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EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ E DERGİSİ

EDİTÖRDEN
MERHABA
Zaman çok çabuk geçiyor. Bir koşturmaca içinde
belki bazı şeylerin farkında
olamıyoruz. Farkında olmak
bazen bir aynaya bakmakla
mümkün oluyor. Ayna deyince hemen aklınıza meşhur masaldaki konuşan ayna gelmesin. Ama işin garibi
aynalar da konuşur. Tabii ki
kendi lisanıyla. Bu lisanı anlayanlar onun ne dediğini
çok iyi anlarlar.
Bizim de aynamız geride
bıraktığımız dergiler olsa gerek. Olur mu olmaz mı derken ikinci yıla girdik ve beşinci sayımızdayız. Asında
ikinci yaş günümüzü kutluyoruz.
Geriye dönüp eski sayılarımıza şöyle bir baktığımızda
aslında pek değinilmeyen
konuları işlediğimizi, iddialı
sayılar hazırladığımızı görüyoruz. İçerik ile ilgili yorum
yapmak belki bize düşmez
ama yine de bu konuda çok
fazla tevazu göstermek kendi
eserimize sahip çıkmamak
olacağı için en azından hatırı
sayılır bir içerik sunduğumuzu da belirtmek isterim.
Türk Şiiri Özel sayımızda
şiirle ilgili birçok konuyu
gündeme taşıdık. Farklı bakış açıları ile Türk Şiirini inceledik. Bu konuda kalıplaşmış
fikirlerin
dışında
farklı söylemler geliştirdik.
Yine geçen ki sayımızda
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Hikâye özerine benzer çıkışlar yaptık. Türk Hikâyeciliği
hakkında fikir ve düşüncelerimiz yazdık.
Bu sayımızda da yine
Hikâyecilik konusunda farklı konular ve farklı bakış açıları ile karşınızdayız. İçeriğin
okuyucuyu sıkmaması adına müstakil bir özel sayı yerine bir dosya hüviyeti ile
konuyu ele aldık. Yine makale, şiir, öykü, deneme gibi
yazılarla içeriği zenginleştirdik.
İnanıyoruz ki dergimiz istenilen seviyede okuyucu ile
buluştuğunda farkımız fark
edilecek, basmakalıp düşünmek yerine daha farklı
fikirleri olan yazarlarımız
dergimizde yazı yazmak isteyeceklerdir.
Burada
siz
okurlarımıza, yazarlarımıza
büyük görevler düşüyor.
Öncelikle dergiye karşı bir
aidiyet hissi oluşmalı ve benimsemeliyiz. Bizim dergimiz diyebilmeliyiz.
İkincisi dergimizin gönüllü tanıtım elemanı olmalıyız.
Bu dergi para ile satılan bir
dergi değil. Ulaşması kolay,
okunması kolay bir dergi.
Bu imkânı daha iyi kullanmamız lazım.
Son olarak bu tanıtım
işini hallettikten sonra özellikle yazar arkadaşlarımız
çevrelerinde kalemine, fikrine güvendiği arkadaşlarını
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dergimize davet edebilir. Bir
derginin yazar kadrosu ne
kadar güçlü olursa o dergi
de o nispette kaliteli olur.
Ancak bu konuda bizim ilk
sayılarımızda
belirttiğimiz
bir yayın politikamız var.
Milli ve manevi değerlerimize
saygınlık, milli birlik ve bütünlüğümüz olmazsa olmaz
şartımız. Bunun dışında malumu tekrardan ziyade daha
özgün fikirlerin üretilmesine
de önem veriyoruz.
Edebiyat, bir milleti millet
yapan en önemli kültürel
enstrümandır. Bir medeniyet hareketinin en önemli
dinamiğidir. Edebiyatın sevdirilmesi de edebiyatçının en
önemli görevidir. Edebiyat,
sadece ununu elemiş, eleğini
asmış tekaütlerin kendilerini
oyaladığı bir alan değildir.
Edebiyat ülkenin ilerlemesini, milletin refahını, her türlü iç ve dış tehdide karşı
uyanık olmak gerektiğini
dertlenen insanların söz ve
fikir ürettiği bir alandır.
Edebiyatı gençlere sevdirmek, onların ilgisini çekmek
en önemli bir iştir. Bu yüzden
genç
yazarlarımızın
eserlerini yayınlamak, onlara yön vermek de dergimizin
asli hedeflerindendir.
Son olarak Afrin’de Zeytin
Dalı Harekâtına katılan askerlerimize Allah’tan nusret
ve zafer diliyoruz.
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BAYRAK, VATAN VE KIZILELMA
Musa SERİN
“Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.” (M. Cemal Kuntay)
Ne güzel söylemiş şair;
“Bayrakları bayrak yapan,
üstündeki kandır” diye. Bayrağın bayrak olabilmesi için
ona kanını verebilecek yiğitlerin olması gerekir. Bayrağa
kanını veren yiğit, bayrağa
kanını verirken öleceğini hiç
düşünmez, düşünmemiştir

de. Kurşunlara hedef olmuş,
bu hedefin sonucunda; “ya
şehitliktir, ya da gazilik”.
Bayrağa kanını veren yiğit
için “şehitlik” birinci hedef
ama şehit olmazsam bari
“gazi” olmayı düşlemiştir.
Yiğit bayrağı eline aldığı zaman, bayrak nereye dikil-

mek isteniyorsa orayı hedefler ve oraya dikmek için de
her şeyi göze alarak ilerler.
Bayrağın dikileceği yer mi,
onun içinde önce Bayrak Şairi Arif Nihat ASYA’yı dinleyelim:

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği,
Şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum,
Senin destanını yazacağım.
Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.
Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün
Gölgene sığındık.
Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini,
Savaşın kartalı
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin altında öleceğim.
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yeryüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!
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Şimdi anladınız mı bayrağın dikilmek istediği yeri.
Bayrağın dikilmek istediği
yer KIZILELMA’dır, bayrak
nereye dikilmek istiyorsa
KIZILELMA orasıdır. KIZILELMA bayrağın nereye dikileceğini gösteren hedeftir
ama bayrak hedefe dikildikten sonra hemen yeni hedefler beliriverir ve bayrak “beni
oraya dikiverin” der gibi nazlı nazlı dalgalanır gökyüzünde. Dalgalanışı belki de KIZILELMAYA işarettir.
Bakınız Ertaş YURTYAPAN ne diyor KIZILELMA
için:
"Kızılelma Türk Milletinin
ulaşmayı amaçladığı son
hedeftir.
1071
Kızılelma

Anadolu idi. 1453 te İstanbul
1526 da Mohaç 1514
Çaldıran 1921 de Sakarya
1974 de Kıbrıs Şimdi de Afrin. Biz Türkler Kızılelma’yı
gerçekleştirdiğimizde hemen
önümüze hedef olarak bir
yenisini koyarız. Kızılelma
dinamik bir Türklük ülküsü,
Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresinin temelidir. Osmanlı
Devleti'nde Ordu savaşa giderken yeniçerilere sorarlar,
sefer nereye diye Yeniçeri
cevap verir Kızılelma’ya diye
Kızılelma neresi diye sorarlar
O da ben bilmeme padişahım bilir der.
Aynen Afrın’e doğru tankla giden askerimiz gibi. Bu

sözler derin manalar taşır.
Ketum olmak büyük amaçların vakitsiz açıklanmaması, komutana bağlılık hedefe
inanmışlık gibi.
Türklük dediğimizde bunu kastediyoruz.”
Ne güzel demiş şair “Toprak eğer uğrunda ölen varsa
vatandır” diye. Vatanın vatan olabilmesi için “uğrunda
ölümü göze alabilecek canların, yiğitlerin, Alplerin, Alperenlerin velhasıl Bozkurtların
olması
gerekiyor.
“1071Kızılelma Anadolu idi”
diyor Ertaş YURTYAPAN. Diyor da Türk şiirinin destan
şairi rahmetli Niyazi Yıldırım
GENÇOSMANOĞLU
“MALAZGİRT MARŞI şiirinde
bunu ne güzel belirtiyor:

MALAZGİRT MARŞI
Aylardan Ağustos, günlerden Cuma

Bu seste birleşir bütün yürekler...

Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a

Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!..

Bozkurtlar ordusu geçti hücuma
Nağramızdır bu gün gök gürültüsü,
Yeni bir şevk ile gürledi gökler

Kanımızdır bugün yerin örtüsü

Ya Allah... Bismillah... Allahuekber

Gazi atlarımın nal parıltısı

Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu

Kılıçlarımızdır çakan şimşekler...

Ardında Oğuz'un ellibin tuğu

Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!..

Andırır Altay'dan kopan bir çığı
Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,
Budur, Peygamberin övdüğü Türkler...

Anadolu başlar, vatan olmaya...

Ya Allah... Bismillah... Allahuekber

Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!!

Türk, Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi

En güzel marşını vurmadan mehter

Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi

Ya Allah... Bismillah... Allahuekber”

Bu ses insanlığa Hakk'ın müjdesi

YIL: 2

SAYI: 5

OCAK-ŞUBAT-MART 2018

3

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ E DERGİSİ

Mehteran mehtere vurup
kanımızı kaynatırken, ay
yıldızlı bayrak göklerde dalgalanırken savaşa giden yiğit
elbette hedef “KIZILELMA”
diyecektir.
“KIZILELMA”
derken sanki düğüne gidiyor
gibi bir hal olacaktır deyişinde hem de ölüme meydan
okur gibi. Bakınız Atsız ata
ne diyor:
“Hayat savaştır. Ölümden
korkanlar yaşamasın. Bayraklar, nasıl kanlandıkça
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bayrak oluyorsa, toprak nasıl kanla sulandıkça vatan
haline geliyorsa, toplumlar
da ölmesini bildikleri nispette millettirler.”
Demek ki bizim millet
olarak özelliğimiz bu, ölmesini de biliriz, sevmesini de.
Ölmesini bilmenin bir zamanı vardır da, sevmesini
bilmenin zamanı yok. Sevda
her zaman yüklenmiştir,
sevda bölünmez ama sürekli
çoğalır yüreğimizde.
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Son söz şu: KIZILELMA
VATANDIR. Hem de bayrağın dikilmek istediği vatan.
Vatansızlar anlamaz KIZILELMA’dan.
Anlasalardı
“KIZILELMA ŞİRKTİR” demezlerdi.
Allah’a emanet olasınız.
Not:
lünmez
kenlere
gazanız

Afrin’de vatanın böbütünlüğüne göz didersini veren yiğitler
mübarek olsun.
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Asi Rüzgâr
Sema ALTINAY
Ruhum asi bir rüzgâr bugün,
Talan yerine dönmüş yüreğim
Sevdana vurgun.
Kelimelerim yorgun,
Bîçare
Serapa muhtaç bir sahra gibiyim
Yıldızlara susamış bir karanlığım
Ölüme aç bir nefis gibi
Gözlerin işliyor şiirimi.
Ah gözlerin, gökyüzü gibi derin
Yıldırım gibi düşüyor değdiği her mekâna.
Hasretinden viranedir şehrim
Ve ne çok hüzün kokuyor,
Geçtiğin her sokak.
Kırmızının yakıcılığı sinmiş gözbebeklerine.
Değince gözlerin, gözlerime
Bir huzur düşüyor gönlüme
Kirpiklerinden damla damla akar umudum,
Sevdam gamzelerine kurulmuş
Tebessüm ediyor bana.
Ah, yüreğimin İstanbul'u,
Gel artık gel,
Gel ki gömelim
Mâzinin siyahını
Âtînin beyazına.
Her geçen gün biraz daha siniyor şiirime
Hasretin hüzünlü namesi.
Bu sensizlik mekânında
Aşkın şiirini yazamasam da
Hasretin şiirini okurum
Yüreğimden yüreğine.
O gönül ki, feryadını sükûta emanet etmiş
Anlıyorsun değil mi?
Şimdi her gece sükûtumu dinle
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FANTASTİK EDEBİYAT VE HİKÂYE
Şahamettin KUZUCULAR
Latince kökenli Phantasia
kelimesinden gelen fantastik
ve fantezi kelimeleri gerçekte
var olmayan, hayal ürünü,
hayali anlamları ile çeşitli
sanat dalları ve edebiyatta
gerçek olmayan hikâyeler
anlamını karşılar.
Basit tarifi ile doğaüstü,
gerçekdışı unsurlar barındıran her eser fantastik edebiyat içinde görülebilir. Bu tip
edebi eserlerde olaylar, kişiler, mekânlar vb. gerçeklikten uzak, hatta gerçekliğe
aykırı; masal, efsane, bilim
kurgu vb. konulu eserlerdir.
Bu eserlerin pek çoğu zaman, mekân, hatta dünya ve
evrendeki gerçeklik ve coğrafya ile de alakasızdır. Kısaca Fantezi edebiyatı fiziki
âlemde var olmayanları hayal edip, varmış gibi anlatan
bir edebiyattır.
Fizik dışı bir âlemde, hayali mekânlar, kişiler, varlıklar, olaylar ve kurgular oluşturmanın binlerce yolu bulunmuş, binlerce çeşit ürün
meydana gelmiştir. Bu nedenle destan, masal, fabl,
Gotik edebiyat (acayip, doğaüstü korkunç, gerçeğe aykırı edebiyat), vampir öyküleri, bilim kurgu, masalımsı
olaylar, uzay yolcuğu, yaratık istilaları, mikro insana
dönüşerek insan bedeni içine seyahat, gezegenlere ışınlanma, hayvanların insanlığı istilası, insanların hayvana, hayvanların insanlara
dönüşümleri, uzaylı istilası,
gibi olayları ele alan eserler;
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fantastik edebiyat ürünleri
sayılır.
Fantastik edebiyat ve türlerinin sınırları Todorov’a
göre,
“bir öyküde geçen
olayların doğal mı yoksa doğaüstü olaylar olup olmadığına cevap vermediğimiz “
yerden başlamaktadır. Bu
görüşe göre dünyamızda yaşanabilir hissi uyandıran
hikâye fantastik değildir.
Fakat Geothe’nin Faust, J.
Swit’in Gülliver serileri, Gogol'ün Palto, Guy de Maupassant'ın bazı öykülerini
düşündüğümüzde Fantastik
edebiyatın sınırlarını biraz
daha esnetmek gerekecektir.
Fantastik öykü kavramından yola çıktığımızda
Fantastik edebiyatın, mit,
esatir, efsane, masal türleri
ile dünyanın en eski edebiyat örnekleri ve türleri oldukları ortaya çıkmaktadır.
Üstelik dünya uygarlıklarında ortaya ilk çıkan edebi
ürünler de bunlardır.
Şu
halde fantastik edebiyat ve
şiir dünyanın ilk edebiyat
ürünleri olmaktadır. Nitekim çağdaş hikâye, roman,
tiyatro, fikir yazılarının türleri, ilkel fantastik edebiyatın doğaüstü olayları konu
edinen kurmaca mantığından kurtuldukça ortaya çıkabilmiş çok çok yeni edebiyat türleridir.
Şüphesiz
ki
fantastik
edebiyatın ilk örnekleri sözlü
edebiyat
ürünleri
olarak
mağara devri adamlarına;
yazılı ürünler olarak yazıyı

SAYI: 5

ilk bulan Sümerlere kadar
uzanır. Nitekim bilinen ilk
yazılı destanlar, mitler ve efsaneler fantastik edebiyatın
ilk ürünleridir. İlk yazılı destan olan Sümerlerin Gılgamış Destanı, Antik Mısır,
Akat, Hitit, Asur, Babil,
Pers ve Yunan mit, destan
ve esatirleri de Dünya edebiyatının ilk fantastik ürünleridir. Bu ürünler ilk çağ insanlarının hem dini inançlarını; , hem de Güneş Ay, yıldızlar, dağlar, nehirler, iklimler vb.nin Tanrılar, yarı
tanrılar veya onların ilişkide
bulundukları doğaüstü diğer
varlıklar tarafından nasıl
meydana geldiğine dair tahayyüllerini ortaya koymaktadır.
Çağdaş roman, öykü ve
tiyatronun ortaya çıkışı ise
en çok 15. Yy a kadar uzanabilmektedir.
Çağdaş roman, öykü ve tiyatro, ilk
çağ insanlarından gelen peri, dev, tanrı, yarı tanrı, efsanevi hayali yaratıklardan
kurtularak, yaşanabilir, yaşanmış,
yaşanmış
hissi
uyandıran olaylar, insanlar
ve konulara yönelmiş, kısaca çağdaş roman öykü ve tiyatro, fantezi öğelerden arınabildiği ölçüde kimliğini
kazanmıştı.
Yeni nesil fantastik edebiyat ilkçağlardan beri süre
gelen, masal, efsane, mit,
destan vb. den çok farklı ve
çok çok ayrı bir anlayış ortaya çıkararak kendine modern bir çizgi bulmuş, hem
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de sınırlarını oldukça genişletmiştir.
Çağdaş Fantastik edebiyat ve öykücülüğünün de 18
yy dan dan sonra yeni bir
kılığa büründüğü görülür.
Gotik mimari resim ve edebiyatın tesiri ile acayip, şaşırtıcı, ilginç konulara meyletme merakı güçlenmiş,
Dante’nin İlahi Komedyası,
Kont Horace Walpole'un The
Castle of Otranto (Otranto
Şatosu, J. Swit’in Gülliver
(Devler ülkesinde, Cüceler
Ülkesinde) serisi ve Jules
Verne’nin romanları ile yeni
boyut ve kimlik kazanmaya
başlamıştır. Buna ilaveten,
Geothe’nin Faust’u, Mary
Shelley’in Dr. Frankenstein,
Bram Stoker'ın Dracula,
Edgar Allen Poe’nin şaşırtıcı
öyküleri, Rudyard Kipling’in,
bilimkurgu eserleri, Franz
Kafka'nın örümceğe vb. dönüşen insanları, G. Orwel’in
Hayvanlar Çiftliği benzeri
eserlerinden
sonralarında
Fantastik edebiyat çok çeşitli türlere ve yönlere sapmıştır.
K. Rowling'in Harry Potter
ve J. R. R. Tolkien'in Hobbit,
Yüzüklerin Efendisi adlı serileri ise ilkçağın mit, masal,
efsane ve esatirlerine getirdikleri yorumlar ile kendilerine özgü bir fantastik edebiyat ortaya koymuşlardır.
Günümüzdeki fantastik
edebiyatın, konusu ilk çağdan beri süregelen mit, destan, esatir ve efsanelerdeki,
dağlar, mevsimler, çukurlar,
Dünya vb. nasıl oluştu, insanlık, milletler, devletler,
nasıl ortaya çıktı; çiçekler,
inciler, ağlayan kayalar vb.
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nasıl ortaya çıktı, fırtınalar,
şimşekler neden oluşur vb.
sorularına dinsel, mitolojik
veya efsanevi cevaplar bulmak derdinde değildir.
Günümüzdeki fantastik
edebiyat gerçek dışı bir dünyada gerçek dışı, mantığa
uymayan, uymayı hiç dert
etmeyen, dini, ahlaki, sosyal fayda gayesi de olmayan
hayali olayların anlatıldığı
bir yöne doğru meyletmiştir.
Çağdaş bilim ve medeniyetin
açtığı ufuklardan da faydalanırken, kadim mitlerin
öğelerinden de istifade ederek, kasıtlı olarak ama belli
bir amacı olmadan mantık
dışı ve hayalî bir âlem yaratmak kurgusuna yönelmiştir.
Çağdaş fantastik edebiyat, din, inanç hatta bazen
de ahlaki yönelimlerden de
uzak; çoğu kez bir felsefesi,
verdiği bir öğüdü, belli bir
ana fikri de olmayan bir
edebiyattır. Çağdaş fantastik
öyküler,
gerçekliğe aykırı
olmayı hiç dert etmediği gibi,
bildik bir dünyada bilinmeyen mitler, milletler insani
ırklara benzeyen ırklar (Narnia Günlükleri, Yüzüklerin
Efendisi, Hobbitler) dünya
benzeri başka dünya oluşturabildiği gibi, bilimsel hayalcilik de diyebileceğimiz gelecekte yaşanmış âlemler de
yaratabilmektedir. Böylelikle
geçmişe ve geleceğe gidiş gelişler; insan bedenine seyahat, hayvanların ele geçirdiği
dünyalar; örümceğe, gergedana vb. dönüşen insanlar
vb. konularını da işleyebilmektedir. Fantastik edebiyattaki
dünya,
insanları
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mekânları, canlı ve bitki türleri ile bildik bir dünya olabildiği gibi; bildik mekânlar,
varlıklar, hayvanlar ve ırkların yanında; bilmedik varlıklarında olduğu bir dünya;
uzaydaki bir başka dünya
veya boyut da olabilmektedir.
Çağdaş Fantastik edebiyat, bilimkurgu, hayalet,
vampir, uzaydan gelen ziyaretçiler, zamanlar ve çağlar
arası yolculuklar, uzaylı yaratıkların istilası, kurgusal
ve hayali dünyaları anlatanlar, Gotik Kurgulardan esinlenilmiş acayip, şaşırtıcı fantastik öyküler de işlemiştir.
İnsanlıktan çıkıp böceklere,
gergedanlara, örümceklere
dönüşümler;
hayvanlar
âleminde geçen ama insanlıkla ilgili fabl benzeri hayalî
vakalar gibi çok yönlü öyküler hallinde de dallanıp budaklanmıştır.
Fantastik öykü roman ve
tiyatro eserlerini masal, mit,
efsane veya fabllarla birleşmiş bir edebiyat olarak görmek de doğru değildir. Fantastik öykü ve roman; masal, fabl, mit, efsane benzeri
bir konu işleyebilir. Fakat
örneğin masallardaki kendi
kendini yalanlayan mişli bir
anlatıma veya yadırgayan,
hayret eden, yaklaşımlara
uğraşmaz. Veya fabllardaki
gibi ders, öğüt verme endişesi de taşımaz. Mitoloji, efsanevi, esatiri, menkıbevi bir
yaklaşıma sahipse, bu defa
da, din, ahlak, sosyal fayda
veya inançla ilgili mesajlar
vermeye veya propagandasını yapmaya da kalkışmaz.
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Fantastik edebiyat ürünlerinde genel olarak bir felsefe de yoktur. Geothe’nin
Faust, Dante’nin İlahi Komedyası gibi ilk çağdaş örnekleri dışladığımızda fantastik edebiyatın sosyal veya
kişisel faydayı düşünen bir
edebiyat olduğunu söylemek
oldukça zordur. Fantastik
öykü ve romanlar genel olarak sosyal faydayı dert etmeyen bir edebiyattır. Zaten
Dünya gerçekliğinden kopmuş bir edebiyatın, dünyevi
sorunlarla uğraştığını düşünmek saf dillik olur. Buna rağmen G. Orwel’in
“Hayvan
Çiftliği”
Ionesco’nun “Gergedan”
Kafka’nın “Dönüşüm” adlı eserlerinde olduğu gibi insanlığa
çeşitli mesajlar ve göndermeler yapan fantastik eserler de vardır. Fakat iyi dikkat edildiğinde bu tip eserlerde fantezinin amaç değil,
tıpkı fabllardaki gibi, iletiyi
en kestirme yoldan iletmek
için kullanılan bir araç olduğu anlaşılır. Zaten Kafka,
Gide, Sarte, gibi varoluşçuların bir felsefesi vardır ve
eserlerindeki fantastik unsurları bu felsefi düşünceleri
ortaya koymak için kullanmışlardır.
Fantastik edebiyat; ilkleri, kuralları, manifestosu vb.
olan realizm, sürrealizm,
romantizm gibi belli başlı bir
sanat akımı değildir. Fantastik öykü ve romancılığın
yapısal veya kurmaca ilkeleri ya da sınırları yoktur.
Hatta genel olarak bakıldığında çok büyük oranda felsefi, ideolojik, ahlaki, dini
mesaj içermedikleri sosyal
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fayda sağlamak endişesi taşımadan yazıldıkları görülür.
Hatta en çok da bunları göz
ardı etmişlerdir. Fantastik
öğeler barındırdığı halde bu
kaygıları öne çıkartan eserlerde fantezinin amaç değil
araç olarak kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.
Fantastik edebiyatın hayali bir kurmaca oluşturmak, okurları eğlendirmek;
boş zamanlarında hoşça vakit geçirmelerini sağlamak,
yazarları olarak okurda hayranlık uyandırmak, bu sayede şöhret ve para kazanmak amacıyla yazıldığı rahatça söylenebilir. Fantastik eser yazan romancı ve
öykücülerin temel hareket
noktalarının bunlar olduğunu söylemek ileri bir iddia
olmasa gerektir.
Fantastik roman ve öykülerin yapısal tekniği realite
kaygısı güden roman ve öykülerden faklı değildir. Fakat “Fantastik edebiyatın
gerçeklikten kasıtlı olarak
kurtulmak edebiyatı“ olduğu
göz önünde bulundurulduğunda fantezi edebiyatının,
kendi doğası gereği, roman
ve öykülerdeki mekân, zaman, karakter gerçekliği
kaygısını özellikle taşımadığı
ortaya çıkmış olur. Buna
rağmen karakterler dünyadaki idealize edilmiş karakterlerin benzerleri de olabilir. Ama genel olarak bakıldığında;
konu,
kurmaca
olaylar ve mekânları bakımlarından da dünya benzeri
bir başka dünya ve dünya
dışı öğeleri söz konusu olmaktadır.

