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Almira KOÇ / makale

AÇIK KİTAP: DEDE KORKUT

Gülsüm KUŞ / inceleme

APRIN ÇOR TİGİN’DEN 

DEDE KORKUT’A TÜRK ŞİİRİ

Hilal ÖZCAN / makale

HAYAT APARTMANI

Emirhan KANIK / öykü

KUŞ ADRESİ

Yelda Nur ÖZER / şiir

REFİK HALİT KARAY’IN MEMLEKET 

HİKÂYELERİ’NDE TAŞRA

Ramazan ÖVÜT / makale

KIRKLARIN ÖYKÜSÜ

Muhammet TANG / öykü

SÖKÜK BİR CÜZDAN

Abdullah Emre ALADAĞ / şiir

CENGİZ AYTMATOV’UN CENGİZ HAN’A 

KÜSEN BULUT ADLI ESERİNDE 

İDEOLOJİLERİN TOPLUMA YANSIMASI

Yusuf Furkan KULA / deneme

Sevgili Genç Sanat okurları,

G
eçtiğimiz günlerde Dede Korkut, UNES-

CO’nun “Dünya Somut Olmayan Kültür

Mirası Temsili Listesi”ne girdi. Böylece

Türkiye, temsili listeye en çok unsur kaydettiren

beş ülkeden biri oldu. Kültür miraslarımızın ko-

runması ve dünyaya tanıtılması açısından bu güzel

gelişmeyi kutluyoruz. 

Bu ayki sayımızda da Dede Korkut’a özel bir

yer ayırdık. Yıllardır farklı adlarla yayımlanan

Dede Korkut; hikâye mi, masal mı yoksa destan

mı? Almira Koç, makalesinde işte bu sorunun ce-

vabını arıyor. Gülsüm Kuş, Kamran Aliyev’in Açık

Kitap: Dede Korkut kitabı üzerine bir incelemesiyle

yer aldı. Hilal Özcan, Aprın Çor Tigin’den Dede

Korkut’a kadarki süreçte gelişen Türk şiirini ince-

liyor. Emirhan Kanık, Hayat Apartmanı’nda bir

gencin hayatını sorgulamaya başlamasıyla birlikte

düştüğü buhranı bizlere anlatıyor. Abdullah Emre

Aladağ, Sökük Bir Cüzdan; Yelda Nur Özer ise

Kuş Adresi şiiriyle bu sayımızda bizlerle. Ramazan

Övüt, Refik Halit Karay’ı farklı bir gözle inceliyor.

Memleket Hikâyeleri’ndeki taşrayı ve taşralıları

ele alan makalesi oldukça dikkat çekici. Muhammet

Tang bizleri Kırklı Bilge ile İdikut’un macerasına

konuk ediyor. Yusuf Furkan Kula ise Cengiz Han’a

Küsen Bulut’u ideolojiler ekseninde ele aldığı de-

nemesiyle yer alıyor.

Dergimizin birinci yaşını güzel bir haberle de

kutluyoruz. Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları

Derneği’nin her yıl düzenlemiş olduğu ESKADER

Ödülleri’nde bu yıl Türk Edebiyatı Genç Sanat

dergisi dijital yayıncılık alanında teşvik ödülü aldı. 

Bizleri bu ödüle layık gören jüri üyelerine ve

bizi bir yıldır aralıksız takip eden okurlarımıza çok

teşekkür ediyoruz. 

Keyifli okumalar dileriz.



G
eçtiğimiz ay UNESCO Dünya Somut
Olmayan Kültür Mirası Temsili listesine
giren Dede Korkut Kitabı yüzyıllar bo-

yunca Türklerin yaşadığı topraklarda anlatılagel-
miştir. Günümüzde de Dede Korkut Kitabı’nın
üzerine yapılan akademik çalışmalar Türk Cum-
huriyetlerinin hemen hepsinde yaygındır. Millî
destanların bu kadar güçlü olmasının sebebi, o
milletin kolektif bilinçaltını oluşturması ve millî
birlik ve beraberliği canlandırmasından ileri gelir.
Dede Korkut Kitabı’nda yer alan destanlar da
anlatıldığı ve yazıya geçirildiği yıllardan beri
Türk milletini bir arada tutmuş, zor zamanlarında
dayanağı olmuş Manas, Oğuz Destanları gibi
önemli bir millî eserdir. Bununla birlikte Dede
Korkut Kitabı’nı diğer eserlerden ayıran ve Fuad
Köprülü’nün “Bütün Türk edebiyatını terazinin
bir gözüne, Dede Korkut’u öbür gözüne koysanız,
yine Dede Korkut ağır basar.” cümlesini kurmasını
sağlayan özellikleri mevcuttur.

