediyorum. Gözlerim fýtrî bir mýknatýs cazibesiyle önce bir karþý cinse takýlýyor ve derin bir üþüme hissiyle sarsýlýyorum. Bu soðuk
esintinin cazibe istikametinden gelmesi ile, daha
önceki seyahatlerimde fark edemediðim bir þeyi
görüyorum. Üniforma kadýna teatral bir duruþ
kazandýrýyor. Ýlk anda çekicilik saðlamasýna raðmen üniformasý, mübalaðalý kasketinin altýndaki
garip hâlet-i ruhîyesinin maskeleþtirdiði yüzündeki o donmuþ ifâde içinizi ürpertmeye yetiyor.
Sovyet nizamýnýn korkutmaya endeksli etkileme
anlayýþýnýn oyunlaþtýrdýðý bu buz piyesi, uzunca
bir süre daha sahnede kalacaða benzer diye
düþünüyorum.
Eski Sovyetler Birliði hinterlandýndaki airaportlar, yani hava alanlarý bu üþüten piyesin uvertür
sahnesi.
Hareketin sýðlaþtýðý, fevkalâde zaman cenderesi
halinde uvertür baþlýyor...
Pasaportunu polise uzatan herkes uzunca bir süre giþe önünde giriþ izini çilesi çekiyor. Ne yapýyor diye merak çatlama noktasýnda iken sýra bana geliyor. Kadýn polis (milisa) bir pasaporta bir
yüzüme o kadar çok bakýyor ki, artýk yüzümü
benden iyi tanýyordur diye düþünüyorum. Pasaportumun yazýlý ve boþ sayfalarýný içercesine incelemeye alýyor. Ayný sayfalara dönüp-dönüp
bakýyor ve bu bir türlü bitmek bilmiyor. Bakýþlar
yüzüme yönelince de boþ, ifâdesiz ama ürkütücü
bakýþlarýn zehirli oklarýyla tekrar-tekrar kývranýyorum. Zaman boðazýmda soluðumu kesen bir kement gibi.. Kalp ritmim bozuluyor. Bu iþ bitmeyecek her halde diye düþünürken adeta, sakýn bir
daha karþýma çýkma diyen hain bir bakýþla pasaportu önüme býrakýyor ( aslýnda fýrlatýyor ).
Eh bu iþkence bitti derken bagajlar iliþiyor gözüme. Eyvah diyor ve etrafýma son bir umutla bakýnýyorum. Gelen yok hâlâ.
Ýçeride hiçbir taþýma aracý ve taþýyýcý bulmak
Kardeþ Kalemler Ocak 2007

mümkün olmuyor. Ýþ baþa kaldý diyerek durumu
kabulleniyorum.
Çok sayýda havaleli parçadan mütemmim bagaj
hamulemi sürükleye-sürükleye dolambaçlý koridorlardan önce güvenlik noktasýndaki cihaza (
uçaktan gelen ve sokaða çýkarýlacak bagaj için
anlaþýlmaz bir tedbir ), oradan ayný uzaklýktaki
mesafede gümrük kontrol noktasýna taþýmak bagajlardaki her parça hakkýnda ayrý-ayrý açýklamada bulunma keyfiyeti canýmdan bezdiriyor.
Bu kontrollerden sonra ülkemden buraya uzanan binlerce kilometrelik yolu yürümüþçesine
kendimi yorgun ve bahtsýz hissediyorum. Tahammül zembereði tam boþalmak üzereyken çýkýþa
varýyorum.
Aðýr ve havaleli bagaj piramidi altýnda diþimi sýkmaktan diþ köklerim zonkluyor.
Çýkýþ kapýsýnda bekleyen kalabalýktan þirin yüzlü,
beni piþkin bir tebessümle süzen biri yanýma
yaklaþýyor ( taþýdýðým kutularýn üstüne yapýþtýrdýðým mübalaðalý etiketler kimliðimi ilan ediyor ),
kendisinin Türkiye Yazarlar Birliði Türkmenistan
temsilcisi olduðunu söylüyor. Seviniyorum. Çünki bu kadar malzemenin aðýr, ezici yükünden daha kahredici ve aðýr olan gariplik hissinden bir
anda sýyrýlýveriyorum.
Yahu bu Türkmenler nerede diye soruyorum.
Muhatabým onlarla ofislerinde buluþacaðýz diyor. Yüklerimizi bulabildiðimiz en büyük otomobile ( hatta orta boy bir otobüs ) zar-zor sýðdýrýp,
o yýllarda Orta Asya’nýn belki bütün Sovyet hinterlandýnýn en ihtiþamlý, en güzel hava limanýndan þehre doðru hareket ediyoruz.
Þölen dolayýsýyla TYB’nin Türkmenistan temsilciði payesi nasbedilen, MEB Türk Lisesi öðretmenlerinden Yusuf Akgül, bu hava alanýný bizim
Türkler bir yýlda tamamladý, hizmete açtýlar diye
övünüyor. Dönüp arkama bakýyorum. Çok güzel
diyor ve hâlâ uzaktan okunabilen serlevhasýný
seslendiriyorum: Sapar Mýrat adýndaki Airaport.
Böylece ben de ülkem adýna umut ve gururumu
ilân etmiþ oluyorum.
Solumda deve sürülerinin ardýnda beni bilmediðim derinliklerin ufkuna çeken, bu sonsuzluk ufkuyla gözlerimi kudret imtihanýna çeken bazen
lâcivert, gri, mor ve bazen yaldýzlý engin… Çöl.
Ýçimi birdenbire derinliði ile doldurup, tanýmadýðým bir efsun ile sarhoþ etti. Çöl sabahýnýn o
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ýlýk havasýnýn saðladýðý tatlý hafiflik içinde
yüzüyorum.
Yol aniden bir kavþakta saða sapýyor. Artýk
saðlý-sollu dev panolardan oluþan bir
uzun koridorda seyrediyoruz. Panolardaki
mesajlarý okumaya çalýþarak ilk intibalarý
ediniyorum. Hemen
bütün mesajlar, ya ülkenin yöneticisine övgü, ya da ülke yöneticisinin yeni baþlayan
baðýmsýzlýk sürecinde
halkýný vatandaþlýk þuuru ve kalkýnma yönünde motive etme
amaçlý sözleri.
Bir alt geçit çýkýþýnda
yol, büyük binalarýn
biçimlediði bir duvara
doðru akýyor. Yine dev
panolar.. Bu sefer ülke yöneticisi âdeta þeddadi
bir ekrandan, baþþehrine gelenleri tebessümle
karþýlýyor.
Yol yeni bir kavþaktan uzun ve geniþ bir caddeye
sapýyor. Yusuf, Türkmenlerin büyük þâiri Mahdumguli Caddesi diyor.
Mahdumguliyi biliyorum, rölyefini yaptým, þölen
büyük ödüllerinden biri onun adýna verilecek diyorum.
Yine yol kenarlarýnda motivasyon panolarý ve resmi binalarda hemen hepsinin kapý üzerlerinde
yer alan Türkmenbaþý posterleri .
Az sonra bir bina önünde duruyoruz.
Yusuf, burasý Matbuðat Minýstýrlýðý, Türkmenistan Yazýcýlar Birleþigi de bu binada. Zaten
baþkan Atamýrat Atabayev Minýstýrýn yardýmcýsý diyor.
Bina henüz kapalý. Yükümüzü kapýnýn yanýna yýðýp bekliyoruz. Muhtemelen iki saat sonra, birileri gelmeye baþlýyor. Ýçeride kapýsýnda Yazýcýlar
Sayuzu (Birliði) yazan oda ise hâlâ kapalý. Orta
Asya’da gittiðimiz diðer bütün ülkelerde (buna

Azerbaycan da dahil)
yazarlar birliði binalarý, müstakil ve þatafatlý idi.
Beklerken ministýr geldi. Tanýþtýk. Bir baþ selamý bir tebessüm ilgisi ile yürüyüp gitti.
‘Temsilci’ arkadaþa
çok sert sitemler ediyorum.
Aramýzdaki protokole
raðmen þölenin akîbeti hakkýnda endiþeye
düþüyorum. Yusuf beni
teskin etmeye çalýþarak, iþin Türkmenbaþý’nýn fermaný ile garanti altýnda olduðu
söylüyor. Neyse bir
Rus haným görevli gayet nazik bir þekilde
bizi odasýna alýyor, çay
ikram ediyor.
Bekliyoruz. Annem aklýma geliyor, uðuz oðul
uðuz diyen sesi ile beni yatýþtýrýyor.
Çok uzun bir süre sonra, oldukça esmer, mütebessim bir zat geliyor. Yusuf, Atamurat Bey diye
tanýþtýrýyor. Adam getirdiðim malzemeyi görünce
iþin ciddiyetini kavrýyor. Bir yerlere telefon ediyor: köb govi zatlar getirmiþ diye benden bahsediyor.
Hiçbir hazýrlýk yapýlmadýðýný, iþin sýfýr noktasýndan plânlanýp, organize edilmesi gerektiðini
kavrýyor ve hýzlý bir inisiyatifle duruma el koyuyorum. Arkadaþým dersi olduðunu söyleyerek
ayrýlýyor.
Az sonra cumhurbaþkanlýðý katýndan birileri geliyor. Þölen organizasyonunun Türkmen tarafý sorumlusu, cumhurbaþkanlýðýnda basýn yayýnla ilgili seksiyonun yöneticisi Sapargeldi Hanov.
Müzakere ediyoruz. Ýaþe ve ibate yükümlülüðünü aramýzdaki protokole raðmen bize yüklemeye
kararlý görünüyorlar. Çözüme ve ahde zorlayýnca beni kültür iþlerini de uhdesinde bulunduran
cumhurbaþkaný yardýmcýsýna götürüyorlar. Rahat
yol kýyafetimi deðiþtirme fýrsatý dahi bulamadan,
Oraz Aydoðduyev’in (Cumhurbaþkaný YardýmcýKardeþ Kalemler Ocak 2007
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sý) odasýna varýyor ve meseleye uzlaþma ile çözüm buluyor, hazýrlýklarý hýzla tekemmül ettiriyoruz.
Ýki gün sonra, Türkiye üzerinden katýlacaklar Aþkabat’a intikal ediyor. Karþýlayýp, misafirhaneye
yerleþtiriyoruz.
Ancak protokol gereði Orta Asya ülkelerinden
gelecek þâirlerin dâvet ve getirme iþi de iyi tâkip
edilmemiþ, þölen, planlananýn raðmýna eksik katýlýmla baþlamýþtý.
Türkiye bu tarafýyla da üzerine düþeni yapýp, Orta Asya dýþýndaki ülkelerden katýlan þairleri Aþkabat’a getirmiþti.
Çok zengin bir þölen programý uygulanmaya
baþladý: þiir matineleri, ortak dil, edebiyat, kültür
meselelerinin iþlenip tartýþýldýðý panaeller, konferanslar, sanatçý arkadaþlarýmýz Bayram Bilge Tokel ve Ýrfan Gürdal konserleri..
****
Arkadaþlarýmýz bu faaliyetlerden birini sürdürürken ben, Atamurat Atabayev’in odasýnda yalnýzým. Ödül ve berat töreni için hazýrlýk yapýyor,
törenle ilgili malzemeleri gözden geçiriyorum.
Ýçeriye uzun boylu genç bir haným giriyor. Atamurat yok mu diye soruyor, odanýn ortasýna doðru yürüyor. Baþka yerde olduðunu öðrenince
beni merak ediyor. Kendimi tanýtýyorum. Ben
Türkmenistan’ýn yaþ þairlerinden Þehribostan.
Mahdumguli Üniversiteti’nde kandidatlýk (doktora) iþliyirem diye tanýtýyor kendisini.
Ýçimden ona doðru akan bir þeyler hissediyorum. Kalbimi titreten bu seyirme, sapmaya mütemayil bu nefsanî hal, yerini giderek hayret ve
hayranlýða býrakacaktý. Bu hayret ve hayranlýk
bir iç toparlanmaya, doðrulmaya vesile olacaktý.
Yüzündeki mehabet, duruþundaki vekar, onu
mânen bir iffet zýrhýyla donatýp, kendisiyle beraber beni de emniyet altýna alýyor.
Masada duran þölen büyük ödüllerine bakýp,
bunlar ne diye soruyor. Henüz cevap almadan
ödüllerden birine uzanýyor, bu Mahdumguli diyerek heyecanlanýyor. Ben Mehmet Akif’i göstererek, bu da bizim Mahdumguli’miz diyorum.
Akif rölyefini de ayný heyecanla inceliyor ve ondan mýsralarla bana cevap yetiþtiriyor. Sonra daha da þaþýrýyorum: Necip Fazýl’dan þiirler okuyor
(buralarda Türkiye’den Nazým ve bazý solcu þâir
Kardeþ Kalemler Ocak 2007

ve yazarlar dýþýnda kimse pek bilinmez).
En son þiirini okumasýný rica ediyorum. Çok güzel bir þiirini dinliyor ve etkileniyorum.
Mahdumguli’nin bütün Türkmenler için büyük
bir deðer olduðunu, ama kendisi için daha fazla bir þey: hayatýný bütünüyle deðiþtiren mürþîdi
olduðunu söylüyor ve ekliyor, ben Rus kýzlarýna
özenen, kendi halkýna yabancý olan, Ruslar gibi
giyinen onlara benzemeye çalýþan bir kýzdým.
Mahdumguli yýllar ötesinden benim hidayetime
vesile oldu. Hak yoluna ulaþtýrdý.
Türkiye’de düzenlenen bir yarýþmada dereceye
giren natýný okuyor. Mâþâllah bârekallah diyerek
alkýþlýyorum.
Bana þöleni soruyor.
Nasýl bilmezsin diyorum.
Bunlar beni pek istemezler diye sitem ediyor.
Onlar unutmuþlardýr sen gel diyorum.
Hayýr diye baþýný sallýyor.
Aklýma Atamuradýn verdiði, törene katýlacak
Türkmen þâirler listesi geliyor. Bakýyorum ve ismini gösteriyorum. Yüzüne çocuksu bir gülümseme yayýlýyor. Teþekkür ediyor, ayrýlýyor.
Kafamdaki bu ülke ile ilgili bazý menfilikler (ki
hepsi ortak faaliyetimiz esnasýnda üslûp farklarýndan kaynaklanan o günlere mahsus intibalardýr) bu genç hanýmýn estirdiði müsbet hava ile
siliniverdi. Ýlk fýrsatta arkadaþlarýma anlatýyordum. Ýstihza ile dinliyorlar beni. Ancak tanýdýkça
herkes kendine göre bir anlayýþla ona baðlanýyor.
Adý bir anda gurubumuz arasýnda efsane gibi
dolaþmaya baþlýyor. Mehmet Doðan; alýþýlmýþ
muzipliði ile, dünyanýn en hýzlý kurulan fan kulübü: Þehribostan Fan-Kulüp diye eðleniyor.
Þehribostan, þiir matineleri ve ödül töreninde
okuyacaðý þiirleri ile gönülleri fethe devam edecektir.
Derken þölenin son faaliyeti olan, seremoni faslýna gelindi. Katýlým beratlarý ve o yýl: Mehmet Akif
Ersoy, Mahdum Guli ve Kaþgarlý Mahmut adýna
tanzim edilen büyük ödüllerin verileceði muhteþem Mollanefes Tiyatrosundayýz. Salonun tanziminde garip anlaþmazlýklar yaþýyoruz: bir arka
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plan oluþturmak gayesiyle önceki þölenlerin de
afiþlerini o yýlýn afiþiyle asmak istiyoruz, izin vermek istemiyorlar. Kararlý bir tavýrla meseleyi hallediyoruz..
Tören, Mehmet Doðan’ýn büyük takdir toplayan
konuþmasýyla baþladý. Atamurat Atabayev’in þiir
ve dilimiz konulu vukuflu konuþmasý da çok güzeldi (salondaki þâir katýlýmý-Türkmen tarafý itibariyle- karþýsýnda taaccüb ediyor, nezaket gereði
ses etmiyoruz).

özellikle sizin itibarýnýz adýna da takýnýlmasý gereken bir tavýrdýr. Sizin bu duruma karþý tavrýnýzý
tayin ise bize düþmez dedim. Bizi dinleyen Türkmenistan Yazýcýlar Birleþigi Baþkaný Atamurat
Atabayev mahcup ama takdirkâr bir þekilde beni
tasdik etti ve tavrýmdan dolayý kutladý.

Aþkabat’ý þölen programý içinde heyetin tamamý
ile birlikte gezdik.

Þölen büyük ödülleri Türkiye, Afganistan ve Makedonya’ya gidiyor. Türkmenistan, ev sahibi ülke
olmasý hasebiyle deðerlendirme dýþý tutuluyor.

Daha doðrusu Çöl Pazarý ve Atçapar (hipodrom)
dýþýnda, üzerimdeki organizasyon görevi dolayýsýyla þehir gezisi turlarýna katýlamamýþtým.