SAYI: 5

Anlatılanların
tümünü
Çağdaş Türk Edebiyatı açısından gözden geçirdiğimizde Tanzimat’tan bu yana ki
süreçte fantastik edebiyat
alanında kayda değer bir
eser ve yazar ortaya çıkmadığı fark edilmiş olacaktır.
Şu halde çağdaş Türk Edebiyatı milli fantastik edebiyattan mahrumdur.
Bade içmek, rüyada âşık
olmak, imdada yetişen pir,
Hızır veya derviş sayesinde
dertten beladan kurtulmak,
efsunlu nesneler vb. sayesinde çocuk sahibi olmak
gibi kısmen fantastik öğeler
taşıyan ama modern anlamda fantastik öykü de sayamayacağımız halk hikâyelerimiz de tarihe karıştığından
beridir kültürümüzde fantastik edebiyat örneği hemen
hiç yok gibidir. 1990lardan
sonra birkaç roman ve öykü
örnekleri yazılamaya başlanmış olsa da, edebiyatımızda henüz ses getiren fantastik bir öykü ve roman yazılmamıştır.
Kültürümüzde
tik Edebiyat

Fantas-

Türk kültürü zengin ve
çok sayıda destana sahip bir
kültürdür. Milli destanlarımızın pek çoğu tarihi hadiseleri anlatan destanlar olsa
dahi birçok doğaüstü öğeleri
de barındırmaktadır.
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GAZEL *)(*
Necibe Taşkın ÇETİNKAYA
Şerha olan kalbimin mes'ulü hicran imiş.
Dil-dara ok saplayan gözdeki müjgân imiş.
Bağbanı mestan eden gülşen-i elvan iken,
Bülbülü efsunlayan gülde ki reyhan imiş.
Sırlara ket vurmadan gönlünü har dağlasın,
Aşka ulaşmak için dil cana mihman imiş.
Geçti ömür oldu hiç leyl-ü nehar hem-ayâr,
Vasl-ı canan isteyen günlere düşman imiş.
Gerçeğe üryan bakıp ah ile od yakmayan,
Gaflete düşmüş kulun vah diye pişman imiş.
Beklediğim yer araf gör nice ahvaldeyim,
Vuslatı şah eyleyen firkate isyan imiş.
Damlayı umman gören kendini dağ sanmasın,
Taşkın'a ilham veren ol yüce Süphan imiş.
müfteilun / fâilun / müfteilun / fâilun
(Aruz -Özleşim – Hece)
YIL: 2
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DİSTOPYA ve DİSTOPİK EDEBİYAT
Edip UĞURLUDAĞ
Yazının başlığını okuduğunuzda “Nedir bu Distopik
edebiyat ve distopya” diyebilirsiniz. Özellikle distopya
kelimesini ilk duyduğunuzda aklınızda ütopya kelimesi
çağrışım yapar ister istemez.
Her iki kelime de birbirine
yakın bir telaffuza sahip yabancı menşeli kelimeler.

1516’da yazdığı De Optimo
Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia veya kısaca
Utopia isimli kitabıyla kelimenin kullanımı yaygınlaşmıştır. Ütopya, gerçek hayatta olamayacak kadar güzel, gerçekleşmesi imkânsız
ideal bir toplum tasarımlarıdır.

Her iki kelime şimdilerde
edebiyatta ve özellikle de
roman ve hikâyede dahası
bu iki türü kendine payanda
edinen sinemada karşımıza
çıkıyor. Kaynaklarda bu kelimeyi ilk kullanan kişinin
İngiliz filozof, politik ekonomist John Stuart Mill (d. 20
Mayıs 1806- ö. 8 Mayıs
1873) olduğu yazılı. Mill, kelimeyi "ütopyanın tersi" olarak değil de daha çok "kötü
bir yer" anlamında kullanmış.

Ütopyaların
temelinde
kontrol düşüncesi yatar. Var
olan düzende bazı şeylerin
değiştirileceği, bazılarının ise
kontrol altında tutularak
değişmeden kalmasının sağlanabileceği doğrultusunda
bir eğilim içerir. Ütopyalar
üzerine görüşler iki biçimde
ortaya çıkmıştır. Bir kısmı
özendirici, istenen nitelikte,
diğer bir kısmı ise korkutucu, ürkütücü ütopyalardır.

Aslında uzmanlaşılan becerilerin gelişiminin ve iş bölümünün modern teknolojinin ütopya - distopya öncüsü olacağını haber vermesinden dolayı ütopyanın kökenini Platon’un Devlet’ine
kadar dayandıranlar da var.
Yine M. S. Roth gibi yazarlar
onun Yasalar adlı eseri yenileşmenin getireceği teknolojik ilerlemenin, yıkıcılık ve
mutsuzluğa yol açabileceğine dair uyarıları içermesinden dolayı distopyanın da
nüvesi olarak nitelendiriyorlar.
Bu kelimeyi açıklamaya
Ütopya veya ütopik kelimesinden başlayalım dilerseniz.
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Zira bu kelime Distopya’nın
tersi bir anlama geliyor. Biz
de günlük hayatımızda çokça kullandığımız bir kelime
ütopik… Daha çok hayal
mahsulü, muhal, olması
imkânsız şeyler için kullanırız değil mi?
Oysa ideal yer anlamında
olan ütopya kelimesi; gerçekte mevcut olmayan, tasarlanmış anlamlarına gelir.
Aslında sosyolojik bir terim
olarak karşımıza çıkar. Kelimenin aslı Yunanca olduğu
için açılımı da şöyle izah
edilmiş. Yunancada “ou” ön
eki "yok", "değil" anlamını
taşır “topos” ise “yer, toprak
ve ülke” anlamındaki sözcüklerinden
türemiştir.
ütopya (outopia) Yunanca'da
"olmayan yer" anlamına gelir. Dilcilere göre Aslında
ütopya, "güzel yer" anlamına
gelen Eutopia 'ya bir gönderme yapar. Zira “eu” eki
de "iyi, güzel" anlamındadır.
Ütopya, gerçekte mevcut
olmayan, tasarlanmış olan
ideal toplum şekli anlamı
taşır.
Thomas
More’un

SAYI: 5

Yine bir Yunanca kelime
olan Distopya kelimesinin
açılımı da şöyledir. “dys
/dis”, "kötü", "hastalıklı" ve
"anormal" anlamına gelen
bir ön ektir. Yine yer anlamına gelen topos ile beraber
kullanıldığında kötü yer,
anormal yer gibi bir anlamı
vardır.
Ütopyaların
temelinde
toplumun kontrol edilmesi
düşüncesinin yattığını belirtmiştik. Bu açıdan bakıldığında,
distopyalar
ise
ütopyaların yoldan çıkmış
hali gibidir.
Distopya da insanların
özel hayatları ortadan kaldırılmış, kişiler arası sadakati
kırılmış, yalnızca devlete
karşılıksız itaatin öngörül-

OCAK-ŞUBAT-MART 2018

10

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ E DERGİSİ
düğü otoriter bir yerdir. Genellikle baskıcı toplumlar
Distopik olarak ifade edilir.
Distopik toplumlarda arzu
edilmeyen olaylar olur ve
kaos hakimdir. Bu yüzden
distopya; günümüzde ve gelecekte ideal olan toplumun,
giderek kötüleşeceğini, özellikle düzenin insanları terörize edip toplumsal bağların
yok olacağını ortaya koyan
bir kötümser (pesimist) bakış açısını temsil eder.
Distopya,
anti-ütopya
olarak tanımlansa da işleyişi
ütopyadan bağımsız değildir.
Ütopyadan doğarak ütopyayla birlikte işlemektedir.
Ütopya aslında gelecekle ilgili değil, üretildiği dönemle
ilgili bir sorun ve buna dair
bir çözüm içerir. Distopya da
ütopya gibi üretildiği dönemden yola çıkar ancak
onun farkı geleceğe dair kötü gidişat hakkında toplumun veya edebi açıdan bakıldığında okurun uyarılmasıdır. Zira distopik eserler,
var olan toplumsal sistemlerin gelecekte totaliter birer
diktatörlüğe
dönüşebileceğinden duyduğu endişeleri
gözler önüne serer.
Distopya’yı kötümser veya karamsar edebiyat şeklinde Türkçeleştirenler var.
Her iki kavram da aslında
bu kelimenin içerdiği anlamları kuşatmakta… Ancak bu
tür eserlerin spekülatif ve
biraz da provokatif kurgu
özellikleri taşıması ve gelecek ile ilgili kötümser ve karamsar bir önsezi içermesi
nedeniyle bu türe Endişe
Edebiyatı da diyebiliriz gibime geliyor.

YIL: 2

Edebiyatta Distopya
Distopyanın
kötülüğe
dair çağrışımlarından dolayı
felsefede, edebiyatta ve sinemada üzerinde önemle
durulan bir kavramdır. Ancak birçok kişi de distopya
kavramını sanki bir tür bilim kurgu gibi anlamaktadır.
Distopyanın bilimkurgudan
farkı, kasıtlı olarak toplumsal ve siyasal eleştiriye
odaklanmasıdır.
Distopya
bir anlamda neyin bilimkurgu olup olmadığını gösteren
çizginin karmaşıklaştığı bir
bölgedir.
Geleceğin arzu edilenin
dışında olacağını, kaosun
hâkim olacağını tabi ki şiddetin hâkim olacağını anlatan hikâye, romanlara ve
filmler de genel olarak Distopik olarak adlandırılır.
Distopik eserlerde genellikle ileri teknolojinin kötüye
kullanımından kaynaklanan
paradoksal sorunlar anlatılmaktadır.
Çoğunlukla
makineleşmiş bir dünyada
insanların duygu, düşünce
ve hislerinin yok olup gitmesini ve insanların doğal hayatlarından kopuşları Distopik Edebiyatın başlıca konu
başlıklarıdır. Kimi zaman
korkutucu, kaygı uyandıran
bu eserler aslından bugünden hareketle geleceğe dair
kehanetlerde bulunmaktır.
Oysa hikâyelerin özünde insan doğasındaki kötülüğün
otorite elinde nasıl şekillenebileceğine karşı insanlar
bir nevi uyarılmaktadır.
Distopik
Yönetim

SAYI: 5

Toplumlarda

Distopik
toplumlarda
ağırlıkla baskıcı, otoriter, totaliter bir devlet sistemleri
vardır. Toplum, bazen felsefi
veya dini bir otoritenin, bazen sermaye grubunun, bazen bürokratik sistemin, bazen de teknolojinin kontrolü
altında yönetilir. İktidar; özgürlükleri kısıtlayan, despotik rejimlerin yaşanmışlıklarıyla harmanlanmış halidir.
Otoritenin başında doğuştan olağanüstü niteliklere sahip karizmatik bir lider
vardır. Ancak söz konusu
karakter, toplumu içinde
bulunduğu zor şartlar içinden feraha çıkaran bir kahramandan ziyade tam tersine onları bilgisiz ve bilinçsiz
bırakarak
zayıflıklarından
yararlanan bir kişidir.
Distopik
Toplumların
Belirgin Özellikleri
Bu tür eserlerde işlenen
ve distopik toplumlar diyebileceğimiz toplumların genel
karakteristik özelliği; zulüm,
terör, fakirlik, sefalet veya
çok ilerlemiş teknolojinin
topluma olumsuz yansımasının olduğu kurgusal toplumlar olmalarıdır.
Bu kurgularda toplum
çoğunlukla aşırı nüfus ile
birlikte kişisel veya genel
tüm özgürlükler kısıtlanmıştır.
Birincil sosyal ilişkiler
yok olmuştur; gerçek ve samimi arkadaşlık ilişkileri söz
konusu değildir. Cinsel özgürlükler gibi hakları kontrol eden yasalar vardır. Aile
yapısı mahremiyetini yitirmiştir ve toplumdaki herkes
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gözetim altında yaşamaktadır.
Bireysel düşünce geliştirmek, analiz yapmak, bunları konuşmak, yazmak ve
sistemin iradesi dışında hareket etmek sosyal sapma
olarak görülür bu yöndeki
eylemler sistem tarafından
yok edilmeyle cezalandırılır.
Aile fertlerinin birbirlerini
ihbar edebilecek kadar devlete bağlı olabildiği durumlar
söz konusudur.
Toplumsal
katmanlar
mesleklere, zihinsel kapasiteye veya ekonomik duruma
göre kesin bir biçimde belirlenmiştir. Dikey ve yatay
sosyal hareketlilik söz konusu değildir ve statü değişikliği imkânsızdır.
Özel mülkiyet yasaktır ve
her türlü ekonomik faaliyet
devletin elindedir.
Bu yaşam sonucunda
yani kişisel özgürlüklerini
kaybetmiş kişiler dayanılmaz yaşam koşulları altında
hayatta kalma mücadelesi
verirler. Sınıf, din, kişilik,
cinsellik, mahremiyet vb.
her türlü konuda baskı ve
kontrol vardır.
Distopik Romanlar
Edebiyatın en güçlü enstrümanı olan roman; toplumun nabzını tutan, yenidünyalar tasarlayan ve sosyal gerçekliği yorumlama
yönü en ağır basan edebî tür
olduğundan toplumun yaşantısını madde ve ruh planında yansıtıcı bir ayna olarak görülür.
Distopik romanlar da yazıldıkları dönemin, siyasal,
teknolojik ve sosyal duru-
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mundan hareketle geliştirilmiş geleceğe yönelik kurguları okuyucuların kafasında
canlandırmayı amaç edinen
eserlerdir. Genellikle günümüz toplumlarının bazı modern eğilimlerinin sakıncalarına karşı onlara yönelik bir
uyarı misyonu taşır. Türün
temel özelliği ütopya karşıtı
bir düşünceden hareket ederek, kötümser bir gelecek
tablosu çizmesidir.

topik kurgularda ekonomik,
ekolojik, siyasi, spritüal ve
bilimsel distopik kurgular
ön plandadır. Bu unsurlar
tek başına kurgulana bildiği
gibi farklı iki veya daha fazla
unsurların bir arada getirilerek kurgulanması şeklinde
(teknoloji unsuru ile siyasi
unsur vb) farklı ve uç noktalarda distopyalar yaratılabilir. Bunları kısaca inceleyelim.

Distopik romanlar, toplumu yöneten güçlerin, insanlardan gizledikleri gayri
resmi, çarpık ve kirli ilişkilerinin günün birinde açığa
çıkıp tüm kötülüğüyle bir
düzen olarak kendini dikte
ettireceği hipotezinden hareket eder. Dolayısıyla bu romanlarda toplum-devlet ilişkilerinin ve toplumun kendi
içindeki yapısının giderek
kötüleşeceği, düzenin insanları terörize edeceği vurgusu
hâkimdir.

1.Ekolojik Distopyalar:
Bu tür kurgularda insanlık
doğa ile kısmen veya tamamen ilişkisini koparmıştır.
Doğaya yabancılaşmıştır ve
doğal çevrenin tamamen yok
olmasına doğru giden durumlar anlatılır.

Gelinen süreçte distopik
romanlar; teknolojik ve sosyolojik tasarımlar için sanal
deneme alanları oluşturan
bir tür halini almış, zamanla
başta gençler olmak üzere
geniş bir okuyucu kitlesine
sahip olmuşlardır. Ancak bu
romanlar okuyucuyu zorlayan, çatışma ve maceranın
içine çeken, iddiası büyük
olan kurgulara dayandığı
için aynı zamanda her an
kolaylıkla inandırıcılıklarını
kaybetme risklerini de beraberinde taşır.
Distopik Kurgu Çeşitleri
Funda Ergenekon başta
olmak üzere konu ile ilgili
makalelerde distopik kurgu
çeşitleri açıklanmıştır. Dis-

SAYI: 5

2.Ekonomik Distopyalar: Bu tür distopik kurgularda bir ya da birden fazla
büyük şirket, ekonomik ve
siyasi gücü dolayısı ile toplumu
ele
geçirmişlerdir.
Ekonomik faaliyetlerin tamamı özelleşmiş olarak bu
şirketlerin elindedir. Toplumu manipüle eden propaganda, reklamlar kullanırlar
ve her şeye nüfus etmişlerdir. Tüm kaynaklar ve insan
yaşamı da dâhil olmak üzere
her şey onların sıkı kontrolü
altındadır. Bu toplumda bireyler birer tüketim makinesi gibi görülürler. Dolayısıyla
parasal gücü olmayanlar
sistem tarafından geçersizleştirilmiştir. Orta ve alt sınıflar zor yaşam koşulları
altındadır.
Parasal
gücü
olan ve konfor içinde yaşayan bir kent toplumu ön
plana çıkmakta, taşra toplumu dışarıda, yoksul ve il-
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kel hayat süren klanlar olarak sunulmaktadır.
3.Siyasi Distopyalar: Bu
tür distopik kurguların kökeninde otoriter ve totaliter
bir devlet sistemi vardır. Bu
tek ulus veya küresel bir
hükümet şeklinde olabilir.
Toplumdaki her şey devlet
güçleri tarafından kontrol
edilir, kişisel özgülük yoktur
(ki bu zaten bir mittir), insan hakları olmadığı için hiç
bir şeye güven yoktur. İnsan
yaşamı da dâhil her kaynak
devletin veya hükümetin
kontrolü altındadır. Yığınların bilgisiz ve bilinçsiz bırakılarak kontrol edilmeleri
özel yöntemler ve stratejilerle sağlanmaktadır. Bunun
için uyuşturucu bağımlılığı,
aşırı tüketim alışkanlığı,
medya aracılığıyla enjekte
edilen eğlence ve cinsellik
kullanılmaktadır.
Bu tür kurgularda dikkati çeken bir diğer husus sivil
toplum örgütlerinin ve baskı
gruplarının tamamen ortadan kalkmış olmasıdır. Toplum kendini ifade edebileceği yapılanmaların uzağına
itilmiştir. Baskı gruplarının
kalıntıları şehrin derin dehlizlerinde sistemde kaydı
olmayan kaçak yaşayan insan grupları sergilenir.
4.Brükratik Distopyalar:
Bürokratik kontrolün hâkim
olduğu distopyalarda kanunlar ilahi yasalar hükmündedir. İnsanların doğası, ihtiyaçları ve koşulları hiçe sayılarak kanunlara bilinçsizce uymaları beklenir.
Günlük yaşantıda güvensizlik ve korku hüküm sürer.
Üst bürokrasiye konuşlan-

YIL: 2

mış teknokratlar sisteme
tam uyumlu ve ayrıcalıklı
konumdadırlar.
5. Spritüal Distopyalar:
Bu tür distopik kurgularda,
insanlığın inşa ettiği her şeyi
yok eden değişik şekil veya
boyutta bir fikir kurgusu
vardır. Dünyayı tehlikeli bir
ideoloji ve ya din yönetir veya tehdit eder.
6. Teknolojik Distopyalar: Bu tür distopik kurgularda ise toplumu çöküşe
götüren unsur teknolojidir.
Teknoloji "insanlar arasında
sinsice dolaşan bir hayalet
gibidir". Yapay zekâ, insanları öldüren robotlar, insan
hayatının en basit eylemlerinde bile kullanılan teknolojiye aşırı bağlılık şeklinde
tasvir edilir. Burada teknolojinin hâkim kullanımı değil
doğrudan hâkimiyeti söz
konusudur. Çünkü toplumu, düşünen bilgisayarlar
ve robotlar yönetmekte kararları onlar vermektedir.
İnsanlar bedenlerine veya
zihinlerine yapılan dijital
müdahalelerle nörokimyasal
manipülasyona uğratılarak
köleleştirilmiş
veya
yok
edilmesi gereken hedefler
haline gelmişlerdir. İş gücünün hemen hemen tamamını makinelerin oluşturduğu
bu uygarlıkta insanlar artı
değer üretmeden tüketen bir
konuma gelmişlerdir. Ancak
bu durum herkes için bir
konfor anlamına gelmemektedir. Mutlu bir seçkinler sınıfı ve köleleştirilerek bazen
vahşi oyunların objesi bazen
de üzerlerinde biyolojik veya
sosyal deneyler yapılan ko-

SAYI: 5

baylar haline getirilmiş kitleler söz konusudur.
7. Bilimsel Distopyalar:
Bu tür distopik kurgularda
bilimsel gelişmeler insanların hayrına değil onları
kontrol ve baskı altında
tutma amacına hizmet eder.
Virüs veya genetik yapı ile
oynanmış toplumlar köleleştirilmiş ya da birer yok etme
makinası haline dönüşmüştür.
8.Feminist Distopyalar:
Bu tür distopik kurgularda
ise cinsiyet esaslı bir sosyal
kast sistemi feminist bir bakışla ele alınır. Bazen nüfusu aşırı derecede artmış bir
dünyada evlenmeleri ve çoğalmaları günlük dağıtılan
ve gönüllü alınan psikoaktif
kimyasallar yoluyla sistem
tarafından kısıtlanmış insanlar, bazen de sadece doğum yapmaya programlanmış ve kast sisteminin altına
itilmiş kadınlar karşımıza
çıkar.
9. Kültürel Distopyalar:
Bu tür distopyalarda yerel
ve geleneksel kültürden hiçbir iz yoktur. Geleneksel
norm ve değer sistemleri yok
edilmiştir. Bu süreç içinde
distopyalar sistemi kendi
kültürünü
oluşturmuştur.
Sınırını sistemin çizdiği gibi
bilmek temel normdur. Herkes tek ekrana bakan izleyiciler gibi olmalıdır. O ekranda distopyanın nesnel ve zihinsel kültüre ilişkin bir
gösteri vardır. Kitleler ekrana bakarken ekran da büyük bir göz gibi kitlelere bakar. Sunulan şey her durumda eğlenceli ve zevk verici olduğu kadar sisteme
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uymayanların
durumuna
ilişkin korku salan kodları
da içerir. Aslında görüntüler
ve içerik ne kadar farklı
olursa olsun her sergilenen
sistemin
propagandasıdır.
Sofistike bir beyin yıkama ve
toplumsal
mühendislik
amaçlı bir kültür oluşumu
söz konusudur. Bu kültür
atmosferinde bireylerin öznel
katkıları
yoktur.
Ancak
maddi güçleri oranında istedikleri kadar tüketme özgürlükleri vardır.
10. Sanal Âlem Distopyaları: Bu tür kurgularda
bireylerin giderek artan sıklıkta
kullandıkları
sanal
dünya ile gerçeklik arasındaki çizginin belirsizleştiği,
gerçeklik algısının dağıldığı
kitlesel bir "duygu durum
bozukluğu" söz konusudur.
William Gibson'ın, Neuromancer (1984) adlı eserinde
internet ortamına giren bir
kahramanın gerçek dünyadan elektronik ağ içine geçerek veri akışına dönüşmesi
bu durumun bir alegorisidir.
Distopik Eserlerde Görülen Bazı Temalar
Bu tür eserlerde; kapitalizm ve totaliterizm altında
gelişen gözetim mekanizmaları, iktidarın beyin yıkama
tehdidi, sınıflaşma, mega
kentlerin giderek merkezileşmesi ve insani değerlerin
ölmesi, insan özgürlüğünün
ortadan kaldırılması ve insan hakları ihlalleri, şirketleşme, kurmaca gerçekliklerin oluşturulması, hafıza
kaybı, paranoya, propaganda, makinelerin hakimiyeti,
ekolojik kirlenme, siber uzayın giderek artan etkisi, sal-

YIL: 2

gın hastalıklar, tedavisi bilinmeyen
yeni
virüslerin
dünyayı tehdit etmesi, beklenmeyen sonuçlarıyla genetik deneyler ve izole toplum
temaları kullanılmaktadır.
Distopik Eserlerin Başlıca Özellikleri
En fazla kendinden söz
ettiren distopik romanları
incelediğimizde distopya türünde eser veren yazarların
çoğunlukla İngiliz, Rus ve
son dönemde Amerikalı ol-

dukları göze çarpar.
Distopya edebiyatı, özellikle son elli yıl içinde hızla
gelişti ve dünya edebiyatında yerini aldı. Bu türün başlıca eserlerinden olan Fahrenheit 451; beyinleri lapaya
dönmüş insanların oluşturduğu kültürel bir distopyayı,
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört;
totaliter rejimle oluşan distopyayı, Cesur Yeni Dünya
ise distopik olduğu sonra
anlaşılan sahte bir ütopyayı
anlatır.
Bu kitapların dışında
Bunlar; Ray Bradburry’in
”Fahrenheit
451”i,
H.G.
Wells’in ‘Zaman Makinesi’,

SAYI: 5

Ursula K. Le Guin’in ‘Mülksüzler’i, Jack London’un
‘Demir
Ökçe’si,
Yevgeni
Zamyati’nin Biz’i, Katharine
Burdakin’in ‘Swastika Geceleri’ , Kurt Vonnegut’un
‘Otomatik Piyano’ son derece
önemli distopik kitaplardan
sayılır.
Distopik
Dönemleri

Edebiyatın

Distopyanın feminist distopyadan marksist distopyaya kadar pek çok farklı türü
olduğu kabul edilse de kimi
araştırmacılar distopya edebiyatını üç dönemde inceler.
1.1930-1960 Dönemi: II.
Dünya Savaşı ve sonrası ortaya çıkan faşizm ve komünizm gibi baskıcı yönetim
anlayışı ile şekillenen devletlerde yaşanan yönetim ve
yöneticilere karşı halkta oluşan korku bu dönemdeki
distopik eserlerin başlıca
esin kaynağı olmuştur. Bu
dönemde yazılan eserlerde
çoğunlukla
hükümetlerin
yıldırmaya dayalı kontrolleri,
kişisel özgürlüklerin kaybedilmesi işlenmiştir. Bu devir
distopik eserlerinde; totoliter
rejimlerin baskısıyla ezilen,
her davranışı suç unsuru
sayılan ve toplumdaki bireylerin her hareketinin kayıt
altına alındığı, fişlendiği bir
toplum yapısı çarpıcı olaylarla anlatılır.
Bu dönemin en önemli
eserlerinden olan George
Orwel’ın 1984 adlı eserinde
halk, herhangi bir sadakatsizliği halinde sistematik işkencelerle yeniden eğitimden
geçirilmektedir. Böylece totoliter rejime karşı oluşabilecek tehlikeler önlenmeye
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çalışılır. Hatta vatandaşların
evleri, göremedikleri ve de
bilmedikleri kayıt cihazlarıyla sürekli kontrol edilmekte,
aykırı bir davranışın ya da
düşüncenin dışa vurulmasını önleyerek; insanların zihinlerindeki
düşüncelerin
ortaya çıkmasını engellemek
istenmektedir. Ayrıca toplumdaki her bireyin bir
muhbir olabileceği düşüncesi
insanları
birbirinden
uzaklaştırmakta ve insanlar
arasındaki güveni ortadan
kaldırarak herkesin bireysel
bir hayat sürmelerini ve böylece kitlelerin oluşması engellenerek rejim için tehlike
unsurunun ortaya çıkması
engellenmek istenmiştir.
Bu dönemin diğer bir
önemli eseri olan Aldous
Huxley’in kaleme aldığı Cesur Yeni Dünya’da ise distopik toplum yapısı ele alınmıştır. Cesur Yeni Dünya,
26.yy Londra’sında geçmektedir. Üreme teknolojisi, öjenik ve uykuda öğretim sayesinde toplum değiştirilmiştir.
İlk bakışta her şeyin gelişme
gösterdiği ve dinamik bir
toplum yaratıldığı gibi ütopik bir algı oluşsa da bu ironik bir ütopyadır. Çünkü insanlık sağlıklı, teknolojik
açıdan gelişmiş, savaşlar ve
yoksulluk yok edilmiştir;
tüm ırkların eşit olduğu ve
herkesin
mutlak
olarak
mutlu olduğu bir dünya söz
konusudur. Fakat tüm bu
gelişmeler; birey için çok
önemli olan birçok değerin
yok edilmesi, kaldırılması ile
başarılmıştır. Aile, kültürel
çeşitlilik, sanat, edebiyat,
din ve felsefe artık yoktur.