Tam adı “Kitab-ı Dedem Korkut Âlâ Lisan-ı
Taife-i Oğuzân” olan eser ilk olarak Von Diez’in
“Denkwürdigkeiten von Asien” adlı eserinde (Berlin
und Halle, 1815) Tepegöz adlı hikâyeyi çevir-
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“DEDEM KORKUT'UN KİTABI”NIN 
ADLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Almira KOÇ / makale

ESERE BAKTIĞIMIZDA DEDE KORKUT YA DA KORKUT ATA, HZ. MUHAMMED
ZAMANINA YAKIN BAYAT BOYUNDAN KOPAN,  OĞUZLARIN TAMAM BİLİCİSİ, NE
DERSE OLAN, GAİPTEN TÜRLÜ TÜRLÜ HABERLER VEREN, TANRI’NIN GÖNLÜNE
İLHAM VEREN BİR EVLİYA OLARAK TANITILIR

❱ Dirse Han Oğlu Boğaç Han / Çizer: Melek Yılmaz



mesiyle Dresden Kitaplığının yazmalarının ara-
sından gün ışığına çıkar. Tam olarak tanınması
ve araştırıcıların dikkatlerini üzerine çekmesi ise
Kilisli Muallim Rıfat’ın Berlin nüshasına daya-
narak bu eseri yayımlaması sayesinde olur. İşte
yayımlandığı tarihten beri tekrar tekrar çalışılan
ve dikkatleri üzerine toplayan bu eserin bu kadar
dikkat çekmesinin nedeni ise Türklerin İslamiyet’e
geçişi sırasında yaşadığı sosyolojik ve kültürel
özelliklerini göstermesi, dil özellikleri, içerdiği
folklor unsurları ve daha birçok özelliği açısından
tam bir kültür hazinesi olmasıdır. Yıllar boyunca
üzerinde çalışılsa da hâlâ incelenecek çok fazla
özelliği olması, farklı yaklaşımlara cevap verebilmesi
ne kadar çok yönlü bir eser olduğunu da ortaya
koyar. Bugün benim ele almak istediğim konu
da bu eserin çok yönlülüğüdür. Bir duralım ve
düşünelim. Dede Korkut Kitabı ile ilk ne zaman
ve nasıl tanıştınız?

Karşınıza Dede Korkut’un Masalları olarak
mı çıktı, Dede Korkut Hikâyeleri olarak mı yoksa

Dede Korkut Destanları olarak mı? Bu isimlerden
de görüleceği üzere Dedem Korkut’un (Dede
Korkut, Korkut Ata vb. çeşitli isimlerle anılmıştır.)
anlattıkları çeşitli türlerle ifade edilmeye çalışıl-
mıştır.

Eserin her bölümü konusuyla alakalı olarak
bir boy olarak adlandırılır. Bazı boylarda olağanüstü
motiflere rastlayabiliriz. Bazı boylar daha çok
günlük hayatın içindeyken bazı boylar da içerdikleri
kahramanlık hikâyeleriyle adeta bir destan gibidir.
Sanıyorum ki birbirinden ayrı olan ama ortak
kişiler ve öğeler barındıran bu kitabın bu ayrı
ayrı boyları sayesinde eser çeşitli isimlerle adlan-
dırılmıştır. Öncelikle ilk sorumuz şu Dede Korkut
kimdir?

Esere baktığımızda Dede Korkut ya da Korkut
Ata, Hz. Muhammed zamanına yakın Bayat bo-
yundan kopan, Oğuzların tamam bilicisi, ne derse
olan, gaipten türlü türlü haberler veren, Tanrı’nın
gönlüne ilham veren bir evliya olarak tanıtılır ve
genellikle kitabın sonunda ortaya çıkan boy boy-
layıp soy soylayan, hana ve halka öğütler veren,
kahramanlık gösterip kendisini ispat eden yiğitlere
isimler veren kişidir. Bu özelliklerine baktığımızda
kitabın adına, ismini vermesi şaşırtıcı değildir
çünkü anlatılan boyların kilit isimlerinden biridir.
Dede Korkut hakkında tüm Türk topluluklarında
çeşitli efsaneler anlatılmış, Türkler tarafından
benimsenmiş bir kimsedir. Burada daha anlata-
madığımz nice özellikleri vardır ki başlı başına
bir akademik çalışma konusudur. Genellikle ak
sakallı olarak ve elinde bir kopuzla tarif edilen
Dede Korkut sözlü ve yazılı kaynaklara göre
ozanların piri ve kopuzun yaratıcısıdır. Zaten
boy boylayıp soy soylaması elinde kopuzuyla ko-
nuşarak halka öğütler vermesinden ileri gelir di-
yebiliriz ki bu bölümler eserde genellikle men-
surdur. Eserin tamamen manzum olmayıp mensur
kısımları da olması ona destandan çok halk
hikâyesi biçimini kazandırır.