Katýlým beratlarý verilirken bir ara bakýyorum çok
sayýda (mevcudun üçte biri kadar) hediye çanta
ve berat, birileri tarafýndan götürülüyor. Müdahale ediyorum, araya matbuat bakaný giriyor ve
katýlmayan arkadaþlarýmýz için ayýrýyorum diye
beni ikna etmeye çalýþýyor. Kendisine; mertebeli
mýnýstýr, þu salona bir bakýn lütfen, þâir olarak
–birkaç istisnasýyla- bizim aracýlýðýmýzla gelen
misafirler. Bu insanlar dünyanýn dört bir yanýndan kalkýp geldiler, ama sizin adlarýna telaþa
düþtüðünüz insanlar bir bakýma Türkiye’den onlar için getirdiðimiz hediyelerden ve beratlardan
mahrum ederek cezalandýracaðýz. Bu kararýmýz

Çöl Pazarý muhtemelen dünyanýn en kalabalýk
ve en renkli açýk pazar yeri. Mahþeri bir kalabalýkta, haftada iki kere çölün kýzgýn kumlarý üzerinde kurulan bu pazar, heyetimizdeki hemen
herkesi etkilemiþti. Gece yarýsýndan itibaren kurulan ve sabahýn ilk ýþýklarýyla faaliyetini baþlatan
pazar, öðleden hemen sonra sýcaðýn tesiriyle daðýlýyor.
Ýnsan hemen þehrin varoþlarýnda baþlayan çölün
kýyýsýnda kurulan bu pazarda, kendisini destanlarýn dünyasýnda yaþýyor sanabilir.
Hangi sergiye varýrsanýz varýn, zaman tasavvuru-
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nuzu altüst eden bir iklimin
baþ döndürücü havasýný solursunuz. Özellikle Oðuz
soyunun ruh asaletinin, muhayyile kudretinin destaný
olan Dede Korkut’un tipler
mahþerinde hissedersiniz
kendinizi. Soyumuz kültürünün bu coðrafyadaki maddi unsurlarýný görüp tanýmak, hýfzetmek ihtirasý ile
sergiler arasýnda dönüp
dururken bu kumlar üzerine yayýlmýþ, sanki kumlardan
fýþkýrýyormuþçasýna
bolluk kanaati neþreden,
her biri ayrý sanat ve ruh
kemâli numunesi olan bu
kültür sofrasý, iþtihâmý ve
hayretimi kamçýlarken aklýma, Aþkabat’ýn büyük caddelerinden biri olan Hudayberdi’de, bir resmi bina
üzerinde rastladýðým panodaki yazý geliyor: çöl saçaðýmýzýn bereketidir. Saçak… Yani sofra.
Satýcýlarla kurabildiðim rahat ve eðlenceli diyalog heyetimiz üyelerinin, adlarýna pazarlýk etmem yönündeki taleplerine sebep oluyor. Böylece çevreyi okuma keyfinden kopup, alelâde alýþveriþ maslahatýna maruz býrakýlýyorum.
Sürekli bir þeyler satýn alan bir yabancýnýn etrafý
malýný satmak için tazyik eden satýcý halkalarý ile
sarýlýyor. Bir ara üzerime çarpýp düþen taþ parçalarý hissediyorum. Bir kadýn satýcýnýn oturduðu
yerden yönelttiði bir tâciz bu. Hafif bir öfke ile
sorgulayýnca kadýn, cebime ve üzerimdekilere
dikkat etmemi öðütlüyor. Mahcup bir tebessüm
ile ikazý için teþekkür ediyorum. Bu digergam
mübayya iþgüzarlýðý ile pazar yerine ayrýlan zaman doluyor. Pazarý umumen tanýma iþi bir baþka sefere kalýyor. Sýrada atçapar var.
Türkmenistan Bayraðý’nýn üzerinde ay ve beþ yýldýzýn (beþ eyaletini ifâde için) yaný sýra, halý motifleri (tireleri yani Türkmen boylarýný ifade için)
de yer almaktadýr.
Türkmen devlet armasýnda da halý motiflerinin
çevrelediði daire içinde Türkmen Atý yerleþtirilmiþtir.
Çin kaynaklarýnda cennet atlarý diye tavsif edilen
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o efsane hayvan.. Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hazretlerine, bu hayvaný görünce gönülden hak veriyorum.
Ýþte bu Türkmen atý; güzelliði, yüksek sürati, uyum
kabiliyeti, dayanýklýlýðý, bir
ceylan görüntüsündeki
narinliði ile Arap ve Ýngiliz
atlarýndan daha güzide
bir mevkîe lâyýk.
Türkmen devlet teþkilatýnda bu iki milli unsur, -at ve
halý- birer bakanlýkla
ifâde edilerek ehemmiyetinin altý çiziliyor.
Atçapardan, gün boyu
devam eden yarýþlardan
bir kaçýný seyrettikten sonra ayrýlýyoruz. Benim bu
seyahatteki Aþkabat’la ilgili intibalarým bu anlattýklarýmla sýnýrlý kalýyor. Daha sonra çok sayýda Aþkabat seyahati ile intibalarým oldukça geniþleyecek.
Her neyse þöyle-böyle de olsa, bizim hazýrlýk,
plân, emek ve niyetimizin tam karþýlýðý olmasa
da, þölen programýmýzý tamamlayýp, sorumluluðunu taþýdýðýmýz heyet üyelerinin Türkiye’ye
dönüþlerini saðlýyoruz.
Türkmenistan misafirperverlik örneði olarak içimizden mâkul sayýda bir gruba ülkenin tarihi
yerlerini gezdirmek için hazýrladýklarý programa Mehmet Doðan, Muhsin Mete, Merhum Akif
Ýnan, Cemal Kurnaz, Ahmet Kot, Atilla Maraþ,
ben ve programýn Merv kýsmýnda da Bayram
Bilge Tokel, Ýrfan Gürdal ile Vahap Akbaþ katýlýyoruz (Lütfü Þehsuvaroðlu, Türkiye’den görevli
olarak bulunan bazý dostlarýnýn ýsrarý ile Aþkabat’ta kalýyor).
Seyahat mihmandarýmýz, mezkûr þölenimizin
Türkmen tarafý sorumlusu Sapargeldi Hanov.
Merv, þimdiki adýyla Marý þehrine doðru trenle
hareket ediyoruz. Daha önceki Orta Asya seyahatlerimizde aþinasý olduðumuz bu eski, salaþ
Sovyet dönemi trenlerinin hatýralarý ile dopdoluyuz. Yâd ediyoruz.
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Sohbetlerimiz esnasýnda görüyoruz ki mihmandarýmýz Sapargeldi Bey, Türkiyat konularýnda ve
Türkçe üzerinde derin vukufu olan bir uzman,
özellikle de bir etimolog. Bu dostumuz Sovyet
dünyasýnda az rastlanacak þekilde dinî konulara
da derinden ilgi duymakta ve þaþýlacak derecede bir birikim sahibi.
Söz dolaþýp Oðuz meselesine geliyor. Konu etrafýnda uzun yýllara dayanan çalýþmalarý olduðunu
öðreniyoruz. Bir ara bizim Erzurum’da yaygýn bir
kanaat olan ve annemin de saflýk mânâsýnda sýkça kullandýðý uðuz anlayýþýndan söz ediyorum.
Bazý durumlarda bu garip kanaate hak verir gibi
olduðumu, ama çoðunlukla içime sindiremediðimi belirtiyorum. Sapargeldi Bey, söz konusu
kanaatin Türkmenistan’da da –bir zerafet (mizah) örneði olarak- aynen paylaþýldýðýný ve daha
da zengin karþýlýklarý olduðunu söylüyor. Ve yazýmýn epigrafýnda yer alan tekerlemeyle birlikte
baþka örneklerden de bahs ediyor ve hemen ekliyordu; bu, kendinden emin bir kavmin mazmunu bizzatihi kendisi olan satira (mizah) anlayýþýdýr. Fýtratýndaki saflýk ve doðruluk vasýflarýnýn,
onu, zaman-zaman istismara muhatab kýlmasý,
bu temel insanî vasýflarýn zaaf sebebi olmasý halini, bir iç müþahede ile mizah malzemesi yapabilme zekâ kabiliyetini, kendini aþmýþlýk olarak
yorumluyor. Bu bakýþ açýsý hoþuma gidiyor.
Trenimiz, gecenin yýldýz yaðmuru ile rahmet bulduðu bozkýrýn baðrýnda ilerlerken, Ýrfan Gürdal
ve Bayram Bilge Tokel’in mûsikîsinde Türkiye ve
Orta Asya’nýn soluklarý birbirine karýþýyor, hepsi
meçhul ve uzak sadalarýn daðýlýp aksettiði bir
mýntýkaya gidiyordu. Mûsikî, hazin bir þeyin, kaybolanýn ve arananýn, sanki sadece hayalini aksettiriyor. Sonra herkes kendi iç mûsikîsiyle baþ
baþa kalýyor.
Bir ara uzaklardan çýðlýk gibi bir tren sesi adeta
içimizden geçiyor ve hepimiz bu çýðlýðýn beraberinde getirdiði, raylardan kopup gelen ve hiç
deðiþmeyen mûsikîsinin kâh þikâyet, kâh inilti ile
dolu kasîdesini dinliyoruz.
Derkenar için ek:
GÖRDÜM REDÝFLÝ BÝR GEZÝNTÝ
Seyahate sýkýntý vehmi ile hazýrlanmak, beni peþinen bir tedbirler maskaralýðýna dûçâr eyledi.
Biraz enformasyon eksikliði, biraz da gidip gelenlerin mübalagalarý ile uzun günler sürecek
bir hamallýkla baþladý seyahatimiz..

Hem vüdudumun fazlalýklarý, hem eþyamýn aþýrýlýðý, daha mühimi tahammüle, sabra, dayanmaya kapalý enemin aðýr yükü, seyahatimizin benden yana menfileri.
Seyahat, daha yolun baþýnda konfor anlayýþ ve
arayýþý ile mânâsýný kaybetmiþti. Vardýðým her
menzilde, odamdaki eþya kalabalýðý ruhumun
hareket kabiliyetini sýnýrlayan aþýlmasý güç manialar halinde ufkuma kapandý.
Öyle ki götürdüðüm giyeceklerin, yiyeceklerin
ancak dörtte birine ihtiyacým oldu.
Ve tabii aðýrlýklardan kurtulma subleksi de olmayýnca, insanda hamallýk önce mizaç, sonra kader
oluyor.
Evet hamallýðýmýn her duraðýnda, yüküme payanda olan insanlar tanýdým.
Bu insanlar, ruhlarýnda taþýdýklarý cevherle, yeterince tanýyamadýklarý bir inanç ikliminin davranýþ
kemâline ulaþmýþlar, kendilerini aþmýþlar.
Kadýnlar gördüm: Nahcivan’da, Azerbaycan’da,
Özbekistan’da, Kazakistan’da. Yürekleri dünyalarý kavrayacak kadar geniþ.
Ülkerinin potansiyel bâsubâdelmevtinde Ýsrafil’in
nefesine namzet..
Bu kadýnlar, köhne rejimin kadýna tanýdýðý hayat
standardý ile oluþan kadýn enkazlarý, kadýn harabeleri arasýnda mûcizevî bir þekilde dimdik kalabilmiþ þahsiyet abideleri idi.
Erkekler gördüm; ikramý, hizmeti, sevgiyi davranýþ edinmiþ. Adeta birer þeyhini bulamamýþ
derviþ.
Bu erkekler, içki iptilâsýyla baþýný yerlerden kaldýramayan hemcinslerinin teþkil ettiði kalabalýðý
da sýrtýnda taþýyan birer devdi.
Ýnsan ruhlarýný taþtan, granitten müheykel mahbeslere sokmuþ, enaniyet katýlýðýný remzeden kaleler halinde korkunç mezarlar gördüm..
Ölümün tatlý ve haþin güzelliði üzerine oturmuþ
kara devler misali..
Mezarlar gördüm, masal þehirleri gibi minyatür
türbelerden oluþmuþ. Üzerlerinde tülden hilâllerin maddî endiþelerin baskýsýndan uzak gülümsemelerle uçuþtuðu.
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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Bu mezarlardan gönlüme doluþan cana yakýn ve
mûnis her ölü için dualarla aðlamak geldi içimden.
Mezarlar gördüm, etrafýnda inanç iklimleri hâlelenmiþ, Müslümanlýða vaha olmuþ.
Büyük ölülerin ruhaniyeti ile Müslümanlýk -asýrlar öncesinin üslubuyla olsa da- yaþama fýrsatý
bulmuþ.
Müzeler gördüm.. Millet olma iddiasýný destekleyen zengin koleksiyonlardan oluþmuþ.
Kadim zamanlarýn medenilik iddiasýna delil olan
etnografya müzeleri, edebiyat müzeleri.. Evet
edebiyat müzeleri, büyük edebi þahsiyetlerin adý
ile anýlan, o topraklardaki edebiyatýmýzýn devlerini hayat ve eserleriyle gelecek nesillere sanatkârane bir illüzyonla geleceðe taþýyan
Pazarlar gördüm, insanî deðerlerin soluk aldýðý,
insan sýcaklýðýnýn kalpleri ýsýttýðý.
Sürgünler gördüm, sýla özlemiyle yakýnan, atayurtlarýnda vatan hasretiyle yanan..
Kýrýmlý, Ahýskalý. Sürgünler ki, acýnýn, meþakkatin
en tumturaklýsýný yegâne hayat bilmiþ.
Bu vatan cüda insanlarýn iflah olmaz ýstýrabýndan
akan zehirle dolan ruhum, daðlarda ferahladý.
Daðlar.. Evet daðlar gördüm, içimdeki deve
seslenen, yücelik türküleri fýsýldayan, Orta As-

1- Bu fedakârlýðýn boyutunu o ülkelere gidince anlamýþtým. Kitap, Sovyet
döneminde devlet subvansiyonunun en cömert biçimde uygulandýðý
meta. O derece ucuzdur ki, âdeta bî-bedel daðýtýlmaktadýr.Mübadelenin
Türkiye tarafýndakinin vay haline..
2- Binlerce ciltten oluþan Abbas Zammov Kitaplýðý’nýn Kataloðu, Turgut
Karabey ve Habib Ýdrisi tarafýndan hazýrlanarak Atatürk Üniversitesi
yayýnlarý arasýnda yer almýþtýr.
3- Taþkente Doðru, Mehmet Turgut ve Türkistan Türkistan, Yavuz Bülent
Bakiler.
4- Türkiye Yazarlar Birliði Bülteni’nde
5- Misafirhane daha önceki seyahatlerimizden aþinasý olduðumuz yazar
ve sanatçýlarýn yoðunlaþýp çalýþabilmeleri için düþünülmüþ kamp benzeri
icâdevlerinden biri idi.
6- Bu ülkeler; Balkanlar, Rusya Federasyonu içindeki muhtar Türk
Cumhuriyetleri, Avrupa, Amerika, Ýran, Irak vb.
7- Akþam Türkmen tarafýnýn tertip ettiði yemekte Atamurat Bey bu
konuþmayý dile getirerek takdirlerini tekrar etti ve Mehmet Doðan’ý dost
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ya’yý diðer bütün yerlerden ayýrýp, göklerle kucaklaþtýran Alatovlar, Tanrý Daðlarý.. Baþý her
mevsim buzullarla kaplý altý-yedi bin metrelik
zirve silsileleri.
Ah bu bozkýr insanýna arka olan yüce daðlar.
Çimkent’de Aytmatov’un trenlerini gördüm.. Doðudan batýya, batýdan doðuya aralýksýz akýp giden bu trenlerden birinde, her tarafa bulaþmýþ
islerin, kirlerin altýnda yapýþýp kalmýþ sürgün feryatlarý ile köþeme büzülüp kara-kara düþündüm.
O kir ve is katmeri altýndaki çilekeþ, mazlum yüzlerin acýsýný hissettim ve Cengiz Daðcý’nýn ‘Yansýlar’ýný daha bir derinden kavradým.
Hulâsa daha neler, neler gördüm.
Uçsuz bucaksýz Asya bozkýrlarýný, o baþý her dem
karlý yüce daðlarý içime doldurup geldim.
Dostlar kütüðüme yeni isimler yazdým: Nahcivan’dan Hediye Haným. Azerbaycan’dan Meryem Haným, Abbas Abdullah Hacaloðlu. Taþkent’ten Miraziz Azam, Aziz Abdürrezzak, Rauf
Parfi. Almatý’dan Kalderbek Naymanbayev, Gulaþ Haným.
Bu günlerde enine-boyuna, ýcýðýna-cýcýðýna anlatýlan bir dünyayý, derbeder hafýzamý fazla sýkýntýya sokmadan, kalbimden kopup gelen belli belirsiz hislerle anlatmak istedim.
Vesselam.

ve yardýmcý seçimindeki isabetinden dolayý da kutladý.
8- Malûmdur, Ýbrahim Hakký Merhum, varlýklarýn tasnifi üzere kurduðu
hiyerarþi piramidinde ata, hayvanla insan arasýnda bir yer ayýrýr. O’na
göre, hayvandan insana geçiþin bir köprüsüdür at.
9- Bu seyahat, Sapargeldi Bey’le aramýzda uzun soluklu bir dostluða
zemin olacaktý.
10- Nahcivan Televizyonu Müdür Yardýmcýsý.
11- Baku, Þirvan Þahlar Müzesi Müdiresi.
12- O yýllarda Yýldýz Jurnalinin redaktörü. Daha sonraki yýllarda,
ülkesinin Ýstanbul Baþkonsolosu.
13- Þair, Özbekistan Yazucular Uyuþmasý adýna mihmandarýmýz.
14- Þair, mizahçý.
15- Þair, Türkçü bir idealist.
16- Kazakistan Yazarlar Birliði baþkaný.
17- Þair
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Tolomuþ OKEEV
Kýsa Biyografisi

Ünlü sinema yönetmeni Tolomuþ Okeev,
11.09.1935 yýlýnda Kýrgýzistan’ýn Bokonbaevo
köyünde doðdu. 1958 yýlýnda Ses Mühendisliði Fakültesini bitirip “Kýrgýzfilm’de ses yönetmeni olarak çalýþmaya baþladý.1966 yýlýnda Yüksek rejisörlük kursu bitirdi. Konulu ve konusuz
filmlerin yönetmeni. “Znoi” (Yakýcý Sýcak), “Ulitsa Kosmonavtov” ( Astronot Sokaðý) filmlerin
ses yönetmenidir. “Krýlatoe Ýskusstvo” (Kanatlý
Sanat)(Kýrgýzistan, 1985) kitabýn yazarýdýr.
Unvanlarý
1967- Kýrgýzistan Lenin Komsomol Ödülü
1968- Sovyet Birliði Film Festivali “Ýlk Eser
ödülü”
1972- Kýrgýzistan Devlet Ödülü
1975- Kýrgýzistan Devlet Sanatçýsý
1978- Sovyet Birliði Film Festivali “Rejisörlük
ödülü”
1979- Polonya Kültürü Þerefli Faaliyet Adamý
1981- Sovyet Birliði Film Festivali “Film
Festivali Ödülleri”
1985- Mýnsk þehrinde Sovyet Birliði Film
Festivali “Baþ Ödüller”
1985- Berlin Film Festivali “Sanata Katký
Ödülü”
1985- Sovyet Birliði Devlet Sanatçýsý
1997- Kazakistan Sanat Þerefli Adamý

Niþanlarý
- Ýþ Kýrmýzý Sancak Niþaný ve Madalyalarý
- Kýrgýzistan Cumhuriyeti Yüksek Þurasý Þeref
Diplomasý
- Kýrgýzistan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný
Þeref Diplomasý
- III. Derece “Manas” Niþaný
- “Türk Dünyasý Sanatýna Sanatsal Katký
Ödülü”. Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel tarafýndan
verilmiþtir.
- “Dünya Film Sanatýna Katký Ödülü”. “3 Kýta
Festivali”. Nant, Fransa.
- VIII. Uluslar arasý Film Festivaline Katýlýmdan
Dolayý “TÝKA Ödülü”. Ankara.
Toplumsal ve Siyasal Faaliyetleri
1980-1988 Kýrgýzistan Cumhuriyeti Yüksek
Þurasý iki seçim devresi Milletvekili
1989-1991 Sovyet Filmcilik Birliði’nden Sovyet
Birliði Yüksek Þurasý Milletvekili
1985-1989 Kýrgýzistan Filmcilik Birliði I. Genel
Sekreteri
1985-1991 Sovyetler Birliði Filmcilik Birliði
Genel Sekreteri
1993-1998 Kýrgýz Cumhuriyeti, Türkiye
Büyükelçisi
1998 TÜRKSOY Kýrgýzistan Cumhuriyeti
Temsilcisi
2001 BDT Filmcilik Konfederasyonu Baþkan
Yardýmcýsý
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Sinemada Yeni Kýrgýz Dalgasý
NEYA ZORKAYA / ÇEVÝREN: AYNUR MAYEMEROVA
Kýrgýzfilm’in küçük stüdyosunda Larisa Þepitko’nun Cengiz Aytmatov’un “Deve Gözü” hikayesinden sinemaya aktardýðý “Znoy” filmi ile yine Cengiz Aytmatov’un “Ýlk Öðretmen” hikayesinden uyarlanan Andrei Konçalovskiy tarafýndan çekilen ayný adý taþýyan filminden sonra,
Sovyet Sinemasýnda Kýrgýzistan modasý ve
1960’larýn “yeni Kýrgýz dalgasýný” baþlattý.

mütevazýlýkla davrandý ve kendisinin; “Sinemada Aytmatov” dünyasýnýn ilk kaþifi olduðunu hiçbir zaman dile getirmedi. Bunu söyleyeme hakký vardý. En azýndan onun bitirme
tezi olarak çektiði “Çocukluðumuzun Gökyüzü” adlý ilk filmi bir keþifti ve önemi bakýmýndan da Aytmatov anlatým tarzýnýn sinemadaki baþlangýcýydý.