YIL: 2

Ayrıca toplumun zevki; duygusuz cinsel ilişki ve uyuşturucu kullanımına bağlanmış ve hazcı bir toplum ortaya çıkmıştır.
Bu dönemde ortaya çıkan
eserler; Yevgeny Zamyatin’in
Biz’i
(1921),
Aldous
Huxley’in Cesur Yeni Dünya’sı (1932), Ayn Rand’ın
Ego’su
(1938),
George
Orwell’ın Bin Dokuz Yüz
Seksen Dört’ü (1949), Ray
Bradbury’un
Fahrenheit
451’i (1950), William Golding’in Sineklerin Tanrısı
(1954), Anthony Burgess’ın
Otomatik Portakal’ı (1962)
2.1960-2000
Dönemi:
Bu dönemde artık Soğuk
Savaş dönemidir. Çevre sorunları, kirli ilişkiler, kimlik
politikaları, can güvenliği ile
ilgili kaygılar
öne çıkmıştır.
Devlete
veya yönetime olan güvensizlik etrafında şekillene can güvenliği çokça
işlenmiştir.
Bu dönemin önemli serleri: Margaret Atwood’un “The Handmaid’s Tale” Türkçeye çevrilmiş haliyle “Damızlık Kızın
Öyküsü” (1985) Alan Moore ve David Lloyd’un V for
Vendetta’sı (1988), P. D.
James’in The Children of
Men’i (1992),
Kazuo Ishiguro’nun Beni Asla Bırakma’sı (2005)
3.Milenyum
Dönemi:
İçinde yaşadığımız bu dönem daha çok gençlere hitap
etmekte ve romantizme da-

SAYI: 5

yanmaktadır. Bu dönemde
yazılan eserlere popüler kültürün monotonluğu ve yaşanan terör olayları esin
kaynağı olmuştur. Bu dönemde yazılan eserlerde romantizm, güçlü kadın kahramanlar ve anti-konformist
yaklaşımlar belirgin işlenen
diptopik özelliklerdendir.
Bu dönemin öne çıkan
eserleri: Scott Westerfeld’in
Çirkinler’i (2005), Suzanne
Collins’in Açlık Oyunları
(2008), Ally Condie’in Eşleşme’si (2010), Veronica
Roth’un Uyumsuz’u (2011)
Sinemada Distopya
Sinema tarihinde distopik
anlamda
ilk
film
Fritz
Lang’ın 1927’de yönettiği
“Metropolis”
filmidir.
Bu
alanda çekilmiş filmleri sıralayacak olursak şunları
sıralayabiliriz:
Matrix, Karanlık Şehir, V For Vendetta, Gattaca, Yapay Zekâ, Bıçak
Sırtı, On İki Maymun,
Brazil, Mad Max, Son
Umut, Otomatik Portakal, Azınlık Raporu, İsyan, On Üçüncü Kat,
Terminator, FAQ, Vampir İmparatorluğu…
Kaynaklar:
Anar, Erol, Geleceǧin Toplumu
(4): Distopik Bir Toplum mu Olacak?, http://dunyalilar.org/
ÇELİK, Ejder, Yrd. Doç. Dr.,
Distopik Romanlarda Toplumsal
Kurgu, JSR Sosyoloji Araştırmaları
Dergisi Cilt: 18, Sayı: 1, Sh:57-79,
Nisan 2015
Ergenekon, Funda, Distopya
Nedir?, http://www.bilgiustam.com
Ergenekon, Funda, Ütopya Nedir?, http://www.bilgiustam.com
Karabıçak,
Distopya?,

Muammer, Nedir
www.otekiyuz.com
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SESSİZ OTOBÜS
Ertuğrul Gazi YUMUTKAN
Bu sabah yine o duraktaydım
Gözlerim seni aradı dakikalarca
En kuytu köşelere kadar
Yine tam vaktinde duraktaydı
Her zaman el ele bindiğimiz otobüs
Ve ben arka dörtlüdeki yerimi çoktan almıştım
İşte o köşe başı
Hani yağmurdan kaçarken sığındığımız
Ve yine o toprak kokusu
Bugün bir hüzünlü kokuyor
İçine seni hapsettiği günden beri
Yeşeren ağaçlar bir başka mahzun
Açan papatyalar boynunu bükmüş
Ve o otobüs artık çok ıssız
Buruk
Kimsesiz
Sensiz
Ve sessiz

YIL: 2
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ORHAN DURU ve TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜ
M. Nihat MALKOÇ

Giritli
Aziz
Efendi’nin
“Muhayyelat-ı Aziz Efendi”
adlı eserini saymazsak Türk
öykücülüğünün geçmişi bir
buçuk asırdan önceye indirilemez. Zira edebiyatımızda
Batılı tarzda ilk öyküler
Tanzimat senelerinde yazılmaya başlanmıştır. Giritli
Aziz Efendi’nin yazdıkları
cinli, perili motiflerle süslenmiş eski halk hikâyesi geleneğinin izlerini taşır. İlk
öyküleri Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat döneminde “Letaif-i Rivayat” adıyla bir seri
halinde kaleme almaya başlamıştır. Samipaşazade’nin
Küçük Şeyler’i bu türde modern Batı öyküsüne yaklaşmıştır. Daha sonra Halit Ziya
Uşaklıgil’in
Maupassant’ın etkisiyle ustaca
kaleme aldığı kısa öykülerdeki gözlemciliği ve titizliği
gerçekçi öykü sahasında bir
üst lige çıkmamızı sağlamıştır. Yeni Lisan Hareketi’nin
öncülerinden Ömer Seyfettin,
Türk
öykücülüğünü
çağdaş bir yapıya oturtmuş-

YIL: 2

tur. Fakat bunu yaparken
gelenekten de beslenmeyi
ihmal etmemiştir. Kısacık
ömründe öykü alanında çığır
açmıştır bu usta öykücümüz.
Öte
yandan
Sait
Faik’in alışılmışın dışında
bir öykü dünyası kurarak
bu türe yaptığı katkıları göz
ardı edemeyiz. Son dönemlerde Türk öykücülüğünün
çağdaş Batı öyküsünü yakalama noktasında olduğunu
sevinerek görüyoruz. Demek
ki Türk öyküsü kabuğunu
kırıyor. Bu başarıya hizmet
edenleri takdirle anmak gerekir. İşte bu kişilerden biri
de geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta yazar Orhan
Duru’dur.
Bu
yazımızda
onun daha çok öykü serüvenine değineceğiz.
18 Aralık 1933’te İstanbul’da doğan Orhan Duru,
1956’da Ankara Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi’ni bitirerek “veteriner” unvanıyla
mezun olmuştur. Kısa bir
süre veterinerlik yapsa da
daha sonra aynı üniversitede asistan olmaya karar
vermiştir. Fakat onun gönlünde yazma arzusu vardı
hep... Onun içindir ki eğitimini aldığı veterinerlik işini
bırakarak basın sektörüne
adım atmıştır. Ulus’ta başladığı gazetecilik mesleğini
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş
ve Hürriyet’te devam ettirmiştir. Daha sonra öyküye
ilgi duymaya başlamıştır. Bu
sahada kalem oynatmıştır.
Son dönem öykücülerimiz

SAYI: 5

arasında önemli bir yer tutan Orhan Duru’nun ilk öyküsü “Kadın ve İçki” 1953’te
Küçük Dergi’de yayınlanmıştır. Öykünün yanı sıra bir
yandan da çeviriler ve tiyatro uyarlamaları da yapıyordu. Onun ilk edebî ürünlerini Mavi, Evrim, Yeni Ufuklar, Pazar Postası, Yelken ve
Dost dergilerinde görebiliyoruz. ‘Marifet iltifata tabidir’
kaidesi gereği o da ilk iltifatını TRT’den gördü. “Ağır İşçiler” adlı öyküsüyle 1970
TRT Sanat Ödülleri Yarışması’nda başarı ödülü kazandı. 1996’da “Sarmal” adlı
öykü kitabıyla da Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nün
sahibi oldu. Bunu “Fırtına”
adlı öyküsüyle 1997 Sait
Faik Hikâye Armağanı’nı Erdal Öz’le paylaşması takip
etti.
Orhan Duru, velut bir yazar olarak hafızalarda iz bırakarak 25 Ocak 2009’da 76
yaşında iken vefat ederek
aramızdan ayrıldı. Duru,
belki insanlar tarafından
çok tanınmadı ama öykü
adına güzel işler yaptı. Türk
öyküsüne kıymetli eserler
kazandırdı. Öykü kütüphanemiz onun eserleriyle zenginleşti. Fakat öykü dışında
da kalem oynattı Orhan Duru. Özellikle çevirileri adından söz edilmeye layık çalışmalardır. Bunun yanında
deneme ve anıları, eserlerinin önemli bir kısmını teşkil
eder. Fakat öyle olsa da biz
onu “Öykücü Orhan Duru”
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olarak hafızalarımıza yerleştirdik. Diğer eserleri, öykülerinin gölgesinde kaldı hep…
Merhum
Orhan
Duru’nun eserleri hem kemiyet
hem de keyfiyet bakımından
dikkate değerdir. Sözün bu
noktasında onun birbirinden
değerli eserlerine dair bir liste yayınlamak istiyorum:

Öykü:
Bırakılmış Biri (1959),
Denge Uzmanı (1962), Ağır
İşçiler (1974), Yoksullar Geliyor (1982), Şişe (1989), Bir
Büyülü Ortamda (1991);
Deneme:
Kısas-ı Enbiya (1979), Kıyı Kıyı Kent Kent (1977; genişletilerek Mavi Gezi adıyla
1986 ve 1987’de yeniden
basıldı), Hormonlu Kafalar
(1992), İstanbulin (1995);
Anı: O Pera’daki Hayalet
(1996; Sezer Duru’yla birlikte);
Çeviri:
Sierra Madre’nin Hazineleri (B. Traven’den), Gizli Tarih (Prokopius’tan), Çağdaş
Fizik’te Doğa (Werner Heisenberg’den, V. Günyol’la
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birlikte), Amerika (Ginsberg
ve Ferlinghetti’den şiirler, F.
Edgü’yle birlikte);
Tiyatro (Uyarlama):
Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968; Antony
Newley
ve
Leslie
Bricuss’tan),
Sınırdaki
Ev
(1970;
Slawomir
Mrozek’ten), Üzbik Baba (1990;
Alfred
Jarry’nin
Kral
Übü’sünden).
Orhan Duru’nun “Tango
Geceleri” adlı eseri bir nefeste okunabilecek güzellikte ve
öykü tadında denemelerden
oluşuyor. Ciddi meselelerin
de ironiyle anlatılabileceği
gerçeğini en canlı biçimde
gösteriyor bu eser... Bu kitabı okurken zaman zaman
denemeden koparak öykünün izbe sokaklarında buluyorsunuz kendinizi. Demek
ki bir öykücü deneme yazarken öykücülük yanını bir
kenara koyamıyor. Öyküyle
denemeyi aynı potada eritiyor yazar...
Orhan Duru’nun gazetecilik yanını da unutmamak
lazım... Onun gazetecilik birikimleriyle kaleme aldığı
“Amerikan Gizli Belgeleriyle
Türkiye’nin Kurtuluş Tarihi”
adlı eserinde Kurtuluş Savaşı sürecinde ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Türkiye’de görev yapmış Amerikan temsilcilerinin; büyükelçilerin,
konsolosların,
komiser ve yüksek komiserlerin gönderdikleri telgraflar,
raporlar ve istihbarat raporları yer alıyor.
Son dönem öykücülüğümüzün mihenk taşlarından
biri olan Orhan Duru; “Öykü
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Yazmanın Sırları” adlı eserinde “Öykü düş gücü ister.
Öykü hem düşlerden hem
de yaşamdan kaynaklanır.
Yalınlık, fantezi ve kurgu ister. Kimi zaman ayrıntılar
üzerine kurulur ve yapılanır.
Çağdaş öykücülük ise gizemli bir anlatımla bir arada
gider. Kısacası öykücülük
zor bir yazım türüdür. Kendini bırakmaya gelmez. Uluorta ve düzensiz bir yöntem
izleyemezsiniz. Üstelik yazarın belleğinin kendine özgü
bir anlatım biçimine sahip
olması da gerekir… Öykü
peşinizi bırakmaz, sizinle
sürekli didişir. Yazmak, insanın kendisini ve çevresini
değiştirmek için kullandığı
bir iletişim aracıdır. Bu iletişim aracını en yetkin bir biçimde kullanabilmenin yolunun ‘dil’den geçtiğini düşünürsünüz ve eğilimleriniz
hep yeni bir dilin peşinde
olur. Sonsuz bir merak içinde olan öykücü neden ve
nasıl sorularının cevabını
bulsaydı öykü yazamazdı zaten” diyerek öyküye giden
yolun kapılarını aralıyor.
Orhan Duru’nun öykülerinde ironiyle yoğrulmuş
eleştiriler genişçe yer alır. O,
toplumsal gerçeklere değinirken hem güldürür, hem
de derin derin düşündürür.
Sosyal gerçekleri ve toplumsal aksaklıkları deşerken
okuyucuyu sıkmaz. Onlara
alaycı bir gözle bakar, fakat
akıl hocalığı da yapmaz.
Olayları tabii seyrine bırakarak onları mizah unsurlarıyla besler. Gözlemciliğindeki
aşırı dikkati burada da görebiliriz. Aşağıda bir bölü-
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münü aldığım “Düşümde ve
Dışımda” adlı öykü kitabında bunu görebiliriz. Bu kitapta yakın zamanın gerçekleri, güncel bir bakış açısıyla
ele alınıyor: “İstanbul olimpiyatlarını
düşünüyorum
gözlerim kapalı. Bir yerde
start veriliyor. Göstericiler
ile polis arasında yarışma ve
çatışma başlıyor. Molotofkokteylileri atılırken Samaranch gelip sporcularımızı
yanaklarından öpüyor… Üç
adım atlamada mehter takımı araya giriyor alkışlar
arasında. Ardından İbo sahneye çıkarak tüm dünyaya
barış ve lahmacun mesajı
veriyor ve tüm bunları CNN
canlı olarak yayınlıyor. Habitat’ta deneyimimizi artırdığımız
için
atletlerimizin
enerji açığını kapatmaya uğraşıyoruz. Bu arada sular
kesiliyor ve yarışı ter içinde
bitirmiş atletler duş yapamadıklarından
Cağaloğlu
Hamamı’nı açıyoruz onlara,
kese, sabun ve birer peştamal...”
“Yeni ve Sert Öyküler”
adından da anlaşılacağı gibi
sıra dışı öyküleri bir araya
topluyor. Bu eserde hayata
çeşitli pencerelerden bakılıyor. Adına Sert Öyküler
dense de bu eserde toplumsal eleştiriler mizahla yumuşatılarak veriliyor. Yaşamanın ve yaşlı dünyanın gittikçe anlamsızlaşması, insanların kayıtsızlığı, tabiatın her
geçen gün uçurumun eşiğine sürüklenmesi, tüketim
toplumunun aymazlığı, gerçeklerin güncele kurban
edilmesi meseleleri bildiğimiz Orhan Duru üslubuyla
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irdeleniyor. Hayata dair ironik notlar düşülüyor.

Orhan Duru’yla eşi Sezer
Duru’nun birlikte kaleme
aldığı “O Pera’daki Hayalet”
adlı kitapta “hayalet yazar”
olarak nitelendirilen sıra dışı
yazar-çevirmen Oğuz Halûk
Alplaçin’in hayatı irdeleniyor. Biyografik öykü ya da
anı da diyebileceğimiz söz
konusu kitapta 1.76 boya
karşın sadece 46 kilo olan
bu hayalet yazarla ilgili şu
ifadelere rastlıyoruz: “Oğuz
İstanbul’da yaşadı. Oğuz bir
dönemi yaşadı. İncecikti.
Çeviriler yaptı, şiirler yazdı,
dünyayı ve çevresini izledi.
Hiçbir zaman bir evi, tek bir
sandalyesi bile olmadı, Arkadaşlarının evinde kaldı.
Birlikte yaşadığı insanlar
hep övgüyle andılar onu...
Üzerinde daima bir kitap
bulundururdu. Kitaplığı olmadı ama güçlü bir belleği
oldu. Bir bavulu bile yoktu,
gerektiği zaman üzerindekileri değiştirmekle yetindi.
Eşya almadı, eşya tamir ettirmedi, belki de bir tek mobilya mağazasına girmedi.
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Pasaport almadı, karı almadı, karı boşamadı, kimseyi
gebe bırakmadı, resmi dairelere girip çıkmadı... Her şeyi
hiçbir şey, hiçbir şeyi her
şey olarak yaşadı... Hayalet
Oğuz: yaşamını bir sanat
yapıtı haline getirebilmiş
ender insanlardan biri...
Duru “Kazı” adlı öykü kitabında fantastik öykülere
ağırlıklı olarak yer veriyor.
Duru, 13 hikâyeden oluşan
bu kitapta bellekleri “Kazı”yor adeta. Kitapta dünle
bugün arasında köprüler
kuruluyor. Bazen bir masal
anlatıcısı kimliğine bürünülüyor. Kitabın ilk ve en uzun
öyküsü olan “Kazı” da çağrışımlara genişçe yer veriliyor.
Burada anlatıcının engin
hayal gücü dikkatimizi çekiyor. Bu öyküde belki yazarın
hayatından da izler bulunmuş olabilir. Bu öykülerde
değişen toplum yapısı gözler
önüne serilerek bir dizi tahlillerde bulunuluyor. Savaşlar, küresel ekonominin belleklerde yaptığı tahribat ve
çıkar kavgaları eleştirel açıdan öykü süzgecinden geçirilerek okuyucuya sunuluyor. Öyküler bellekleri harekete geçiriyor.
Duru’nun kaleme aldığı
“İstanbulin” adlı gezi içerikli
eser, İstanbul’un tarihini ve
coğrafyasını farklı bir gözle
ve üslupla belleklerimize taşıyor. O, modern Evliya Çelebi suretinde İstanbul’un
bilindik caddelerinden izbe
sokaklarına kadar pek çok
köşede karşımıza çıkıyor.
Kalbimizin elinden tutup bize
İstanbul’u
gezdiriyor,
sevdiriyor. Tanzimat devrin-
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de yaşayan erkeklerin üstten giydikleri bir çeşit yakası
kapalı giysi demek olan “İstanbulin” Orhan Duru’nun
muhayyilesinde doyumsuz
bir coğrafyanın adı oluyor.
Tanzimat’tan sonra, doğma
büyüme İstanbullu seçkinler
için kullanılan bir ifade olarak da bilinen “İstanbulin”
Orhan Duru’nun kaleminde
coğrafyayı, yirmi dört saat
atan bir nabız haline dönüştürüyor.
Orhan Duru’nun “Durgun ve İşsiz” kitabında denemenin doyumsuz tadına
varıyoruz. “Sarmal”da toplu
öyküleri, gülen yüzüyle karşılıyor bizi. Kısas-ı Enbiya’da
farklı yolculuklara çıkıyoruz.
“Fırtına” da büyülü öykülerin sıcaklığı sarıyor okuyucuyu. Neticede o, okunmayı
fazlasıyla hak ediyor. Onun
öyküleri yeni öykücülere ilham kaynağı oluyor.
“1950 Kuşağı”nın sesli
düşünen bir aydını olan Orhan Duru, yazdıklarının aksine, hayatı sessiz ve ağırbaşlı yaşadı. Konuşması ve
dış görünüşü sükûneti çağrıştırırdı insanlara. Geçenlerde TRT-2’de yayınlanan
“Okudukça”
programında
onun öykücülüğü kendi ağzından anlatılıyordu. Onda
bir İstanbul Beyefendiliği
ağırlığı vardı. O, vaktiyle İnterstar’da haber müdürüyken de sokaktaki bir vatandaşken de aynıydı. Kişiliğinde inip çıkmalar olmadı hiçbir zaman... İnsanları yanıltmadı. Hayatını ön planda
tutmadı; yaptıklarıyla öne
çıktı.
Bilimkurgu,
onun
eserlerinde en usta işi ör-
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nekler olarak karşımıza çıkar. O aynı zamanda bir
ironi ustasıdır. Şiir ve genel
anlamda edebiyat üzerine
değerlendirme yazıları da
kaleme almıştır.
Ebediyete uğurladığımız
Orhan Duru; kendisini değil,

yaptığı işi önemserdi. Yazdıklarının belli bir olgunluğa
erişmesi için devamlı ve titiz
çalışırdı. Gezmeye meraklı
bir insandı o… Hayatı boyunca New York’tan Abu
Dabi’ye kadar birçok dünya
şehrini dolaştı. Bu gezmelerinin öykülerinde pek çok
yansımasını
görüyoruz.
Onun ailesi de sanatla iç
içeydi. Kardeşi Ülkü Duru
bir oyuncudur. Eşi Sezer
Duru da bir yazardır, çevirmendir. Sezer Duru, yazar
Tezer Özlü ve Demir Özlü’nün kardeşidir. Ailece
edebiyata gönül vermişlerdir.
Son yıllarda Orhan Duru’nun öykücülüğü, asıl işi
olan gazeteciliğini unutturmuştur. Öykücü olarak takdim edilmeye başlanmıştır.
Oysa o, gençlik yıllarında
adından sıkça söz ettiren bir
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gazeteciydi. Fakat ismini kalıcı kılacak olan, adıyla özdeşleşen öyküleri olacaktır.
Türk öykücülüğünün kilometre taşlarından biri olan
Orhan Duru da her fani gibi
bu dünya gurbetinden ayrıldı. Fakat geride birbirinden

güzel öykü, deneme, anı, gezi yazısı türünde eser bıraktı. Ama bu kitaplar ne yazık
ki bir külliyat halinde bir
araya getirilemedi henüz…
Bugünlerde onun eskiden
yayınlanmış pek çok kitabını
bulmakta güçlük çekiyoruz.
Tez vakitte bütün kitaplarının bir külliyat halinde yayınlanmasının sayısız faydaları vardır. Birkaç kuru ve
samimiyetsiz sözle ona olan
vefa borcunuzu ödeyemezsiniz. Ancak onun eserlerine
sahip çıkarsanız ‘vefa’ sıfatı
adınıza yakışır. O şimdi Aşiyan Mezarlığı’nda ebedî uykusunda İstanbul’u temaşa
ediyor. Belki yeni öyküler
kurguluyor.
Allah rahmet
eylesin.
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Söz
Büşra DAŞDİBEK
Kitaplar arasında rastlıyorum
izlerine
Kurutulmuş bir cümle
Bazen de
Unutulmuş bir hatıra olarak
Ama ben seni umudum
Bir tohum gibi bulmayı beklerim
Aniden
Hemence
Sıcak...
De ki: geldim!
Al büyüt kalbimde beni
Buda tüm toyluklarımı
Kuruyan dallarımı
Fazla yanlarımı
Söz!
Açacağım sana
Kokusunu senden almış
Tüm çiçeklerimi esirgemeden
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EDGAR ALLEN POE’DAN GERİLİM FİLMİ
TADINDA BİR HİKÂYE: KARA KEDİ*
Sevim KINALI