Dede Korkut hakkında az çok bir şeyler bil-
diğimize göre şimdi, asıl konuya geçelim. Dede
Korkut kitabının bazı boylarının olağanüstü mo-
tifler içerdiğini söylemiştim. Basat’ın Tepegözü
Öldürdüğü Boy, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
Boyu olağanüstü motifler açısından aklımıza
gelen ilk boylardır. Peri kızı ile çobandan doğma
olan Tepegöz ile Oğuzlar arasındaki mücadelenin
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❱ Duha Koca Oğlu Deli Dumrul / Çizer: Zeliha Alav



söz konusu edildiği ilk bölümde halk masalları-
mızda da oldukça yaygın bir biçimde gördüğümüz
Tepegöz’ün eserde kendisine yer bulması, Dede
Korkut Masalları diye adlandırılmasında etken
olmuş olabilir. Bununla birlikte sözünü ettiğimiz
ikinci boyda Azrail’e meydan okuyan ve bunun
sonucunda çeşitli şeyler yaşayan Deli Dumrul’un
anlatıldığı bölümde Azrail ile birlikte içerdiği
olağanüstü motifler de bu adlandırmaya sebep
olmuş olabilir. Olağanüstü motifler ise sadece bu
boylarda yer almazlar. Kitaptaki metinlerin
çoğunda olağanüstü bazı motifler görmek müm-
kündür.

Hikâye olarak adlandırılmasının sebebi olarak
da günlük hayattan, sosyal ve siyasi yaşamdan
taşıdıkları izler ön plana çıkar. Örneğin Dirse
Han oğlu Boğaç Han boyu bu açıdan örnek ve-
rilebilir. Bu boy da ilk olarak Dirse Han ile ha-
nımının bir çocuk sahibi olamadığını bu nedenle
gittiği bir toyda kara otağa oturulan Dirse Han’ın
bu duruma çok öfkelendiğini görürüz. En basi-
tinden bu olay bile sosyal hayatta çocukların ne
kadar önemli olduğunu, soyun devamının önemini
ve Türkler tarafından bu durumun nasıl karşı-
landığını gösterir. Boyun devamında hanımına
danışan ve ona kızan Dirse Han, eşinin sözleri
üzerine büyük bir otağ kurdurur, ihtiyaç sahiplerini
giydirir ve yedirir. Onların hayır duasını alır,
kendilerinin de ettiği dualar sonucu bir erkek
çocukları olur. Bu boyda sosyal hayat dışında,
oynadıkları oyunlar, yedikleri yemekler, içtikleri
kımızlar, söyledikleri atasözleriyle günlük hayata
dair taşıdığı birçok izle birlikte folklor unsurları
içerir. Ayrıca İslamiyet’e geçişin izleriyle beraber
Şamanizm kültürünün izlerini de bir arada
görmek mümkündür. 

Destan olarak adlandırılmasına gelirsek yu-
karıdaki motiflerin çoğu destan motifleri içerisinde
de yer alır. Destan içlerinde en kapsayıcı isme
sahip olanı olduğundan olsa gerek daha çok
Dede Korkut Destanları olarak anılırlar. Des-
tanların öne çıkan özellikleri genellikle epik
olması, fiziksel yönden kuvvetli olan yiğit kişilerin,
destana sahip milletin tüm iyi karakteristik özel-
liklerini kendisinde toplamasıdır. Bu açıdan ba-
kıldığında Dede Korkut’un isim verdiği yiğitlerin
bu özellikleri taşıdığını korkusuz, güçlü ve zeki
olduklarını görürüz. Türk destanlarında görülen

alp tipi yerine, eserde İslamiyet’e geçiş nedeniyle
alperen tipine geçiş görülür. Sadece fiziksel güç
ile değil de zekâlarını (hileler yoluyla, bknz:
Basat’ın Tepegözü Öldürdüğü Boy) kullanarak
düşmanlarını yenmeye çalışmaları da Türk Des-
tanları açısından ilgi çekicidir.

Sonuç olarak, boylarda yer alan motifleri de
göz önüne aldığımızda eserin ne kadar çok yönlü
olduğu, bir kalıba sığdırmanın ne kadar zor
olduğu ortadadır. Bence eseri kendi isminde de
geçtiği gibi Dede Korkut Kitabı olarak nitelen-
dirmek, özellikleri de dikkate alınırsa en doğru
yaklaşım olacaktır. Nasıl nitelendirilirse nitelen-
dirilsin, Dede Korkut Kitabı tarihimizdeki en
önemli kaynaklardan biridir, kıymeti bilinmeli
ve korunmalıdır. 

Kaynakça

Orhan Şaik Gökyay, Dede Korkut Hikâyeleri ve Önemi.
Evrim Aksoy, Dede Korkut Kitabı’ndaki Tipler Üzerine Bir İn-

celeme, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi. 

Detaylı bilgi için bknz; Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı. ❰
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❱ Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi / Çizer: Bilgehan Kaya



B
ilindiği üzere Dede Korkut; Oğuz boylarını
tanımak, tarih, kültür, coğrafya ve mede-
niyetlerini öğrenmenin yanı sıra Türk dili

ve edebiyatı için de önemli bir kaynaktır. Dede
Korkut üzerine farklı alanlarda oku-
malar yapılmıştı. Kamran Aliyev ise
Açık Kitap: Dede Korkut’u yazarak
Dede Korkut metnini halk bilimi
çerçevesinde inceliyor. 