Kýrgýz sinemasýnda, yönetmen Tolomuþ Okeev’in Cengiz Aytmatov’un eserlerini film diline aktarmada yakaladýðý anlatým düzenin doðuþu, onu zirvelere taþýdý. Bu atýlým, izleyicilere görünmeyen bir dünyayý açmaktýr. Okeev, bu atýlýmda büyük payý olan Aytmatov
için, “O küçücük bir halkýn tekrarlanamaz özgünlüðü ve kendi kültürel bütünlüðü olabileceðini ispatladý” diyecekti.

“Ço cuk lu ðu mu zun Gök yü zü”nün, geç mi þe
hasret taþýyan otobiyografik karelerinde, küçük bir öðrencinin, yaylada dedesinin yanýnda geçirdiði yaz tatili hakkýndaki anlatýmý,
Kýrgýzlarýn sonsuz bozkýrlarý ve bengü daðlarý hakkýnda destansý þiir havasý veriyordu.
Kentin sýkýþtýrýp kenara itmekte olduðu epik,
destansý, huzurlu ve sýcak eski dünya hakkýndaki bu filmle birlikte insan Okeev’in; insaniyet ve açýklýk, saf yüreklilik gibi özellikleri
de, yönetmen Okeev’in beyaz perdedeki tarzýna dönüþüyordu.

Neya Zorkaya - Tolomuþ Okeev

Okeev, hemþehrisinin sanatýný deðerlendirirken, hayatýnýn her döneminde sahip olduðu
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Perdede ilk bakýþta her þey çok sade: Yerel
bayram, çok sevdiði yaylasý ve kartalýyla vedalaþacak olan ihtiyarýn dertleri, ihtiyarýn
alýþkanlýklarýna gençlerin nefretle kahkaha
atmalarý. Okeev’in sanatýna yüksek deðer veren Fransýz sinema eleþtirisinin babasý Marcel Marten, doðru tespitleriyle film hakkýnda
þunlarý yazmýþtý: “O, gençlerin; anne babalarýnýn pastoral medeniyeti karþýsýnda nefret
döktükleri sýradaki kuþaklar arasý çatýþma konusuna, psikolojik açýdan eðilen ve esnek
güzellikte olan eseriyle þaheser meydana getirmiþtir.
“Çocukluðumuzun Gökyüzü” filminin finalinde bölümden bölüme doðru toplanmakta
olan kuþaklar arasýnýn kaçýnýlmaz bir þekilde
açýlýmý olan acý bir tema poetik metafor gücüne kavuþuyordu. Yaz tatili bitiminde, þýmarýk çocuklarý kentin kenarýna kadar ata binmiþ aksakallar grubu uðurluyor. Çocuklar,
sanki kendilerini yutmakta bir olan tünelin
karanlýðýnda kayboluyorlar. Aksakallar ise
sakin ve maðrur bir þekilde yaylalarýna geri
dönüyorlar. Onlarýn güçlü ve maðrur atlarý
da dað ve bozkýr fonunda yavaþça hareket
ediyor. Unutulmaz bir bölüm!
Tolomuþ Okeev’in 15-30 yýl önce çekilmiþ
filmlerini bugün incelerken, onlarýn güncelliðine þaþýrýyorsunuz; çok ilginç! Sanki her þeyin bugünkü hali, her þey canlý: Onun düþünceleri, meseleleri ve ifade araçlarý. Ayrýca bu
filmler günümüzde daha heyecan verici ve
düþündürücüdür. Bu gerçek sanatçýnýn özelliðidir ve o sanatçý ileri görüþlü bir kahindir.
Beyaz perdede, onun çevre hakkýnda, tabiatýn çalýnmýþ güzelliði hakkýndaki imdat çýðlýklarý; “yeþillerin” konuþmalarýndan, ekoloji
programlarýndaki korkunç istatistiklerden ve
Çernobil faciasýndan önce dile getiriliyordu.
Onun filmlerinde kendinden emin, arsýz ve
agresif zenginlik ile narin ve sýkýntýlý fakirlik
çeliþkisi göze çarpar. Her þeyi yapabilen zenginlik ile haksýzlýk ve küçük düþürülmeye uðrayan fakirlik kategorileri, toplumumuzda Ýsviçre bankalarýnda milyonlarý olan hesaplara
sahip oligarþi mensuplarý ve asgari ücretlerin
ödenmemesinden dolayý ayaklanan diðer kutuplarýn oluþmasýndan çok önce de mevcuttu.

Kahramanlarýnýn kaderinde kýrk canlý kötülüðün cezalandýrýlmamasý þeklindeki acý gerçek ortaya çýkar. Ýyilik her zaman zafere ulaþmaz. Tersi de olur. Tolomuþ Okeev’in filmleri
de bunlar hakkýnda. Her þey bizimle ilgili deðil mi?
Ekranda uzak, çok özel ve egzotik bir dünya
var. Alatoo’nun ilginç kayalarý ve masmavi sularýn, güçlü atlarýn, koyun sürülerinin, saygak
sürüsünün, kurtlarýn, avcý ve çobanlarýn, vadi
ve dað sakinlerinin, tabiatla iliþkisi kopmamýþ
insanlarýn dünyasý var. Kahramanlarýnýn isimleri de egzotik: Ahtangul, Kococaþ, Munduzbay, Urkiya, kutsal Kayberen, “Leoparýn Nesli” filminin sonucunda Kýrgýzlarýn inançlarýna
göre avcýdan dik kayalarda kurtulan güzel
keçi.
Bu hoþ kokulu, eþsiz güzellikte olan Kýrgýzistan
adlý, fazla büyük olmayan ve þu anda baðýmsýz
olan bir ülkenin dünyasý. Seyretmeye koyulduðunuzda, kaybolanlara deðerlere duyulan nostalji çýkýverir karþýmýza: “sahip olduðumuzu korumuyoruz, kaybedince de aðlarýz...”
Okeev’in filmleri çoðunlukla Kýrgýzfilm ve
Sovyetfilm stüdyolarýnýn en küçük olanýnda
çekilmiþtir. Ama kalabalýðýn hareketleri, dað
peyzajlarý, rejisörün kendisinin þakayla dediði hayvanat bahçesi olan atlar, develer, karKardeþ Kalemler Ocak 2007
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or ta asýr da ki As ya (Sev gi Se rap la rý, 1987),
ef sa ne vi geç miþ, mil li epos (Le opa rýn Son
So yu, 1983); XX.as rýn ba þýn da Ka za kis tan’da Muh tar Awe zov’un kla sik hi ka ye si
esa sýn da çe ki len “Kok se rek” ad lý þa he se rin de (1974) ve okul yýl la rý ný da “Ço cuk lu ðu mu zun Gök yü zü” (1967)nde, genç lik yýl la rý ný (Ký zýl El ma, 1975), ef kar lý ol gun lu ðu nu
(Ulan, 1977) ha týr la týr.

tallar, tilkiler ve tabiatýn doðal þartlarýndaki
diðer hayvanlar, Hollywood’un yerine konulamaz mý? Bugün herhangi bir rejisör, Okeev’in filmlerinde oynayan ideal erkek kahraman olan, gerçekten bir kült haline gelen ve
onu Japon rejisör Akira Kurosava’nýn yüce Tosiro Mifune’si ile ayný gören Suymenkul Çokmorov’a imrenmez mi?
Kýrgýz us ta nýn ta ri hi film le rin de de kos tüm ler, kürk ler, ha lý lar ve o “zen gin film le rin” di ðer ge reç le ri nin bu lun ma sý, çok kü çük büt çe ler le ger çek leþ ti ri lir di. As lýn da her þey
Tolomuþ Oke ev’in ar tis tik dü ze yin de, onun
20.as rýn si ne ma sa na tý na þah si kat ký sýn dan
iba ret tir.
O, hal ký nýn ev la dý, Is sýk gö lün ya nýn da doð muþ olan ve doð du ðu bu yer le ri film le ri için
çe kim pla to la rý na dö nüþ tü re cek olan, “Kýrgýz
re ji sör ler oku lu nun” ve ya 1960’lý yýl la rýn
“Kýrgýz ye ni dal ga sý nýn” ko mu ta ný dýr. Cen giz
Ayt ma tov’un ede bi yat ta yap tý ðý gi bi ona ve
film stüd yo sun da ki mes lek taþ la rý na da; yü ce
ta bi atýn, es ki gö çe be li ðin gü zel, ba zen de
sert ve acý ma sýz adet le ri ve þu an da “mil le tin kim li ði”, “men ta li te si” de ni len Kýrgýz ma ne vi ya tý nýn ka þi fi den me si ge re kir.
Ül ke si nin ta ri hi ni çok iyi bi len Oke ev, sa na týn da fark lý ta ri hi dö nem le ri kul lan mýþ týr: Ko lek tif leþ tir me (dev let leþ tir me) mü ca de le le ri
(Ate þe Ta pýn; 1972, Kýrgýz Dev let Ödü lü),
Kardeþ Kalemler Ocak 2007

Oke ev’de ki bir dö ne min re kons trük si yo nu
ya ni ye ni den can lan dý rýl ma sý ku sur suz dur.
Çün kü o her za man bel ge sel ler de ha zýr la mýþ, film le ri ni ger çek ha yat ve bel ge le re
da yan dýr mýþ týr. Ama yi ne de film le rin de
“ye rel öz gün lük” de ðil, ma ne vi me se le ler,
da imi in san lýk ça týþ ma la rý, in san ya þa mý nýn
de rin me se le le ri yer alýr. Do ðum ve ölüm,
yal nýz lýk ve ök süz lük, ha yal ve ger çe ðin ay rýl ma sý, gu rur luk ve baþ eð me, ya kýn la rý
önün de ki va zi fesi ve egoizm, iyilik ve kötülük. Okeev’in hocalarýndan birisi olan Leonid Trauberg “Kýzýl Elma” filmi hakkýnda
þunlarý yazmýþtýr: “Okeev’in doðum ve ölümü sevgi hissiyle neden baðdaþtýrdýðýný anlýyorum... Bu sevgi filmde doðar ve ölür. Bu
sürekli olan bir temanýn yeni doðuþu, yeni
anlatým tarzýdýr.”
Tolomuþ Okeev’in “Kýrgýz kültürel özelliði
derinliðinde olan filmleri, ayný zamanda
tüm dünyaya saflýkla kapýlarýný açar. O milliden hareketle evrenseli yakalar. Onun filmlerindeki arayýþlar, “altmýþlýlar” adýný alarak
ahenkli bir þekilde uyum saðlamýþ ve bir
okul olmuþtur.
“Avrasya Elçisi” olan Tolomuþ Okeev’i Batý
Avrupa da ilgiyle karþýladý. Lokarno’daki sinema festivalinde Onur diplomasýndan “Leoparýn son soyu” filmi için Berlinal
84’te“Gümüþ ayý” özel jüri ödülüne kadar
pek çok uluslararasý ödüller sahibi oldu.
Ama en ilginç olaný da, Çin sinemasýnýn
“yeni dalgalarýnda” ve sonra 1990’lý yýllarda
çok moda olan Ýran sinemasýnda öne çýkmýþ
olan yapýmlara, uluslararasý “gürültüye” pirim vermeden “Kýrgýz sinema okulunun”
mütevazý filmlerinin etkilerinin hissedilmiþ
olmasýdýr. Sinema tarihçileri bu etkiler hakkýnda daha çok þeyler yazacaklardýr.

73

Ortak Dil Stratejisi
Prof. Dr. YAVUZ AKPINAR

Özellikle de Türk tarih ve medeniyetinin geliþimini doðru dürüst bilmeyen kimselerce -genellikle de kýsa zamanda her konunun uzmaný olmayý becerdiðini sanan gazeteciler tarafýndan“Soyumuz bir, dilimiz bir, öyleyse niçin anlaþamýyoruz!” diyenler oldu.

birbirlerinden ayrýlmaya baþladýlar. XIX. yüzyýl
ortalarýndan sonra ve XX. Yüzyýl baþlarýnda
burjuvazi ortaya çýkar ve kapitalist topluma geçilirken hangi sebeplerle olursa olsun uluslaþma (bir millet olma) Ýsmail Gaspýralý’nýn çok arzu ve hayal ettiði gibi tek elden (ortak dil ve ortak eðitimle) gerçekleþmedi. Aslýnda 1920’li yýllarýn sonlarýna gelinceye kadar “bir millet” olma yolunda epeyce mesafe alýnmýþ, ortak dil
aydýnlar arasýnda yaygýnlaþmaya baþlamýþtý;
ama, Çarlýk döneminde baþlayan “parçala, böl,
hükmet” siyaseti Sovyetler döneminde çok daha
hýz ve derinlik kazanarak devam ettiði için bu
ideal gerçekleþmedi. Rus okullarýndan mezun
gençlerin, Rus terbiyesi ve siyasetinin etkisiyle
milliyeti, kavmiyet olarak algýlamalarý, üstelik
XX. yüzyýl baþýnda Rusya’da geniþ ve etkin bir
sýnýf hâline gelen Sosyalist Türk aydýnlarýnýn da
tam tersi bir yaklaþýmla, milliyeti deðil, sýnýf
farklýlýklarýný ön plana çýkarmalarý iþi epeyce
karýþtýrdý. Sovyet hükûmetinin de büyük çabalarýyla “Türklük-Müslümanlýk” parçalandý; önce
sun’î devletcikler, ardýndan da “yeni milliyetler”
yaratýldý (Biz burada tabiî bir þekilde geliþen ve
milliyetçi Türk aydýnlarýnýn kurulmalarýna ön
ayak olduklarý millî devlet veya hükûmetleri kastetmiyoruz). Bu iþte o kadar baþarýlý olundu ki;
biz bugün kendilerine verilen, yakýþtýrýlan bu
sun’î kimliði, gerçek ulusal kimlik sanan insanlarýmýzla, soydaþlarýmýzla, bu konuyu tartýþamýyoruz bile. Gündeme getirip konuþmak istediðimizde de bize kýrýlýyor ve uzaklaþýyorlar.

Bazýlarý için çok þaþýrtýcý olsa da bugün geldiðimiz noktada soy ve dil, bizi (Türk dünyasýný) birleþtiren, yaklaþtýran unsurlar deðil; asýl ayýran,
uzaklaþtýran unsurlardýr! Eski tabirle mensup olduðumuz kabilelerimiz, boylarýmýz bizi dil itibarýyla da ayýrmaktadýr. Özbek, Kazak, Türkiye
Türkü vs. varsa, “Türklük” de parçalanmýþ demektir. Türk boylarý feodal yapý içinde az-çok

Kim ne düþünürse düþünsün, kim nasýl anlarsa
anlasýn Türk halklarý arasýnda ulusal kimlik meselesi hâlâ tartýþma konusudur. Çünkü Türkiye
hariç, hiçbir Türk halkýnda bu mesele serbestçe tartýþýlarak kabul edilmiþ deðildir. Çoðu zaman tarihî, sosyolojik, sosyo-psikolojik açýdan
doðru olandan deðil; bir tercihten söz ediliyor.
Biz Türkiye Türkleri “Türk” soy adýný kendi ýrký-