ABD’li şair, kısa öykü yazarı, editör ve edebiyat eleştirmeni Edgar Ellan Poe, modern
anlamda korku, gerilim ve polisiye türlerinin de öncüsüdür.
1809’da Boston’da doğan yazar, kırk yıllık yaşamını acılar
içinde geçirmiş.
Adeta yaşamındaki acılarla
beslenmiş ve bu acılar, gerilim, korku; kimi zaman da
duygusallık olarak yansımış
eserlerine. Mutsuz bir yaşam
süren ve kırk yaşında ölen
(1847) Poe, anne ve babasını
küçük yaşta yitirmiş. Annesini
ve babasını kaybettikten sonra
hayatının akışı değişmiş ve
yaşadığı her şey düş kırıklığıyla sonuçlanmış. ABD Askeri
Akademisi’ne girmiş. Ne var ki
kumar ve içkiye düşkünlüğü
yüzünden üç ay geçmeden
okuldan atılmış. Poe daha
sonra yazarlığa heveslenmiş.
Bazı şiirleriyle öyküleri yayımlandıysa da yoksul bir yaşam
sürmekten kurtulamamış. Aşk
ilişkileri de düş kırıklığıyla sonuçlanmış. Bu yüzden ele aldığı konular gittikçe daha karamsar ve korkulu bir niteliğe
büründü. Yaşamının son yıllarında üne kavuşmuş.
Polisiye ve bilimkurgu romanların öncüsü sayılan yazarın bazı öyküleri ülkemizde
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Morgue Sokağı Cinayeti (The Murders in
The Rue Morgue;
1841) adıyla derlendi. Kitaba adını veren öykü dünyada
ilk dedektif öyküsüdür. Yazarın sevilen şiirlerinden The
Raven
“Kuzgun”
doğaüstü
olaylara yer verir. “Annabel
Lee” ise müzikli ritmiyle duygu
yülü bir aşk şiiridir.
Dikkat çeken öykülerinden
biri olan “Kara Kedi”, yazarın
beğenilen öyküleri arasında
yerini almış. Buna pek de şaşırmamak gerekir. Öyküdeki
olay örgüsü o kadar başarıyla
kurgulanmış ki gerilimi adım
adım hissediyorsunuz. Daha
ilk satırlarda yazar adeta
usulca elinizden tutuyor ve
yavaş yavaş sizi gerilim yüklü
gelişmelerle karşı karşıya bırakıyor.
“Anlatacağım bu şaşılası
hikâyeye inanacağınızı sanmıyor, sizi de inanmaya zorlamıyorum.
Benim,
kendimin
inanmadığım bir şeye sizleri
inandırmağa kalkışmam delilik olur. Buna karşın deli değilim ve düş de görmedim…
Amacım herkese açık, kısaca,
çeşitli düşünceler, görüşler
ileri sürmeden, evimde olup
bitenleri anlatmak...”
Yazar, okuyucuyu daha ilk
satırlarda olayların içine çekiyor ve sürükleyici, samimi anlatımıyla sizi alıp götürüyor.
Korku, gerilim unsurunu başarıyla yansıtmış söyleyişine.
Başlarda her şey normal bir
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akış içerisinde ilerlerken, belli
bir yerden sonra heyecan ve
gerilim artıyor. Çocukluk yıllarından başlatılan olaylar ve
ruh tahlilleri öyküdeki gerilim
dolu gelişmelerin gerçek nedenlerini ortaya koyuyor. Kahramanın çocukluk yıllarındaki
zevk ve alışkanlıkları evlendiğinde de devam ediyor ve dehşet dolu gelişmelerin yaşanmasına zemin hazırlıyor. Yazar, kahramanın psikolojik alt
yapısını, aşırı ruh tahlillerine
boğmadan anlatıyor.
“Çocukluğumdan beri, uysallığım ve herkese, her şeye
acıma duygum dikkat çekerdi.
Bu acıma duygusu bende o
kadar aşırıydı ki arkadaşlarımın alaylarından yakamı kurtaramazdım. Özelliklere hayvanlara çok düşkündüm ve
ailem bir sürü yavru beslememe göz yummak zorunda
kalırdı…
Genç yaşımda evlendim ve
karımın zevklerinin de benimkilere uygun olduğunu görerek çok sevindim. Benim evcil
hayvanlara
düşkünlüğümü
gören karım rastladığı acayip
hayvan çeşitlerini eve taşıdı.
Kuşlarımız, mercan balığımız,
güzel bir köpeğimiz, tavşanlarımız, küçük bir maymunumuz ve bir kedimiz oldu. Olağanüstü iri ve güzel olan bu
kedi kapkara ve son kerte
kurnazdı… Adı Pluto olan bu
kedi en çok sevdiğim, uğraştığım hayvandı…”
Kahramanımızın
Pluto’ya
olan aşırı sevgisi, daha son-
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raki olaylarda gerilimi arttıran
önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kahramanımızın daha sonraları içkiye olan düşkünlüğü, son derece trajedik ve ürkütücü gelişmelerin fitilini ateşliyor. Belli bir yere kadar o korkutucu
gelişmeleri
soğukkanlılıkla
okuyorsunuz. Hatta bir gerilim
filmi izliyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu da heyecan
veriyor. Ama gerilim unsurunun dozu artınca biraz fazla
bulabilirsiniz o kadar şiddet ve
gerilimi. Çocuk okurların hatta genç okurların okuması ne
derece doğru olur diye düşünebilirsiniz. En azından bu
öyküyü tavsiye edebilir miyim
diye şöyle bir düşünebilirsiniz
büyük bir olasılıkla.
“Bir gece şehrin meyhanelerini dolaşıp zilzurna eve
döndüğümde, kedinin benden
kaçmak ister tavırlar takındığını görür gibi oldum. Hayvanı
yakaladım; kedi korkudan
şaşkına dönerek elimi ısırdı. O
anda sanki şeytan içime girdi
ve sanki bir kötülük ruhuma
sahip olmuş gibi, her yanım
kötülük etmek zevkiyle titredi.
Cebimden sustalı çakımı çıkardım, açtım ve zavallı hayvanın, …”
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Açıkçası, alıntı yapmayı bırakın daha okurken zorlandığınız ifadeler arttıkça yazarın
şiddet unsurunu biraz abarttığını düşünüyorsunuz. Aslında hikâyeyi belki de ilginç kılan bu gerilim ve size o an aşırı gelen şiddet unsuru. Maalesef günümüzde de hayvanlara
yönelen şiddeti düşününce
pek de yadırgamıyorsunuz
okuduklarınızı. Okuduklarınız
canınızı acıtsa da gerçekler
daha çok canınızı yakıyor. Aynı zamanda içkiye düşkünlüğün de bir insanın hayatını
nasıl kötü bir şekilde etkilediğinin de çok acı bir örneği bu
hikâyedeki olaylar.
“İşte bu kötülük isteği beni
uçuruma sürükleyen son güç
oldu. Sırf eziyet etmek, huyuma aykırı davranış olmak için
suçsuz hayvanlara kötülük

ediyordum. Bir sabah, kedinin
boynuna bir ip geçirip…”
“Artık insanlık duygusunu
tamamıyla yitirmiş bir yaratık
durumuna gelmiştim. Benim
yerimi sanki canavar ruhlu bir
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yaratık almıştı… Bu sürekli
karabasanların etkisiyle, iyilik
kavramının son kırıntıları da
silindi gitti ruhumdan…”
Her paragraf bir korku ve
gerilim filmindeki sahneleri
andırıyor. Siz de koltuğuna
oturmuş bir sinema izleyicisi
gibi hissediyorsunuz kendinizi. Özellikle öykünün ilerleyen
bölümlerinde bu duygu hâkim
oluyor size. Her olay, kahramanımızı acı bir sona sürüklüyor. Tabii okurları da çok acı
bir sonla karşılaştırıyor. Aslında, kötülük böyle bir şey
diye düşünüyorsunuz bir an.
İnsan kötülüğe bir kere bulaştı mı ne yazık ki kurtuluşu da
çok zor oluyor galiba. Bir okur
olarak şunu da düşünebilirsiniz: Yazar keşke gerilimi ve
şiddeti bu kadar da aşırıya
vardırmasaydı. Ama bu öyküde ve diğer öykülerinden de
bazılarında Edgar Allen Poe’yu
farklı kılan, bu şiddet ve gerilim unsurunun öyküde öne
çıkması.
Gerilim unsuruyla beslenen
ve güçlenen “Kara Kedi”, bir
insanın çocukluktaki zevk ve
düşkünlüklerinin nasıl bir hal
aldığını gösterdiği gibi kötü
alışkanlıkların insanı nasıl kötü biri haline getirebileceğinin
de çok acı bir örneği. Öykünün bazı yerlerinde, gerilim
unsuru aşırıymış gibi gelse de
kimi zaaflarımızın yol açabileceği kötülükleri göstermesi
açısından da ders verici bir
öykü örneği. Edgar Allen Poe,
hem yaşam hikâyesiyle hem
de dikkat çeken eserleriyle
dünya edebiyatında iz bırakan
bir isim olmaya devam edecek.
*Çeviren: Mehmet Aktar
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AŞKIMA HÜRMETEN
Sibel ORCAN / (Marali)
Pes ettim canımın içi, yoruldum

Musalla taşında akan kirdeyim

Ördüğün duvarı kıramıyorum

Bir veda garında, hazin yerdeyim

Kalbinin burcunda mülteci oldum

Yüreğim üşüyor, leyl-i serdeyim

Gönlünün bağına varamıyorum

Şefkatim olmadın, saramıyorum

Makama erişen ulular gibi

Ruhumu titreten, yakan öyküden

Niyazda Hu çeken veliler gibi

Tükendim bu sevda denen türküden

Hayber’i feth eden Ali’ler gibi

“Ölsem de vazgeçmem!” diyen şarkıdan

Şad olup kalene giremiyorum

Vazgeçtim, sonumu göremiyorum

Aklıma gelmezdi bu garip işim
Boş imiş her sabah dua edişim
Aşkıma hürmeten benim gidişim
Hürmetsiz divanda duramıyorum
YIL: 2
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HALK HİKÂYELERİ
Şahamettin KUZUCULAR
Halk Ozanları ve meddahlar
tarafından anlatılan nazım,
nesir karışık anlatmalardır.
Halk Hikâyeleri nedir sorusuna cevap olacak birçok tanım
yapılmıştır. Prof. Dr. Öcal
Oğuz: "Toplumsal iz bırakmış
bir olaydan veya bir yazınsal
ürünün sözlü kültürde bıraktığı derin etkiden kaynaklanarak ortaya çıkan halk edebiya-

tı ürünlerine verilen ad." [1]
"Çağdaş çağlara yaklaştıkça
geçirdiği değişimle destanların
yerini tutan halk ürünü." olarak görmüştür. [2]
"Bir sevgiliyi elde etme yolunda girişilen maceraları anlatan masal"
Otto Spies,
"Türk edebiyatı verimleri içinde 16.asırdan itibaren görülmeye
başlanan,
genellikle
Halk Ozanları tarafından nazım-nesir karışık bir ifade tarzı
ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesile intikal
eden, yer yer Destan ve Masal
özellikleri gösteren Hikâyelerdir." (3)
"Göçebelikten yerleşik yaşama geçiş sürecindeki ilk

YIL: 2

ürünlerden olup; âşıklar ve
meddahlar tarafından anlatılan nazım, nesir karışık anlatmalardır." Ali Berat Alptekin' Şeklinde tarifler yapılmıştır. Bu tariflerin bazıları sadece Asıl Aşk Hikâyelerimizi tarif
edecek şekildedir. Örneğin Otto Spıes'in tarifi "Bir sevgiliyi
elde etme yolunda girişilen
maceraları anlatan Masal"
şeklindeki tanım Kahramanlık
hikâyelerimizi Halk Hikâyelerimiz arasında görülmediğinin
onların Destan kategorisinde
sayılmasının getirdiği bir tariftir. 16. yy dan günümüze oluşan halk hikâyelerinin hepsinin asıl aşk hikâyesi şeklinde
olması, 16 yy dan bu tarafa
kahramanlık konulu destan
teşekkülünün hemen hiç gerçekleşmemesi
sebebi
ile
hikâyelerimizin teşekkülü Asıl
Aşk Hikâyeleri özellikleri içinde kalmaktadır.
Kahramanlık konulu halk
hikâyelerimizden olan Köroğlu
Hikâyesi ile Destan nitelikleri
ağır basan Dede
Korkut
Hikâyelerinden sonra, destanla asıl aşk hikâyeleri arasındaki geçiş dönemi hikâyeleri
ortaya
çıkmıştır.
Bu
tip
hikâyelerde yarı aşk yarı kahramanlık konusu işlenmiştir.
Eşref Bey Hikâyesi bu tip özellikler taşıyan hem eşkıyalık ve
kahramanlık, hem de aşk konusunu birlikte ele alan bir
hikâyedir. [4]
Halk Hikâyelerinden birini
anlatan âşık, önce sazla bir
fasıl yapar. Daha sonra divanî,
türkü, tecnis, tekerleme, koşma veya semai okur. Dinleyenlere bir muamma sorar.
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Daha sonra hikâyenin temelini oluşturan, kahramanın
doğumu, memleketi, yetişmesi, âşık olması, gurbete çıkma,
sevgililerin bulunması, araya
giren engeller, çekilen çileler,
mutlu veya facialı sonuç bölümüne kadar hikâyesini anlatır. Halk hikâyelerimiz manzum nesir karışık bir özellik
taşır. Manzum kısımlar genellikle âşık olma epizotuyla birlikte başlar ve sonuç bölümüne kadar zaman zaman manzum anlatılar da yapılır.
Asıl Aşk Hikâyelerimiz pek
çok açıdan ortak özellikler taşır. Ozanların rüyada bade
içme, rüyada âşık olmaları,
badeden sonra saz çalma yeteneğini kazanmaları, sevgiliyi
bulmak için gurbete çıkmaları,
zorluklarla karşılaşmaları, imtihana tabi tutulmaları, zindana düşme, idama gitme,
Pir’in, Derviş’in yardımı, son
anda kurtulup, mutlu sona
kavuşmaları gibi motifler ve
epizotlar diğer birçok hikâyelerimizde de vardır. [5]
Asıl aşk hikâyeleri genellikle mutlu sonla biterse de bazıları facia ile sonlanır.
Bu Motif ve Epizotlar
hikâyecilerin dilinde başka
ilavelerle
birleşerek,
yeni
hikâyelerin oluşmasına yardımcı olurlar. Farklı hikâyelerin oluşumunda çevrenin tesiri, ihtiyaçlar, gelenekler, ilk
musannifin bilgisi, görgüsü,
hayat tecrübesi, kabiliyeti, diğer sosyal ve içtimai şartlar
değişik
hikâyelerin
ortaya
çıkmasında etkili olur.
Halk hikâyelerimiz yapısal,
şekil, konu ve anlatım yönle-
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rinden pek çok ortak özellik
taşır. Asıl Aşk Hikâyelerinin,
bölümleri epizotları ve motifleri aynıdır. Bazı epizotlar bazılarında bulunmazken bazı
Epizotlar
her
hikâyemizde
vardır. Bu benzerlik ve ortaklıkları göz önünde bulundurduğumuzda halk hikâyelerimizin tüm özellikleri ortaya
çıkmış olur.
Ali Berat Alptekin'e göre
Halk hikâyelerinin özellikleri
şu şekildedir: [6]
A) Biçim özellikleri
a) Nazım, nesir karışık bir
yapıya sahiplerdir.
b) Tıpkı masallardaki gibi
kalıp ifadelere rastlanır.
c) Dili sade ve anlaşılırdır
ama yazmalarda biraz ağırlaşır.

b) Meydana gelen olaylar
gerçek veya gerçeğe yakındır.

na başlarken dualar önemli
yer tutar.

c) Olaylarda olağanüstülük
vardır.

h) Kahramanların en büyük
yardımcısı Hızır'dır.

d) Kahramanlar genellikle
tek olup olağanüstü bir şekilde dünyaya gelir.

i) Kahramanlar bazen insan
dışındaki varlıklarla da konuşur.

e) Kahramanların dünyaya
gelmesine yardımcı olan aksakallı ihtiyar daha sonra; kahramana ad verilmesi, eğitimi,
âşık olması ve sevgiliyi aramak
için gurbete gitmesi durumlarında da karşımıza çıkar.

j) Hikâyeler genellikle mutlu sonla biter.

Bade (dolu) İçme: Dört
safhası vardır; Hazırlık, rüya,
uyanış, ilk deyiş.

m) Bazı hikâyelerde atlı göçebe yaşamın izleri görülür.

Aynı evde yaşayan kahramanlar kardeş olmadıklarını
öğrenince birbirlerine âşık
olur.

Kahramanın yakın çevresi

k) Kahramanlarca yapılan
dua ve beddualar mutlaka
gerçekleşir.
l)
Halk
hikâyelerinde
mekân dünyadır.

n) Hikâyelerin asıl kahramanları dışında;
İdareciler
Yardımcı tipler
İnsan
vardır.

d) Giriş kısmında anlatıcı
tarafından eklenen manzum
parçalar vardır.

olmayan

tipler

Dipnotlar
[1] Oğuz, Öcal (2008).

e) Yazılı ve
basılmış
halk
hikâyeleri sözlü
halk
hikâyesi
örneklerine göre hem daha
uzundur, hem
de daha fazla
manzum içerik barındırır.
f) İyi ve kötüler kalıp ifadelerle anlatılır.
g) Halk hikâyelerinde olaylar da kalıp ifadelerle anlatılır.
h) İçerisinde: masal, efsane,
fıkra, dua, beddua, atasözü,
bilmece... Gibi halka ait edebi
ürünlere rastlanır.
B) İçerik özellikleri
a) Konuları genellikle aşk
ve kahramanlıktır. Bazen de
iki konu birlikte işlenir.

YIL: 2

[2] Boratav,
(1946),

Pertev

Naili

(3) Albayrak Abdullah, 1993
[4] Eşref Bey Hikâyesi Varyantları ve Özetleri
[5] Şahamettin Kuzucular,
(1996), Eşref Bey Hikâyesi.

Pir, Derviş, Hızır, Aksakallı
ihtiyar uzak diyarlardaki kız
ve oğlanı birbirine rüyada gösterir ve onlara bade içirtir.
Kahramanlar
resimlerine
bakarak görmedikleri birine
âşık olurlar.
İlk görüşte âşık olma.
f) Destan ve masalda olduğu gibi özel bir anlatıcı vardır.
g) Özellikle; sabah ve kavuşma vakti, yarım lakan bir
hikâyenin ertesi gün anlatımı-
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[6] Ali Berat Alptekin, Halk
Hikâyelerinin Motif Yapısı, Akçağ: 1997.
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MASUMİYET
Oğuzhan AK
Bilemedik
Hakikatin en düzensiz anında ömrün kıymetini
Zaman boştan ziyade
Başarısız bir ziyan geleneğinden gelme sanki
Adalet yoksunluğu susturmuş
Ezeli noktada hepimizi
Öğünlerimizi sıraladık
Açların kemiklerini sayar gibi
Var bir yokluğun sonu ama varlık yok
Olmak için elinden geleni yapmakta,
Kuşlar bile kaçak
Gökyüzünde bir çıkış aramakta.
Ben masum değilim
Mazlumların heybetinde ezim ezim ezilmekteyim
Ben inananlar kadar insan
Bir lisan kadar ömürlük olabildim

YIL: 2
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TAHKİYEYE DAYALI TÜRLERDE BAKIŞ AÇISININ HİKÂYESİ
Halit YILDIRIM
Tahkiye=Anlatım
İnsan, iletişimi sağlamak
için karşıdakine bir şeyler anlatır veya karşıdakinin anlattıklarını anlamaya çalışır. En
yaygın
iletişim
şekli, sözlü veya
yazılı olarak karşıdakine bir şey
anlatmakla
oluşur. (1)

Anlatıcı, hikâye ve roman gibi
tahkiyeli türlerde okuyucu veya dinleyici durumunda olan
bizlere hikâyeyi, romanı anlatan kişidir.

Yazımızın başlığından
dolayı
“Tahkiye” ne demek diye akla bir
soru gelebilir. En
kısa
anlamıyla
tahkiye,
“anlatı
veya
anlatım”
demektir.
Anlatım; bir yazı içerisinde konu,
ana fikir ve diğer
unsurlarla şekillenen fikir, olay,
durum,
betimleme, duygu veya tanımlamaların birisine veya birkaçına dayalı bir mevzunun bir yazıda
okura aktarılma yöntemidir.
(2)
Anlatım; düşüncenin, duygunun kısacası sözle, davranışla, jest ve mimiklerle karşıdaki alıcıya ulaştırılmasıdır.
(3)
Bir anlatımın üç temel ögesi vardır. Anlatıcı, Yazar ve Kişiler. Biz yazımızın konusu gereği daha çok anlatıcı üzerinde
duracağız.
Anlatıcı
Anlatıya dayalı türlerde
mutlaka bir anlatıcı vardır.
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Anlatıcı, tahkiyeli türlerde
olayların tüm mahiyetiyle bilen, kahramanların iç dünyalarında olup biten her şeyi bilen, kendine has dil ve üslubuyla okuyucuya veya dinleyicilere aktarır.
Söz konusu anlatıcının,
tahkiyeli eserde görülüşü rolü
ve fonksiyonu geçmişten günümüze kadar oldukça farklılık arz eder. Muhtemelen devrin şartları gereği, eski tahkiyeli eserlerde anlatıcı, kendini
gizlemek yerine açıkça hissettirmek yolunu tutmuştur. Modern
romanlarda
anlatıcı,
mümkün mertebe kendini gizlemeyi hedeflemiştir. (4)
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Anlatıcı, tarihi süreç içerisinde "Sözlü dönem anlatıcısı"
ve "yazılı dönem anlatıcısı"
olarak görev yapmıştır. Zira
geçmişte meddahlar, ozanlar,
halk hikâyeleri
anlatan âşıklar
hikâyelerini,
destanlarını, efsanelerini, masallarını bizzat
anlatan insanlardı.
Günümüzde de çocuklara masal
anlatan anneler, öğretmenler, radyo spikerleri
sözlü
anlatım
işini
yüklenir.
Hikâye ve roman yazan yazarlar ise yazılı
anlatıcılardır.
Yazar ve anlatıcının neredeyse iç içe geçtiği geleneksel edebiyatta, yazarın düşüncesi esere net bir şekilde yansırdı. Ancak, modern
anlatılarda bakış açısı yaklaşımıyla birlikte yazar ve anlatıcı farklılaşmıştır. Kuşkusuz
yazar
o
anlatıyı
kaleme
alan/yazan kişidir. Ama etkisini dolaylı bir biçime sokmuştur. (5)
Anlatıcı, yazarın sözü teslim etmek için ihtiyaç duyduğu varlıktır ve kimi zaman yazarla karıştırılsa dahi o tamamen kurgusal dünyaya aittir.
Bununla birlikte okuyucu ile
yazar ve eser arasındaki ilişkiyi sağlayan güçlü yapısı nede-
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niyle reel dünyayla sıkı bağları
vardır. (6)
Yazar, anlatıcıyı konuşturan, diline aracılık eden, ne
kadar konuşacağına, neler yaşayacağına karar veren, bütün
bunları tasarlayan kişidir. Anlatıcının ufku, bilgisi, duyguları yazarın tasarımıdır. Anlatıcının bilgisi ve ufku yazarla
sınırlıdır.
Anlatıcı,
yazarın
bilmediği bir şeyi bilemez. Bu
anlamda nesnellik sonsuz değildir. Yazar; duygu, düşünce
ve tavırlarını seçtiği anlatıcı
üzerinden gerçekleştirir. (7)
Anlatıcının Amacı
Bir yazar, kendini dinleyecek ya da okuyacak olanlar
üzerinde bir etki yaratmak isteyecektir. Bu etkiyi şu amaçlar için yapmaya çalışacaktır.
a) Bir şeyi açıklamak, bir
düşünceyi aydınlatmak, bir
durum ya da karakteri incelemek, bir terimi tanımlamak
isteyebilir. Bu durumda yazarın amacı açıktır; Okuyucuya
bilgi vermek.
b) Okuyucunun bir konuyu
ya da olgu üzerindeki yerleşmiş duygu, düşünce, davranış
ve kanılarını değiştirmek.
c) Duyduklarını, gördüklerini okuyucunun da duymasını, görmesini, kısaca izlenim
kazanmasını istemek.
d) Okuyucuya bir olayı oluşuyla birlikte gelişme halinde
vermek. Bu, olmuş ya da olabilecek herhangi bir olay olabilir. Bundan yazarın amacı
okuyucuyu olayın içine götürme, olayları oluş, gelişme
ve zaman sırasına göre anlatmadır. (8)
Anlatıcı Tipleri
Yazar yazının temel anlatıcısı olmakla birlikte yazısının
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amacına türüne ve yazıda alacağı role ve tavra uygun olarak
bir anlatım şekli veya bir anlatıcı tipi tercih eder.
Fikir yazılarında anlatıcı
yazarın kendisidir ve fikir yazılarındaki anlatan ve anlatıcı
yazarın
kendisi
olmalıdır.
Çünkü anlatılanlar ve fikirler
yazıya imzasını atan kişi olmalıdır. Fikir yazılarında yazar
kendini saklamak, bir başka
anlatıcı kisvesine bürünmek
ihtiyacını hissetmez.
Olay yazılarında ise olayı
anlatan olayı kendi başından
geçiyormuş, gözlemleyen birisi
tarafından anlatılmış ya da
her şeyi bilen birisi tarafından
aktarılmış gibi anlatıcı tiplerinden birini seçmelidir. Olaylar seçilen bu anlatıcı tipinin
ağzından aktarılır.
Bir bakış açısı şu şekiller ve
tutumlarla anlatıcı olarak karşımıza çıkabilir:
a. Tarafsız (nötr), fikir belirtmeyen.
b. Sezdiren, tesbit ve teşhis
eden.
c. Beğenen, takdir ve tasdik
eden.)
ç. Tenkit yönelten ve öz
eleştiride bulunan. )
d. Tehzil (alay) eden, küçümseyen.
Bir yazıda tek bir bakış açısını tercih etmek en uygun
yoldur. Bir yazıda bunlardan
bir kaçını birden bir yazıda ve
bir arada görmek de mümkündür. (9)
Öyküde Anlatıcının İşlevi
Anlatıya dayalı bir tür olan
öyküde de yazar, her şeyden
önce bir “anlatıcı ses”e ihtiyaç
duyar. Anlatıcı, metnin yazarından farklıdır ve kurmacadır. Anlatıcı, öykü veya roman
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kahramanlarından biri olabileceği gibi dışarıdan biri de
olabilir. Anlatırken de kendini
ya açık seçik ortaya koyar ya
da saklar.
Modern anlatılarla birlikte
anlatıcı sesin işlevi, konumu
iyiden iyiye karmaşık bir hâl
almıştır. Anlatıcı, metinde tanımlanabilir, görünmez olabilir, nesnel olabilir, taraf olabilir, ana karakter ya da yan bir
karakter olabilir. Bu nedenle
“anlatıcı” edebiyat kuramlarının en tartışmalı konularından biridir. (10)
Her öyküde bir sunum tarzı, bir konumu bir de bakış
açısı vardır. Öyküde anlatıcının işlevini bu çerçeveden inceleyeceğiz.
1.
Tarzı