Bir metni incelemek için öncelikle
metni tam olarak okumak ve anla-
mak gerekmektedir bu sebeple Dede
Korkut üzerine yapılmış çalışmalar
daha çok dil bilimciler tarafından
hazırlanmıştır. Bugün hâlâ Dede
Korkut metninin farklı okunuşları
üzerine tartışmalar olsa da bu diğer
disiplinlerin metni inceleyemeyeceği
anlamına gelmez. Aliyev’den önce
Gizli Kitap: Dede Korkut eserinde
Kamal Abdulla, Dede Korkut metnini incelemiş
ve metni bir edebiyatçı gözüyle ele almıştı. Aliyev,
Abdulla’nın “gizli kitap” yani aydınlatılması
gereken noktalar olduğu düşüncesine katılmaz,

o metnin için gizli bir tarafı olmadığını, aslında
her şeyin açık olduğunu savunmaktadır. 

Aliyev, eserin “Etnopoitika Kavramı” adını
taşıyan ilk başlığında etnopoitika kavramı ve et-

nopoitikanın yazılı edebiyat ve halk
yaratıcılığı örnekleriyle arasındaki
ilişkiden bahsetmektedir. 

“Çift Mısralı Şiir”, “Çift Mısradan
Bende Geçiş”, “At Yürüyüşü ve Şiirin
Yapısı” gibi bölümlerde Türk şiirinin
doğuşunu anlatılmakta. Aliyev’e göre
şiir türleri birbirinden türemiştir ve
mani, tuyuğ, okşama, sayacı, holavar
gibi türler yapı bakımından birbirinin
devamı ve eşdeğeridir hatta cığalı
cinasın, farklı kullanılmış cinas tü-
rünün ilavesi olduğuna hiçbir şüphesi
yoktur. Koşma ve semaiyi birbirinden
ayıran tek özelliğin mısra sayısı ol-
duğunu söylemektedir. Koşma ve

semaiyi “büyük ve küçük kardeşi” olarak nitele-
mektedir. 

Aliyev’e göre en eski ve ilk Türk şiiri çift
mısralı şiirdir. Bunu hece vezninin de desteklediğini
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TÜRK TOPLUMU İÇİN ATIN BÜTÜN UZUVLARININ GÖREVİ AÇIK VE NETTİR. TÜRK
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TÜRK ŞİİRİ ŞEKİLLENİŞİNİ ATIN AYAKLARINA VE YÜRÜYÜŞÜNE BORÇLUDUR.



söylemiştir. Dede Korkut’ta çift mısralı şiirin
yeterli derecede bulunmadığını belirtirken bunun
sebebinin bizim şimdiye kadar nesir olarak kabul
ettiğimiz parçalarda gizli olduğunu savunmak-
tadır.

Kanaatimizce eserin en dikkat çekici başlıkla-
rından biri “At Yürüyüşü ve Şiirin Yapısı”dır. Bu
başlık altında yazar şiir yapısını, toplumun tabiatı
ile ilişkisini anlatıp “Eski Türk şiirinin bedii
kaynağı ve bu mânâda şartı olarak, totemi at’tır.”
der. Türk toplumu için atın bütün uzuvlarının
görevi açık ve nettir. Türk şiiri bağlamında ise at,
ayakları ve yürüyüşü ile önemlidir. Aliyev’e göre
Türk şiiri şekillenişini atın ayaklarına ve yürüyüşüne
borçludur. Aliyev bu noktadan sonra atın yürüyüşleri
ile Türk şiirinin yapısı arasında bağlantı kurar.
Rahvan yürüyüşü çift mısra, çarpmak yürüyüşü
dörtlük, yortmak yürüyüşü çapraz kafiye sistemi
ile örtüştürür. Halk bilimi metinlerde mâni keli-
mesinin eş anlamlısı olarak “bayat” kelimesinin
verilmesini etimolojik ve semantik olarak at kültü
ile bağdaştırır. Basat’ın Tepegöz’ü öldürdüğü
boyda; iki ihtiyarın atlanıp haber vermesi örneği
ile iki atın yan yana gitmesi tasavvuru ile çift
bent “iki dörtlük” oluşabileceğini söyler. Böylece
Türk toplumunun sadece hayat tarzında ve kah-
ramanlıklarında değil, şiirinin oluşumunda da ata
borçlu olduğu sonucuna ulaşır.

Şiirin yapısının ardından “Birinci Boy: Doğuş
ve Yeniden Doğuş” başlığı ile Dede Korkut metni
açıp bağlantılar kurarak eseri “her şey açık” hâle
getirmiştir. Aliyev, ilk boyun doğuş boyu oluşunun
tesadüfi olmadığını savunur çünkü ona göre ilk
boy Dirse Han oğlu Boğaç Han’ın doğuşu ile
birlikte, birinci boy yani destan da doğmaktadır.
Boydaki Boğaç Han ile ilgili doğma eylemi üç
kez tekrar eder: Anadan doğmak, ad almak,
ölümden kurtulmak. Babası Dirse Han iki kez
doğar (oğlu doğduğunda, oğlu kendisini esaretten
kurtardığında), annesi iki kez doğar (oğlu doğ-
duğunda ve oğlunu kendi sütü ile iyileştirdiğinde).
Bu boy kendini doğum ile takdim eder ve destanın
doğuş boyuna dönüşür. Bu birinci boyda Dede
Korkut’un gelip isim vermesi yazara göre boydaki
en önemli olaydır. Dede Korkut, Boğaç Han
boğayı yıktığı için herhâlde bu adı verir. Ad ver-
menin arkasındaki kahramanlıkla bağlantısı olması
gerektiği kanısındadır. 