Her þeyden önce belirtmek gerekir ki biz “ortak
dil” terimini Ýsmail Gaspýralý’nýn kullandýðý bütün Türk dünyasý için “umumî edebî dil”, “ortak
yazý dili” anlamýnda kullanýyoruz. Elbette aradan çok zaman geçti ve artýk birçok Türk devleti ortaya çýktý. Þimdi onlarýn da birer resmî dili,
edebî dili var. Yanlýþ anlaþýlmayý önlemek için
belirtmeliyiz ki biz bu resmî yazý dillerine karþý
deðiliz. Sadece Türk dünyasýnda ortak bazý faaliyetlerde kullanýlmasýný düþündüðümüz bir
ortak edebî dilden söz ediyoruz. Bu dilin nasýl
bir dil olmasý gerektiði, burada, bu baðlamda
bizim konumuz deðildir. Sözü edilen ortak faaliyetlerin neler olmasý gerektiði ise makalemizin
ilerisinde açýklanacaktýr.
Türk dünyasý 1990’lý yýllardan itibaren birbiriyle yakýn iliþkiler kurmaya baþlayýnca, Türk diliyle (Türkiye Türkçesi’ni kastetmiyoruz; genel
Türk dilinden söz ediyoruz) konuþarak anlaþmada problemlerin olduðu görüldü. Ýnsanlar
birbirleriyle rahatça anlaþamýyordu. Anlaþmak
için zamana ve birbirlerini daha yakýndan tanýmaya ihtiyaç vardý. Bu durumun sebepleri üzerinde birçok þeyler söylenip yazýldý.
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mýzdan olan bütün soydaþlarýmýz (Türk halklarý)
için bir üst kimlik olarak benimsemiþ bulunuyoruz. Dar anlamda da kendimizi –eski Sovyet
halklarýnýn sandýðý gibi “Türk” deðil– Türkiye
Türkü olarak adlandýrýrýz. Bu bizim ulusal kimliðimizdir. Ayný þekilde dilimizi de “Türkçe” veya
“Türk dili” olarak adlandýrdýðýmýzda da kastettiðimiz sadece “Türkiye Türkçesi, Anadolu Türkçesi”dir; týpký soyumuz gibi dilimizin genel ismi
için de “Türk”ten yararlanýrýz. Ýlk bakýþta genel
olarak konuþma dilinde kendimizi basit ve yalýn
bir þekilde “Türk”, dilimizi de “Türk dili” adlandýrmamýz, bizim dýþýmýzdaki Türk halklarýna
mensup sýradan insanlarýnýn kafasýný iyice karýþtýrmaktadýr. Çünkü iyi bildikleri Rusçada da
ancak Türkiye Türklerine “Türk” denilmektedir.
Bu yüzden, bizim sýradan insanlarýmýz, onlara
“Siz Türk deðil misiniz?” dediðinde “Hayýr deðilim, Kazaðým veya Azerbaycanlýyým!” cevabýný alýr ve bu cevap da ortalýðý iyice karýþtýrýr. Ýki
taraf da aslýnda günlük hayatta kullandýklarý terimlerin bilimsel içeriðinden haberdar deðildir.
Böylece daha tanýþma faslýnda, iþin baþýnda
birbirimizi yanlýþ anlýyoruz.
Bence bu konuda tartýþmaya lüzum yok; bir in-
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san hangi Türk halkýndan olursa olsun; onu
kendi adlandýrmasý neyse o sýfatla kabul etmeliyiz. Bu o þahsýn da bizim de “Türk” olduðumuz
gerçeðini deðiþtirmez. Birbirimizi iyice anlamak için zamana ihtiyacýmýz var. Bir de unutmamýz gereken bir gerçek var: Kim, kendini ne
sanýyorsa, ne kabul ediyorsa; odur. Soy-anadili,
bu konuda tek ölçü deðildir. Sonuçta kendimizi
nereye ait hissettiðimiz önemlidir. Böyle basit,
sýradan tartýþmalar, çeþitli alanlarda iþ birliði
yapmamýzý büyük ölçüde engelliyor.
Asrýmýzda “millet”, “milliyet” kavramlarý çaðýn
þartlarý gereði yeniden belirleniyor. Acele etmeyelim, “Ýþte birlik yapacak mýyýz, yapmayacak mýyýz?”; bunu tartýþalým, asýl önemli olan
budur.
Bütün Türk halklarýnýn ekonomide, siyasette
birlikte hareket etmesinin yararlarý sayýlamayacak kadar çoktur ve hepsinin de böyle bir iþ birliðine ihtiyacý vardýr. Ýþin iyi tarafý kimse de bundan kuþku duymuyor ve bu konuyu tartýþmýyor.
O hâlde “iþte birliðin” sýnýrlarýný geniþletip, derinleþtirelim, “dilde ve fikirde birlik” sonra kendiliðinden gelir.
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Ulusal kimlik ve dil meselesine böylece genel
olarak temas etikten sonra asýl konumuza dönebiliriz. Kökü Ýsmail Gaspýralý’nýn ideallerine kadar gidip dayanan Türk dünyasýnda “ortak dil”
(“ortak edebî dil”, “ortak yazý dili”, “ortak iletiþim
dili”) neden stratejik ve ekonomik bir meseledir,
iddiasýna dönelim.
Ben burada “ortak dil nedir, nasýl bir dil veya
hangi dil olmalýdýr” konusundaki tartýþmalarý
bir yana býrakarak, “ortak dil” idealinin, þimdiye kadar üzerinde hiç durulmayan stratejik ve
ekonomik bir zorunluluk olduðu konusuna dönmek istiyorum.
Baðýmsýz Türk Cumhuriyetleri ortaya çýktýktan
sonra dýþ dünyaya yani eski “Doðu Bloku” ülkelerinin dýþýndaki dünyaya açýlma mecburiyeti
kendini gösterdi. Bu iþte Rusça eskisi kadar iþe
yaramýyordu. Baþka dillere ve özellikle de Ýngilizceye þiddetle ihtiyaç duyuldu. 1990’lý yýllarýn
baþýndan bugüne Türk Cumhuriyetlerinde Rusçanýn yerini yavaþ yavaþ Ýngilizce almaya baþladý. Çünkü günümüzde “küreselleþme” denilen olgu, Ýngilizce öðrenme mecburiyetini de
dayatýyor (Fransýzca, Almanca gibi diðer büyük
Batý dilerini bilinen sebeplerle bir tarafa býrakýyoruz). Buna karþý koymak imkânsýzdýr.
Nitekim 1990’lý yýllardan bugüne gelinceye kadar Türk halklarý arasýnda Ýngilizcenin hýzla yayýldýðýný hiç kimse inkâr edemez. Gerçek bu ise
cevaplanmasý gereken birçok soru var: “Ýngilizcenin etkisi nereye kadar devam edecek; bu sadece bir iletiþim dili problemi midir; bu etki
baþka sahalara taþmayacak mý; Ýngilizcenin zamanla anadilimizin, millî dilimizin yerine geçme tehlikesi var mý?” vesaire. Özellikle de üzerinde dikkatle durulmasý gereken bir husus var:
Ýngilizce ile gelen bu kültür, bizim millî kültürümüz için nasýl bir tehlike teþkil ediyor?
Benzer sebeplerle Çarlýk ve Sovyet Rusya zamanýnda insanlarýmýz bilim, kültür ve devlet dili olarak Rusçaya baðýmlý bir hâle gelmiþti. Þimdi de Ýngilizceye baðýmlý olma tehlikesi ortaya
çýkmýþtýr. Ayný þekilde ve ayný sebeplerle Ýngilizce, çok daha önceden Türkiye Türkçesi’ni de
tehdit etmeye baþlamýþtýr.
Günümüzde Ýngilizce sadece Ýngiliz veya Amerikalýlarýn dili olarak deðil, daha geniþ ve genel
anlamda “Batý kültürü”nü temsil eden bir dil

olarak kapýmýzýn önüne dayanmýþtýr. Bir baþka
deyiþle ana dilimize millî kültürümüze rakip olarak bütün gücüyle karþýmýza çýkmýþtýr. Bu durumda hem Ýngilizce ile hem de Batý kültürü ile
baþa çýkmak zorundayýz. Bunu baþaramazsak
sadece bilim ve kültür dili olarak Ýngilizceye
boyun eðmekle kalmaz, zamanla ulusal kültürümüzü de kaybedebiliriz. Dil ve kültürünü kaybeden bir milletten geriye ne kalýr? Aslýnda bu
sadece Türk halklarýnýn deðil; dünyanýn birçok
halkýnýn problemidir de.
Yakýn geçmiþte, benzer sebeplerle Rusçanýn
çeþitli Türk halklarýnýn üzerlerinde yaptýðý etki,
günümüzdeki Ýngilizce ile mukayesede küçük
kalýr. Þimdi “Batý kültürü”nün etkisi, en yoðun
olarak Türkiye’de kendini hissettirmektedir. Ýleride bu etki, bütün Türk dünyasýnda gittikçe yoðunlaþacaktýr. Günümüzde uydudan yapýlan
televizyon yayýnlarý, internetteki hýzlý ve geniþ
bilgi akýþý, stratejik ve ekonomik üstünlükle birlikte “Batý kültürü”nün etkisini çok daha fazla artýrýp bütün dünyayý tehdit eder hâle gelmiþtir.
“Batý kültürü”ne belli sebeplerle ve çeþitli yönlerden gerçekten ihtiyaç duyduðumuz da göz
önünde tutulursa bu etkiyi zararsýz atlatmanýn,
azaltýp kontrol altýna almanýn ne kadar zor olduðu da kendiliðinden anlaþýlýr. Batý kültüründen ihtiyaç duyduðunuz konularda yararlanmamýz, onunla hesaplaþmamýz bir mecburiyettir; tartýþýlmayacak bir husustur. Sadece bunun
nasýl yapýlmasý gerektiði hakkýnda deðiþik görüþler ileri sürülmektedir. Bunlarý da konumuz
gereði bir tarafa býrakarak sadece stratejik ve
ekonomik açýdan dil ve kültür meseleleri üzerinde durmak istiyoruz.
Türk halklarý, bugünkü konumlarý, ekonomik ve
kültürel potansiyelleriyle tek tek Batý emperyalizminin dil ve kültür etkisine karþý koyamazlar;
her þeyden önce bu ekonomik olarak mümkün
deðildir.
Meselâ, bugün nüfusu 5 veya 10 milyon olan
bir halk -ne kadar zengin olursa olsun- çaðýn
ihtiyacý olan bilimsel terminolojiyi, ihtiyacý karþýlayacak güçte bir basýn ve yayýn endüstrisini,
etkili televizyon yayýnlarýný, uluslararasý öneme
sahip internet sistemini, sinema sanayini vs. tek
baþýna kuramaz; kursa da bunlarýn masrafýyla
baþa çýkamaz. Kendi dili ve kültürü açýsýndan
uydudan televizyon yayýnlarý yapmak, internetKardeþ Kalemler Ocak 2007
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te geniþ ve hýzlý bilgi akýþýný saðlamak, geliþmiþ
bir basýna, dünya çapýnda bir haber ajansýna
sahip olmak, bilim ve kültür alanýnda ihtiyaç
duyulan eserleri yeterli sayýda basýp daðýtmak,
hemen hemen imkânsýz gibidir. Elbette istenirse bunlarýn bir kýsmý, nerede ise sýnýrsýz denilecek derecede devlet desteðiyle kýsmen ve geçici olarak bir dereceye kadar yapýlabilir. Yine de
karþýmýzda duran Batý emperyalist dünyasý, çok
daha büyük, güçlü ve cazip imkânlara, niteliklere sahiptir.
Biraz müþahhas örnek verelim:
Sovyet döneminde Azerbaycan’da güzel bir
Dede Korkut filmi yapýldý. Soralým bakalým bu
film, kendisine yapýlan masrafý karþýladý mý?
Sovyetler döneminde, bütün Türk cumhuriyetlerinde, bu cumhuriyetlerin ana dillerinde ideolojik veya deðil, genel ansiklopediler yayýmlandý. Acaba bu ansiklopedilere yapýlan masraf
karþýsýnda elde edilen maddî kazanç var mýdýr?
Devlet böyle bir ansiklopediyi günümüzde niçin yeniden yayýmlayamýyor? Yayýmlasa da
masrafýný karþýlamakta zorluk çekecektir. Hâlbuki her 5-10 yýlda bir, ansiklopediyi yeniden yayýmlama mecburiyeti vardýr. Bununla nasýl baþa
çýkýlacaktýr?
Ayný sorularý bir millet için çok gerekli olan millî
sinema, tiyatro, opera, bale gibi kültürel faaliyetler için de sorabiliriz. Bugün Türkiye’de devlet elini çekerse opera ve bale faaliyetleri anýnda çöker. Bunu herkes biliyor; ama, devlet bu
yükü daha ne kadar taþýyabilir.
Basýn hayatýnda da durum aynýdýr. 5-10 milyonluk bir halk, kendi kendine yetebilen güçlü
bir basýn ve yayýn hayatýna, etkili haber ajanslarýna, internet aðýna sahip olamaz. Bunlarýn
getireceði maddî yükün altýndan kalkamaz.
Ayný þekilde böyle küçük nüfusa sahip bir halk,
kültürel ve bilimsel alanda ihtiyacý karþýlayacak
kitaplarý gereði gibi basýp daðýtamaz. Baðýmsýzlýklarýna kavuþtuklarýndan bu yana hangi
Türk cumhuriyetinde güçlü, kurumlaþmýþ, yazarlarýn ve okuyucularýn ihtiyaçlarýna cevap verecek nitelikte bir yayýnevi kurulabilmiþtir? Türk
cumhuriyetlerinde kitapçýlýk bir yana, günlük
gazete, fikir ve edebiyat dergileri bile devlet
yardýmý olmadan yayýmlanamamaktadýr. Özel
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yayýn organlarý ise çok az ve ekonomik açýdan
da çok güçsüzdür; bunlar yazarlarýnýn ücretini
bile gereði gibi ödeyememektedirler. Bu yüzden vergi vermeleri bir yana, Azerbaycan’da
gazetelerin devlete olan borçlarý affedilmiþtir!
Bu durumda yazarlar elde edecekleri çok küçük telif haklarýyla hayatlarýný kazanamazlar. Bir
yazar en iyi ihtimalle kendi ana dilinde yazdýðýnda 10-15 bin satacak bir eseriyle geçinebilir mi? Örnek olarak Cengiz Aytmatov’u gösterelim ve sadece Kýrgýzca yazdýðýný düþünelim;
5 milyonluk Kýrgýzistan’da onun bir eseri ne kadar satabilir, elde edilecek gelirle Aytmatov,
þimdiki hayat standardýný yakalayabilir mi?
Bu ekonomik mukayeseyi bilimsel çalýþmalar ve
bilim eserleri için de yapabilirsiniz. Tanýnmýþ tarihçimiz, rahmetli Faruk Sümer, ömrünü Oðuzlarýn tarihini yazmak için harcadý; Allah için yazdý
da. Bundan ekonomik olarak ne elde etti? Bütün
Türklüðü ilgilendiren böyle bir eserin ortak bir
dille basýldýðýný düþünün, Türk dünyasýnda yüz
binlerce satardý ve yazarý da baþka eserleri yazmaya madden ve manen imkân bulurdu.
Bu söylediklerimizden anlaþýlýyor ki, bütün Türk
cumhuriyetlerinde (kýsmen buna Türkiye de dahil) veya az nüfuslu herhangi bir halkta, devlet
desteði olmadan ulusal kültürü ayakta tutmak
imkânsýzdýr. Ayrýca hepimiz biliyoruz ki, günümüzde bilinen sebeplerle devlet, kültürel alanlara istenilen ölçüde yatýrýmlar yapamamakta,
maddî imkânlar ayýramamaktadýr. Kültürel açýdan ileride durum çok daha kötü olacaktýr.
Durumun daha da iyi anlaþýlabilmesi için bir
baþka örnek daha vereceðim:
Amerikan sinemasýnýn þöyle böyle baþarý kazanmýþ, orta hâlli bir filmi, bütün Türk dünyasýnda bir yýlda sinemadan elde edilen toplam
gelirlerden (o da elde edilebiliyorsa?) kat kat
fazla bir gelir elde etmektedir.
Çin, Hindistan gibi büyük ülkeler, üzerinde
durduðumuz kültürel ihtiyaçlar sebebiyle ancak kendi kendilerine yetebilmektedirler. 200
milyonluk Rusça okuyup-konuþana karþýlýk, Rus
sinemasý, Rus basýný, Rus yayýnevleri bile ekonomik problemler yaþýyor. O hâlde 5-10 milyonluk bir Türk halký, hýzla geliþip deðiþen bu
dünyada küresel emperyalizm karþýsýnda ken-
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di anadilini ve ulusal kültürünü kolay kolay yaþatamayacaktýr. Bu konuda bir deðiþiklik olmazsa, Rusça’ya olan baðýmlýlýklarýný sürdürmek zorunda kalacaklardýr.
Bütün Türk dünyasý, diðer alanlarla birlikte kültürel alanda da yakýn iþbirliði ve ortak çalýþmalar yapmalýdýr. Gösterime girdiðinde bütün
Türk dünyasýnda, hatta Ýslâm âleminde ilgiyle
izlenecek çaðýn istediði nitelikte ortak filmler
çekilmeli; ortak televizyon programlarý hazýrlanmalý; ortak internet siteleri düzenlenmeli, ortak bilimsel çalýþmalar yapýlmalý ve ortak bilimsel terminoloji geliþtirilmelidir vs. Zaten kökleri
ve ana hatlarý itibarýyla büyük ölçüde ortak olan
kültürel hayatýmýz, bu iþlerin yapýlmasýný daha
da kolaylaþtýracaktýr. Tabiî bu iþlerin de “ortak
bir edebî dille” yapýlmasý, ikinci bir masraf olan
tercüme veya aktarma faaliyetine ihtiyaç býrakmayacaktýr. Ayný þekilde ihtiyaç duyulan, dünya
çapýnda önemli bilim ve kültür eserlerini de, sözü edilen bu “ortak dile” çevirip bütün Türk
dünyasýnda satýþa sunmak kaçýnýlmaz bir mecburiyet olarak görülüyor. Çünkü 20’yi aþmýþ
Türk yazý dillerine, ayrý ayrý çeviriler yapmak;
emek, zaman, çeviri ücretleri ve basým masraflarý açýsýndan da imkânsýz ve ayný zamanda anlamsýzdýr.
Bilimsel alanda da “ortak dil” kullanýlmazsa,
20’den fazla Türk yazý dilinde ayrý ayrý ulusal
terminoloji oluþturmak asla mümkün olmayacak; þimdi olduðu gibi yabancý dillere baðýmlýlýk devam edecektir.
* * *
Çarlýk döneminden itibaren ve özellikle Sovyetler zamanýnda, birçok Türk halký parçalandý,
bölündü, yeni Türk yazý dilleri ortaya çýktý. Osmanlý devleti Batýnýn emperyalist baskýlarýyla
küçüldü; Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüþtü. Siyasî durumdan söz etmiyoruz. Þimdiye kadar
kültürel ve bilimsel alanda, bu bölünmüþlüðün
ne yararýný gördük? Yeni yazý dilleri geliþtirildi,
bunlar daha da yüksek bir edebî, bilimsel seviyeye çýktý. Bu doðrudur; inkâr edilemez, ama,
ayný zamanda her Türk halký da kendi küçük
dünyasýna kapandý. Bu yüzden Sovyetler döneminde birçok yazar, aydýn, bilim adamý, bu küçük dünyanýn dýþýna çýkabilmek için Rusça öðrendi ve hatta bu dille yazdý. Anadillerinde yazan, hatta çok üstün baþarý gösteren kimselerin

bile hiçbir eseri, sözünü ettiðimiz bu 20 civarýndaki yazý diline çevrilemedi. Buna lüzum da
görülmedi; çünkü, böyle bir eser, sadece Rusçaya çevrilerek, herkesin bu ortak dilden okumasý beklendi. Anadillerinde yazanlar, birbirlerinin eserlerini hiç tanýyamadýlar veya kullandýklarý yazý dilleri birbirine yakýnsa, o zaman
gerektikçe birbirlerinin eserlerini okuyup anlayabildiler. Genel okuyucu zümresi ise, araya
sokulan ayrý ayrý Kiril harfli alfabelerin de etkisiyle bu eserlerden habersiz kaldý. Böylece
Türk halklarýnýn kültürleri de dilleri gibi birbirinden iyice uzaklaþtý.
Böylece birçok kültürel ve bilimsel faaliyet mecburen Rusça gerçekleþtirildi. Þimdi bunun yerini Ýngilizce mi almalýdýr?
Günümüzde hepimizi Ýngilizce ve Batý kültürü
tehdit ediyor. Ortak bir dil etrafýnda birleþebilir ve
orta mekteplerden sonra bu dili bütün çocuklarýmýza öðretebilirsek, ortak kültürümüzü çaðdaþ yorumlarla hep birlikte yeniden yorumlayarak yaþatabilirsek ayakta kalabiliriz. Aksi takdirde hep birlikte yavaþ yavaþ anadili Ýngilizce, ulusal kültürü,
her yönden “Batýlýlaþmýþ” halklar olup çýkacaðýz.
O zaman þimdi mensup olmakla çok iftihar ettiðimiz ulusal kimliðimiz ne olacak?
Türk dünyasýnda hangisi olursa olsun (bu ayrý
bir tartýþma konusudur) ortak bir dil benimsemek, anadilimizi, kendi lehçelerimizi unutmak,
küçümsemek, terk etmek demek deðildir; her
Türk halký, kendi dilini, kendi cumhuriyetinde,
kültürel etkinlik bölgelerinde elbette ki yaþatmaya, konuþma dili ve yazý dili olarak kullanmaya devam edecektir. Gerekçelerini yukarýda
belirttiðimiz gibi, daha geniþ alanda, her türlü
faaliyette “ortak bir edebî dil” kullanma, stratejik ve ekonomik açýdan bir zaruret ve mecburiyettir.
Ortak dil problemine her þeyden önce kavmiyetçilik duygularýndan sýyrýlýp soðukkanlýlýkla,
mantýkla yaklaþmak, özellikle bu meselenin
stratejik ve ekonomik getirilerini, kazançlarýný,
avantajlarýný düþünmek mecburiyetindeyiz.
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü, Bornova-Ýzmir. Bu makale 18-20 Eylül
2006’ta Antalya’da toplanan TÜDEV Kurultayý, Kültür
Komisyonu’na sunulan bildirinin geniþletilmiþtir,
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Türk Dünyasýnda Ortak Müzik Kültürü
veya