Anlatıcının

Sunum

Anlatıcının varlığının görünürlüğü değişkendir. Bazı anlatıcılar olayın akışını kesme
pahasına sürekli araya girerken diğer bazı anlatıcılar kendilerini görünmez kılıp sadece
göstermeyle yetinirler. (11)
Necip Tosun anlatıcının incelenmesinde öykünün sunuş
tarzı en temel yaklaşım olarak
ele alır. Ona göre “kurgusal
metinlerde anlatıcının konumu sürekli değişmekle birlikte
anlatım bir anlamda Platon’un
sınırlarını çizdiği diegesis ve
mimesis kavramları etrafında
şekillenir. Yazar bir duyguyu,
bir düşünceyi hikâye edebilmek için ya göstererek (mimesis) ya anlatarak (diegesis) ya
da bunların karışımı bir yaklaşımla metnini oluşturur.
Kestirme bir yaklaşımla birinde “aktarma”, diğerinde ise
“canlandırma/sahneleme” söz
konusudur. Yazarlar, eserle-
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rinde bazen göstermeyi bazen
de aktarmayı odak alırlar. (12)
Anlatıcının sunum tarzı bu
iki başlık altında kısaca şöyle
açıklanmıştır.
a) Gösterme Tarzı Sunum: Yeni Romancılar gereksiz ve anlamsız, hatta gerçekleştirilmesini imkânsız gördükleri ruhsal çözümleme yerine dış gerçekliğin (dünyanın)
"yöntemli betimlemesine" ilgi
gösterirler ve roman kişisini
anlatının odak noktası olmaktan uzaklaştırıp ona "kameranın objektifi" fonksiyonunu
yüklerler. (13)
Gösterme tarzı sunumda
olayın kendisi ön plandadır ve
öykü konuşmalar, mekân tanıtımı, tasvirler ve olaylar etrafında şekillenir. Daha çok
zihinde olayı, kişileri, mekânı
bir sinema şeklinde canlandırmaya yönelik bu tarz sunumda yaşanmışlıklar, hatıralar ve izlenimler öyküye dönüşür. Bu tarzda dolaysız bir anlatım söz konusu olduğundan
anlatıcı daha dışarıda ve biraz
daha nesnel bir konumdadır.
Böylece yazar aradan çekilerek, yaşananlarla okuru karşı
karşıya getirir. Artık duygu
aracısız okura aktarılmakta,
yorum ve değerlendirme ona
bırakılmaktadır. Özellikle diyaloglara yaslanan anlatılarda,
anlatıcı büsbütün silikleşir.
(14)
b) Anlatma Tarzı Sunum:
Anlatma tarzı sunumda ise
anlatıcının görüşleri ve duyguları öyküyü şekillendirir. Öykü
bir olayı değil de artık bir durumu, bir hali anlatır. Bu
tarzda anlatıcı daha içeride ve
her şeyi bilen müdahaleci bir
konumdadır. (15)
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2. Anlatıcının Konumu
Öyküde anlatıcının konumu, onun öyküde görev alıp
almaması durumudur. Gérard
Genette, Diegesis ve mimesis
ayrımını reddederek iki tür
anlatı olduğunu ileri sürer:
“Birinde, anlatıcı anlattığı
öyküde yer almaz (sözgelimi:
İliada’da Homeros ve Duygusal
Eğitim’de Flaubert); öbüründe,
anlatıcı anlattığı öyküde kişi
olarak yer alır (sözgelimi Gil
Blas, ya da Wuthering Heights). Bunlardan birinci tür
anlatıyı ben kesin nedenlerden
dolayı yadöyküsel, ikinciyi de
özöyküsel olarak adlandırıyorum.” (16)
Bu iki kavramı şu şekilde
açıklayabiliriz.
a) Öykü İçi Anlatıcı =
Özöyküsel Anlatıcı: Anlatıcı,
öyküde görev alıyorsa, bu tip
anlatıcıya öykü içi anlatıcı denir. Sabahattin Ali’nin “Değirmen”inde, anlatıcı öykünün
içindedir. Kendisi de Çingene
olan anlatıcı, aynı obadan ve
öykünün ana kahramanı Atmaca’yı tanıtır, onun yaşadıklarını anlatır. (17)
b) Öykü Dışı Anlatıcı =
Yadöyküsel Anlatıcı: Eğer
anlatıcı öyküde görev almıyorsa, ona öykü dışı anlatıcı adı
verilir. Anton Çehov’un, aylığını almak için kente giden bir
bayan öğretmenin köyüne dönüşünü anlattığı “At Arabasında” da anlatıcı, öykü anlatıcıdır. (18)
Tarihsel süreç içerisinde
geleneksel, modern, postmodern anlatılarda anlatıcının
konumu, yazarların ona bakışı
sürekli değişmiştir. Her şeyi
bilen anlatıcıdan, tümüyle iç
sese odaklanan yaklaşımlara
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kadar anlatıcının işlevini yazarlar farklı yorumlamışlardır.
Anlatıcı ses, kimi zaman yazarla bütünleşmiş, kimi zaman ayrışmış; bütün bu arayışlarla
yazarlar
anlatım
imkânlarını geliştirmişlerdir.
Örneğin
Gustave
Flaubert
nesnel bir anlatıcıyı savunurken, Honoré de Balzac yazarın
anlatımın içinde olduğu, bilgi
aktaran bir biçimi tercih etmiş, Henry James göstererek
anlatmayı önermiş, Virgina
Woolf ve William Faulkner ise
iç sese odaklanmıştır. (19)
3.Anlatıcının Bakış Açısı
Anlatıcıların, bir olayı veya
hikâyeyi okurlarına veya dinleyicilerine aktarırken sahip
oldukları dünya görüşleri, hayat tecrübeleri, kültürel düzeyleri, yaşları, cinsiyetleri ve
içinde bulundukları ruh hallerine göre olayları algılama, idrak etme ve yargılama tavırlarına bakış açısı denir. (20)
Bakış açısı, “öykü kimin
gözüyle anlatılıyor” sorusuna
yanıt verir. (21)
Kısaca ifade etmek gerekirse " bakış açısı"; " anlatılanın
görüldüğü ve yansıtıldığı anlatıcı biçimi"dir. Bir başka söyleyişiyle, tahkiyeli eserlerde
anlatıcının olaylar, figürler,
nesneler, fikirler, zaman ve
mekân gibi anlattığı hemen
her şey karşısındaki takındığı
tavra bakış açısı denir. (22)
Seymour Chatman’a göre
bakış açısı, anlatı olaylarının
ilişki içinde olduğu fiziksel yer,
ideolojik konum ya da pratik
yaşam yönelimidir. Bakış açısı
ifade demek değildir. Sadece
ifadeyi biçimlendiren perspektiftir. Perspektif ve ifade aynı
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insanda bulunmak
değildir. (23)

zorunda

Bütün anlatıcılar için değişmez olan ise beraberlerinde
bakış açılarını taşımalarıdır.
Kurgusal bir metinde olayların
okuyucuya kimin gözünden,
kimin ağzından ulaştığı sorusu bakış açısı kavramını doğurur. Nitekim başta roman ve
hikâye olmak üzere bütün anlatmaya dayalı metinlerde anlatılacak bir olay, onu aktaran
bir anlatıcı ve bakış açısı vardır. (24)

Öykü ve romanda anlatıcının konumunu belirleyen "bakış açısı", yazarın okuyucuyu
sürüklemeye çalıştığı atmosferi en iyi hangi konumdan sezdirebileceği hakkında verdiği
kararla ilişkilidir. (27)
Yazar, anlatıcıyı seçerken
en geniş, en derin, en etkili yer
alacağı, görüşlerini sergileyeceği bir sesi arar; söyleyeceği
her şeyi ifade edebilecek donanımda bir sesi. Çünkü anlatıcıyı/bakış açısını seçmekle
öncelikle kendini sınırlamış

Anlatıcı ya olayın
tamamen
dışında
olarak ya olayın
tam odağında bulunarak ya da olayın sadece tanığı
sıfatıyla gelişmeleri
anlatan kişidir. Bulunduğu
konuma
göre, olayı algılayışı
ve aktarışı değişir.
Bir konuyu, bir
olayı, bir durumu
öykülemeye karar
veren bir öykücü
için, en öncelikli seçimlerden
biri, bakış açısı tercihidir. Öykücünün bakış açısı, bir anlamda öykünün nasıl şekilleneceğini de belirleyecektir.
Kuşkusuz aynı tema farklı bakış açılarıyla apayrı yönlere
savrulabilir. Çünkü her bakış
açısının kendine göre bir mantığı, anlam ve çağrışım alanı
vardır. Bu nedenle öykücü,
okurda en vurucu ve kalıcı etkiyi yaratabilmek için o temanın gerektirdiği bakış açısını
yakalamak
durumundadır.
(25)
Hikâye ve romanda, hem
metin halkası, hem vaka zinciri, hem de eserin dili bakış
açısına göre şekil alır. (26)
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olur. (28)
Bu seçim aynı zamanda yazarın tarafını ve öyküden beklentilerini de belirler. Bir anne
kız vedalaşmasını anlatacak
öykücü için annenin bakışı
seçilirse öykünün farklı, kızın
gözünden anlatılırsa farklı bir
hâl alacağı açıktır. Yazar hangi duyguyu vermek istiyorsa o
anlatıcıyı seçer. (29)
Öyküde temel tartışma konularından birisi anlatıcının
kim olduğudur. Yazar öyküsünü yazarken yukarıda anlattığımız bilgiler ışığı altında
bir tercih yapacaktır. Şimdi de
bu tercihleri inceleyelim.
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a) Birinci Şahıs (Ben)
Bakış (İçten Bakış) Açılı Anlatım:
Bu anlatıcı, aynı zamanda
olay örgüsünün bütün yükünü üstlenen asıl kahraman
olabileceği gibi, daha da geri
planda yer almış kahramanlardan biri de olabilir. Bir insanın sahip olduğu veya olabileceği bilme, görme, duyma,
yaşama imkânları ile sınırlıdır.
Her zaman kendi yaşadıkları,
bildikleri, duydukları ve hissettiklerini öne çıkarır. Kahraman anlatıcının
söz konusu olduğu
roman
ve
hikâyeler, çoğunlukla "otobiyografik" karakterlidir.
(30)
"Sıradan
insanların yüzyılı"
olarak kabul edilen XX. yüzyıldaki
değişiklikler
sonucunda
roman
yazarları
kendi inanç ve
değerlerini özgürce ifade edebilecek başka anlatım yöntemleri aramaya başlar. Sonuçta
"romanda yazarın egemenliğini
ortadan kaldırmanın en kesin
yolu" olarak olayları onları yaşayan ya da tanıklık eden kişilere anlattırma görülür. Böylece "ben" veya kahramanın
ağzından anlatım ile ona bağlı
bakış açısı yaygınlaşır. (31)
Romanda anlatıcı sesin konumu ve rolü konusunda en
fazla düşünce üreten yazarların başında gelen Henry James’e göre “artık yazarın bakış
açısı terk edilip karakterin bakış açısı benimsenmelidir.”
Henry James, metinde yazarın
egemenliğinin sona ermesini
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ve anlatıyı, olayı yaşayan insanlara anlattırmanın daha
gerçekçi olacağını ileri sürmüştür. Ona göre yazar, anlatıda olabildiğince geri çekilmeli, karakterin bakış açısı odak
olmalıdır. Böylece kişilerin içsel serüvenleri başarıyla anlatılabilir. (32)
Roman sanatında James’in
en sakıncalı bulduğu uygulama, romanın sahnesinde yazarın kendisinin de görünme-

anlatıcı, yaşadığı bir olayı, bir
izlenimi, bir tanıklığı kendi ağzından bize anlatır. Yani anlatıcı, anlattığı öykünün içinde
bir yerlerdedir. Ama anlatıcının öykünün bizzat kahramanı olması gerekmez. Anlatıcı,
öykünün önemsiz bir kişisi de
olabilir. Böylece tanıklık ettiği
olayı, kişi ya da kişileri okura
anlatır. Ama her durumda bu
anlatıda
okur,
anlatıcının
duygu ve düşüncelerini, zihin-

man anlatıcı, kendi dil ve üslubunu kullanır ve birinci tekil
şahıs ağzıyla konuşur. Okuyucu ile daha sıcak, samimi ve
inandırıcı bir diyalog kurmasıyla okuyucuya daha yakındır. Özellikle eserin hatıra defteri, günlük, mektup tarzında
kaleme alınması, bu etkiyi daha çok güçlendirir. (38)
Balzac "Vadideki Zambak"
romanının önsözünde şöyle
der:
"Ben, demek yazar için
tehlikelidir. Okur kitlesi sayıca artmasına karşın, bilinçlenme aynı oranda artış
göstermez. (...) Bugün bile
hala pek çok insan, roman
kişilerine verdiği duygular
nedeniyle, yazarı suç ortağı
yapma gülünçlüğüne düşer.
Eğer yazar 'ben' diyorsa, hemen hemen herkes onu anlatıcıyla karıştırmak eğilimindedir."

si, yorumları ve değerlendirmeleri ile varlığını açık açık
belli ederek gerçeklik duygusunu bozmasıdır. James için
gerçeklik, yazarın elindeki konuyu işin içine kendi düşüncelerini, yargılarını katmadan,
olup bitenleri niteliklerini çarpıtmadan dürüst ve tutarlı bir
biçimde sunmasıdır. (33)
Henry James, bu tartışmalarda hep “gösterme”yi önemsemiş, dolaysız anlatımı savunmuştur. Hatta giderek anlatının diyaloglara yaslanmasını önermiştir. Çünkü diyaloglara yaslanan anlatılarda,
anlatıcı
silikleşir
anlatıma
nesnellik hâkim olur. (34)
En yaygın anlatım tercihi
olan birinci şahıs anlatımda;
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sel serüvenlerini izler. Birinci
şahıs
anlatımda
genellikle
okur, anlatıcı ile yazarı özdeşleştirir ve anlatıcının bizzat
yazar olduğu yanılgısına düşer. (35)
Ben anlatıcı tipli yazılarda
değerlendirmeler yapan, gözlemleyen, kendi penceresinden
anlatan anlatıcı böylece olayların kendi dünyasına yansımalarını
okura
aktarırken
kendi psikolojisini algılama biçimini, olayların ruhundaki
izlerini, kendine özgü değerlendirme biçimin yansıtır. (36)
Kahramana ait bir bakış
açısıyla "ben"in ağzından bir
anlatım da gerçeklik duygusunu arttırdığı için kolayca
kabul görmüştür. (37) Kahra-
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Birinci şahıs anlatımın
kullanıldığı önemli anlatı
türleri; İç Monolog, İç Çözümleme ve Bilinç Akışı metotlarıdır.
İç Monolog Tekniği: İç
monolog, birinci kişi adılıyla
gerçekleştirilen bir anlatıda
serüven zamanı ile anlatı zamanı arasında her türlü uzaklığı düşsel olarak ortadan kaldırılışıyla kurulan bir bağlantıdır. Kahraman, yaşadığı bu
olaylar oluşurken anlatır.”
(Michel Butor)
Bu tarz, zihinsel seyrin grafiğidir bir bakıma. Zihnin herhangi bir durumda algıladıklarını, çağrıştırdıklarını kaydederek oluşturulan bilinç akışı
yaklaşımı birinci şahıs anlatımın kullandığı önemli bir öyküleme biçimidir. (39)
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İç konuşma tekniğinde yazar aradan çekilir, aktarma
görevini bırakır; okura öykü
kişisinin zihnini bir sinema
gibi seyrettirir. İç konuşma
tekniğinde gramer bakımından
düzgün, sentaks kurallarına
uygun cümlelerle yapılan sessiz bir konuşmadır ve düşünceler arasında mantıksal bir
bağ vardır.
İç Çözümleme Tekniği:
Bu anlatım tekniğinde anlatıcı
araya
girerek
kahramanın
duygularını,
düşüncelerini
okura aktarır. (40)
Bilinç Akışı Tekniği: Kişinin
aklından geçenlerin birinci kişi ağzından yansıtılmasıdır.
Bu teknikle yazar; kahramanın, hayatı, nesneleri, etrafında gördüğü şeyleri nasıl algıladığını, bir bilinç yansıması
eşliğinde aktarır. Derin, soyut
ifadelerden meydana gelir. Bilinç akımı tekniğinde karakterin zihninden akıp giden düşüncelerde mantıksal bir bağ
yoktur. Daha çok çağrışım ilkesine göre akarlar. Ayrıca
gramer kuralları da gözetilmez. Bilinç akımında yalnız
düşünceler değil, duyumlar,
imgeler de yer alabilir. (41)
Örnek Metin:
“Ben bir ağacım, çok yalnızım. Yağmur yağdıkça ağlıyorum. Allah rızası için kulak
verin
şu
anlatacaklarıma.
Kahvelerinizi için, uykunuz
açılsın, bana cin gibi bakın da
size niye bu kadar yalnız olduğumu anlatayım." (42. Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı)
b) Üçüncü Şahıs (Tanrısal = O) Bakış Açılı Anlatım:
Üçüncü şahıs anlatımda
(tanrısal anlatım) her şeyi bi-
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len ve gören bir anlatıcı söz
konusudur. Anlatıcı, öyküye
giren her şeye hâkim bir pozisyondadır. Kahramanın duygularını, düşüncelerini, bilinçaltı gelgitlerini bilir ve bu üst
bakışla olayları bize aktarır.
Kısaca üçüncü şahıs anlatım
“O”nun yaptığı dışarıdan bir
anlatımdır. Tanrısal anlatımın
en belirgin özelliklerinden biri,
anlatıcı/yazarın her şeyi bilmesidir. Yazar/anlatıcı tüm
anlatımın içindedir. Herkesin
ne düşündüğünü, ne hissettiğini, neyi niye yaptığını en ince ayrıntısına kadar bilir, olan
ve olacak olan hiçbir şey onun
için meçhul değildir. (43)
Üçüncü kişili anlatılarda
"o" her şeyi bilen konumundadır ve bakış açısını taraflı
veya tarafsız bir biçimde belirleme imkânına sahiptir. (44)
Kahramanların gönlü veya
kafasından geçenleri okumaya
kadar uzanır. Üçüncü tekil
şahıs ağzıyla konuşur. Yazarın
dilini kullanır ve bu sebeple
ona "yazar-anlatıcı" da denilir.
Zaman zaman okuyucu ile diyaloga girmekten, onlarla sohbet etmekten ve onlara yol
göstermekten geri durmazlar.
(45)
Hâkim
(tanrısal,
ilahi,
olimpik) bakış açısı (omniscientpoint of view) kullanımı en
eski kavramlardandır. "Fielding'in geliştirdiği tanrısal bakış açısı, daha çok, yazar ile
okuyucunun birtakım ortak
değerlere, inançlara sahip bulundukları toplumsal ortamlarda geçerlidir. Böyle bir anlatım yönteminin kullanılabilmesi için yazarın, anlatıcısının ağzından ileri sürdüğü
görüş ve düşüncelerin okurlarca da benimseneceğine,
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paylaşılacağına güvenmesi gerekir, çünkü bu yöntemle anlatılan
romanlarda
yazaranlatıcı ile okuyucusunun
olaylara aynı gözlerle ve aynı
anlayışla bakmaları beklenir."
(46)
Hâkim bakış açısıyla her
şeyi gören ve bilen bir anlatıcı
okura çok aşinadır. (47)
Örnek Metin:
"Küçük Hasan hiçbir şey
düşünmeden ilerliyordu. Ne
evde kendisinin dönmesini
bekleyen iki küçük kardeşi ne
de dört saat uzaktaki nahiye
merkezinde hizmetçilik yapan
anası bu anda aklında değildi.
Ayranını satıp satamayacağını
da düşünmüyordu. Kafasında
yalnız bir şey vardı: Bu yolu
tekrar yürümek, geri dönmek
mecburiyeti...
Uzun bir ağlamanın sonundaymış gibi içini çekti.
Maşrapayı tuttuğu sol elinin
çatlaklarla örtülü üst tarafı ile
burnunu sildi. Gözlerini ileri
çevirince istasyona yaklaştığını gördü..." (48. Sabahattin
Ali, Ayran)
c) İkinci Şahıs (Sen/Siz)
Bakış Açılı Anlatım:
Birinci ve üçüncü tekil şahıs anlatıya göre daha az kullanılan ikinci şahıs anlatımda
(“sen/siz anlatım”) ise anlatıcı
ses, kahramana bir ayna tutmakta, onun bilincine girmekte, kahramana kendisini anlatmaktadır. Burada anlatıcı,
karşısındakinin bütün zihinsel
durumlarını, hayatını, hayata
bakışını bilmekte ve kahramanın öyküsünü ona ve okura
anlatmaktadır. Bu onun konuşmak isteyip de konuşamadığı iç sesi, yüzleşmenin sesi
gibidir. İfade ettiği, etmediği
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duyguları, izlenimleri onun
yüzüne açık etmektedir. İkinci
şahıs anlatımda geçmiş, gelecek, içinde bulunan an iç içedir. Bu anlatımda hem birinci
tekil şahısın hem de tanrısal
anlatımın imkânları kullanılabilmektedir. (49)
İkinci kişili anlatıcı ve bakış
açısı ile yazılan eserlerde olay,
anlatıcı tarafından birine sürekli "sen/siz" diye hitap edilerek onun bakış açısıyla yansıtılır. (50)
Matt Delconte, ikinci tekil
şahıs anlatımın, anlatan kişi
ile değil dinleyen kişi ile tanımlandığını belirtikten sonra,
anlatıcı, öykü kahramanı ve
dinleyici üçlüsünün arasındaki ilişkilerden yola çıkarak,
“sen” anlatımının muhatabının sadece öykü kahramanı
olmadığını aynı zamanda “dinleyici” olduğunu tespit eder.
(51)
M. H. Abrams A Glossary of
Literary Terms adlı eserindeki
bakış açısı maddesinde ikinci
kişili bakış açısına şöyle yer
verir: "Bu tarzda hikâye anlatıcı tarafından anlatıcının sen
veya siz ifadesiyle adlandırdığı
bir kişiye hitap şeklinde anlatılır. Anlatımın bu formu geleneksel kurgunun pasajlarında
tesadüfi bir biçimde ortaya
çıktı, fakat sadece XX. yüzyılın
ikinci yarısında güçlü bir biçimde yer buldu, sonra nadiren görüldü, etkisi bir virtüöz
performansıdır" yani sıra dışı
büyük bir yetenek işidir. Bu
anlayışın ardında yüzyıllar
ötesine dayalı geleneksel anlatıcı alışkanlıklarının
etkisi
vardır. (52)
Brian Richardson ikinci kişili anlatımı tanımlama ve sınıflandırma yoluyla sistemleş-
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tirmiştir. Richardson, ikinci
kişili anlatımı standart, varsayımlı ve ototelik olarak üçe
ayırır.
1) Standart (standard):
İkinci kişili anlatımın standart
tipi yazarlarca çok yaygın bir
biçimde tercih edilmemesine
rağmen, var olan örnekler büyük ilgi görür. Standart ikinci
kişili anlatıcının belirgin niteliği protagonistin (asıl güç)
"ben" veya "o"dan ziyade
"sen/siz" şeklinde tanımlanmasıdır. Bu türün klasik örneği Michel Butor (1926-)'un
Türkçeye “Değişme” (1973)
adıyla çevrilen La Modification
(1957) adlı eseridir.