Aliyev, “Burla Hatun’un Statüsü” başlığındaki

Boyu Uzun Burla Hatun’dan başlayarak Oğuz

boylarındaki hanımların adları ile boy içindeki

statüleri arasında bağlantılar kurup hanımların

isimlerindeki aliterasyona da dikkat çekmiştir. Boyu

Uzun Burla Hatun’un adına Salur Kazan’ın Evinin

Yağmalandığı Boya kadar sadık kalınmışken Selcan

Hatun’un adı “Sarı Donlu Selcan Hatun” beş defa,

“Sarı Elbiseli Kız” beş defa ve “Selcan Hatun”

olarak on kez tekrar eder. Aliyev bu iki Oğuz ha-

nımını karşılaştırarak bunun sebebini cemiyetteki

yerlerine bağlamıştır. Çünkü Boyu Uzun Burla

Hatun, Bayındır Han’ın Kızı ve Kazan Han’ın

eşidir. Selcan Hatun ise sadece Trabzon Tekürü’nün

kızıdır. Selcan Hatun “Trabzon Tekürü’nün Sarı

Donlu (Elbiseli) Kızı” başlığında tekrar ele alınır.

Bu defa neyi temsil ettiğine değinilir.

Destandaki diğer bir statü değerlendirmesi

ise Uruz ile ilgilidir. Uruz neden üç boyda görünür

ve Uruz’un destanın poetikası ile ilişkisi nedir?
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❱ İç Oğuza Dış Oğuz Asi Olup Beyrek’in Öldüğü
    Çizer: Emine Genç Bulut



Uruz’un esir düşmesi ya da düşmana mağlup ol-

ması neden bu kadar dikkat çekmiştir? Diğer

destan kahramanlarına bir yiğitlik göstermesinin

ardından Dede Korkut ad vermişken Uruz’a

neden ad vermez? Uruz ve babasının ilişkisi na-

sıldır? Bu sorulara Aliyev eserindeki “Destanda

Uruz’un Yeri”, “Uruz’un Şeceresi”, “Soy Statüsü”,

“Dede Korkut Uruz’a Neden Ad Vermez?”,

“Uruz’un Mağlubiyeti?”, “Babalar ve Oğullar”

başlıkları altında tek tek cevap arar ve “Çünkü

Uruz, Kazan Han’ın oğlu, Bayındır Han’ın toru-

nudur.” der. 

Yazar, Oğuz hanımlarının birbirleri ile karşı-

laştırarak ve bağlantılar kurarak portrelerini çiz-

dikten sonra “Portrenin Aslı (Orijinali)” kısmında

Oğuz yurdunun hanımlarının betimlendiği kı-

sımlarda elma yanak ile ilgili olan teşbihin bazı

farklılıklarla aynen tekrarlandığını söyler ve “Güz

almasına benzer al yanaklum!” – Bu, Dirse Han’ın

hanımına aittir. “Güz alması gibi al yanağun

yırtdun mu, kız?” – Bu, Banu Çiçek’e aittir gibi
örnekler verir. 

Metinde üç ve altı rakamları “üç yüz yiğit”,
“üç yüz kâfir”, “üç yüz altmış altı alp”, “on altı
bin kara donlu kâfir”, “kâfirin altmış arşun kameti”
gibi örneklerde de görüldüğü üzere sıklıkla tekrar
etmektedir. Aliyev, üç ve altı rakamlarını ve
onların katlatından oluşan rakamların kişilerle
ilişkisini ve kimleri sembolize ettiğini “Rakamların
Armonisi: Üç ve Altı”da açıklamıştır. 

Dede Korkut’ta bilindiği üzere bütün kahra-
manlar kâfirler ile veya diğer Oğuz boylarının
beyleri ile mücadele içindedir. Yalnızca Deli
Dumrul Azrail ile Basat ise Tepegöz ile savaşır. 