KARDEÞ TÜRKÜLER
ÝRFAN GÜRDAL
Bir toplumu ulus yapan önemli özelliklerden biri de þüphesiz müzik kültürüdür.
Önemli tarihi olaylar, ahlaki deðerler, toplumsal
kurallar, aile ile ilgili deðerler gibi pek çok konu müzik vasýtasýyla nesilden nesile aktarýlabilir.
Göç, düðün, cenaze, çalýþma ya da çocuk
oyunlarý gibi etkinliklerde müziðin icrasý tüm
uluslarda görülür. Ancak bunun yanýnda özellikle Türklerde önem kazanan bir müzik kültürü
daha vardýr: Ozanlýk. Günümüzde aþýklýk olarak ta bildiðimiz ozanlýk Türklerde tarih boyunca profesyonel diyebileceðimiz bir meslek olarak uygulana gelmiþtir.
Oðuzlarda ozan, ilden ile gezen bilge saz þairidir. Hanýn danýþmaný, yeri geldiðinde akýl hocasýdýr. Ozansýz han düþünülmez, hana dua
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edilirken ozansýz kalmamasý da dilenirdi. Ozan
hanýn karþýsýnda diz çöküp eðilmez, sadece
baþ eðip baðýr basardý.
Türk Kültüründe ozan deyince akla ilk olarak
Dede Korkut gelir. Bu büyük bilge ozanlarýn piri, kopuzun mucidi olarak kabul edilmekte. Yarý
þaman Kýrgýz ozanlarý ayinlerine baþlarken Korkut Ata’dan medet dilerlerdi.
“Su baþýnda Süleyman, su ayaðýnda er Korkut!
Belalarý sen korkut! Çaðýrdýðýmda gel pirim!
Bunlu, kaygulu ile hastanýn çaresini ver, Pirim!
Yer yüzündeki evliyalar, Gün gözündeki evliyalar!
Doðudaki evliyalar! Batýdaki evliyalar!
Sizden medet diliyorum!...”
Dede Korkut’un boylarý (Destansý hikayeleri) en
çok Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan’da
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yaygýn olmakla birlikte Türk dünyasýnýn hemen
her yerinde yaþayarak ulusun kültür baðlarýndan biri olmaya devam etmektedir.
Korkut ata ile birlikte kutsallaþarak Türkün gönlünde yer eden bir diðer nesnel kültür ürünü
de kopuz olmuþtur. Bilinen en eski Türk çalgýsý
olan “kopuz” zaman içinde bir çalgýnýn özel ismi olmaktan uzaklaþmýþ genel olarak “çalgý”
anlamýnda kullanýlmaya baþlamýþtýr.
Günümüzde “kopuz” adý farklý coðrafyalarda
farklý çalgýlarý ifade ederek yaþamaktadýr. Kazaklarda yaylý çalgý olarak “kýlkobýz”, Kýrgýzlarda üç telli bir çalgý olarak “komuz”, Altaylarda
aðýz tamburasý olarak “khomýs”, Gagauzlarda
bir tür kemençe olarak “kauþ” gibi isimlerde kopuzu görmekteyiz.
Ozanlarýn piri olarak kabul edilen Dede Korkut’un elindeki kopuzun hangi çalgý olduðu
hakkýnda kesin bilgi olmamakla birlikte Oðuzlarýn ozan çalgýsý olarak geçmiþten beri kullandýklarý çalgýnýn günümüzdeki baðlama ailesinden olduðunu biliyoruz. Orta Asya Türkmen ve
Özbeklerinde iki telli bir çalgý olan “dutar” , Kazaklarda “dombýra”, Tuva ve Altaylarda “Ýgil”, ya
da “Topþur” hep ayný aileden çalgýlardýr.
Türk kültüründe çalgý kutsaldýr ve bu özelliði ile
kýlýç ya da mýzrak gibi savaþçýnýn silahý ve zýrhýdýr.
Dede Korkut kitabýnda Segrek bey, kafirin elinde bir kopuz görünce kýlýcýný çektiði halde düþmanýna vurmuyor ve þöyle diyordu;
“Mere kafir! Dedem Korkut kopuzu hürmetine
kýlýcýmý çalmadým!.. Eðer elinde kopuz olmasaydý aðam baþý için seni iki kýlar idim!...”
Anadolu Türk kültüründe baðlama “telli Kur’an”
denilecek kadar kutsal sayýlmaktadýr.
Merv vilayetinden Bir Türkmen aydýmý þöyle diyor;
Gel dutarým sözleþelin
Aslýn senin aðaçtandýr
Aðaç dersem gönüllenme
Elvan güller aðaçtandýr.
Kur’an baþý kul huvalla
Seni verdi kadýr Alla
Perden gümüþ tarýn týlla
Barça zatlar aðaçtandýr.

Ayný sözü þimdi de pir Sultan Abdal’dan dinleyelim;
Öt benim sarý tamburam
Senin aslýn aðaçtandýr
Aðaç dersem gönüllenme
Kýrmýzý gül aðaçtandýr
Nurdur kabenin eþiði
Cihaný tuttu ýþýðý
Hasan Hüseyin’in beþiði
O da yine aðaçtandýr
Yeter Pir Sultan’ým yeter
Dertlilere derman katar
Türlü türlü meyve biter
O da yine aðaçtandýr.
Orta Asya’da 15. yüzyýl ozanlarýndan biri kopuzuna hitaben þu deyiþi söyler;
“Botasý ölgen narday bozda kobýz.”
Yavrusu ölen deve gibi bozla kopuz. Buradaki
bozlamak sözünün Anadolu’da bir halk müziði
türü olan “bozlak” þeklinde yaþadýðýný hepimiz
biliyoruz.
Yüzyýllardýr ayrý coðrafyalarda yaþayan Türk
Kardeþ Kalemler Ocak 2007

80

ulusunun kültür birliðini vurgulayan bir diðer
alan da ortak türkülerimiz ve destanlarýmýzdýr.
“Kaleden kaleye þahin uçurdum
Ah ile vah ile ömür geçirdim.”
Türküsü Azerbaycan, Türkmenistan, Kerkük,
Anadolu ve Kýrým’da hem söz hem de ezgi olarak ayný þekilde söylenmektedir
Bugün Gagauzlar arasýnda çok yaygýn olan
“Oðlanýn evi sarý samandan,
Ýçine girilmez toz dumandan”
Türküsünü Macar Müzikolog Bela Bartok’un
1936 yýlýnda Güney Anadolu’da yaptýðý derlemeler arasýnda da görüyoruz. Hem de Ayný
sözler ve ayný ezgiyle.
Anadolulu ozan Köroðlu’ndan okurken,
“Mert dayanýr namert kaçar,
Daðlar gümbür gümbürlenir.
Þahlar þahý divan açar
Divan gümbür gümbürlenir
Ok atýlýr kalasýndan
Hak saklasýn belasýndan
Köroðlu’nun narasýndan
Her yan gümbür gümbürlenir”
derken Türkmenistan’lý ozan ayný türküyü
“Goçlarým hazýr bolunlar
Daðlar gümmür gümmürlendi
Yetip derbendi alýnglar
Daðlar gümmür gümmürlendi
Ok atýlar galasýndan
Hak saklasýn belasýndan
Goç yiðidin nalasýndan
Daðlar gümmür gümmürlendi
Þerapdan içip gananda
Duþman yüregi yananda
Göroðlu gýrat münende
Yollar gümmür gümmürlendi.”
þeklinde söylemektedir.
Köroðlu, Kerem ile Aslý, Garip Þahsenem gibi
destanlar Doðu Türkistan’dan Balkanlara kadar
ayný dilden seslenir, ayný telden çalýnýr.
Kardeþ Kalemler Ocak 2007

“Bað seyline inip geldim
Ne bað duydu ne baðban
Seyl edip güllerin derdim
Ne bað duydu ne baðban”
Türküsü Hazar ötesi Türkmenlerinde ve Özbeklerde Garip Þahsenem destanýnda geçer. Ayný
türkü Azerbaycan’da
“Seher seher seyre vardým
Ne bað bildi ne de baðban”
Þeklinde; Anadolu’da ise
Seherde bir baða girdim
Ne bað duydu ne baðbancý”
Diyerek okunmaktadýr.
Özbekistan’da ve Türkmenistan’da söylenen
“Bilezik” Türküsü:
Say boyida turgan yigit
Kaþ-u közini süzgen yigit
Bilerziðimni algan yigit
Algan bolsang ber ekecan bilerzigimni
Say boyida turganým yok
Kaþ-u közimni süzgenim yok
Bilerziginni alganým yok
Alganler bersun ükecan bilerziginni
Ayný türkü Anadolu’da Arzu-Kamber destanýnda geçer.
Helkemi suya daldýrdým
Doldu diye kaldýrdým
Ýki gözüm hey Kamber
Bileziðimi ben aldýrdým
Arzum ben suya gelmedim
Elimi yüzümü yumadým
Ýki gözüm kör olsun
Bileziðini ben almadým
Bu türkünün Azerbaycan’da da bir varyantý olduðunu biliyoruz.
Destanlarý, çalgýlarý, ezgileri ile ortak müzik kültürü tüm dünya Türklerindeki birlik duygusunu
koruyacak ve diri tutacak en önemli baðlardan
biri olarak görülmelidir.
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Bir Kültür Köprüsü/Tursunay Sakim
DOÇ. DR. ABDULVAHAP KARA
Eðer Türk Dünyasý edebiyatlarý arasý aktarmalar
için bir edebiyat ödülü tayin edilmiþ olsaydý,
tartýþmasýz bir þekilde Tursunay Sakim alýrdý.
Çünkü, onun Türk yazar ve bilim adamlarýnýn
eserlerinin Uygurlar arasýnda tanýtýlmasýnda
çok büyük emekleri vardýr. Belki de Türkiye
Türkçesi edebî ve ilmî eserlerin tanýtýmý, Türkiye dýþýndaki bir Türk halký arasýnda en çok
onun tanýttýðýný söyleyebiliriz. Bugün Uygurlar,
Reþat Nuri Güntekin, Necati Cumalý, Reþit Rahmeti Arat, Bahettin Ögel, Reþat Genç, Aziz Nesin, Yaþar Kemal, Kerime Nadir ve Sabahattin
Ali’nin kitaplarýný Uygurca okuyabiliyorlarsa,
bunu Tursunay Sakim’a borçludurlar. Bu edebiyat ve kültür aþýðý mümtaz insan, ne yazýk ki,
2006 Eylül ayýnýn ilk haftasýnda 68 yaþýnda vefat etmiþ bulunmaktadýr. Saðlýðýnda kendisi ve
eserleri Türkiye’de pek bilinmeyen bu kültür

kadýnýn ölümünden sonra Türk Kültür Dünyasý’nda hak ettiði yeri alacaðýna inanýyoruz.
Urumçi’de yayýnlanan Dil ve Tercüme Dergisi’nin bu yýlki ilk sayýsýnda, Türkolog, radyo gazetecisi, çevirmen ve yazar Tursunay Sakim ve
çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren geniþ kapsamlý bir makale yayýnlandý. Tahircan Muhammed
tarafýndan kaleme alýnan bu makalede belirtildiði gibi, 24.5.1938’de Urumçi’de orta halli ve
bir ailede dünyaya gelen Tursunay Sakim
1956’da Urumçi II. Kýzlar Pedagoji Enstitüsü’nden üstün baþarýyla mezun oldu. Ayný sene
Pekin’deki Merkezi Halk Radyosu Uygurca yayýnlarý bölümünde çalýþmaya baþladý. 1959’da
Merkezi Halk Radyosu’nun Uygurca Yayýnlarý
Bölümü, Xinjiang Uygur Muhtar Halk Radyosu
ile birleþtirilince muhabir, çevirmen, yazar ve
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spiker gibi radyo görevlileri de Urumçi’ye döndü. Merkezî Halk Radyosu yönetimi radyo çalýþanlarýnýn bilgi ve uzmanlýklarýný arttýrmak için
Tursunay Sakim ve baþka birkaç radyo görevlisini Pekin Radyo Enstitüsü Yabancý Diller Fakültesi Türk Dili Bölümü’nde tahsil görmesine imkan saðladý.

sýnýn en uzak kösesindeki Tursunay Haným’ýn tek
baþýna gerçekleþtirdiði çalýþmalarý gerçekleþtirememiþtir.

Tursunay, Pekin’deki bu eðitimi sýrasýnda, radyodan kopmadý. Boþ vakitlerinde Pekin Radyosu’nun Türkçe yayýnlarýna katkýda bulundu.
Böylece Tursunay okulda teorik olarak öðrendiklerini, radyoda pratiðe dökme imkaný da
buldu. Ayný zamanda radyoya ziyarete gelen
veya geçici görev yapan Türklerle yaptýðý temaslar sonucunda Türkiye ve Türkçe konusundaki bilgisini arttýrma imkaný da sahip oldu.

Tursunay Sakim’in Türkçe romanlardan yaptýðý
çeviriler:

Tursunay Sakim, 1963 sonbaharýnda Pekin
Radyo Enstitüsü Yabancý Diller Bölümü’nü birincilikle bitirdi. Bundan sonra Çin Uluslararasý
Yayýnlar Türkçe Bölümünde tercüman, yazar ve
spiker olarak çalýþmaya baþladý. Tursunay bu
görevini Mayýs 1995’te emekli olana dek sürdürdü. Radyo yayýnlarýnda yaptýðý Türkçe çeviriler, yazdýðý makaleler ve Türkçe haber spikerliði her zaman beðeniyle takip edildi. Babasý
Sagimcan Kazak olmasýna raðmen Uygur annesinin terbiyesinde yetiþen Tursunay eserlerini
Uygurca verdi.
Tursunay Haným, meslek hayatýnýn daha baþlarýnda tercümenin, özellikle edebiyat sahasýndaki tercümenin önemini kavramýþtý. Halklarý birbirine yakýnlaþtýran en önemli aracýn edebiyat
olduðunun bilincine varmýþtý. Bu yüzden boþ
vakitlerini kardeþ ülke Türkiye’nin edebî eserlerini Uygur halkýna tanýtmaya adadý. Türk Edebiyatý’nýn önde gelen eserlerini hiç yorulmaksýzýn
hayatýnýn sonuna kadar tercüme ile meþgul oldu. Onun kaleminden çýkan onlarca eser sayesinde, Uygur Lehçesi Türkçe romanlarýn en çok
aktarýldýðý Türk Lehçesi unvanýný kazandýðýný
ifade edebiliriz. Bu da bize kültürel faaliyetlerde þahýslarýn özverili gayretlerinin devletlerden
bile önde gittiðinin en güzel örneðidir. Burada
þu soruyu da kendi kendimize sorabiliriz, baðýmsýz yedi Türk Cumhuriyet’in hepsinin Kültür
Bakanlýklarý var. Hatta bunlarýn kültürel konularda ortak hareket etmek için oluþturduklarý ve
merkezi Ankara’da bulunan Türksoy teþkilatlarý
var. Ancak, bunlarýn hiç biri bir diðerinin edebi eserlerini ülkesinde tanýtýmýnda, Türk DünyaKardeþ Kalemler Ocak 2007

Bu konuda katiyen mübalaða etmiyoruz. Çünkü, Tursunay Haným gerçekleþtirdiði bu yayýnlarýn çokluðu bunu göstermektedir.

-Reþat Nuri Güntekin’in Çalýkuþu romaný, 1982.
- Reþat Nuri Güntekin’in Hicrik romaný, 2002.
-Yasar Kemal’in Ýnce Memet romaný 4 cilt, 1985,
1986, 1988, 1991.
-Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna
isimli romanýný Cuvlik Hanim adýyla 1996’da
yayýnladý.
-Kerime Nadir, Öðrenci, 1999.
-Kerime Nadir, Uykusuz Geceler, 2000.
-Necati Cumalý, Susuz Yaz, 1998.
-Aziz Nesin, “Ýt Kuyruðu” ve “Ben Nasýl Ölmek
Ýstedim” gibi otuz kadar hikayesini 80-90’li yýllarda çeþitli dergilerde yayýnladý.
Tursunay Haným edebî eserlerden baþka ilmî ve
tarihî çalýþmalarý da Uygurca’ya kazandýrdý.
Bunlardan bazýlarý:
-Reþit Rahmeti Arat’ýn yayýna hazýrladýðý Kutadgu Bilig isimli eseri, tam metin olarak Uygurca’ya aktardý.
-Bahaddin Ögel’in Hun Ýmparatorluðu Tarihi
isimli iki ciltlik eserini tercüme etti. Bu eser henüz basýlmadý. Ancak, basýlmak üzere Xinjiang
Sosyal Bilimler Akademisi’nde beklemektedir.
-Reþat Genç, Karahanlý Devlet Teþkilatý,
1990’da Urumçi’de 7.500 tirajla basýldý.
-Reþat Genç, XI. Asýrdaki Türk Halklarýnýn Sosyal Durumu, Xinjiang Halk Neþriyatý yayýnlarý
arasýnda yakýn gelecekte çýkmasý bekleniyor.
-Þakýr Ülkütaþýr, Büyük Dilci Kaþgarlý Mahmut,
Urumçi, 2000.
-A. Dilacar, Kutadgu Bilig Ýncelemeleri, yakýnda
Xinjiang Halk Neþriyatý yayýnlarý arasýnda basýlmasý bekleniyor.
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Tursunay Sakim, kitaplardan baþka Türkçe film
çevirileri de yaptý. sayýsý 30’u bulan film çevirileri arasýnda “Ýbret”, “Zeynepler Ölmesin”, “Sabilerde Ne Günah”, “Sevdalý Kadýn”, “Akýllý Þaban” gibi filmler bulunmaktadýr. Bunlardan
baþka, Uygurca ve Çince’den de Türkçe’ye çevirileri de vardýr.

-Kaþgar’da 1988 Aðustos’ta düzenlenen Kutadgu Bilig Sempozyumu, “Türkiye’de Kutadgu Bilig Üzerine Çalýþmalar”.

Tursunay Sakim Türkiye’deki çeþitli bilimsel toplantýlara katýlarak bildiriler sundu. Bunlardan
bazýlarýný sayarsak:

Bunlardan baþka Tursunay Sakim’in Türk dili ve
kültürü üzerine bir çok makalesi çeþitli dergilerde yayýnlandý. Onun ölümünden önce yayýnladýðý son makalesi “Azizler Ölmez: Aziz Nesin ile
Sohbet” adýyla Tarým Dergisi’nin 2006 sayýsýnda
yayýnlandý. Yine Tursunay’ýn son kitap çalýþmasý
ise “Bizim Ýsimlerimiz, Uygur Kiþi Adlarý Sözlüðü” adýyla Xinjiang Halk Neþriyatý’na basýlmak
üzere teslim edildi.