2) Varsayımlı/Farazî (hypothetical): Bir konuda temel
bilgiler edinmek isteyenlerce
kullanılan rehber kitapların
basit ve kolay bir üslûbu vardır. Varsayımlı ikinci kişili anlatımda bu tür kitapların anlatım tarzı kullanılır. Böylece
bilgiye dayalı üsluba edebî bir
karakter kazandırılır. Lorrie
Moore (1957-)'un hikâyeleri bu
kategoridedir.
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3) Amacı kendi içinde
olan/Ototelik (autotelic): Bu
tarz anlatımın özelliği doğrudan okuyucuya veya anlatı
dâhilindeki
hayalî/kurgusal
kişiye/dinleyiciye seslenilmesidir.
İkinci kişili anlatıcının bir
başka seçenek olarak sunulması, tercih edilmesi gelenekselin dışına çıkmakla ilgilidir.
Öte yandan dil ve anlatımın
imkânlarını zorlayarak farklı
bir bakış açısını deneme içgüdüsü de önemlidir. (53)
İkinci kişili anlatıcı tipini
kullanan yazarlar eser verirken yenilik getirme çabası
içindeki avangard isimler ola-

rak nitelendirmek mümkündür. (54)
İkinci kişili anlatıma 1990'lı
yılların başına kadar teorik çalışmalarda ayrıntılı ve yoğun
bir biçimde rastlanmaz. Günümüze doğru geldikçe modern ve postmodern metinlerin
varlığına bağlı olarak ikinci kişili anlatıcının kullanımında
artış görülür. (55)
İkinci kişili anlatıcı ve bakış
açısı konusu, Türkçede Türk
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Edebiyatı'ndan da seçilmiş örneklerle birlikte, kapsamlı bir
biçimde ele alınıp incelenmiş
değildir. (56)
Örnek Metin:
"O sırada bakışlarında tatlılık olmadığı bir gerçek, ama
sabahleyin onun da kalkması
gerekli miydi sanki, evvelce
konuşmuş olduğunuz gibi,
pekâlâ tek başınıza yapardınız
işinizi, nitekim, çok kez, çocuklarla birlikte yazlığa gittik-

lerinde becermiştiniz, ne var ki
kendisinin evde olduğu zamanlarda bu türlü işlerde size
hiç güveni yoktur, varlığının
sizin için vaz geçilmez olduğunu sanır, sizi de buna inandırmak için..." (57. Michel Butor'un La Modification, Değişme)
d) Gözlemci Bakış Açılı
(Ben veya O) Anlatıcı (Dıştan
Bakış):
Anlatıcı, öykünün bir kahramanı değildir. “Dış odaklanma” adıyla da bilinen bu
bakış açısı, yalnızca kahramanların sözlerini, jestlerini ve
eylemlerini aktarmaya yarar.
Onları yalnızca sözleriyle, yaptıklarıyla ve davranışlarıyla
tanıtır. Onların düşüncelerini
de bilemez. Gördüklerini de
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değiştirmeden betimler. Okura
kendi fikrini de açıklamaz.
(58)
Dış dünyada olup bitenleri,
sadece izlemekle yetinir. İkinci
aşamada da gözlemlerini tarafsız bir gözle okuyucuya
nakleder. Bir "yansıtıcı" konumundadır. Çok daha az bilgilidir. Onun bilme, görme,
duyma yetenekleri geçmiş ve
geleceğe uzanmadığı gibi, kahramanların ruh hallerine de

yetişemez. Hem üçüncü tekil
hem de birinci tekil olabilir.
Anlatıcının bakış açısı sınırları
ve anlattıkları karşısındaki tutumuna dikkat etmek zorundadır. (59)
Anlatıcı, olup biteni kamera
sessizliğiyle arkadan izler. Ne
öyküyü ne de öykü kahramanlarını etkiler. (60)
İlahi bakış açısına benzemekle beraber, gözlemci anlatıcı herkesin beynine giren her
şeyden haberdar, her düşünceyi okuyan her duyguyu ve
planı bilen hâkim bir bakış
açısına sahip değildir. (61)
Bu yöntemde olaylar dışarıdan
görüldüğü
biçimiyle
nesnel bir tarzda aktarılır.
Olaylar bize anlatılmıyor da
kişinin gözünün önünde olu-

SAYI: 5

yormuş izlenimi verilir. Kişilerin duygu ve düşünceleri eylemlerinden çıkartılır. Kişiler
ve iç dünyaları ile ilgili kendi
söyledikleri ve davranışlarını
dikkatle izleyerek bir fikir sahibi olunabilir. (62)
Örnek Metin:
"Bu Nihat eskiden böyle
değilmiş. Annesi de böyle değilmiş söylediklerine göre, dokunsan kırılacak türden, dağlalesi gibi incecik bir kadınmış. İşte, pazaryerine
bakan o geniş avlulu evde yaşarken babaları
olacak
adam
günün birinde
birdenbire bırakıp
gitmiş
bunları. Neden
gitmiş bilmiyorum, bana işin
bu yanını hiç
anlatmadılar.
Konu
buraya
gelip dayandığında, hüzünlü
hüzünlü çalkalanan büyük bir
iştahla o evin bulunduğu yöne
doğru bakarak hep kadının
güzelliğinden söz ettiler daha
doğrusu. Güzelliğinin yanı sıra, melekler kadar iyi oluşundan söz ettiler sonra; dürüstlüğünden, sessizliğinden ve
kibarlığından söz ettiler. Öyle
ki, sonunda, adam sanki kadının bu özelliklerine dayanamayıp kaçmış gibi oldu benim
gözümde. Ne bileyim, belki de
gerçekten öyledir; gün gelmiş,
bir kadının bu kadar iyi, bu
kadar dürüst ve kibar oluşuna
dayanamamıştır. Dayanamayınca da, ulan iyiliğin bu kadarı da fazla be, bu kadarı da
fazla, diye almış başını çekip
gitmiştir.
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İşte böyle, her gün bir başka sokakta sürermiş bu koşuşturma.
Dediklerine göre, bugün de
buradan geçeceklermiş.
Bak işte geçtiler, bak işte,
gördün mü? (63)
e) Çoğulcu (Karma) Bakış
Açısı ve Anlatıcıları:
Anlatıcılardan iki veya daha
fazlasının aynı eserde kullanılması tarzıdır. Asıl çoğulcu
bakış açısı, tek bir anlatıcının
esas olduğu eserde, olay örgüsünde yer alan kahramanlardan birkaçının da bakış açılarına yer verilmesi biçiminde
gerçekleştirilir. Bu tür bir tavır, (X) olayının okuyucuya
takdimini daha çok inandırıcı
hale getirecek ve okuyucuyu
tek bir anlatıcının esiri olmaktan
kurtaracaktır.
Oğuz
Atay'ın Bir Bilim Adamının
Romanı'nda çoğulcu bakış
açısı yöntemi kullanılmıştır.
(64)
Modernistler aynı anlatıda
birden fazla bakış açısı kullanarak
öykünün
anlatım
imkânını daha da genişletmişlerdir. Bu metinlerde bakış
açıları değişerek herkes kendi
açısından durumları, olayları,
duyguları aktarır. Öykünün
ana vurgusunu her anlatıcı
kendi açısından değerlendirir,
aydınlatır. Böylece okur, olayı
farklı açılardan da görmüş
olur. Birden fazla bakış açısı,
odak dağılımına neden olmaksızın aynı etkiyi derinleştirmek
için kullanılırsa, anlatım daha
da zenginleşmekte, çok boyutlu hâle gelebilmektedir. Ancak, tek etki kuralı ihlal edilirse, bir kolaj, etkisiz bir yama
olmaktan öteye gidemez. Aynı
öyküde birden fazla bakış açısı
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kullanıldığında ilk elde metnin
imkânları zenginleşir, ama bu
yaklaşımla sağlanmak istenen
fayda, zaman zaman bir olumsuzluğu beraberinde getirir.
Bakış açısının sürekli değişmesiyle okurun kafası karışır
ve metinden kopar. Böylece
okurun algılama ve anlama
sürecini zorlar. Bu anlamda
öykücü bütünlük, tek etki ve
odak ilkelerini göz önünde bulundurmak
durumundadır.
(65)
Yine bu anlatılanlara ek
olarak modern kurmacalarda
anlatıcının sesiyle, karakterin
kendi kendine konuşması iç
içe geçmiştir. Aynı paragrafta
hem üçüncü tekil şahıs anlatılır (anlatıcı ses) hem de karakter kendi kendine (iç ses) konuşur. (66)
4. Anlatıcının Görevi:
Anlatıcının öyküdeki görevi,
sadece öyküyü anlatmak değildir. Gerard Genette, Roman
Jakobson'un dilin çeşitli işlevlerini gösteren şemasından
esinlenerek, anlatıcıya bazı görevler daha yüklemiştir.
a) İletişim Kurma: Anlatıcının öyküdeki görevlerinden
biri olan "iletişim kurma görevi", Çukan'da kendini iyice
hissettirir. Anlatıcı, okurla iletişim kurmak ve kurulan iletişimi sürdürmek için, doğrudan doğruya okura hitap eder.
"Zaten gizlendiği dağlara baktığınız zaman, onun neden yakalanamadığının mantığını az
çok anlayabilirdiniz."
Sabahattin Ali'nin "Değirmencinde anlatıcı, daha ilk
cümlede okur ile iletişime geçer ve ona "adaşım" diye hitap
eder:
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"Hiç sen bir su değirmeninin içini dolaştın mı adaşım?"
diyerek başlar öyküye. (67)
b) İdeolojik Görev: Anlatıcı, ülkenin sosyoekonomik
durumunu gözler önüne sermek, ders verici bazı sözler aktarmak için olayların gidişatını
durdurabilir.
Örneğin “Ölüm Oyunu”nda
anlatıcı
şöyle
demektedir:
"Kan davası öyle bela, ölümcül
bir oyundu ki, insan kumar
kâğıdı yerine, kanını sürerdi
oyuna…" (68)
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DÖNMEM ARTIK BÜYÜK ŞEHİR BEN SANA
Leyla YILDIRIM & Leylican

Bize göre değil imiş oralar
Dönmem artık büyük şehir ben sana
Sardım, sardım sargı turmaz yaralar
Dönmem artık büyük şehir ben sana
Arı oğul verir bal bulamadım
Uzanıp tutmaya dal bulamadım
Köprüleri dolu yol bulamadım
Dönmem artık büyük şehir ben sana
Kimse ne yaptığın bilemez oldu
Elim bağlı gözüm silemez oldu
En mutlusu bile gülemez oldu
Dönmem artık büyük şehir ben sana
Azcık verdi birçok şeyi götürdü
Canımızı sıka sıka yetirdi
Eşi dostu akrabayı bitirdi
Dönmem daha büyük şehir ben sana
Altın imiş taşı hani neresi?
Leş kokuyor göletleri deresi
Benzemiyor bizim ele orası
Dönmem artık büyük şehir ben sana
Bar’lar sokağından geçemiyorum
Su dan başkasını içemiyorum
Kadın mı, erkek mi seçemiyorum
Dönmem artık büyük şehir ben sana
Leylican’ım hayat değil zehirmiş
İçimdeki zehir hepsi kahırmış
Sirkesi bozulmuş, ayran köpürmüş
Dönmem artık büyük şehir ben sana

YIL: 2

SAYI: 5

OCAK-ŞUBAT-MART 2018

38

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ E DERGİSİ

VATAN MİLLET VE ANADİLİ ŞAİRİ VAHABZADE
Erdem KONUR
likle Türkçenin yaşayan en
büyük şairi olarak tanımlanmıştır.(Türkmen:2009:174)

Özet
Bin yıllık bir edebî yazı dili
geleneğine sahip olan Azerbaycan Türkçesi,1950 yılından sonra bu dili ustalıkla işleyen şairler yetiştirmiştir. Bu
şairlerden biri de Bahtiyar
Vahabzade'dir. Bir Türkiye
âşığı olan Vahabzade, şiir, tiyatro gibi edebi türlerde eserler vermiş, üniversitede hocalık (Prof. olarak) yapmış, halkı
uyandırmayı ve halkın gelenek
ve göreneklerini anlatmaya çalışmış büyük bir şairdir.
Bu makalemizde, Azerbaycan ve Çağdaş Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri olan Bahtiyar Vahabzade’yi
tanıtmaya çalışacağız.
Makale; Hayatı, edebi kişiliği ve şiirlerinden seçmeler
olarak üzere üç ana bölümden
oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahabzade, Şiir, Azerbaycan
1) GİRİŞ:
Bütün Türk dünyasında
olduğu gibi Türkiye’de de millî
şuur sahibi herkes tarafından
tanınan ve büyük bir hayranlık ile okunan Vahabzade,
edebiyat çevrelerince de özel-
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Bahtiyar Vahabzade'nin bu
şekilde
tanımlanmasında,
onun gerek Azerbaycan halkı
için giriştiği mücadeleler ve bu
mücadeleleri anlatan eserler
vermesi, gerekse de Türk dünyası için verdiği mücadeleler
önemli bir etken olmuştur.
Kalbi, Türk dünyası ile atan ve
bütün Türkler'in rahatça anlaşması isteğini dile getiren,
Vahabzade "Vatan, Millet ve
Anadili"
adlı
eserinin
“Mülâkat" başlıklı bölümünde
şu dilekte bulunur:
"Biz Sovyet döneminde Özbeklerle, Kazaklarla bütün diğer Türklerle karşılaştığımızda
ortak dil olarak Rusça konuşurduk. Allah bize bir daha o
günleri göstermesin. Allah bize
bir gün göstersin ki, ben Kırgız'la, Özbek'le, Kazak'la Türkçe konuşabileyim. Kendi dilimle anlaşabileyim."(S.64)
Bahtiyar Vahabzade'yi bizim için önemli kılan bir diğer
özelliği de Türkiye’ye olan sevgi ve özlemidir. O, diğer Türkî
Cumhuriyetleri olduğu gibi
Türkiye'yi de hiçbir zaman
unutmamıştır. Türkiye karşı
olan sevgisini 1953 yılında
yazmaya başladığı günlüğündeki "Türkiye'ye İlk Seyahat"
başlıklı yazısında açıkça görmekteyiz:
"Polisler geminin hareketine
izin veriyorlar. Çok sevinçliyim. Çünkü izni Türkler veriyor. Göğsüm kabarıyor. Benim
de devletim ve hükmüm vardır. Bize şehre inme izni verili-
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yor. Kimlik benim dilimde yazılmıştır. Mührün üzerini okuyorum: Türkiye Cumhuriyeti.
Sana kurban olayım, ey benim
Cumhuriyetim, ey benim benden uzak vatanım! Benim için
yanan ama bana yardım elini
uzatamayan vatanım!"
İstanbul şiiri de Türkiye'ye
olan sevgisinin açık bir göstergesidir:
"Bugün
pa'dadır.

bir

ayağı

Avru-

Bir ayağı Asya'da
Türk'ün.
Kulaklarında motor sesi,
Dilinde Kur'an sesi,
Türk'ün.
Zaman onu dillendirir,
Asrın ahengine ses verir,
Düşünüp derinden
Ancak babası çeker eteklerinden,
Çırpınır şehir
İkilik içinde.
Düğüm düğüm olmuş fikirler
Asrın keşmekeşinde.
Bir şehirde buluşur
İki dünya, iki âlem.
Bulacaktır eminim,
Türkoğlu Hak yolunu.
O, şimdilik seyreder
Sağını,
Solunu...
Yüreği şark yüreği,
Aklı Garp aklıdır
Türk'ün
Bu tezattan sinesi dağlıdır.
Türk'ün. "
Yukarıda kısaca giriş yaptığımız, Türk dünyasının önemli
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edebiyatçılarından olan Vahabzade'yi bu makalede anlatmaya çalışacağım. Makalede ana kaynak olarak Bahtiyar Vahabzade’nin "Vatan Millet ve Anadili" adlı eseri olacaktır. Çalışmada Bahtiyar
Vahabzade’nin hayatı, edebi
kişiliği ve şiirlerinden seçmeleri, eserlerinden örneklerle anlatılmaya çalışılacaktır.

tır.4.sınıfa gitmesi gereken
Vahabzade, Rusça'yı bilmediği
için 3.sınıfı tekrar okumak zorunda kaldığını ,"Vatan Millet
ve Anadili" adlı eserinin "Özgeçmişim" bölümünde şöyle
anlatır.
"1934 yılında 3.sınıfı bitirdim ve aynı yıl ailemiz Bakü'ye
taşındı.4.sınıfa
gitmeliydim;
fakat 4.sınıfta okuyamadım.
Çünkü Rusçanın eğitimi ilçe
okullarında 4.sınıftan, Bakü
okullarında ise, 3.sınıftan başlıyordu. Rusça'yı hiç bilmediğim için tekrar 3.sınıfı okudum."(s.3)
İlk
şiirlerini
ortaokulda
okuduğu zamanlarda yazan
şair bu şiirlerini değersiz bulur:

1-A)Hayatı:
16 Ağustos 1925 tarihinde
Azerbaycan'ın dağlık bölgelerinden biri olan Şeki'de doğmuştur. Şair, "Vatan Millet ve
Anadili" adlı eserinin "Özgeçmişim" bölümünde çocukluğunun geçtiği Şeki'yi şöyle anlatır:
"Şeki'nin dört bir tarafındaki dağlar baştanbaşa palamut, karaağaç, fıstık ve ıhlamur ormanlarıdır. (...) Çocukluğum, ormanlı dağlarda geçse
de, bugüne kadar dağ ve orman benim için bir sır olarak
kaldı. Çünkü bu ormanlı dağlar ninemin ve annemin anlattığı masalların mekânı idi."
(s.3)
Yedi yaşına geldiğinde okula başlayan Vahapzade,1934
yılında 3.sınıfı bitirmiş ve aynı
yıl ailesiyle Bakü'ye taşınmış-
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"İlk şiirlerimi daha ortaokulda okuduğum zamanlarda
yazmıştım. Tabiî ki, çocukluk
hevesinden doğan bu yazılarımın hiçbir edebî değeri yoktu." (s.4)
Vahapzade,1942 yılında ortaokulu bitirerek Azerbaycan
Devlet Üniversitesi'nin Filoloji
Fakültesine başlamıştır. Vahapzade,1947 yılında ise üniversiteyi bitirip yüksek lisansa
başlamıştır. 1964 yılında tamamladığı ünlü Azeri şair
Samed Vurgun'un hayatı ve
yaratıcılığı isimli monografisi
ile filoloji doktoru unvanını
almıştır. Bu, Vahabzade’yi
"hayata bağlayan" ve "ilhamını
her gün yenileyen" bir görev
olmuştur:
"Okuyucularım sık sık bana soruyorlar: 'Hocalık, sanatınıza engel olmuyor mu?' diye. 'Hayır!' cevabını veriyorum.
Çünkü evvelâ gençlerle bir
arada olmak, onların arzu ve
isteklerini bilmek ve bu arzu-
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larla yaşamak, gençlik duygularıyla soluk almak beni hayata bağlıyor ve ilhamımı her
gün yeniliyor."(s.5)
1960 yılında başlayan özgürlük hareketine kayıtsız kalamayan Vahabzade, bu konu
için kaleme aldığı "Gülistan"
isimli şiirinde İran ve Rusya
olmak üzere ikiye bölünen
Azerbaycan Türkleri'nin yaşadığı felaketleri dillendirmiştir.1962 yılında milli duyguları
uyandıran bu şiir, Vahabzade’yi "milliyetçi" olarak damgalamış ve sonra da üniversitedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Vahabzade, bu olumsuzluklara ve Sovyet rejiminin
baskılarına rağmen özgürlük
mücadelesinden yılmamış ve
Azerbaycan halkının dertlerini, sıkıntılarını ve felaketlerini
konu ettiği pek çok eserini
yurt dışına kaçırarak, bu eserlerin yayınlanmasını sağlamıştır. Eserlerin yayınlanmasını
"Vatan Millet ve Anadili" adlı
eserinin "Özgeçmişim" bölümünde şöyle anlatır:
"Stalin, döneminde yazıp
sakladığım
'Gülistan'
adlı
manzum hikâyemi ve birçok
şiirimi yayınlattım. Mevcut
diktatörlük rejimine itirazım
yalnız bu eserlerle sınırlanmıyordu. Beynimi kemiren, beni
rahatsız eden fikir ve duygularımı, çoğu zaman tarihe yönelerek veya başka ülkelerin dilleriyle yazarak ifade ediyordum."(s.16)
1981 yılında VII. Sovyetler
Birliği Yazarlar Kurultayında,
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Yazarlar Birliği İdare Heyetinin, aynı zamanda
Azerbaycan Yazarlar İdare Heyetinin üyesi, Azerbaycan İlimler Akademisinin muhabir
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üyesi ve Azerbaycan Komünist
Partisi Bakû şehir komitesi
üyeliğinde de bulunan Vahabzade, ayrıca X. ve XI. dönem
Azerbaycan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti Âli Sovyetine milletvekili olarak seçilmiştir.
Yukarıda belirttiğim üzere,
halkının duygularına da tercüman olan Vahabzade Azerbaycan'da "Halk şairi" adıyla
da anılır. Hayatı boyunca birçok görevde bulunmuş olan
Vahapzade,1976 yılında "Lenin’le Sohbet ve Muğam" manzum hikâyeleriyle Cumhuriyet,1984 yılında ise "Bir Geminin Yolcusuyuz" adlı şiir kitabıyla da Sovyetler Birliği
Devlet ödüllerine layık görülmüştür.
Birçok edebî türde eser veren ve üniversite hocalığında
bulunan Vahabzade, bütün
hayatı
boyunca
milletini
uyarma görevi bilinciyle hareket etmiştir. Bahtiyar Vahabzade 13 Şubat 2009 tarihinde
Bakü'de vefat etmiştir.

temaları, en güçlü ve derin
mazmunlarla anlatmıştır.
Vahabzade’nin
şiirlerine
baktığımızda göze çarpan ilk
tema vatan sevgisi olmaktadır.
Vatan sevgisini, birçok eserinde işleyen Vahabzade, vatan
sevgisini şu şekilde tanımlamaktadır:
"Vatan sevgisi insan duygularının en âlisi, en yücesi, en
mukaddesidir."
(Vahabzade:
1999: 178)
Vahabzade, şiirlerinde vatan sevgisiyle birlikte dil bilincini de işlemiştir. Yani denebilir ki şair, vatan sevgisini işlediği şiirlerinde mutlaka ana
dile de bir atıfta, göndermede
bulunmuştur:
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Vahabzade’nin şiirleri arasında görülen en eski vatan
şiiri 1949 yılında yazdığı "Gözel Veten" şiiridir:
“Dağların var gatar-gatar,
Döşlerinde sürü yatar.

Bu dil - birbirimizle ehdipeymanımızdır.

Köpüklü çay daşa-daşa,

Bu dil - tanıtmış bize bu
dünyada her şeyi

Gözeliyle könül heyran!

Bu dil - ecdadımızın bize
goyup getdiyi

Gözel veten, gözel veten!

Goruyub, nesillere biz
de hediyye verek."

Halkı uyandırmak amacıyla
eserlerini kaleme alan Bahtiyar Vahabzade şiirlerinde; vatan, millet, aile, tabiat, dil,
azadlık (hürriyet) hasreti gibi

"Bakü Belediyesi gibi mühim devlet kurumunun başında duran başkan, kendi ana
dilinde
konuşamıyor.
Bu
adam öz diline hürmet etmiyor; bu onun kendi medeniyet
anlayışının göstergesidir. Devlet kurumunun başında duruyorsa, peki devlet dilini neden
bilmiyor?" (Vahabzade: 1999:
188)

"Bu dil - bizim ruhumuz,
eşgimiz, canımızdır,

En gıymetli mirasdır,
onu gözlerimiz tek

1-B)Edebi Kişiliği

ana dilinde konuşamayan Bakü Belediyesi kurumunun başında duran başkanı şu şekilde eleştirmiştir:

Yukarıda
Vahabzade’nin şiirinden aldığımız
bölüme baktığımızda bu
dil bilincini açıkça görürüz. Şair, diliin önemini
ifade etmek için, ahenkli
kelimeleri seçmiş ve şiir
içinde kafiye uyumuyla
birlikte "ruhumuz", "eşgimiz", "canımız" gibi kelimelerle de aliterasyon yapmıştır.
Dile verdiği önemi manzum
eserlerinin yanında mensur
eserlerinde de açıkça görürüz.
Vahapzade,1988 yılında, yazdığı "Ana Dilim ve Ana Köküm" başlıklı yazsında, kendi
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Haray salıb dağa-daşa,
Ahar uca gayalardan,
Bizim üçün yarandın sen,
Yağış yağır narin-narin
Üstde yaşıl yarpagların,
İslananda seher-seher
Göy tarlalar, göy zemiler,
Hırda-hırda seller ahır,
Her terefde iz burahır
Ötüb keçen yağış suyu.
Arhlar gedir yollar boyu.
Bir az sonra ötür duman,
Güneş çıhır buludlardan.
Çay daşları yene hal-hal,
Gözel olur çölde bu hal.
Etirlenir çemen, çayır,
Göy üzünü gucaglayır
Kemer kimi gövsi-güzeh.
Yavaş-yavaş esdikce meh,
Yayılır hoş torpag iyi.
Bu menalı gözelliyi
Biz sevirik ezel günden,
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Gözel veten, gözel veten!
Yavaşca gaş garalanda,
Göy üzünü çen alanda
Sıh budaglar kölgelenir,
Bir az sonra dağdan enir
Çoban gardaş ağır-ağır,
Gözlerinden sevinc yağır.
Bu menzere bir mereke,
Ressam ister bunu çeke.
Mehribansın, sevimlisen,
Gözel veten, gözel veten!"
Vahabzade’nin bu şiirinde
Azerbaycan'ın güzelliğini anlatmıştır.
Bahtiyar Vahabzade’nin vatan şiirlerinden biri de hayatı
bölümünde kısaca değindiğimiz ve "milliyetçilikle” suçlanıp, üniversitedeki görevinden
uzaklaştırılmasına neden olan
“Gülistan” şiiridir:
“Kesdiler sesini Azerbaycanın
…….
Bes hanı bu esrin öz Koroğlusu,
Gılınc Koroğlusu, söz Koroğlusu?
……..

Vahabzade, Azerbaycan'ın
tarihi faciasını anlatan bu şiiri
1961
yılında
yayınlayınca
"milliyetçilik" suçundan suçlanmış ve çok sevdiği üniversitedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Ancak bu şiir yeni
gelen nesil tarafından ezberlenmiş ve 1980'li yıllarda milli
şuuru şahlandıran bir vazifeyi
üstlenmiştir. Bu da şairin
edebi kişiliğini ve Azerbaycan
halkının gözündeki değerini
açıkça göstermektedir. Vahabzade’nin birçok vatan şiiri daha vardır ancak yukarıda alıntıladığımız şiirleri değeri bakımından, vatan sevgisi temasını açıkça yansıttığından bu şiirler yeterli görülmüştür.
Şairin, edebi kişiliğini yansıtan bir başka şey ise maneviyattır. Ülkesinin içinde bulunduğu durumu manevî bir
şekille ifade etmek isteyen Vahabzade, içindeki dertleri bu
şiirle yaradana açmıştır:
O kadar dert çektik, beraber oldu
Haftalar
Rabbim

aylara,

ay

yıla,

Nece ayırdınız dırnağı etden
–

Beni elden saldı ömrün yolları

Üreyi bedenden, canı cesedden?

Çatınca sonuncu menzile
Rabbim

Ahı kim bu haggı vermişdir
– size,

Derdin sikletini taş çekebilmir

Sizi kim çağırmış, Vetenimize?
…….

Anın yıktığını yıl dikebilmir
Yüreğin yükünü can çekebilmir

Arazın suları gezebli, daşgın,

Çektikçe
Rabbim

Şirin neğmeleri ahdır, haraydır.

Fikir düşüm düştü akıl dolaştı.

Veten guşa benzer, ganadlarının

Gitmek istediği bu yolu da
şaştı

Biri – bu taydırsa, biri – o
taydır.”