Aliyev, Deli Dumrul’un destandan kopuk ol-
duğu fikrini reddeder. Onu destandaki diğer kah-
ramanlarından ayıran özellikleri, Dumrul’un “Deli”
unvanının destan poetikasındaki yerini, destandaki
diğer delileri, kuru derenin başında beklemesinin
sebebini ve Deli Dumrul’un yalnızlığını anlatır.
Yazar, Tepegöz Boyu’nu mitoloji ve gerçekliğin
karşılaşması olarak görür. Tepegöz’ün gerçekliği
babasından gelir çünkü babası Sarı Çoban’dır.
Mitolojik niteliğini ise peri annesinden yadigâr
parmağında taşıdığı yüzüğünde korur. Onun ile
mücadele eden hiçbir Oğuz kahramanı onu alt
edemez. Basat ise Aruz’un oğlu olması ile gerçekliğe,
bir aslan tarafında büyütülmesi ile mitolojiye bağ-
lıdır. Tepegöz’ü de ancak onun gibi mitoloji ile
gerçeğin birleştiği Basat öldürür.

Sonuç olarak Aliyev metni 12 ayrı hikâye
olarak değil, destan bütünü olarak inceler. Dede
Korkut’a bir edebiyatçı gözüyle bakıp yazılan
değil yaratılan bir edebî eser olarak Dede Korkut’u
ele alır. Eserde, Dede Korkut’u sadece teorik
olarak incelemenin yeterli olmadığını metnin
içine girmek gerektiğini ve metni kendi gerçek-
liğinde değerlendirmek gerektiğini vurgular. Eser
bu yönleri ile edebiyatçıların da dikkatini çekecektir.
Açık Kitap: Dede Korkut’ta ortaya koyduğu önemli
tespitlerden biri de metnin nazım olarak yaratılmış
olabileceği konusudur. Aynı zamanda Aliyev’in
Türk şiirinin doğuşuna ve gelişimine ait verdiği
bilgiler de dikkat çekicidir. Açık Kitap: Dede Kor-

kut’ta yazar kullandığı edebî terimleri dipnotlarda
ayrıntılı olarak vermesi yönüyle de okura kolaylık
sağlamıştır. Eser edebî bir metnin nasıl incelenmesi
gerektiğinin de güzel bir örneği olmuştur. ❰

8

Ocak 2019 Sayı: 12 Yıl: 1
TÜRK EDEBİYATI           DERGİSİ

❱ Dirse Han Oğlu Boğaçhan / Çizer: Habibe Şimşek



Ş
iir, insanlığın en eski dönemlerinden
beri var olmuş, ortak duygulara ve
düşüncelere seslenmiş bir biçimdir.

Aynı zamanda edebiyatın yapı taşlarından
biridir. Türklerde sözlü gelenekte var olan
bu biçim de yazı kullanılmaya başlandığı
andan itibaren yazıya geçirildi. Bireye ve
topluluklara seslenen en eski Türk şiirlerine
yapılan kazılarda ulaşıldı. Bu kazılardan
en önemlisi Turfan’da yapılan kazıdır.
Aprın Çor Tigin, Kül Tarkan, Sıngku Seli
Tutung, Ki-ki, Pratyaya-Şiri, Asıg Tutung,
Çısıya Tutung, Kalım Keyşi, Çuçu ve
Yusuf Has Hacip gibi şairler Türk şiirinin
temelini oluşturmuşlardır. Dede Korkut’ta
yer alan şiir parçalarının da destan metnini
ahenkli ve güçlü bir şekilde desteklediği
görülür. En eski Türk döneminden itibaren
ilerleyen yüzyıllarda şaha kalkan Türk şii-
rine tanıklık etmek amacıyla kaleme alınan
yazımızda değerli parçalar ve eserlerden
örnekler verilmiştir. Sizi bu sınırlı daire
içerinde Türk şiirini anlamaya ve incele-
meye davet ediyoruz. 

9

APRIN ÇOR TİGİN’DEN DEDE KORKUT’A 
TÜRK ŞİİRİ
Hilal ÖZCAN / makale

KÜÇÜK BİR SU KAYNAĞININ DERELERİ, NEHİRLERİ VE DENİZLERİ MEYDANA
GETİRMESİ GİBİ TEK BİR DAMLADAN DERYA ORTAYA ÇIKARAN 
TÜRK ŞAİRLERİNE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ.

❱ Aprın

   Çor 

   Tigin’in 

   şiirlerinden 

   örnekler



Aprın Çor Tigin 

En eski Türk şairi olarak bilinen ve Kaşgarlı
Mahmut’un da zikrettiği Çuçu’dan daha önce
yaşadığı kuvvetle muhtemel olan bir şair daha
vardı: Aprın Çor Tigin. 

Aprın Çor Tigin, şairi belli ilk Türkçe şiirlerin
yazarı olarak kabul edilir ve Maniheist dönem
Uygur edebiyatından günümüze ulaşan sekiz şi-
irden ikisini o yazmıştır. (Ercilasun 2008: 226-

227). Şiirlerinden ilki Mani övgüsüyle ilgilidir.
Bu şiiri ilahi üslubunda ele alınmış bir medhiyedir.
“Sevgili” adıyla tanınan diğer şiiri ise, Türk ede-
biyatının bilinen ilk aşk temalı lirik şiiridir. Her
iki şiirinin sonunda yazılmış bulunan “[t]ükedi
[a]prın çor tigin kügi” ifadesiyle şairin adına ula-
şılmıştır. (Arat, 2007: 14-19) Reşit Rahmeti Arat,
Eski Türk Şiiri adlı eserinde bu şiirlere yer verir.
Lirik şiirin baş kısmı kurt yenikleri nedeniyle
zedelenmiş bir şekildedir: 

En eski zamanlardan itibaren insanoğlunun
en büyük arzularından biri aşk ile bağlandığı ve
eş olarak gördüğü kişiyle mutlu bir yuva kurmaktı.
Aprın Çor Tigin hakkında sınırlı bilgiye sahip
olsak da onun ifadeleri samimi, ahenkli ve saftır. 