-1992’de Doðumunun 250. Yýldönümünde Yunus Emre konulu uluslararasý sempozyuma þeref konuðu olarak katýldý. Kendisine Türkiye
Folklor Kurumu tarafýndan Türk ve Çin halklarý
arasýndaki dostluðun pekiþmesinde oynadýðý
rol için bir þükran plaketi verildi.
-Ýstanbul’da 1982’de düzenlenen VI. Uluslararasý Türkoloji Kongresi’ne “Türk Dilleri Divaný”
ve “Çin’de Kutadgu Bilig Üzerine Araþtýrmalar”
bildirileri ile katýldý.
-Eskiþehir’de 1985’te II. Uluslararasý Folklor
Araþtýrmalarý’na “Uygur Halkýnýn Muhabbet Koþuklarý” ile katýldý. Onu bu bildirisi II. Türk Halk
Edebiyatý Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür
Sanat Ve Turizm Vakfý Yayýnlarý, Eskiþehir 1987,
s. 295-301 yayýnlandý.
-Konya’da 1988’de düzenlenen Uluslararasý
Edebiyat Ýncelemeleri Sempozyumuna “Türk
Boylarýnda ‘Uðurlu Sayýlar’ Ýnancý” ile katýldý.
Onun bu bildirisi I. Milletlerarasý Türk Halk
Edebiyatý ve Folklor Kongresi Bildirileri, Selçuk Üniversitesi Yayýnlarý, Konya 1988’de yayýnlandý.
Tursunay Haným Çin’deki bilimsel sempozyumlara da katýlarak Türk Kültürü üzerine bir çok
bildiri sundu. Bunlardan bazýlarý:
-Pekin’de 1991’de düzenlenen VI. Türkoloji
Kongresi, “Türkçülük ve Pantürkizm”.
-Pekin’de 1993’de düzenlenen VII. Türkoloji
Kongresi, “Türk Dilleri ile Türkçe (Türkiye Türkcesi) Arasýndaki Ýliþkiler”.
-Kaþgar’da 1998 Ekim’de düzenlenen Yusuf Has
Hacip’in Doðumunun 980. Yýldönümü ve Kutadgu Bilig’in 928. Yýldönümü Sempozyumu,
“Kutadgu Bilig’teki Dil ile Ýlgili Ýzahlar”.

-Kaþgar’da 2005 Ekim’de Kaþgarlý Mahmut’un
Doðumunun 1000. Yýlý Sempozyumu, “XI. Yüzyýldaki Uygurlarýn Kýyafet Kültürü”.

Ýlim aþýðý Tursunay Haným hayatý boyunca topladýðý yüzlerce ciltlik deðerli kütüphanesini
2004’te Xinjiang Pedagoji Üniversitesi Filoloji
Bölümü’ne baðýþladý. Böylece kendisinden
sonra kütüphanesinin baþkalarýn da istifadesine
zemin hazýrladý. Bundan dolayý üniversite tarafýndan kendisine bir teþekkür plaketi ve fahri
profesörlük verildi. Tursunay Hanýmýn Türk diline yaptýðý önemli hizmetlerinden biri de Uygur
ve Kazak gençleri arasýnda Türk dili uzmanlarýnýn yetiþmesine gayret etmesidir. 1993 yýlýndan
itibaren Türk dili uzmanlarýnýn yetiþtirmeye
gayret eden Tursunay ölümüne deðin 30 kadar
gencin Türkçe uzmaný olarak eðitti.
Tursunay Sakim’in çalýþmalarý yukarýda görüldüðü gibi saymakla bitecek gibi deðildir. Türk
Dünyasý’nýn diðer ülkelerinde, Türkiye edebiyatý ve kültürü üzerine bu çapta çalýþma yapmýþ
ikinci bir araþtýrmacýya rastlamak zordur. Bu
yüzden yazýmýzýn baþýnda, eðer Türk Dünyasý’nda bir edebiyat ödülü olsaydý, eminiz ki, bunu Tursunay Haným hak edecektir, dedik. Ne
yazýk ki, marifetin iltifata tâbi olduðunu çoðunlukla unutuyoruz ve sanatçý ve kültür adamlarýmýza saðlýðýnda takdir ederek ödül vermeyi ihmal ediyoruz. Ýþte bunlardan biri de Tursunay
Sakim’dir.
Eylül ayýnda vefat eden bu büyük insaný rahmetle anýyor, devlet ve kültür adamlarýmýzýn bu
kültür abidesi hanýmefendinin adýný Türkiye’de
sonsuza dek yaþatacak çalýþmalarý ihmal etmeyeceðine inanýyoruz.
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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Türk Dünyasýnda
Yazar Teþkilatlarý

Azerbaycan Yazarlar Birliði

rarla “Azerbaycan Yazýçýlar
Azerbaycan Yazarlar BirliCemiyeti’nin” geçici idare
ði’nin kurulmasý kararý 13
heyeti kuruldu. Bu heyet taHaziran 1934 yýlýnda “Azerrafýndan, Bakü’de Umum
baycan Yazýçýlar Ýttifaqý” BaAzerbaycan yazýçýlarýnýn” biküde yapýlan I. Azerbaycan
Yazarlar Kurultayýnda alýnrinci (13.01.1928) ve ikinci
mýþtýr. O güne kadar Azerkurultaylarý
(20.10.1929)
baycan yazarlarý ayrý-ayrý
toplantýya çaðrýldý.
edebi birleþmelerin terkibinde faaliyet göstermekteydiler.
Azerbaycan Yazýçýlar BirliBunlarýn en eskisi, 1923 yýyinin qurultaylarý
lýnda Azerbaycan yazarlarýAzerbaycan Yazýçýlar BirliyiAnar - Cengiz Aytmatov - Olca Süleyman
nýn bir teþkilatta birleþmesi
nin ali orqaný Qurultaydýr.
zarureti meydana çýkmasýyla, bir gurup yazar Nizamnameye göre qurultay dörd ilden bir çatarafýndan kurulan “ Ýldýrým- Türk Edip ve Þairler ðýrýlýr. Azerbaycan Yazýçýlar Birliyi fealiyyet gösÝttifaký Derneði’dir. “Qýzýl qelemler” edebi ce- terdiyi yetmiþ il erzinde 11 qurultay çaðýrýlmýþmiyeti de tahminen bu dönemde þekillenmiþ ve dýr. (1934, 1954,1958, 1965, 1971, 1976, 1981,
kendi etrafýna genç edebiyatçýlarý toplamýþtý. Bu
1986, 1991, 1997, 2004).
cemiyet edebi teþkilat olarak 25 Aralýk 1925’te
Bakü’de kuruldu ve edebi dernekleri etrafýnda
Azerbaycan Yazarlar Birliði’nin baþkanlýklarýný
birleþtirdi. “Qýzýl qelemler” cemiyeti sýk sýk müþavereler, edebi geceler, toplantýlar düzenliyor- • Memmed Kazým Elekberli
du. “Maarif ve Medeniyyet” dergisinde, “Kom- • Seyfulla Þamilov
munist” ve “Genç Ýþçi” gazetelerinde düzenli • Resul Rýza
olarak yayýnlanan edebi materyaller , “Qýzýl Ke- • Süleyman Rehimov
lemler”, “Oktyabr Alovlarý” almanaklarý ve ayrý • Semed Vurgun
ayrý mecmualar edebiyatýn yaygýnlaþmasýnda • Mehdi Hüseyn
hizmet ediyorlardý. 1927 yýlýnýn Haziran ayýna • Mirze Ýbrahimov
gelinirken “Azerbaycan yazýçýlarýnýn birinci • Ýmran Qasýmov
ümumi yýðýncaðýnda” bütün edebi gruplarý, bir • Ýsmayýl Þýxlý ve
teþkilat etrafýnda birleþtirme kararý alýndý. Bu ka- • Anar yapmýþlardýr.

Mehmet Guluzade yazarlar arasýnda...
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Türk Dünyasýnda
Kültür Edebiyat
Dergileri

Afganistan’da
Türkçe
yayýn yapan
ilk ve tek
gazete

Bilgi / Kazan Utlarý
Bilgi Gazetesi, 14 Ekim 2005 tarihinde bir grup üniversiteli genç ve bazý genç yazar ve düþünürler tarafýndan baþkent Kabil’de yayýnlanmaya baþlandý. Afganistan tarihinde ilk kez tamamý Özbek Türkçesi ile yayýnlanan bir gazete olarak ülke medyasýnda büyük bir yanký yarattý. Farsça ve Peþtunca yayýnlanan gazete, dergi, radyo ve televizyonlarda da Bilgi Gazetesi hakkýnda haberler yayýnlandý. Dolayýsý ile ülkedeki tüm Türkçe konuþan Özbek, Türkmen Kazak gibi Türk soylular, Bilgi Gazetesini aramaya ve Bilgi’ye ilgi göstermeye baþladýlar. Bu sebepten Bilgi Gazetesi, bir yýl içerisinde ülkedeki tüm Türk soylulara ulaþmayý baþardý. Baþlangýçta tirajý bin adet olan Bilgi þimdi beþ bine ulaþtý. Elbette, bu rakam yeterli
deðildir. Ama Afganistan’daki okur - yazar oraný dikkate alýnýrsa ciddi bir rakam sayýlýr. Bu
trajý ile Bilgi Gazetesi, ülke çapýnda en fazla basýlan ve en fazla okuyucusu olan bir gazete
konumundadýr.
Bilgi Gazetesi ne þahýs olarak ne de resmi bir vakýf olarak çýkýyor. Bir grup tarafýndan çýkarýlýyor. Ama bu çalýþmanýn bir vakfa dönüþmesi için çalýþmalar sürüyor. Bilgi Gazetesi þimdilik dört sayfa olarak çýkýyor. Yakýnda sayfa sayýsý artýrýlýrken iki sayfasýný Latin harfleri ile yayýnlama çalýþmalarý da devam ediyor.
Bilgi Gazetesi baþkent Kabil’den çýkýp Afganistan’ýn kuzeyindeki tüm il, ilçe, kasaba ve köylere kadar ulaþarak geniþ bir alana daðýlmaktadýr. Bu nedenle ülkedeki farklý zihniyetlere
özellikle de etnik milliyetçi zihniyete sahip olan kitleler için potansiyel bir tehdit olarak görülmektedir. Dolayýsý ile Bilgi Gazetesinin faaliyetlerini durdurmak isteyen kesimler doðrudan ve dolaylý olarak çalýþmaktadýrlar. Bilgi Gazetesi üyeleri ise bu kesimlerle rekabet etmektense daha uzlaþmacý bir yolu takip etmektedir. Gelen yýkýcý eleþtirilere de, ülkenin anayasasýnýn ilgili maddeleri ile cevap vermektedir. Bu þekilde bir yýldan beri ülkedeki Türk soylular arasýnda faaliyet göstermektedir.
Þu anda Bilgi yazarlarý, en az ayda bir kez okuyucularý ile buluþma programlarý yapmaktadýr. Bilgiden bir grup daha önceden planlanan bölgelere gidip oradaki halk ile buluþur ve
onlarýn bilgi ile ilgili fikirlerini alarak ve önerilerini dinlemekteler. O fikir ve önerileri deðerlendirerek yeni planlar ve yeni hedefler koyuluyor. Bu nedenle Bilgi Gazetesi Afganistan’da Türk soylular arasýnda özellikle de Özbekler arasýnda yeni bir umut kaynaðý olmuþtur. Bu sebepten Bilgi, halkýn önerileri ile bir gazeteden çýkýp yeni bir sosyal kurum haline
gelmek için çalýþmaktadýr.

Kazan
Utlarý

Tataristan Yazarlar Birliði’nin yayýn organý olarak çýkarýlan Kazan Ultlarý Dergisinin 1001. sayýsý Aþk Þarkýcýsý Þair Radif Gataþ’ýn 65. yaþýna (“Mexebbet cýrçýsý - þaðir Rädif Ðataþqa 65
yäþ) ithaf edilerek yayýnlandý.

dergisi
1001. sayýsý
yayýnlandý

Þiiriyet ve seçme eserler sayfasýnda Muhammet Mirza’nýn rubaileri, Klara Bulatova’nýn yeni þiirleri, Þamsiya Cihangirova’nýn ”Yaralanðan ber qoþ sýman” isimli yazýlarý ile Marat
Amirhanov’un Esir Düþen Müslümanlarýn Ýdil-Ural Lejyonu Hakkýnda (äsir töþkän möselmannarnýñ Ýdel -Ural legioný turýnda) “Ey, Ettiðim Duam Benim” ( Ý, qýlðan doðam minem”
þiiri, ve Zahit Mäxmüdin’in “Çeçen Savaþýnda Paralý Askerler” ( Çeçen suðýþýnda kontrakt
tözep suðýþta qatnaþuçýlar turýndaðý) “Herkesin Kendi Yolu” (Härkemneñ üz yulý ” isimli uzun
romanýnýn ilk kýsýmlarý yer alýyor.
Dergide ayrýca, genç þairler Elmira Calilova ve Lilia Gibadullina’nýn þiirleri de sayfalar arasýnda yer alýyor..

Kazan Utlarý Dergisinin 1001. sayýsý “Manevi Alemde Hayat” isimi altýnda Tataristan Cumhurbaþkaný Mintimer Þaymiev ile Dergini baþyazarý þair Ravil Fayzullin yazýlarý ile baþlýyor.

Kazan Utlarý dergisinin 1001 sayýsýnda meþhur þair Radif Gataullin’in yeni þiirleri de yayýnlanýyor.
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Haber

Türk Dünyasýnýn Büyük Mücadele ve Fikir Adamý
Dr. Baymirza Hayit Vefat Etti

Baðýmsýz Türkistan için ömrünü savaþ ve esaret ceði Sovyet araþtýrmalarýyla, Sovyetler Birliði
altýnda geçiren 89 yaþýndaki büyük Türkistan içindeki Türk halklarýnýn siyasi, tarihi ve dini
Tarihçisi hayat mücadelesini kaybetti. meseleleri üzerine çalýþmaya baþladý.
1917 yýlýnda Özbekistan’ýn Namagan þehrinde Hazýrlamýþ olduðu “Türkistan Milli Hükümetleri”
dünyaya gelen Baymirza Hayit, ömrünü baðým- adlý teziyle Felsefe Doktoru unvanýný kazandý.
sýz Türkistan için mücadeleyle geçirdi. Türkistan coðrafyasýnýn baðýmsýzlýðý için 13
kitap, 15 risale ve 400’ün üzerinde makale
Hukuk eðitimi alarak iþ hayatýna atýlan Baymirza, yayýmladý.
hiçbir zaman ülkesinin esaretini kabul etmeyerek
genç yaþtan itibaren baðýmsýz bir Türkistan’ýn 1950’de Alman Ruth hanýmla evlenen Hayit’in
kurulmasý için çalýþtý. bu evlilikten Ertay ve Mirza adýnda iki oðlu,
Dilber adýnda bir kýzý, ayrýÝkinci Dünya Savaþ’ýnda Almanlarýn Rusya’ya
ca Özbekistan’da
saldýrmasýyla birlikte askere alýndý ve Alman
evlendiði ilk eþinden
Nazilerine esir düþtü. Baymirza esir kaplarýnda
Bekmirza adýnda
diðer Türkistanlý esirler gibi Yahudilerle birlikbir oðlu var.
te kaldý. Almanya, esir aldýklarý on binlerce
Merhumun
Türkistanlý genci Rusya’ya karþý savaþtýrmak
cenazesi 7 Kasým
istediði için 1941 yýlýnda Türkistan birlikleri
Köln’de kýlýnan
oluþturuldu ve Baymirza Hayit Komuta
cenaze namazýnýn
kademesinde göreve getirildi. Ancak
ardýndan Köln’de
Yüzbaþý Baymirza, Ruslara karþý vataný
topraða verildi.
için savaþýrken Almanya’nýn Ýkinci
Dünya Savaþýný kaybetmesiyle Amerikalýlarýn
eline düþtü.
Ruslarýn ölüm listesinde bulunan
Baymirza, Almanlarýn verdiði “Bizim
için savaþmak zorunda
kalmýþlardýr” yazýlý belgesiyle
tekrar ölümden döndü.
Almanya’ya yerleþen ve üniversite eðitimine baþlayan
Baymirza,1947’de Münster/
Westfalen Üniversitesinin
Felsefe Fakültesine
girerek, bundan
böyle hayatýný vakfede-
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Haber

Doðum Günü “Þiir Bayramý” Olan Þair Anýldý

Türk Dünyasýnýn önemli þairlerinden Tatar Abdullah
Tukay, doðumunun 120. yýlý kutlamalarý 2 Haziran
2006 tarihlerinde Cemal Reþit Rey Kültür Merkezi fuayesinde düzenlenen Abdullah Tukay Sergisi ile açýldý. Ünlü Tatar Þairi Abdullah Tukay, doðumunun 120.
yýlýnda, Cemal Reþit Rey (CRR) Konser Salonu`nda
düzenlenen etkinlikle anýldý. Anma törenindeki konuþmasýna, Tatar halkýnýn büyük þairi Tukay`ýn ``Þair
ömrü boyunca kaygýlanýr, acý çeker. Dalgalanmadan
durulmaz engin deniz`` dizeleriyle baþlayan Kültür
ve Turizm Bakaný Atilla Koç, ünlü þairin, 27 yýl gibi çok
kýsa süren yaþam dilimine çok þeyler sýðdýrdýðýný söyledi. Tukay`ýn, 19. yüzyýlýn sonlarýnda baþlayan
istiklâl hareketine aktif olarak katýldýðýný ve
milli hareket kavramýnýn ön saflarýnda yer
aldýðýný dile getirdi.
Türk Kültür ve Sanatlarý Ortak Yönetimi
(TÜRKSOY) tarafýndan düzenlenen
toplantýda Özerk Tataristan Cumhuriyeti
Baþbakan Yardýmcýsý ve Kültür Bakaný Zila Valiyeva da etkinliðin gerçekleþmesine
katkýda bulunanlara teþekkür etti. Bu tür
faaliyetlerin, her iki ülkenin halklarý arasýndaki kültürel iliþkiye ve yakýnlaþmaya katkýda bulunacaðýný dile getiren Valiyeva,
ülkesinde Tukay için düzenlenen 120. doðum günü
kutlamalarýna, Rusya
Federasyonu Devlet
Baþkaný Vladimir Putin’in de mesaj gönderdiðini söyledi. Putin’in mesajýnda, “Tukay, edebiyat ve cemiyet hayatýna son derece
önem verenlerin adýyla anýlmalýdýr”
dediðini ifade eden Valiyeva, Tatar halkýnýn büyük þairi olan Tukay’ýn Türkiye ye gelmeyi hep hayal ettiðini,
ancak ömrünün buna yetmediðini kaydetti. Tukay’ýn
buna raðmen Ziya Paþa, Tevfik Fikret, Namýk Kemal
gibi Türk þair ve yazarlarýn eserlerini okuma ve onlardan istifade etme imkaný bulduðunu anlatan Valiyeva,
Tukay ýn kýsa ömründe Türkiye deki edebi hayata her
zaman ilgi duyduðunu sözlerine ekledi.