Azap
aştı
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çoğalır

dalgaları

o

hale,

başımdan

Çıkart ben batanı sahile
Rabbim
Gönül çok aradı kıblegahını
Yalnız sende buldu öz penahını
Öten(geçen) yıllarımın bin
günahını
Bedbaht gençliğime affeyle
Rabbim
Vahabzade’nin
şiirlerinde
vatan sevgisi, toplum, millet,
maneviyat gibi toplumsal değerler çok önemlidir ancak
Vahabzade’nin toplumsal duyguları anlattığı şiirleri, sadece
fikirden ibaret olan ham bir
şiir olmamış, bu şiirler duygu
ve fikirle birlikte şiirde kaynaşarak edebi bir ürün ortaya
çıkarmıştır. Bununla beraber
Vahabzade’nin bireysel temalı
şiirleri de bulunmaktadır. Bu
şiirleri makalemizin üçüncü
bölümü
olan
"şiirlerinden
seçmeler" bölümünde siz okuyuculara sunacağım. Ancak
bana göre Vahabzade’nin edebi kişiliğini oluşturan en
önemli kelimeler, aynı zamanda Vahabzade’nin mensur bir
eserinin de adıdır: Vatan millet ve ana dil. Bu üç madde
Vahabzade’nin edebi kişiliğinin en büyük tarifi olacaktır.
Bu bölümü bitirirken, Vahabzade’nin kendi eserinden
alıntıladığım şu sözleri, edebi
kişiliğinin en büyük tanımı
olacaktır:
"Hakkımda yazı yazan araştırmacılar
beni,
genellikle
an'aneye bağlı bir şair olarak
sayıyorlar. Aynı renkli sun'î
civcivlerden başka, dünyada
an'anesiz hiçbir şey yoktur.
Aynı renk ise sanatın düşmanıdır.(...) An'ane öze sadıklıktır. Büyük Türk şairi Yahya
Kemal 'Kökü mazide olan
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âtîyim.' mısrasıyla bunu ne
güzel ifade ediyor. Ağacın varlığı için kök ne kadar mühimse, sanat için de an'ane bir o
kadar gereklidir." (Vahabzade:
1999:5)
"Dünyanın en büyük dâhileri, edebiyat ve sanat hadimleri, en güzel eserlerini vatanlarına adamışlardır." (Vahabzade: 1999: 175)
2)Şiirlerinden Seçmeler:
Bu bölümde, yukarıda hayatı ve edebi kişiliğini anlattığımız Vahabzade’nin şiirlerinden seçmeleri sunacağız. Bahtiyar
Vahabzade,
şiirlerini
"Sonbahar Düşünceleri" adlı
kitabında toplamıştır. Vahabzade kitabın önsözünde şiiri ve
şairi şöyle tamamlamaktadır:
"...Buna göre de ben de 'şiir
nedir?' sorusunu kendi noktai nazarımla cevaplamak istiyorum:
Benim için şiir dertlerimin,
istek ve arzularımın konuşan
dilidir. Evet bülbülü okutan
onun derdi olduğu gibi, şairi
de dillendirip söyleten onun
derdidir. Bu anlamda, halkımın 180 yıl Rus emperyalizminin yumruğu altında çektiği
çileler, azap ve üzüntülerdir
elime kalem verip beni şair
eden." (Vahabzade: 1993: XVXVI)
Bu tanımlamalardan kitabın adının neden "Sonbahar
Düşünceleri" olduğunu az çok
çıkarabiliriz. Sonbaharda yaprakların döküldüğü, başka bir
ifadeyle yaprakların öldüğü,
doğaya hüznün hâkim olduğu,
hatta bazı psikologlara göre
depresyonların arttığı su götürmez bir gerçektir. Vahabzade’nin şiirlerinde de yukarıda kendi cümlelerinden alıntı-
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ladığımız gibi halkının çektiği
azapların anlatıldığı, bu şiirlere hâkim olan düşünce, sonbahara hakim olan, umutsuzluk, hüzün ve buhrandır. İşte
bu yüzden denebilir ki bu eserin adı, içeriğiyle ve bu içeriğin
yazıldığı dönemle ilişkilendirilebilir. Bu kuvvetli bir ihtimaldir.
Kitabın adı hakkında ikinci
yorumu şu şekilde yapabiliriz:
Şiirleri incelediğimizde Vahabzade’nin özellikle tabiat
tasvirlerinde, tam bir sembolist şair edâsı görürüz. Sembolist şairlerde ise sonbahar en
çok işlenen temalardan biri
olmuştur. Dolayısıyla Vahabzade’nin -özellikle tabiat tasvirlerinde ve şiirin müzikaliteye yaklaştırılması bakımından-sembolist bir şair olarak
nitelendirileceğinden eserine
bu ismi vermiş olması mümkündür.
Bu bölümde seçmeler yapacağımız şiirlerin kaynağı
yukarıda
söylediğimiz
gibi
"Sonbahar Düşünceleri" olacaktır. Bu bölümde Bahtiyar
Vahabzade’nin şiirlerinin seçmelerini, bireysel şiirleri ve
toplumsal şiirleri olmak üzere
iki ana bölüme ayırarak siz
değerli okuyuculara sunacağım.
2-A)Bireysel Şiirleri:
Bu bölümde seçtiğimiz ilk
şiir "Gemilerin Dili" olacaktır:
Deniz zulmet içinde, uğulduyor dalğalar.
Her vahşi uğultuda
ölüm tahdidi var.

bin

Gönül manalandırır denizdeki her sesi,
Geceler yaman olur denizin
vahimesi.

SAYI: 5

Zulmetin göğüsünü yarayara gemiler,
Yol alır bu diyardan, o diyara gemiler.
Ne yorulur gemiler, ne dinlenir gemiler,
Gelir gider gemiler, gider
gelir gemiler.
Gözümü
zaman
zulmete dikiyorum,

zaman

Hiç ne göremiyorum, hiç ne
göremiyorum.
Deniz karışıp göğe, göğ karışıp denize;
Hiç bir şey görünmüyor, hiç
ne değmiyor göze.
Gözlerimin
halkalar,

önünde

alaalı

Uğulduyor dalğalar, uğulduyor dalğalar...
...
(Atlantik Okyanusu, Şubat
1961)
Yukarıda bir bölümünü aldığımız "Gemiler Dili" adlı şiirde sembolizmin hâkim olduğu
açıkça görülmektedir. Sembolizle örülmüş bu şiire bir hüznün ve karamsarlığın hâkim
olduğunu görmekteyiz. Şiirde
ayrıca sembolistlerin sıkça dile
getirdiği 'şiiri müziğe yaklaştırmanın da gerçekleştiğini görüyoruz. Şiirde müzikaliteyi
oluşturmak isteyen Vahabzade, 'Gelir gider gemiler, gider
gelir gemiler’, ‘deniz karışıp
göğe, göğ karışıp denize' ve
'uğulduyor dalğalar, uğulduyor dalğalar' gibi uyumlu tekrarlardan oluşan mısralar ile
bunu gerçekleştirmiş gibidir.
Ayrıca Vahabzade’nin bu şiiri,
oldukça sevdiği ve okuduğu
Yahya Kemal'in 'Sessiz Gemiler' şiirini de anımsatmaktadır.
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Bu bölümdeki ikinci şiirimiz "Sonbahar Düşünceleri"
kitabının 118.sayfasında yer
alan 'Kendi Kendime' şiiri olacaktır:
Kendimdeyim...
yama nihayet

Kır

dün-

Ne güzeldir öz özüme seyahat.
Öz dünyamla durmuşumdur yüz yüze
Mücizeyiz kendimiz kendimize.
Yüreğimde nice nice cığır
var,
İçimdeki çalın çarpaz cığırlar

İndikçe gönlümün derinliğine
Aklın zirvesine kalkan olmuşum.
Boyalı
renksiz,
Ömrün
ederiz.

dünyayı

boyasız,

zirvesinde

idrak

Onda da kocalıp düşürüz
elden,
Dünyayı duymaya darılırız
biz
Galiba, âdettir bu da ezelden,
Bir şey yitirmezsek, bir şey
bulmayız.
...

Hiç bilmezdim, beni nere
götürür,
Bahtiyar'ı Bahtiyar'a götürür
Mart,1978
Vahabzade’nin bu şiirine
yalnızlık
teması
hâkimdir.
Kendi içine doğru seyahate çıkan şairin içi oldukça doludur
'yüreğimde nice nice cığır var'
mısraları da şairin bu doluluğunun bir göstergesidir.
Kitaba adını veren 'Güz
Düşünceleri' adlı şiiri de şairin, isteklerini anlattığı güzel
bir şiiridir:
Gönlümde meledi rüzgârlar
bu yıl.
Kış çaldı kapımı...
-Ey... gelen kimdir?
Aslinde kapımı çalan kış
değil,
İçimden boylanan isteklerimdir.
...
Arzu yanımdadır.
Ama ben ona,
Şimdi zavallıca bakan olmuşum.

YIL: 2

O şen, o kayğısız günlerim
nerde?
Günler de canlıdır
Ölse de dirilmez.

Verdi bu arzuyu muhabbet
bana.
...
Uçmak
zirveden

istiyorum,

yalnız

Seyredim bu günü, öten
çağları.
O kadar yüceltip yükseleyim ben,
Görmeyim yerdeki hurdalıkları.
Uçmak istiyorum, arzu ardınca
Kendimi sesleyim, hay verin bana.
Hayalden öteye ben yücelince
Yer bana dar gelir, gök verin bana.
Ağustos,1980 yılı. (Vahabzade: 1993:35)

Yaş ötür, sarsıtır...
Kahr edir bizi
Ama
ruhumuza
dokuna bilmez.
Her
gün
yeni
uçuş,.. yeni bir arzu.
Dolur,
...
Kasım, 1980 yılı
(Vahabzade: 1993:6-7-8)
Şairin bu şiirine bölüm bölüm baktığımızda, şairin bir
türlü gerçekleşmeyen arzularını, hayat ve insan yaşamı
hakkındaki felsefî yorumunu
ve geçmişe olan özlemini görmekteyiz.
Bu bölüme seçtiğimiz son
şiir Vahabzade’nin 'Uçmak İstiyorum' isimli şiiridir:
Uçmak istiyorum,
Ben öyle uçmak
Kanad vermese de tabiat
bana.
Kucmak istiyorum, dünyayı
kucmak,

SAYI: 5

2-B) Toplumsal Şiirleri:
Toplumsal yönü ağır basan
ve Azerbaycan'da "Halk şairi"
olarak tanımlanan Vahabzade’nin toplumsal şiirleri önemli bir yere sahiptir. Bu bölümde ele alacağımız ilk şiir Vahabzade’nin, Güney Azerbaycan (İran)'dan gelen mektupta,
"Ana dilimi bilmiyorum. Dilimi
öğrenmek için bana derslik
gönderin." diyen birisine cevap
verdiği "Ne Ondansın, Ne
Bundan" adlı şiiri olacaktır:
Yâd dilde (yabancı dilde)
mektup yazıp kardeş öz kardeşine
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Bu mektubu okuyan ne kül
töksün başına.

Vardırsa kömeksiz (yardımsız)

Öldürürler şairleri
Öldürürler hayalleri,

Hükmüne bak hasretim,

Feryata çatan (ulaşan) var.

Hükmüne bak zilletin,

Dünyada alandan

Yok yok!

Ya annesi yok muymuş bu
zavallı milletin-

Evelce satan var.

Fikir öle bilmez.

...

3) Sonuç:

Bir emcekten süt emen ikiz
evlatlarına öz dili öğrete?

Dünya kuru bir ses

Bir yuvadan
uçuşu seyrede?

Yüz yüz yiten olsa

uçurup

bu

Gam çekmeğe değmez.
Bin bin de biten var.

...
Yazarsın: "Değişmişim.
Başka gözle bakarım, şimdi
tamam her şeye.
Bana derslik gönderin dilimi öğrenmeye"
...
Öz doğma evladına
Annesinin dilini
Öğretmeyen anneler,
Ya anne adlanmağa sizin
hakkınız mı var
Dilinizi danışırken (yadsıyorken)?
Yukarıda alıntıladığımız şiirinde Vahabzade’nin anadile
verdiği önemi çok net bir şekilde görmekteyiz. Anadilini
bilmeyen ve öğrenmek isteyen
birisinin gönderdi mektuba
hem üzülen, hem de sinirlenen Vahabzade, bu durumu
"zillet" olarak tanımlamaktadır. Alıntıladığımız bölümün
sonuna baktığımızda da anadilini çocuklarına öğretmeyen
annelere seslenen Vahabzade,
anadili öğretmeyen annelere,
"anne adlanmağa sizin hakkınız mı var?" diye sitem etmiştir.
Vahabzade’nin vatan temalı
bir diğer şiiri de "Vatan Var"
adlı şiiridir:
Nerdeyse, bu demde

Şükr eyliyelim ki,
Bizlerden hem önce,
Hem sonra Vatan var.
Vahabzade "Vatan
Var"
isimli bu şiirin son kısmında
önce de sonra da var olan vatan için Allah'a şükretmek gerektiğini belirtmiştir.
Bu bölüme alıntı yapacağımız son şiir "Şairleri Öldürürler" adlı şiirdir. Şiirin giriş
kısmına A. Voznesenski'den
şöyle alıntı yapmıştır:
"Müstebidler anlamıyor şairleri, o zamanki, anlar hemen
ferman verir ölümüne."
Öldürdüler Neruda'yı
Öldürdüler ömrü boyu
Gam çekeni, dert yutanı
Öldürdüler azatlığın şarkısına
Şarkısıyla saz tutanı...
Öldürdüler şairleri kimisini
birden bire
Bıçak ile, gülle ile
Kimisinin
Yüreğine
zehiri

söz

katre katre
damla damla
Öldürdüler tahdit ile,
Korku ile,
Öldürdüler şairleri
kana kana

Ümmanda batan var.

bile!
...

YIL: 2

saplayarak

SAYI: 5

fikirleri...

Çağdaş Türk Edebiyatının
son dönemlerdeki en büyük
temsilcilerinden olan Vahabzade, hayatını milletine ve milletinin azadlığına adamış bir
yazardır. Şiirlerinde sık sık özgürlük, anadil ve millet bilincini işleyen Vahabzade, sadece
bu konularla sınırlı kalmamış
bireysel olarak, yalnızlık, azap,
buhran gibi temaları da şiirinde işlemiştir. Vahabzade hakkında, bugüne kadar yapılan
çalışmalarda hangi edebî akıma mensup olduğu ele alınmamakla birlikte, yukarıda
verdiğimiz örnek şiirlerinden
ve açıklamalardan yola çıkarak Vahabzade’nin sembolist
bir şair olabileceğini söylememiz hatalı sayılmayacaktır.
Bahtiyar Vahabzade 13 Şubat
2009'da gözlerini dünyaya
yumduğunda, geride birçok
manzum ve mensur eser bırakmış ve kalbi Türk dünyasıyla çarpan birisi olarak adını
edebiyata altın harflerle kazımıştır.
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SARSINTI
M. Oğuz DURSUN
I.
Bir kar tanesiyle başladı her şey
Dineltiyi taşıyan bir bulut yüzünden
Kokusuz bir mevsimi sevmek ahmaklığı
İçimizdeki yangın yerini söndürdü
Ve koskoca bir çığa dönüştü yüreğimiz
Ben bulutları seyrediyordum
Balkonlardaki saksıları
Saksıda karıncalar ve tohumları
Çünkü bilirsin
Kayıtsız kalanlardır zaptedenler mutluluğu
Hem öyle bir yazı kim sevebilir
Ne ağlamak ne sövmek ne de duyumsamakla
Belki öyle ya anımsamakla dinginliği
Bir sözün ağırlaştırdığı bir zihni
Taşıyıp taşırmakla sokaklara
Sen çelikten bulutları sevmeyen birisin
Bu yüzden parlak caddelerde yüreğin
Kanlanmış gözleriyle gecenin
Bir tepeden aşıramazsın şehri
Şehirse kopkor renkleriyle direnmekte geceye
Uğultulu sesleri kulağında hapsetmekte
Ayakları kalplerinden kuvvetli insanlara
Gölgelerle ihanet eder gibi sürünmekte
II.
İçimde bir gölge büyüyor
Bunun için telaşlı ayaklarım
Boynumdan bomboş bir yastığa soğukluk akıyor
Takvimlerden yapraklar eksiliyor
Koşup yetişmeliyim ömrüme
Yetişip sormalıyım nedir, ne değişmekte?
Yeryüzününün damarlarından sızan kötümserlik
Kaygısız insanların koruduğu ahlaksızlık
Her şey hala yerli yerinde
Öyleyse bir pencereden sızan aydınlığa
Dualar etmeli, sıkıca tutunmalı
Gecenin ve şehrin tüm çıplaklığını örtmesi için
Ona binlerce kez yalvarmalıyım
İşte yıldızlar yine solgun, rüzgâr yine keskin
Dünya her zamankinden daha sarsıcı dönmekte.
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TER VE TOPRAK KOKUSU
M. Nihat MALKOÇ

“Toprak kokusunu özledim”
diyerek sayıklardı her gece…
Bu sözü söyleye söyleye gözlerinden yaşlar süzülür, öylece
uykuya dalardı. Toprak onun
anasıydı, babasıydı, gençliğiydi, geçmişi ve geleceğiydi. Veysel’in ‘Toprak’ şiirini dinlerken
dalıp dalıp giderdi güçlü ve
vakur yıllarına. Yalnızdı, kimseler içinde kimsesizdi. İçini
dökecek, acısını paylaşacak
dostlara ne de muhtaçtı bugünlerde. Sanki bir fanusa
kapatılmıştı, ışığı kısılmış bir
fenerden farksızdı. Bir zamanlar çevresini aydınlatan bu fener, şimdi önünü aydınlatmaktan bile acizdi. Geçmişin
pembe düşlerine dalınca zihni
karıncalanır gibi oluyordu. Adı
üzerinde geçmiş geçmişti işte.
Geleceğe bakılmalıydı bundan
sonra. Hayatın kendisini taşı-
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dığı uçurumun eşiğinde duran
bir adam için gelecek, geçmişe
sığınmaktan öte neydi?
Gözbebeklerine
duman
çökmüştü. O eski sırma saçlarının yerinde yeller esiyordu.
Bedeni zihnine, zihni bedenine
yâr olmuyordu bu son dönemeçte. Yazdan en huzurlu
günleri çalan ömür, zamanın
dik yokuşlarından geçerek
sonbahara dayanmış, kışın
kasvetinin ağırlığını yüreğinde
taşır olmuştu. O eski mağrur
Osman Efendi, yarısına sahip
olduğu Çukurova’nın azametini hatıralara gömmüş, hayatının son sayfasını da çevirmişti. Zaman yaşamın en acı
yüzünü de göstermişti kendisine. Sanırım ikiyüzlü insanların gerçek yüzüydü hayat denen aynaya yansıyanlar... Ayna ilk kez gerçekleri yansıtı-
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yordu düzleminden. Saray
yavrusu evin erik, ayva, elma
ve dut ağaçlarıyla dolu bahçesine bile çıkamıyordu artık.
Gökteki parlak güneşi görmesine engel oluyordu gözbebeklerine çöken kara bulutlar…
Hercaimenekşeler, akşamsefaları, aslanağızları sıra sıra duruyordu cumbanın önünde…
Gönlü hâlâ on sekizindeydi
Osman Efendi’nin… Fakat gönülle beden farklı telden çalıyordu bu demlerde. Yanındaki
mavi gözlü, daracık omuzlu,
bukleli saçlarıyla rüzgâr kızı
görünümlü mahcup Nursefa
henüz 22’sini yeni doldurmuştu. Bu pinti, emek hırsızı,
kısmık ve kokuşmuş adamın
pis nefesini koklanmaya mecburdu. Yok yok, Nursefa kızı
değildi Osman Efendi’nin…
Babasına ağırlığınca para say-
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dığı, son imam nikâhlısıydı
zavallı kızcağız. 18’inde baba
evinden çıkan bir köleydi işin
gerçeği. Zira bugüne kadar
hayallerini süsleyen güçlü bir
erkeğin kolları sarmamıştı
ateşli bedenini. Her geçen gün
yaşamdan biraz daha kopuyor, deli saçması bir mantığın
kurbanı olarak, günlerini ateş
halkaları olarak gördüğü onlarca bileziğin şıngırtılarını
dinleyerek geçiriyordu. Neye
yarardı ateş halkaları, boyna
sıra sıra dizilen sarı liralar
sevginin boşluğunun kaç milimetrekaresini doldurabilirdi?
Yıllarca Çukurova’nın ırgatlarının emeğini çalarak zenginleşmişti Osman Efendi. Ter
damlaları toprağa karışan ve
toprağın kokusunu daha da
güzelleştiren marabaların yaşadığı zorlu hayat, onun umurunda bile değildi. Çalışsınlardı, ona göre bu dünyada kölelerle efendiler vardı sadece.
Ara sınıflara kapalıydı yaşamın bütün kapıları. Birileri çalışacak, birileri onların sırtından köşeyi dönecekti. Ağanın
nefreti bir ahtapot gibi sarmıştı cılız bedenlerini. Vakitli vakitsiz derin bir soluk almaları
bile sorun oluyordu emeği sadece yemek olarak algılayanların gözlerinde. Bir lokma bir
hırka anlayışıyla günleri zehir
ediyordu softa… Körpe bebeler
annelerinin sırtında yumurtayı
pişiren Çukurova sıcağının altında hayat kışlasında hiç
bitmeyecek
askerliklerinin
acemi devresini tamamlıyorlardı. Topladıkları pamuk beyazdı ama onların kaderi hiç
de öyle değildi. Pamuğun beyazlığı yüreklerindeki karalığı
gölgeleyemiyordu bir türlü.
Zaman zaman öküz yerine sü-
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rülüyorlardı kara sabana. Semiz öküzleri kurbana saklayan Osman Efendi, kadınların
omuzlarındaki derin yaralara
hiç mi hiç aldırmıyordu. Öküzün eti sıkı olursa ağaya avuç
avuç para getirecekti.
En güzel günleri ziyan olup
gidiyordu evlenme çağına gelen taze kızların. Kınalı elleriyle topladıkları pamuklar doyurmuyordu karınlarını. Bomboştu ceviz ağacından özenle
yaptırdıkları çeyiz sandıkları.
Naftalin kokulu sandıkların
içinde birkaç yazmadan başka
bir şey bulmak imkânsız gibiydi. Gün boyunca tarlada bir
maraba gibi çalışan kızlar eve
gelince elişi iğnelerini çuvaldız
olarak görüyorlar, bunun verdiği acıyla ellerindeki çeyizlikleri atıp sabahın hangi sıkıntıları ve yorgunlukları beraberinde getireceğini düşünüyorlardı. Zaten evlenmek de bir
sürü izinlerden sonra mümkün olabilirdi. Genç yaşında
emeği ve gücü iyice sömürülmeyen kız, öyle kolay kolay
koca yüzü göremezdi. Herkes
ağanın tapulu malı gibiydi
halkın gözünde. Bu hayat bayatlamıştı iyice, ama tazelemeye mangal gibi yürek gerekirdi.
Ne zaman köylü kendi tarlasında, bağında, bahçesinde
çalışacaktı? Ne zaman alın terinin mis kokusu gözyaşına
karışmadan toprağa değecekti? Bu düşünceler bütün köylülerin, geleceğe dair hayallerini cendereye sıkıştırıyor, soluk almalarını bile zorlaştırıyordu. Bu kadar, mal, mülk ve
para kimin içindi? Bu emek
havuzunun ne biçim muslukları vardı? Niçin ezilenler sus
pus olmuştu? Mutlu azınlığın
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keyfini kaçırmaktan korkanlar, içlerindeki derin yaraları
nasıl iyileştireceklerdi? Tedavi
için hastalığı kabullenmek ön
şarttı hani.
Zamanın bozuk saati hep
sömürülenlerin aleyhine işleyecek değildi ya... İşte emek
hırsızı sonunda düşmüştü yatağa, kalkmayasıca… Her geçen gün biraz daha eriyen bedeni yapışmıştı çarşaflara.
Gözlerinin feri sönmüştü bir
kere. Fakat yatak yine de üzerinden atmıyordu paspas vicdanını, yapışkan bedenini.
Milletin ensesine kene gibi yapışan Osman Efendi, bu sefer
de yatağa yapışmış kalmıştı
öylece. Anlaşılan o ki milletin
çekeceği vardı kendisinden.
Özlediği toprak kokusuna bir
an önce kavuşsaydı keşke…
Herkesin içinden bu dilek geçiyordu besbelli. Toprak için
insanları sömürmemiş miydi
yıllarca? Sahip olduğu her
metrekare toprak parçasını
namusu
olarak
görmüyor
muydu? Mademki toprak namus kadar önemliydi ya ötekilerin namusu yok muydu?
Marabalar onun namus bekçisi miydi?
Yağmur camları baştanbaşa yıkıyor, rüzgâr pencereleri
kamçılıyordu. Yağmur kurtuluş demekti güpegündüz emeği çalınan insanlar için… Pamuğun düşmanı olan yağmur,
hasta yatağında boylu boyunca uzanan Osman Efendi’yi
hastalığından daha çok hüzünlendiriyordu. Birine rahmet olan ötekine felaket getiriyordu. Yağmur demek köylü
kadınların tekstil fabrikalarından aldıkları işi tamamlamak
için fırsat demekti. Ancak böyle ek işlerle doyuruyorlardı aç