Mani ve Burkan Muhitine Ait Şiirler Hakkında 

Mani, Burkan (Buddha) ve İslam muhitine
ait şiirlere de Arat’ın eserinde rastlıyoruz (Arat

2007). Çoğunun şairi belli değildir ve bu şiirler
mecmualar içindedir ve Uygur harfleriyle yazıl-
mışlardır. Ölüm ve cehennem tasviri, Buddha ve
tanrılara saygı temalı şiir parçaları yazılmış.
Burkan (Buddha) muhitine ait şiirlerin çoğu
Londra British Museum’da korunmakta. Ber-
lin’deki Turfan koleksiyonunda da bu muhite ait
şiir parçaları yer alır. Genel olarak dinî içerikli
olan şiirlerin bazıları tercüme bazıları ise Türkler
tarafından yazılmıştır. (Arat 2007: 63) Mecmua-
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Şiir 

A ………………………………
Adınçıg amrak 
Amrak öz-kiem 
Kasınçıgımın öyü kadgurar men 
Kadgurdukça kaşı körtlem 
Kavışıgsayurmen 
Öz amrakımın öyür men 
Öyü evirür men ödü … / çün 
Öz amrakımın öpügseyür men 
Barayın tiser baç amrakım 
Baru yime umaz men 
Bagırsakım 
Kireyin tiser kiçigkiem 
Kirü yime umaz men 
Kin yıpar yıdlıgım 
Yaruk tengriler yarlıkazın 
Yavaşım birle 
Yakışıpan adrılmalım 
Küçlüg priştiler küç birz-ün 
Közi karam birle 
Külüşügin oluralım 

Tercüme 

A………………………………….. 
Emsalsiz sevgili 
Sevgili canım 
Yavuklumu düşünüp hasret çekiyorum 
Hasret çektikçe kaşı güzelim 
Kavuşmak istiyorum 
Öz sevgilimi düşünüyorum 
Düşünüp düşünüp durdukça 
Sevgilimi öpmek istiyorum 
Gideyim desem güzel sevgilim 
Gidemiyorum da 
Merhametlim 
Gireyim desem küçücüğüm 
Giremiyorum da 
Anber misk kokulum 
Nurlu tanrılar buyursun 
Yumuşak huylum ile 
Birleşerek bir daha ayrılmayalım 
Kudretli melekler kuvvet versin 
Gözü karam ile 
Güle Güle oturalım 

(ARAT, ETŞ s. 20-21) 



larda yer alan bu şiirler şairlerin adı toplu bir bi-
çimde verilmiştir. Şiirlerin birçoğunun yazarı
tespit edilemedi ve bu muhitte varlığını sürdürmüş
olan Uygurlar edebiyat sahasında ilerlemiş bir
medeniyetti. 

Çısıya Tutung adlı şairin Gevezelik Boyası adlı
şiiri Mani muhitine ait bir şiirdir. Şairin adı
şiirin sonuna kaydedilmiştir. Dini içerikli şiirlerde
Tanrı’ya övgü, inanışa saygı ve tabiatın yaratılışı
anlatılmıştır. 

Şiir

... 
Tuysar mundag sansar-takı bag öze bolmaz 
Öngi körki uksadıgı anıng yok erip 
Öküş tınlıg yirtünçüler antın belgürer 
Ödvi yirvi öçme yaruk top tolup erip 
Öç ödki aklu tüzünler mundın törüyür 
... 

Tercüme 

... 
Onun rengi şekli ve benzeri yoktur 
Bütün mahluk ve dünyalar ondan belirir 
Her şeye nüfuz eden sanki ışık dopdolu olup 
Her iç zamanın bütün asilleri ondan türer 
... 

(ARAT, ETŞ s. 122-123) 

Kalım Keyşi adlı şairin de Burkan muhitine
ait şiirleri vardır. Şiirlerinde ruhani dünyaya ses-
lendiği ve Burkan (Buddha) inancındaki nirvanaya
ulaşma arzusu görülür: 

Şiir

... 
Agtuk bolup isig ösüm üzülgü tuşta 
Alku kılınçlıg tıdıglarım yumkı tarıkıp 
Amıta-ayusı burkan manga yügerü közünüp 
Arduk mengilig yirtinçüte barıp turayın 
... 

Tercüme

... 
Kendimden geçip sıcak vücudumdan 

ayrılacağım zaman 
Her hareketime mani olanların hepsi dağılıp 
Amitayus burkan karşımda bana görünüp 
Ben de iyi huzur dünyasına gidip ona kavuşayım. 
... 