lu, Ali Akbaþ ve Hüseyin Albayrak’tan oluþan AYB
heyeti, Tataristan Yazarlar Birliði Baþkaný Muhammet Mirza’nýn da içinde bulunduðu Tatar
Heyeti onuruna bir öðle yemeði düzenledi.
Yemeðe, Bütün Dünya Tatar Kongresi Reisi Rinat
Zakirov, Tataristan Yazarlar Birliði Baþkaný Ýlfaq Ýbrahimov, Kazan Utlarý dergisi baþyazarý Ravil Fayzullin, Tataristan Kitap Neþriatý Müdürü Damir Þakirov, Besteci Almaz Monasýpov, Tataristan Türkiye Temsilcisi Radik Gimaddinov’un da bulunduðu geniþ bir yazar ve sanatçý grubu katýldý.
Bu arada, CRR fuayesinde Tatar ressamlarýn Abdullah Tukay`ý anlatan 30 eserinden oluþan resim sergisi de Koç
ve Valiyeva tarafýndan açýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda Rusya Büyükelçisi Petr Stegny de uzun bir konuþma yaptý.
Anma etkinlikleri kapsamýnda Tataristan Devlet Senfoni Orkestrasý
mini bir konser verirken, Tataristan
Devlet Folklor Grubu da Tatar milli
oyunlarýndan gösteriler sundu.
Toplantýnýn ikinci gününde Tataristan’dan
gelen heyet Yusuf Akçura, Ayaz Ýshaki ve
Sadri Maksudi Arsal’ýn kabirlerini ziyaret etti

Abdullah Tukay 1886
-1913 yýllarý arasýnda
yaþayan Türk Dünyasý`nýn önemli þairlerinden. Abdullah Tukay, Tatar
Edebiyatýnýn en büyük temsilcilerinden biri kabul
ediliyor. Kýsa süren ömrüne raðmen yüzlerce þiir,
birçok makale ve öykü býrakan Tukay`ýn tanýnmýþ
eserleri arasýnda, Tataristan`ýn milli marþý olarak
kabul edilen ``Ana Dili``, ``Hürriyet Hakkýnda``, ``Övünüþ`` ve ``Tatar Kuþu Öter`` yer alýyor. Türkiye`de þairin anýsýna 1960 yýlýnda kurulan Tukay Eðitim ve Kültür Merkezi ve Tukay
Tukay’ý anma toplantýlarýna Avrasya Yazarlar Birli- Gençlik Kulübü`nün radyosu haftada 3 gün yaði’nden de bir heyet katýldý. Yakup Deliömeroð- yýn yapmaktadýr.
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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Hazar’da Þiire Tutulmak yada

Göl müdür þiiri kendine çeken yoksa þiiri seven
halk mýdýr gölünün adýný Hazar koyan; bilinmez.
Ama bildiðimiz bir þey var ki; nerede Hazar varsa orada þiir var.
Her ne kadar hüznünü içine gömmüþ olsa da bilen bilir, aþký tanýyanlarýn, aþký yaþayanlarýn þehridir, kýsacasý aþýklar þehridir Elazýð. Hem de ne
aþklar, sarayýn aþklarý.
Belki de bu büyük aþklarýn olgunlaþtýrdýðý gönüllerden olsa gerek, bir baþka olur burada musikimiz, kültürümüz ve elbete þiirimiz.
Harput’un havasý düþtü mü gönüllere bir baþka
karýþýr cümbüþün, udun, kanunun, sazýn sesleri birbirine. Ezeli
aþklardan ebedi
aþklara nameler
taþýrcasýna.
Hâlâ, Leyla ile
Mecnun bu diyarda çýrpýnýr
kavuþmak için
birbirine. Baþka
diyarlarda artýk
pek fazla þansýnýz yoktur, Fuzulî’den gazel
okuyan Bir Nazmi Dayýya rastlamak için. Hele
evlerini yan yana
kurup birbirlerini Fuzulî Divanýndan gazellerle selamlayan
gazelhanlarý
bulmaya hiç mi
hiç þansýnýz yoktur. Ve en müthiþ
olaný da odur ki,
Leyla ile Mecnu-
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nun aþkýndan anlayan, Fuzulî’nin gazellerinden
zevk alan bir liseli gençliði, boþuna aramayýn,
Elazýð’dan baþka hiçbir yerde bulamazsýnýz.
Nice aydýnýmýzýn, milli kültür diye büyük þehir salonlarýnda izaha çalýþýp anlattýklarýný kendi içinde
yaþayan ve yaþatan bu aziz diyar, kendini cilalý
imajlarýn rüzgarýna teslim etmeyen bu aziz el;
adýna, þehrine ve bu þehrin insanýna yakýþan bir
kültür faaliyetini yýllardýr sürdürüyor. Bu aziz eli,
Tanrýnýn mükafat gerdanlýðý gibi süsleyen Hazar
Gölünün adýyla düzenlenen, Hazar Þiir Akþamlarýna ev sahipliði yapýyor. Böylelikle, ülkemizde
düzenlenen en uzun ömürlü þiir þöleninin mekaný oluyor Elazýð.
Þiir ve þölen denince Struga gelir akla, artýk bilenler için bir de
Hazar.
Her sonbahar valisiyle, belediye
baþkanýyla, rektörüyle, kaymakamýyla, sivil toplum
önderleriyle ve
genç-ihtiyar, çoluk- çocuk bütün
halkýyla þiiri ve
þairleri bu aziz diyara davet ediyorlar.
Burada þiirin kadri var.
Bu diyarda þairin
hatýrý var.
Çünkü bu þehirde
þiirden, kültürden
anlayan bir idare,
sanatla kanatlanan bir halk ve
galiba en doðru-
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14. Hazar Þiir Akþamlarý
su þiiri bilen bir toprak ve þiire susamýþ bir su var.
Hazar çaðrýsý, Türkiye sýnýrlarýný da çoktan aþmýþ.
Yýllardýr, Baykal’dan Balkanlara, þiir dili Türkçe’nin bütün renkleriyle, bütün lehçeleriyle söz
kanatlandýran dil ustalarýna ulaþýyor ve Türk Dünyasýnýn dört bir yanýndan þairler, Hazar’ýn susuzluðunu kandýrmak için Elazýð’da buluþuyor. Azerbaycan’dan Ramiz Rövþen, Kazakistan’dan
Þeryazgan Eleukenov, Esengali Rauþanov, Daðistandan Bedretdin Magomedov, Kýrgýzistan’dan
Seyitmammed Hýdýrov Türkmenistan’dan Nurlan
Orazalin, Kýrýmdan Seyran Süleyman, Kosovadan
Zeynel Beksaç Kýbrýsdan Harid Fedai bu çaðrýya
koþup gelenlerdendi.
Gelenler, bir geçit töreniyle Elazýðlýlarý selamladýlar. Þehrin en geniþ caddesinde Sayýn Vali Muammer Muþmal önderliðinde Elazýð idarecileri
birlikte yürüyen þairlere alkýþlarýyla “hoþ geldin”
diyen Elazýð halkýnýn davranýþlarý, bu þehrin nasýl bir þehir, bu þölenin nasýl bir þölen olduðunu
da ilk katýlanlara özetler gibiydi.
Uluslararasý Hazar Þiir Akþamlarý, bu yýl, þiirimizin yaþayan zümrüt burçlarý “Þiirin Beyaz Kartalý
Bahettin Karakoç’u, “Bozkýrýn Sesiz Çýðlýðý Ali Akbaþ’ý” ve “70. yaþýnda Bekir Sýtký Erdoðan’ý”, “Doðumunun 7o. Yýlýnda Yavuz Bülent Bakiler’i” Elazýð’lýlarla buluþturdu. Bu büyük þairlerimizin þiirleri, sanat ve edebiyat anlayýþlarý düzenlenen
oturumlarla þiir severler Elazýð halkýna anlatýldý.
Ayrý ayrý salonlarda gerçekleþtirilen “Altay’daki
Yüreðim Maðcan Cumabay”, “Azerbaycan, Kosova ve Kerkük’te Bugünkü Türk Þiiri”, “Kýbrýs, Kýrým ve Tataristan’da Bugünkü Türk Þiiri”, “Türkmenistan, Özbekistan, Kýrgýzistan ve Daðýstan’da
Bugünkü Türk Þiiri” konulu oturumlarda þairler
görüþlerini sunarken dinleyiciler Türkçenin þiir
ufuklarýnda bir gezinti yapýyorlardý.
Gönül ipeðinden dokunmuþ bir yumuþaklýkla þairleri ve tüm katýlanlarý sarýp sarmalayan organizasyonun vuslat gecesi, Elazýð’ýn gerdanlýðý Hazar kenarýndaydý. O akþam þairler Hazar’a, Hazar

þiire kavuþtu. Mehtabýn aydýnlattýðý sularýn kenarýnda hazýrlanan sahnenin
önü,
Ela zýð lý lar ca
daha
gün batmadan doldurulmuþtu.
Bu yýl Hazar’da, büyük Kazak Þairi Maðcan Cumabay’ýn, Asya bozkýrlarýndan yaklaþýk bir asýr önce yükselen sevgi dolu, hasret dolu “Uzaktaki Kardeþim!” sesleniþine bir cevap da vardý. Elazýðlýlar,
Hazar Þiir Akþamlarýný, bu yýl Magcan Cumabay
anýsýna düzenlendiler ve eminim Magcan gibi Ýstanbul’un iþgaliyle aðlayan ve onun þahsýnda Özbek þair Çolpan gibi Sakarya Zaferi’nin müjdesini
duyunca “Ey Sakarya erleri, durman ileri” diyerek
seslenen nice Türkistanlý, Azerbaycanlý þairin ruhunu þâd ettiler. Taa Orta Asya’dan Anadolu’ya
duyulur mu bu ses diyenlere, yüz yýl sonra da olsa
duyulacaðýný, o gönülden gelen samimi sesleniþlerin daha binlerce yýl “uzaktaki kardeþlerinin” kulaklarýnda çýnlayacaðýný gösterdiler.
Ve bu sesi duyduklarýnýn ve duyacaklarýnýn niþanýný, Valileri baþkanlýðýnda bir heyetle, Kazakistan’ýn baþkenti Astana’da, Kazakistan Cumhurbaþkaný Nursultan Nazarbayev’e sunduklarý hediyelerle de bildirdiler. Kazakistan’ýn “Tengri vergen nasibi” Nursultan Nazarbayev ise týpký Hazar’ýn Magcan’ý baðrýna basmasý gibi “uzaktan
gelen kardeþlerini” bizzat kabul edip onlara gösterdiði ilgi ve iltifatlarla, aradaki mesafelere raðmen bu kardeþliðin ölmezliðini bir kez daha göstermiþ oldu.
Ýþte Hazar bir kez daha bu yakadan o yakaya
hasretleri, hasretlileri baðlayan sevgi köprüsü,
þiir köprüsü oldu.
Ýþte Elazýð, bir kez daha yine Elazýð oldu.
Yakup Deliömeroðlu
Kardeþ Kalemler Ocak 2007
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Kosova’dan Türk Dünyasý’na Açýlan Ödül...

Ya da “Dilde, fikirde, iþte birlik!”düþüncesiyle
boyutlanan etkinlik
Merhum Süleyman Brina, Prizrenlilerin deyimiyle Sülo,
1951 sonrasý Kosova ve dolayýsýyla Balkanlarda Türk siyasi, kültür, eðitim dünyasýnýn sembol isimlerinden biri.
Brina, Kosova’da ilk Türk öðretmenlerinden, Tan Gazetesi’nin kurucularýndan ayný zamanda ilk müdürü ve yazý iþleri sorumlusu, Kosova siyasi sahnesinde en üst düzey görevlerde yer almýþ saygýn bir siyasetçi ve Doðru
Yol Derneði’nde yýllarca ister yönetici olarak, her zaman
Türk halkýnýn içinde bulunduðu konumunu kendi konumu olarak sahiplenmiþ, sorunlarýn üstesinden gelinmesi
doðrultusunda karizmatik liderlere has bir özellikle savaþým vermiþ, haklý olarak Türk halký, gerçek ve saðduyudan yana olanlarca da kendisine lider gözüyle bakýlmýþtýr. Ölümü ardýndan Doðru Yol Derneði üyeleri sunmuþ
olduðu büyük ve yürekli katkýlar anýsýna derneðin fahri
baþkan unvaný vermiþ, 1996 yýlýndan itibaren de onun
adýna Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü’nü vermeye
baþlamýþtýr.
On yýl içerisinde kültür sanat eðitim dünyasýndan 39 kiþiye bu ödül takdim edilmiþtir. Bu yýlla birlikte daðýtýlan
ödül sayýsý 43’e çýktý.
Süleyman Brina Ödülü, Kosova, Balkan ve genelde

Türk Dünyasýnda artýk saygýn bir konuma ulaþmýþ bulunuyor.
2006 yýlý, daha doðrusu 11. Uluslararasý Süleyman Brina
Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü 09 Aralýk 2006 Cumartesi Saat 12.00’de Prizren/Kosova Doðru Yol Türk Kültür sanat Derneði Kulübü’nde düzenlenen törende ödül
sahiplerine verildi. Anýmsatýlmasý gerekir ki Zeynel Beksaç
(Baþkan), Ýrfan Þekerci, Prof.Dr. Elçin Ýsgenderzade,
Mehmet Bütüç, Esin Muzbeg, Cemil Luma, Etem Kazaz,
Elsev Brina ve Taner Güçlütürk’ten oluþan seçici kurul, bu
yýlki ödülü Cengiz Aytmatov, Necat Matrancý, Harid Fedai
ve Deniz Dadale’ye verilmesini kararlaþtýrmýþtý.
Törenin baþýnda Seçici Kurul Baþkaný Zeynel Beksaç katýlanlarý selamlayýp, bir dakikalýk saygý duruþuna davet
etti. Beksaç, 11 yýl önce böyle bir ödülün verilmesine
baþlarken, ödülün böylesi saygýn bir konuma varacaðýný hayal bile edemediklerinin altýný çizerek, söz konusu
ödülün Kosova, Makedonya, Balkanlar derken, genelde
Türk Dünyasýna açýlýmý nedeniyle, büyük bir mutluluk
duyduklarýný dile getirdi.
Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneði Baþkaný Ýrfan Þekerci dernek adýna katýlýmcýlarý selamlayýp, bu derneðin
son iki yýllýk çalýþmalarýyla ilgili bilgi verdi.Sunuculuðunu Yunus þimþek ve Gülay Krasniç’in yaptýðý törende
ödül sahiplerinin yaþamöyküleri okundu. CENGÝZ AYTMATOV’la ilgili diðerleri arasýnda þunlar vurgulandý:
“Cengiz Aytmatov, 1928 doðumlu Kýrgýzistan’ýn yaþarken efsane olmuþ , bugün Türk Dünyasý ve genelde
Dünya edebiyatýnýn önde gelen yazarlarýndan biridir.
Aytmatov’un baþarýsýnýn ardýnda, onun, devasa Kýrgýz
kültürünün yazýlý edebiyattaki ilk temsilcilerinden biri olmasýnýn yanýnda, kendi kültüründen, coðrafyasýndan,
insanýndan haberdar olmak yatmaktadýr. Beslendiði
kaynak daha nice Aytmatov’lar çýkaracak gürlüðe sahiptir. Nice eserlere imza atmýþ olan Aytmatov, þöhreti,
Cemile adlý hikayesinin Fransýz þair Louis Aragon tarafýndan tercüme edilmesi ve Avrupa’da yayýmlanmasý ile
yakalar. Aragon, bu hikayeye yazdýðý önsözde Cemile
hikayesi için “dünyanýn en güzel aþk hikayesi” ifadesini
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kullanýr…” Bu yýl ödül alanlar arasýnda yukarda da vurgulamýþ olduðumuz gibi Kýbrýs’tan araþtýrmacý yazar, þair Harid Fedai de vardý. Bununla Süleyman Brina Ödülü ikinci kez Kýbrýs’a verilmiþ oluyor. Daha önce bu ödülün sahibi Ýsmail Bozkurt olmuþtu.
Törende Harid Fedai’nin, özellikle Kýbrýs Türk kültürü
üzerine yaptýðý araþtýrmalarý ve þiirleriyle tanýndýðý,
1985’den bu yana Kýbrýs, Türkiye ve baþka ülkelerde
ulusal ve uluslararasý birçok kongre ve toplantýlara katýlarak bildiriler sunduðu; gerek Kýbrýs, gerekse Türkiye’de araþtýrma- inceleme yazýlarý yayýmladýðý, Kitaplarýnýn çoðunun KKTC. Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý yayýnlarý arasýnda çýktýðý dile getirildi. Ayrýca, onun bir Rumeli ve Balkan aþýðý olarak da bilindiði ve Kosova ve Makedonya’da çok sayýda þair ve yazar dostunun olmasý da
bunu en iyi bir þekilde doðruladýðýna dikkat çekildi..
Törende Kosova ve Balkanlarda Türk Dili üzere eðitim
ve öðretimin öncülerinden, aðýr toplarýndan biri olan
Necat Matrancý da vardý. Hasta olmasýna raðmen ödül
törenine gelmiþti Hocalarýn hocasýydý o. Hak etmiþ olduðu ödülü, kendisinin de kurucular arasýnda yer aldýðý
Doðru Yol Derneði’nde almak için gelmiþti. 86 yaþýnda
eðitimimizin çýnarý Matrancý’nýn törene katýlýmý baþlý baþýna bir onur oldu bizler için. Çünkü o nice yýllar sonra
Kosova topraklarýnda yeniden Türkçe eðitimin resmi
olarak okullarda baþlatýlmasýyla birlikte yüreðini ortaya
koymuþ birkaç kiþiden biriydi. Belki de en önemlisiydi.
Öðretmen ve eðitimde yönetici olarak tam 42 yýl hizmet
veren Matrancý, 1991 yýlýnda Tan Gazetesi’nde kendisiyle yürütülen röportajda diðerleri arasýnda þunlarý vurgulamýþtý:
“…Türk halkýnýn varoluþu uzun bir dönemden sonra tanýnýyordu. Artýk devlet de bizi her türlü saldýrýlardan koruyacaktý. Kaygý duymak için hiçbir neden yoktu. Bunun üzerine bizi büyük bir istek sardý. Okullarýmýzýn açýlmasý biz
Türkler için hayati önemi arz ediyordu...” Necat Matrancý’ya ödülünü merhum Süleyman Brina’nýn eþi Meserret
Brina verdi. Matrancý, bir tek teþekkür etti. Ve aðzýndan
baþka tek bir söz çýkmadý. Bakýþlarýný bile katýlýmcýlardan
sakýnýyordu sanki. Oðlu bir gün önce :”Ne olur babamý
konuþturmayýn, “ demiþti telefon konuþmasýnda. Nice kuþaklar, nesiller yetiþtirmiþ, nice deðerleri topluma kazandýrmýþ Matrancý, “Ben görevimi yaptým, zor þartlarda da
olsa Türkçe’nin nöbetine durdum, varýn siz bu bayraðý yarýnlara taþýyýn!” der gibiydi bakýþlarýyla. Bu dev yüreðe, bu

mütevazi öðretmene nice teþekkür etsek azdýr. Kendisine
daha nice yýllar saðlýklý, mutlu yýllar diliyoruz.
Bu yýl genç bir tiyatrocu da bu ödüle layýk görülmüþtü.
Evet, ödüle layýk görülen genç:Deniz Dadale’ydi! Deniz
Dadale, genç bir tiyatro sanatçýmýz. 1977 Prizren doðumlu. Ona,sahnede büyüyen sanatçý da diyebiliriz.
Güçlü bir yetenek. 1978 sonrasý Prizren Türk Tiyatrosunun en belki de en sivrilmiþ adý. Tuttuðunu koparan çok
yönlü bir sanatçý kiþiliði var. Dans ustasý. Yönetmen…Peþ
peþe gelen ödüller…Tek sözle, yaþýna göre daha þimdiden zengin içerikli bir biyografiye sahip. Kosova’da ,
Balkanlarda, Türkiye’de tiyatromuz yüz akýmýz oluyorsa,
profesyonellere taþ çýkartýyorsa, burada Deniz Dadale’nin yadsýnýlmaz büyük katkýsý vardýr. Sunucu Deniz
Dadale’ye ait olan sunulan plaketteki “ Kosova’da Türk tiyatrosunun bir rüzgâr gibi sanatsal deðerinin evrensel
boyutlara ulaþmasýnda sunmuþ olduðunuz görkemli katkýlarýnýz nedeniyle sizleri kutlar, sahnede daha nice baþarýlara imza atmanýzý cani gönülden dileriz,” diye okuduktan sonra , genç sanatçýya plakeyi Doðru Yol Derneði Baþkaný Ýrfan Þekerci verdi. Dadale, teþekkür edip, bu
ödülü tiyatromuz adýna alýyorum, dedi.
Törende Ýskender Muzbeg, hem Matrancý, hem de Harid Fedai hakkýnda görüþlerini dile getirdi.. Merhum Süleyman Brina’nýn yakýn arkadaþlarýndan olan Suphi Pasuli de “Süleyman Brina bir tek Türk halkýnýn deðil, bizlerin de dostu ve deðeriydi” dedi.
Cengiz Aytmatov ve Harid Fedai’ye ödülleri 2007 yýlýnýn
baþýnda uygun bir fýrsatta takdim edilecektir. Ýþte böyle
sýcak bir ortamda; ailesi, arkadaþlarý, Mehmetcikler, TÝKA temsilcisi, öðrencileri ve dostlarý, Türkiyeli konuk öðretim görevlileri, basýn mensuplarý arasýnda 11. Uluslararasý Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet
Ödülü töreni yaþandý.
Zeynel BEKSAÇ
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Mihail Sinelnikov Türkiye’de