OCAK-ŞUBAT-MART 2018

48

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ E DERGİSİ
karınlarını. Gündüz tarlada
çalışan kadınlar, gece yarılarına kadar dikim işleriyle uğraşıp ikinci vardiyayı geride bırakıyorlardı. Sabahleyin yataktan kalktıklarında gözlerini
açıp aydınlığı görmekte zorlanıyorlardı. Aydınlık vardı ama
kimler için? Onların bahtının
karalığını ve gönül karanlığını
giderecek bir ışık inmemişti
yeryüzüne. Böyle bir ışığa gönülden duacıydılar. Her seherde bunun için ellerini göğe
kaldırıp medet umuyorlardı
yüce Yaratıcıdan. Seher
bereketti,
huzurdu,
uyanıştı. Fakat kimler
için ha, kimler için!...
Nice seherler geçmişti
derin uykuların üzerinden, fakat hâla uyanamamışlardı.
Aydınlık yaz gecelerinde ay gökyüzünde
kendini iyice belli ediyor, yıldızlar yavaş yavaş yaklaşıyor, irileştikçe irileşiyordu. Çoluk çocuk
toplanıp damlara çıkan aileler,
kızgın yaz gecelerinin hararetini böylece üzerlerinden atmak istiyorlardı. Özgür yaşamak onlar için yıldızlardan
daha uzaktaydı besbelli. Çok
yakın gibi görünse de bu bir
göz ve gönül yanılmasından
başka bir şey değildi. Onlar
suyun yüzeyini bir kâğıt niyetine kullanıp hürriyete mektup
yazmışlardı. Şiddetli dalgalar
gelince, yazdıkları yazının her
bir harfi ayrı bir kıyıya dağılmıştı.
Göklere
uçurulan
uçurtmaların kaderi sadece ipi
elinde tutanda değildi. Şiddetli
rüzgârların gücü, eli de ipi de
ayrı yerlere savurmaya yeterdi
elbet… Yeter ki rüzgâr berk
vursun kanatlarını. Güçlerin
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ancak kenetlenince kanatlanacağı bilinsin yeryüzünde.
Çukurova’da pek nadir yağan yağmur bu sene, nedendir
bilinmez, sıkça gösteriyordu
ıslak yüzünü. Pencerenin beri
yanında duran Nursefa başını
cama dayamış, oluklardan
akan yağmur sularına dikmişti donuk bakışlarını. Sular ne
kadar akışkan, berrak ve dinlendiriciydi. Titrek bakışlarını
odakladığı
yerden
çekerek
odanın içine baktı. Talihinin
çirkefliğine, bahtsızlığına ya-

narak gözleri ıslandı. Bu yağmur suyu değildi. Gönlünden
süzülen kahrın gözlerden akışıydı. Onu anlayacak, kendisiyle çocuklar gibi oynayacak
bir dosta, bir eşe ne çok ihtiyacı vardı yaşadığı bu zindanda. Sokaktan geçenleri gördükçe kendisini bir hapishanede gün sayan mahkûmlar
gibi hissetti. Dizlerinde salladığı bir çocuğunun, kollarıyla
sarıp sarmaladığı bir eşinin
olmasını ne çok isterdi. Kol
kola gezip dolaşan, önündeki
bebek arabasını keyifle süren
çiftleri görünce üzüntüsü bir
anda kızgın bir nefrete dönüşürdü.
Nursefa kendini emeği kiralanmış bir bakıcı gibi hissediyordu. Tarlaya gitmese de tar-
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ladakilerin yorgunluğu ve burukluğu onun sevgi ve merhamete susamış gönlünü fazlasıyla incitirdi. Kirli paraların
bekçiliğini yapmak onu fazlasıyla yaralıyordu. İnsanları
‘amele’ ve ‘efendi’ diye sınıflandıranların kalpsiz olduğuna
inanırdı. Bu köhne zaman içerisinde babalar kızlarını beşibiryerdenin hatırına sevmedikleriyle evlendiriyor, onların geleceklerini karartmada bir gariplik görmüyorlardı. Sırf bu
yüzden canından çok sevdiği
babasının
yüzünü
görmeyi istemez olmuştu. Gerçi ağa isteyince elde edemeyeceği şey yoktu. Fakat insanlar bir ve
beraber olunca fentleriyle ağayı da paşayı da yenebilirlerdi. Korkunun saltanatı uzun sürmezdi
cesaretin gölgesinde.
Kokularıyla
gönül
dünyamızı güzelleştiren umut çiçeklerinin yaprakları büyüdükçe, nefret çiçeklerini gölgede bırakırdı elbet…
Karanlığın bıçağı ancak sehere
kadar keserdi. Rüzgâr büyük
yerlerden gelen emirle eserdi.
Güzellikler paylaşıldıkça artar,
üzüntüler beraber sırtlanınca
azalırdı. Her şey kararlı olmakla gerçekleşirdi dünyada.
Korkunun
saltanatındaki
dostluklar çıkar bulutlarının
dağılmasıyla biterdi. İnsanlar
çevrelerini saran iri gölgelerin
içinin boş olduğunu anlamakta zorlanmazdı. Bu, hayatın
göz ardı edilen bir gerçeği olsa
da yaşam bu gerçeklerin eksenine otururdu. Bu anlamda
Osman Efendi’nin iyi günlerinde etrafı etten duvarla çe-
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peçevre sarılırdı. Bu duvar çıkar tuğlalarıyla örülmüştü
şüphesiz… Aslında doğru yerden bakınca özenilecek bir hayat yaşamadığı fark edilebilirdi. Allah ona dünya malı vermiş, fakat onu evlattan ve
merhametten
yoksun
bırakmıştı. Hayatı boyunca

defalarca evlense de köküne
kibrit suyu dökülesice adamın
nesli bir anda kesilivermişti.
Nursafa onun son nikâhlısıydı. Fakat genç kızın hayatına
girse de hiçbir zaman o saf
ruhuna girme mutluluğuna
erişememişti. Onun gönlünü
pırpır ettirememişti. Ona evliliğin tarifi imkânsız derin hazzını hiçbir zaman yaşatamamıştı.
Başkalarının güneşine gölge olanların bu dünyadaki
varlığı hayatı çirkinleştiren
koyu bir lekedir. Ölüm güzel
görülmese de dirilerin saadetini sağlayan her ölüm, yaşayanların gözünde kurtuluş
müjdesidir. Dünyayı yaşanmaz kılanların, mutluluğu ve
mülkü tekellerinde tutanların
bir ‘elveda’ bile diyecek zaman
ve dost bulamadan göçmesi

YIL: 2

niçin kötü olsun ki!.. İnsanların kursağına inen her bir
lokmada gözü olan Osman
Efendi’nin bir sabah vakti bir
elveda bile demeye fırsat bulamadan bu dünyadan göç eylemesi o günkü güneşin dünyayı gerçek anlamda aydınlatmasını ve ısıtmasını sağla-

mıştı. Bir nefesin sekteye uğramasıyla gelen ölüm, bin diriliş soluğu getirmişti beraberinde. Umutlar doğmuştu karanlık şafağın ardından. Gönül bahçelerindeki tomurcuk
güller taç yapraklarından çıkıp
‘merhaba’ demişti hayata.
Bundan sonra emek ve hak
bölüşülecekti alın teri kurumadan. Ahali için düğün bayram olsa da, belli etmemeye
çalışıyorlardı mutluluklarını.
Kim bilir durup dururken çıkagelirdi dağların ardından.
Yüreklere salınan korku ateşinin közleri henüz soğumamıştı. Fakat köyün en gösterişli tepesinde yükselen mezar
taşları bir devrin geride kaldığını ilan ediyordu sanki. Toprakları zorla ve hile ile elinden
alınan köylü devlete başvurarak haklarını geri alıyorlardı.
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Artık insanlar kendisi için ekiyor, ektiğini kendi kilerlerine
dolduruyordu. Kimse kimsenin hakkını gasp etmiyordu.
Sabahleyin güneş doğmadan
kalkılıyor, pamuk tarlalarında
aydınlık geleceğin düşleri kuruluyordu. Güneş o doyumsuz
güleçliğini olanca cömertliğiyle
dağıtıyor, şanlı bayrağını karanlıkların üzerinde dalgalandırıyordu.
Ağanın hüneriyle(!) evde
kalmış kızlar naftalin kokulu
çeyiz sandıklarını açarak, bir
akşam
evvel
oyaladıkları
rengârenk yazmaları üst üste
yığıyorlardı. Yazmalar yalnız
değildi ceviz sandıklarında.
Zamanla sandıklar çeyizleri
almakta zorlanıyordu. Genç
kızlar geleceğe ümitle bakıyor,
kendi yarınlarını kendi yürek
kozalarında büyük bir özlemle
örüyorlardı. Herkesin yarına
güvenle bakacağı, karanlıkları
aydınlatacağı bir umut feneri
vardı artık. Bu acılar sonucunda, bir kişinin nice insanın
hayatını karartabileceği, yine
bir kişinin nice karanlıkları
aydınlatabileceği gerçeği hafızalara kazındı. Her zaman olduğu gibi kazandığını zanneden kötüler kaybetti, kaybettiğini düşünerek elem çeken altın yürekliler, sonuçta kazandı. Toprak yine kötüleri ve kötülükleri bağrında sakladı.
Fakat bu sefer kötüleri korumak için değil, iyileri ve iyilikleri saklandıkları köşelerden
çıkarıp yaşama katmak için…
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ANNE
Songül ÖZEL
Anılar gelince bir bir gözüme
Gönül sarayımı yıkıyor anne
Evladım deyişin düşünce dile
Bu dert ciğerimi yakıyor anne
Bir gül goncasıydın gönül bahçemde
Buram buram kokardın her seherde
Nazenin gülüşün bilmem ki nerde
Artık bülbül sensiz şakıyor anne
Çile çektin gülemedin ağladın
Günler geçti dertlerini saymadın
Eşe dosta diyemedin kıymadın
Şimdi gözler naçar bakıyor anne
Bitmez bu dert gönlümdedir sızısı
İman ettik ölüm Rabbin yazısı
Kolay olsun kabirdeki sorgusu
Gözyaşım sel olup akıyor anne

YIL: 2

SAYI: 5

OCAK-ŞUBAT-MART 2018

51

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ E DERGİSİ

ESKİ UÇURTMA
Sedat ÇAHAN
Kimi zaman koşar dururduk arkasından; Belki de benim olacaksın umudu ile. Kimi
zaman kaçırırdık elimizden;
Belki de hayırlısı gerçekten bu
diye… Ucuna takılırdı masumiyetin, tebessüm ise ellerimde sımsıkı bir ip… İki çapraz
çubuktu kıymetin, biri yok
olunca, kırılırdı tüm ümidin...
Kenarlarındaki süslerdi, tüm
hayalin... Benimde hayalim
uçar mı? Uçup ta imkânsız
olur mu derdi, sessiz bedenin... Koşa koşa yorulur mu
gönül, ne bilir asıl koşunca
sever gönül... Bu günler de
koşamıyorum. Bir tarafım kırık, bir kenarım düzgün bile
değil... Rengin mi soldu anlamıyorum... Ellerimde hala iz-
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leri; hiç yıkayıp ta, çıkartmayı
düşünmüyorum... Sessiz bedenim yorgun, fırtına çıkmıyor
artık yabancı dünyamda...

Renkli dünyayı özledim seninle, tüm içtenliğiyle.
'Yokluğunun farkını, yokluğa düştüğümde anladım, gerçekten yok olduğunu… Değerini, değermiş gibi bilemedim… Haklısın tüm kabahat
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benim… Uzaklaşmayı, uzaklarda arayan ben, senden
uzak kaldım… Bizden habersiz
kaldım... Sebepsizce, bir sağa
bir sola savrulup, hep ben yıprattım… Üşengeç olmayı, ilke
edinip, seni de ihmale terk
edenlerdenim... Şimdi en tepeye, bulutlara fısıldamadan
gelme, tüm gülüşünle... Hava
seyirlik, kır çiçekleri, uzaktan
bir lodos... Cam kenarındayım…
'Hadiiiii kalk!!!' cümlesi
umuduylayım.. Bir heves, bir
merak, bir serzeniş... Ama, Artık... Artık sen eski bir uçurtma... Ben ise, gökyüzü meçhulü...
Bir daha uçmak temennisiyle...
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KARA KÖMÜR
İlyas AYDIN
İnce ince ciğerime dolansın
İnce ince ciğerime dolansın

Sağ koysan da ömürleri çalansın

Kardeşleri dostlarımı alansın

İçimizde gizli mekân tutansın

Kendin gibi yüreğimi yakansın

İsyan etmem boşa kara yazımsın

Doymadın mı söyle sen kara kömür

Doymadın mı söyle sen kara kömür

Yetmez mi uğruna aldığın ömür

Yetmez mi uğruna aldığın ömür

Bilmezler ki seni senle ısınan

Hem ağladım hem de yazdım halini

Geçer mi ömürler kara yaşınan

Emekli madenci bilmez kendini

Koydun garipleri ganlı yaşınan

Hem ağladım hem de yazdım halini

Doymadın mı söyle sen kara kömür

Âşık doğan dede bilmez kendini

Yetmez mi uğruna aldığın ömür

Kaç yetimin çaldın hayallerini
Doymadın mı söyle sen kara kömür

Ardında bıraktın feryat edenler

Yetmez mi uğruna aldığın ömür

Kıydın yiğitlere koydun yetimler
Sana isyan eder durur gönüller
Doymadın mı söyle sen kara kömür
Yetmez mi uğruna aldığın ömür
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SANAT KİMİN İÇİNDİR?
Edanur BALTACI
Yıllardır insanları ikiye ayıran bir konu vardır. Bu konu
''Sanat sanat için mi ?'' yoksa
“Sanat toplum için mi?” Bu
konu insanları ikiye ayırır.
Bunlar üzerine kitaplar yazılmış, herkes kendine özgü bir
fikri savunmuş ve bunun arkasında durmuştur.
Benim kendi şahsî görüşüm ise sanat toplum içindir
görüşüdür. Çünkü bir sanat
ne kadar toplum için olursa o
kadar sade yani; halkın anlayacağı bir dille yazılır. Bu da o
halkın, toplumun yazılan sanat eserini okumasını teşvik
eder. Okunan sanat eserleri
kaybolmaz. Sevilen sanat eserleri kaybolmaz ve bir toplu-
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mun tarihine baktığımızda bir
sanat eserinin o topluma ne
kadar faydası olduğuna o toplumu ne kadar geliştirdiğine
bakılır.
Eğer bir toplum kendi ülkesinde kendi halkına yazılan
sanat eserinden hiçbir şey anlamayıp hiçbir şey beceremiyorsa o sanat eseri ne için
vardır, ne için yazılmıştır?
''Sanat sanat içindir'' anlayışında süslü bir dil kullanılır.
Daha çok insanın gözünü boyayacak süslü kelimeler vardır. İnsanlar gözlerine güzel
gelen cümleleri bir süre sonra
unuturlar. Ama içinde onları
anlatan, onlara ait yazılan, on-
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lara özel yazılan hiçbir şeyi
unutmazlar.
Bir topluma nesiller boyunca
unutulmayacak
eserler
vermek önemlidir. Birkaç yıl
sonra bir fosil gibi olacak eserler yapmak değil, toplum için
yazılan eserler her nesilde toplum içindir. Sanat anlayışı değişir. Bu yüzden sanat için yazılan bir eser yıllar sonra kolaylıkla değer kaybeder.
Sonuç olarak her eser yazan sanatçı anlamlı, kalıcı,
değerli eserler vermelidir. Bu
hem sanatçıyı hem eserini
hem de toplumu unutulmaz
yapar. Bu yüzden sanat toplum için yapılmalıdır.
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KARBEYAZ
Hatice BOYRAZ
Rengimiz beyaz olsun dost
Kar olup yağsın dağ eteklerine
Aman dikkat et üşüme
Yollarda taşlar
Ben yalınayak
Ne eskimez pabuçsun sen arkadaş
Anladım
Anladım yıllara sığmaz bu muhabbet
Sen bana ne büyük nimet
Zaman gurbet olduğu vakit
Beni de al gönül valizine
Ne zaman bir ihtiyaç
Yak bu gurbeti yak
Zaman ölüm olduğu vakit
Darılmam arkadaş
Bilirsin ben gezemem yalınayak
Bundandır ki
Tüm hatıralara sen bak...
YIL: 2
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HİKÂYELİ TÜRKÜLERİMİZDEN
ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK - ÂŞIK KILIÇÇI MUSTAFA
Taner KARATAŞ (Ozan Mizani)
"Kılıççı" lakabıyla bilinen
âşık Mustafa Arpaçay Iğnezor
köyündendir.
Köylerindeki
bir
düğün
meclisinde çalıp söylerken,
ünü etrafa yayılmış Çıldırlı
âşık Şenlik aleyhinde sözler
söyler. Tam da o sırada âşık
Şenlik, köyün kenarından geçen yoldan Çıldıra gitmektedir.
Davul- zurna sesini duyunca, atını köye çevirip doğruca
düğün evine gider. Meclise girince köylülerden bazıları âşık
Şenlik`i tanırlar fakat âşık Kılıççı Mustafa, âşık Şenlik`i hiç
görmemiştir.
Sazı elinde meclise giren
genç âşığa fazla ilgi göstermez.
Aşık Şenlik`i tanıyan köylüler
âşık Mustafa’ya derler ki" bu
genç âşık biraz önce arkasından atıp tuttuğun âşık Şenlik`in çırağıdır. Şimdi de bir
şeyler söyle de bakalım sana
cevap verebilecek mi?"
Bunun üzerine âşık Mustafa, Şenlik Baba`nın yanına gelerek "ay bala bu sözlerimi iyi
dinle ve aynen götür ustan
olacak Şenliğe ulaştır" dedik-

ten sonra sözlerine başlar.
Bakalım Şenlik Baba`ya neler
diyecek:

Seni yetirrem şivana
Atarım berri yabana
Orman gibi kolun var mı?

Aldı Kılıççı Mustafa
Ustadına tan eylerem

Aldı Şenliği Baba

Darılmaya yolun var mı?

Kurbanım gevher madene

Kıcandım kıyıp vurmaya

Eyvallah etmem nadana

Bir yumrukluk halin var
mı?

Çıkarsan burcu bedene

Şenlik Baba burada âşık
Mustafa’ya dedi ki "izin verirseniz bu sözlerinize ben cevap
vermek istiyorum, şimdi sizin
sözlerinizi götürüp ustama
dersem ustam bana derki sana emeklerim haram olsun bir
âşığa cevap veremedin de bana getirdin" der ve izin aldıktan sonra şöyle söyler:
Aldı Şenlik Baba
Aşk esrine düşen âşık
Rüzgâr ile yelin var mı?
Elimden can kurtarmaya
Yüz bin fitne felin var mı?
Aldı Kılıççı Mustafa
Benimle girme divana

Ayağında nalın var mı?
Aldı Kılıççı Mustafa
Şenlik kimseyi beğenmez
Laf atar hakka güvenmez
Üfrükle boyak boyanmaz
Kara çivit kalın var mı?
Aldı Şenliği Baba
Aslın sarp yerleri kesmez
Şahmarazdır kurdu basmaz
Ağzında güzemin esmez
Süysününde yalın var mı?
Kılıççı Mustafa sözlerini bitirdikten sonra söz sırası Şenlik Baba`ya gelir. Şenlik baba
Şeki Sicillemesiyle âşık Kılıççı
Mustafa’yı mecliste güç durumda bırakır.

Aldı Şenlik Baba
Ey yanşak düşün sözünü seni müşkül hal eylerim
Kurutur nutku nefesin elfazını lal eylerim
Bin tümenlik kıymetini indirir bir bul eylerim
El içinde itkin salar meskenini çöl eylerim
Kaftar küskü sinirlisin bacakların şil eylerim
Ormanda meşe sansarı çıngılda çakal eylerim
Ters pelenk yapılı gaban ağzı bağlı mal eylerim
Gah diğer torbakeş deve gah kaltaban fil eylerim
Katar hayvan zümresine her hımara döl eylerim
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Sırtına vurur palanı endamını çul eylerim
Bent eder tavla hanede yem suyunu bol eylerim
Boynuna takar yuları çalbadara kul eylerim
Enter maymun şebek zozo çarpanını zil eylerim
Eri ölmüş avrat teki dövdürürüm dizlerine
Bekâr koca karı gibi melül koyar dul eylerim
Şenlik Baba ilk bendini bitirince sırayı Kılıççı Mustafa’ya bıraktı ama Kılıççı Mustafa’dan çıt
çıkmıyordu o zaman Şenlik Baba tekrar başladı söylemeye.
Aldı Şenlik Baba:
Mademki dilin lal ise ne için almışsın sazı
Derununda derç eyleyip sonra söyleseydin sözü
Özünü bilmez bed asil cismime salmışsın közü
Üstadına tan edenin her daim karadır yüzü
Ham tay gibi çifte atıp dumana katarsın tozu
Ala karga kör yapalak berrena keçel kerkezi
Cibilliyetin fitnekar neslin kalleş kendin cazı
Mecliste zenne sayarlar sen gibi nanecip kızı
Açma hicap perdesini nikap altta sakla yüzü
Olmuşsun cilveli kadın başına dolasan bezi
Suratın kuzey tilkisi cesaretin aran kazı
Hozanlarda sıçan arar tozakta sürersin izi
Ne çaposun nede zağar ne kırıksın ne de tazı
Baharda tüyün dökülür ondan hoşlanmazsın yazı
Kasaphanede çok olur kalbi melun salahana
Seni katar o tayfaya nafakanı yal eylerim
İdraki noksan kem hayal elfazın yetmez imlaya
Fani dünya ihtiyacı yoksul hizmet eder baya
Beş yüz bin yıldız cem olsa baş indirir bir tek aya
Mah iken hecelet çeker şemside görünce ziya
Peri peykan teri töhmet ok gibi bindirdim yaya
Dokunup delse cismini acep halin varır neye
Sana sükût durmak yarar elfazın uğramış zaya
Zifaf olmuş kedi gibi bağırıp düşme vay vaya
Beli kırık şahmar teki şimdi salam haki paya
Bir hoyrat kurbağa denli sende yoktur abur haya
Ona yine tü diyende atlayarak düşer çaya
Viranede napak baykuş mağallakta yersiz kaya
Uçursam on gün gidersin çıngıllara deye deye
Baharda tüyün dökende benzersin bir kırkık taya
Akrep olsan efsun okur dönderirim tosbağaya
Kul Şenliğin bu sözleri dokunsa dağı eritir
Zebun kertenkele gibi süysününü kıl eylerim
Çıldırlı Âşık Şenlik Baba

YIL: 2

SAYI: 5

OCAK-ŞUBAT-MART 2018

57

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ E DERGİSİ

YIL: 2

SAYI: 5

OCAK-ŞUBAT-MART 2018

58

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ E DERGİSİ

HİCRAN
Gülsen ÖZDEMİR
Gül mevsimiydi, ayrıldık.
Güllere bezeliydi, ayıran
yollar müstakbel acılara
gülümsetmek
istercesine.
Hüznün yanaklarını renklendiriyordu. Yüreğimin bir
köşesine bir kıvılcım düşmüştü ya, henüz özlemek
yoktu yanımda.
Hasret cümleleriyle dolmakta ömrümün sayfaları,
şimdi. Hasret, bakışlarımda
akmaya hazır gözyaşı oluyor; masum gözlerinin hatırası dokunuyor sonra ve özlem yağıyor kalbime. İçim
içimi yiyor, beklemekten
vazgeçersin diye.
Kelamsız vakitlerim oluyor. İsmin sessizliklerde

YIL: 2

saklı... Pişmanlıkla yüz yüze geldiğim vaki. Seni yitirmek korkusu kol geziyor
ruhumda. Oysa sen, yüreğime su serpecek iki çift laf
etmiyorsun.

Hicrandan sebep müteessir
günlere katlanıyorum. Sabahları uykumdan dirildiğim vakit, kulağımda senden önceki hayatımın ıssızlığını uğuldar buluyorum.

Hicran, kavuşmaya uzak
kalmaya mecbur biçarelikle
süzüyor beni. Sanki bir hayal kurmuşum ya da bir
rüya görmüşüm. Büyülü
bir rüya… Bitmiş ama
içimde kalmışsın. Her şeyin
bir rüyadan ibaret olduğunu yadsımana can atıyorum.

Ne zamandır aklımda bir
şey var, diyemiyorum. Bir
şey… Haykırıyor, yalvarıyor, isyan ediyor. Bazı bazı
feryat figan oluyor, içimi
acıtıyor, söylenmek için.
Yok, hayır, telefonların o
samimiyetten uzak iletkenlerinde harcayamam bu
kıymetli cümleyi, sen olmalısın yanımda. Söyleyeceğim, ama illa da gözlerini
isterim karşımda.

Yine akşam oluyor. Hasretin günleri azalıyor, ayrılığınki çoğalırken. Ve hicranım eskiyor, derinleşiyor.
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HAK ETTİM BEN
Mücahit ŞEN
Koskoca sensizliği değil de bu dünyada
Çaresiz kalmayı hak ettim ben

Kurusa da gözlerimin pınarı

Gerçekten seni bilemem ama

Senli günleri hayal etmeyi

Şu üç günlük dünyada

Toz konduramadığım sinene girebilmeyi

Gülmeyi hak ettim ben

Geçtim ben senden sevgiyi
En azından saygıyı hak ettim ben

Gecenin verdiği karanlığı değil de
Senin ışıltını görebilmeyi

Bıraktım seni senden istemeyi

Gül kokunu içime çekebilmeyi

Bırakamasam da seni sevmeyi

En azından bırak sevilmeyi

Gülmesen de sen yüzüme

Sevmeyi hak ettim ben

Acı acı tebessüm etmeyi hak ettim ben

Şu dört duvar zindan da olsa bana

Belki ne demek istediğimi anlarsın bir gün

İçinde avazım çıktığınca haykırabilmeyi

Özgürsün istediğin her şeyi yapmakta

İşitmesem

Ama beni sensizlikle sınama

Duymasam da o güzel sesini

Sen olmasan da yanımda

Sensiz de olsa yaşayabilmeyi hak ettim ben

Seninle olmayı hak ettim ben.
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