Türk lehçelerinden Rusça’ya þiirler tercüme eden
þair Mihail Sinelnikov Avrasya Yazarlar Birliði’nin davetlisi olarak Türkiye’ye geldi.
Türk Dünyasýnýn pek çok
köþesinden þairin þiirlerini
Rusça’ya aktaran Þair Mihail Sinelnikov, 10-15 Ekim
2006 tarihleri arasýnda Avrasya Yazarlar Birliði’nin
misafiri oldu.
Bu yýl Rus okuyucusu ile buluþan Azerbaycan coðrafyasýnda yaþamýþ büyük Türk
þairi Hakanî’nin Divaný’ný
yayýnlayan Sinelnikov, çaðdaþ Azerbaycanlý þairlerden
Hüseyin Cavit, Resul Rýza, Memmet Ýsmail ve Bahtiyar Vahapzade’nin þiirlerini de Rusça’ya tercüme
ederek yayýnlamýþtý. Tatar Milli Marþýnýn yazarý Abdullah Tukay’ýn ve pek çok Kýrgýz þairin þiirlerinide
Rusça’ya çeviren þair, ayrýca Fars þairlerden Rudaki, Ruizi, Hafýz ve Sadi’nin þiirlerini de Rus okuru ile
buluþturdu.
Azerbaycan’ýn önemli þairlerinden ve 18. Mart Üniversitesi öðretim üyesi Doç. Dr. Memmet Ýsmail’in
de katýldýðý programlarda Mihail Sinelnikov, Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ýlk Meclis Mizesi ve deðiþik yerleri ziyaret etti.
Mihail Sinelnikov ile Avrasya Yazarlar Birliði yöneticileri arasýnda yapýlan görüþmelerde Türk edebiyatýnýn Rusya’da yeterince tanýnmadýðý ve bu konuda çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiði konusu aðýrlýk kazandý. Türk Lehçelerinden ve deðiþik Doðu
edebiyatlarýndan pek çok þiirin Rus okuyucusu ile
buluþmasýný saðlayan Mihail Sinelnikov ile Avrasya
Yazarlar Birliði müþterek bir çalýþma ile Türk Þiir
Antolojisinin Rusya’da yayýnlanmasý hususunda
çalýþmalar yapma kararý aldýlar.

Ankara’da yayýnlanmasý
konusunda da anlaþmaya varýldý.
Merak eden okuyucularýmýz için þairin kýsa biyografisini sunmak istiyoruz.
Mihail Sinelnikov, þair, denemeci, ve tercüman.
1946 yýlýnda Leningrad’da
doðdu. Aydýn bir ailenin
çocuðu. Ailesi II. Dünya
Savaþýnda Leningrad kuþatmasýný yaþadý. Çocukluðunun ilk dönemini Kýrgýzistan’da yaþamak zorunda
kaldý. Moskova’da Maksim
Gorki Edebiyat Enstitüsünü
bitirdi. Genç yaþlarda edebiyat çevrelerinde adý
duyulmaya baþlandý. Hali hazýrda 15 þiir kitabý ve
sayýsýz edebiyatla ilgili makaleleri ve edebiyat araþtýrmalarý var. Özellikle çeþitli dinlerin Rus kültür ve
edebiyatýna etkisini araþtýrmakla uðraþtý. Kendisine
kadar araþtýrýlmamýþ Rus edebiyatýnda Ýslam konusunu inceledi.Bu bilimsel araþtýrmalarýnda ötürü
Rus Bilimler Akademisi üyesi seçildi. Uzun zaman
tercüme faaliyetleri ile meþgul oldu. Gerek Batý gerekse Doðu edebiyatlarýnýn çok sayýda þairinden
Rusça’ya þiirler tercüme etti. Bu çalýþmalarýnda
özellikle kendi þiirleri ile 20. yüzyýl Rus þiir antolojisinde yer aldý. Þiirleri Ýngilizce, Almanca, Hintçe,
Kore, Vietnam ve Romen dillerinde yayýnlandý. Bu
arada þiirleri muhtelif Türk lehçelerine ve Türkiye
Türkçesine çevrildi. Pek çok ülkede þiir festivallerine katýldý. En son Kore’de olmak üzere gerek Rusya’da gerekse baþka ülkelerde deðiþik edebiyat
ödülleri aldý.
Ankara’daki temaslardan sonra Ýstanbul’da da tarihi yerleri ziyaret eden Mihail Sinelnikov, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde de “Rus Þiirinde Türklük ve Ýslâm” konulu bir konferans verdi.

Bu arada Rus þiirinde pek çok önemli þairin þiir- Þairle Rus þiir tarihi ile ilgili Kardeþ Kalemler Dergilerinde bulunan Türk ve Ýslam motifli þiirlerin de si için yaptýðýmýz mülakatý gelecek sayýmýzda okuayrý bir antoloji olarak hazýrlanýp Moskova’da ve yucularýmýzla buluþturacaðýz.
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Avrasya Yazarlar Birliði

Birlik; kurulduðu günden itibaren geAvrasya Yazarlar Birliði olarak Antalrek Türkiye gerekse Türk Dünyasý ve
ya’da düzenlenen Türk Dünyasý DostAvrasya coðrafyasýndaki ülkelerin
luk Kardeþlik ve Ýþbirliði Kurultayýna
edebiyat ve aydýn çevrelerinden yokatýlýnmýþtýr.
ðun bir ilgi ile karþýlanmýþtýr. Bu yoTürk tarih ve kültürünün önemli merðun ilgiye paralel olarak Türk Dünyakezlerinden Taþkent-Samarkant-Busýnýn muhtelif bölgelerinden Birliðihara’ya bir gezi düzenlenmiþtir.
mize üyelik ve temsilci olma talepleri
gelmiþ ve bunlardan Azerbaycan’dan
Rus edebiyatýnýn önemli isimlerinden
Resmiye Sabir; Çuvaþistan, Ýlya Ývanov Sahaeli Yuri Vasley, Kazakistan Muhtar Þa- Rusya Bilimler Akademisi üyesi ve Hakanî Divahanov Yönetim Kurulumuzca birliðimizin temsil- nýný Rusça yayýnlamýþ olan Mihail Simernikov
ülkemizde misafir edilmiþtir. Kendisi ile Rus Þiicileri olarak görevlendirilmiþlerdir.
rinde Türk ve Ýslam Motifli Þiirler Antolojisi ve
Birliðin kuruluþ gayelerinden olan Türk Dün- Rusça Türk Þiir Antolojisi kitaplarýnýn hazýrlanyasý edebiyatlarýnýn birbirleri ile iliþkilerinin masý konusunda ön mutabakat saðlanmýþ çalýþartýrýlmasý gayesi ile bir edebiyat dergisi ya- malar devam etmektedir.
yýnlama çalýþmalarýna giriþilmiþ ve Kurucu
Üyemiz Ali Akbaþ’ýn yönetiminde Kardeþ Ede- Avrasya Yazarlar Birliði aþaðýdaki isimlerbiyatlar Dergisi Ocak 2007 tarihi itibari ile ya- den oluþmaktadýr:
yýna hazýrlanmýþtýr.
Yönetim Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Yakup Deliömeroðlu Genel Baþkan
Ali Akbaþ Genel Baþkan Yardýmcýsý
Dr. Lütfü Þahsuvaroðlu Genel Baþkan Yardýmcýsý
Yrd. Doç. Dr. Eriman Topbaþ Genel Sekreter
Þemsettin Kuzeci Gen. Sekr. Yrd.
Arslan Küçükyýldýz Gen. Sekr. Yrd.
Ülkemizde düzenlenen önemli þiir þölenlerin- Hüseyin Albayrak Muhasip
den olan 14. Hazar Þiir Akþamlarýna organizas- Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Özbay
Prof. Dr. Çetin Pekacar
yonuna katýlýnmýþtýr.

Türk Dünyasýnýn önemli þairlerinden Abdullah
Tukay’ýn doðumunun 120. yýlý dolayýsý ile Ýstanbul’da Cemal Reþit Rey Kültür Merkezinde düzenlenen toplantýya katýlýnmýþ ve Tataristan Yazarlar Baþkan ve üyelerine bir yemek verilmiþtir.

Yine dünyanýn en önemli telif fuarlarýndan olan
Frankfurt Kitap Fuarýnda daðýtýlan Türkiye Kültür
Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan kitapçýklarda
destek veren kuruluþlar arasýnda Birliðimizin adý
ve adres bilgileri yer almýþtýr.
Kazakistan Yazarlar Birliði ile kurulan iliþkiler sonunda Kazakistanýn en önemli edebiyat süreli
yayýnlarýndan olan Kazak Edebiyatý Gazetesinde, Birliðimiz tarafýndan belirlenen þair ve þiirlerle “Türkiye Þiiri Özel Sayýsý” yayýnlanmýþtýr.

Denetim Kurulu
Prof. Dr. Orhan Kavuncu
Bekir Sýddýk Soysal
Doç. Dr. Abdulvahap Kara
Yüksek Haysiyet Divaný
Cengiz Daðcý
Muhtar Þahanov
Anar Rýzaev
Ali Rýza Hýyabani
Zeynel Beksaç
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Türk Cumhuriyetleri Millî Marþlarý Bir Arada

bütün “Türk Dünyasý hamasetine” raðmen böyle bir iþin
yapýlmamasýna ise üzülmüþtük.
Ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðü, bu önemli ihtiyaç ve eksikliði görerek Türk Cumhuriyetlerinin Millî
Marþlarýný bir diskte bir araya getirerek yayýnladý.
Türk Müziðinin deðiþik örneklerinin bulunduðu her
biri onbeþer CDden oluþan “Türk Müziði I-II” serisi
içinde Türk Cumhuriyetleri Millî Marþlarý CDsi de
yer alýyor.

Türk Cumhuriyetlerinin bir yada bir kaçý ile birlikte bir
toplantýda millî marþlar çalýnmasý ihtiyacý gündeme gelse herkesi soðuk terler basardý. Çünkü ya millî marþ hiç
bulunamaz yada buluna kayýt çoðu zaman çalýnamayacak düzeyde zayýf olurdu. Azerbaycan, Kazakistan, Kýrgýzistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ýn baðýmsýzlýklarýnýn üzerinden on beþ yýlý aþkýn bir süre geçmiþ olmasýna raðmen, bir ikili yada çoklu toplantýda milli marþlarýmýzý birlikte dinleme gururunu ve mutluluðunu yaþayamazdýk. Yýllar önce Türk Cumhuriyetleri millî marþlarýnýn
söz ve notalarýnýn Kazakistan Damu Enstitüsü tarafýndan
yayýnlanmýþ kitapçýðý elimize geldiðinde Kazakistan’a
karþý taktir ve gýpta duygularýmýz kabarmýþ Türkiye’deki

CDde sözleri Ahmet Cevat (1892-1937) bestesi Üzeyir
Hacýbeyov’a (1885-1948) ait Azerbaycan Millî Marþý,
sözleri Cumhurbaþkaný Nursultan Nazarbayev ile ünlü
Kazak söz yazarý Jumeken Najimedinov tarafýndan birlikte hazýrlanan ve bestesi ünlü besteci Þamsi Kaldayakov’a ait olan Kazakistan Milli Marþý, sözleri J. Sýdýkov
ile M. Kuluev tarafýndan yazýlan bestesi N. Davlesov ile
K. Moldabasanov’a ait olan Kýrgýzistan Milli Marþý, sözleri ünlü þair Abdulla Aripov bestesi Muta Burkhanov’a ait
olan Özbekistan Milli Marþý, söz ve müziði anonim olan
Türkmenistan Milli Marþý ve sözleri Mehmet Akif Ersoy’a
ve bestesi Osman Zeki Üngör’e ait olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Marþý birlikte yer alýyor.
Türk Müziði serisinde icra kalitesi yüksek ve sanatsal deðeri büyük eserleri toplumla buluþturan Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüðümüzü bu güzel çalýþmalarý için tebrik
ediyor, Türk Cumhuriyetleri Millî Marþlarý CDsi içinse
özellikle teþekkürlerimizi sunuyoruz.

Millî Kahraman Mustafa Çokay
Paris’te Anýldý

Çokay’ýn anýsýna yapýlan törenden bir görüntü.
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Türkistan millî kurtuluþ hareketinin lideri (1890-1941)
Mustafa ÇOKAY, 1921-1941 yýllarýnda Paris banliyölerinden Nogent-sur-marne’de yaþadýðý evin
önünde, 25 Aralýk 2006 günü, A.K.F.T Yönetim kurulu, Kazakistan Cumhuriyetinin Fransa’daki elçiliðinden temsilcilerle, A.K.F.T ( ASSOCIATION DE CULTURE ET D’ENTRAIDE KAZAK-FRANCE-TURQUIE)
folklor gurubu ve diðer A.K.F.T üyelerinden oluþan bir
gurup anýta çiçek býrakarak yapýlan konuþmalarla
anýldý.

AVRASYA YAZARLAR BÝRLÝÐÝ YAYIN ORGANI
Ýzmir 2 Cd. 55/18 Kýzýlay-Ankara Tel: +90 312.418 31 07 Faks: +90 312.418 92 32

ABONELÝK FORMU
1 YILLIK ABONELÝK BEDELÝ 60 YTL.

ABONE BÝLGÝLERÝ
Ad Soyad
................................................................................................
Dergi Teslim Adresi
Ev
Ýþ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Posta Kodu
.................................. Semt/Ýlçe.............................................
Ýl
..................................
Telefon
Ev............................................ Ýþ............................................
GSM
............................................... Fax.........................................
E-posta
................................................................................................
Cinsiyet
Kadýn
Erkek
Öðrenim Durumu
Ýlköðrenim
Ortaöðretim
Üniversite
Lisansüstü
Mesleði
................................................................................................
Doðum Tarihi
................................................................................................
Medeni Durumu
Evli
Bekar
Varsa Çocuk Sayýsý
................................................................................................

ÖDEME ÞEKLÝ
Havale/Eft Gönderiyorum
Aboneliðinizi havale yolu ile baþlatmak istiyorsanýz, abonelik ücretini; Türkiye Ýþ Bankasý Tandoðan Þubesi 4543-4219-0621829 no’lu hesaba yatýrdýktan sonra dekontunuzu
abonelik formuyla birlikte +90 312.434 52 53 numaraya fakslayabilirsiniz.
Kredi Kartýmdan Çekin
Visa
Master Card
Tek Çekim
2 Taksit
Aboneliðinizi Kredi Kartý ile baþlatmak istiyorsanýz, Abonelik Formunu Kredi Kartý
bilgilerini doluruduktan sonra +90 312.434 52 53 numaraya fakslayabilirsiniz.
Kredi Kartý Sahibinin Adý Soyadý
..............................................................................
Kredi Kartý No
..............................................................................
Son Kullanma Tarihi
Ay......................Yýl.......................
CVV(Güvenlik No)
..............Kredi kartýnýn arkasýndaki son 3 rakam
Kredi Kartý Hangi Bankaya Ait
..............................................................................
Ýmza
..............................................................................
Otomatik Yenileme
Abonelik bitiminde otomatik olarak yenileme istiyorsanýz bu kutuyu iþaretleyin.

FATURA
Adýma Düzenleyin

Firma Adýna Düzenleyin

Firma Ünvaný
....................................................................................................
Fatura Teslim Adresi
....................................................................................................
........................................................................................................................................
Semt/Ýlçe
......................................... Ýl......................................................
Posta Kodu
....................................................................................................
Vergi No
....................................................................................................

Telefonla Abone Olun +90 312.434 52 50
(Rusça Görüþmeler için: +90 312.418 31 07)
Yurtiçi yýllýk abone bedeli 60 YTL, kurum ve kuruluþlar için 120 YTL,Türk Cumhuriyetleri için 90 YTL, Türk
Cumhuriyetleri kurum ve kuruluþlarý için 150 YTL, Avrupa için 130 Avro ve ABD için 200 $’dýr. Dergilerimiz
her ay hafta içi mesai saatlerinde, imza karþýlýðýnda teslim edilecektir. Adrese imzalý teslim kampanyamýzdaki
çok az sayýda gönderi PTT aracýlýðýyla yapýlmaktadýr. Dergilerin daha erken ulaþtýrýlabilmesi için,
eðer çalýþýyorsanýz iþ adresinizi tercih ediniz.

Abone-Daðýtým: AKTÜELYA Basým Yayýn ve Reklam Tic. Ltd. Þti.
Meþrutiyet Cd. Meþrutiyet Apt. No: 42/10 Kat: 5 Kýzýlay-Çankaya/ANKARA Tel:+90 312.434 52 50 Faks:+90 312.434 52 53