(ARAT, ETŞ s. 166-167) 

İslam Muhitine Ait Şiirler 

Türk kültür merkezi olan Turfan’da yapılan ka-
zılarda ortaya çıkarılan eserlerde İslam muhitinde
yazılmış şiir parçaları da bulunmuştu. 7’li hece öl-
çüsüyle yazılmış bu şiirde iyilik vurgusu göze çarpar: 

Şiir

Köp ıgaç öre turur 
Asırakı mivesi bar 
Kamug iş ırabdın erür 
Kulnung ne sakınçı bar 
İş kılgu eygü işni 
Körkitür köni yolnı 
Kesmengler egri talnı 
Töbesinde mivesi bar 
Erdemlig kara laçın 
Erdemsiz kalmaz açın 
Keysengiz körklüg tacın 
Töbesinde ...... bar 
Bulfayız urdu kadem 
Okırlar ..................... 
Erikse iligi kalem 
Anıng bir meşesi bar 

Tercüme 

Birçok ağaçlar dimdik ayakta durur 
Fakat pek azının meyvesi var 
Bütün işler Allah’tandır 
Kulun ne düşüncesi var 
İyi arkadaşı eş edinmeli 
O insana doğru yolu gösterir 
Eğri dalı kesmeyiniz 
Tepesinde meyvesi var 
Marifetli kara laçın da 
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❱ Mani ve Burkan Muhitindeki Uygurlar



Marifetsizi de hiçbiri aç kalmaz 

Güzellik tacını giyerseniz 

Tepesinde ............ var 

Ebülfeyz adımını attı 

.............. okurlar 

Eli kaleme hakim olursa 

Onun bir zevki var. 

(ARAT, ETŞ s. 262-263) 

Yusuf Has Hacip 

11. yüzyılda Karahanlı-Uygur Türklerinden
Yusuf Has Hacip’in Doğu Karahanlı hükümdarı
Tabgaç Ulug Buğra Kara Han’a (Ebû Ali Hasan
bin Süleyman Arslan) atfen yazdığı ve takdim
ettiği Türkçe eser Kutadgu Bilig, büyük bir önem
arz eder. 85 bölüme ayrılmış olan eser bilindiği
üzere alegoriktir. Türkiye’de yayımını Reşit Rahmeti
Arat yapmıştır. Fergana, Herat ve Kahire olmak
üzere üç nüshası bulunur. Kün Toldı, Ay Toldı,
Ögdülmiş ve Odgurmuş eserin başkarakterleridir.
Aralarındaki konuşmalar şiir biçimindedir. Aşağıda
bölümlerden örnekler verilmiştir: 

1.Bölüm: Tengri Azze ve Celle Ögdisin Ayur

“Tanrı Azze ve Cellenin Medhini Söyler” 

Bayat atı birle sözüg başladım, 

Törütgen egidgen keçürgen idim 

“Yaratan, yetiştiren ve göçüren rabbim olan Tan-

rı’nın adı ile söze başladım.” 

Üküş ögdi birle tümen ming senâ, 

Ugan bir bayatka angar yok fenâ 

“Kadir ve bir olan Tanrı’ya çok hamd ve binlerce

sena olsun ; onun için fânilik yoktur.” 

Yagız yer yaşıl kök kün ay birle tün, 

Törütti halayık öd üdlek bu kün 

“Kara yer ile mavi göğü, güneş ile ayı, gece ile

gündüzü, zaman ile zamaneyi ve mahlûkları o ya-

rattı.” 

Tiledi törütti bu bolmış kamug, 

Bir ök bol tedi boldı kolmış kamug 

“İstedi ve bütün bu varlıkları yarattı ; bir kere

:— “ol!”—dedi, bütün diledikleri oldu.” 

Kamug barça mu�lug törütülmişi, 

Mungı yok idi bir angar yok eşi 

12

Ocak 2019 Sayı: 12 Yıl: 1
TÜRK EDEBİYATI           DERGİSİ

❱ Kutadgu Bilig’in Kahire nüshasının ilk sayfası



“Bütün bu yaratılmış olanlar ona muhtaçdır ;

muhtaç olmayan yalnız Tanrıdır ; onun eşi yoktur.” 
... 

(ARAT, KB s.17) 

Yaratıcıya, Allah’a övgülerin yüzyıllar geçmesine
rağmen eserlerde yer almakta, din ve inanışın
edebî türlere özellikle de şiire yansıdığını gör-
mekteyiz. Peygambere ve dört sahabeye yapılan
methiye, insanlara ve yaratılanlara söylenen sözler
de bölüm bölüm verilmiştir. 

9. Bölüm: Edgülük Kılmak Ögdisin Asıglıkın
Ayur “İyilik Etmenin Medhini Ve Faydalarını Söyler” 

Kalı bolsa elgiŋ bodunka uzun, 
kamug edgülük kıl kılınçın sözün 
“Eğer halkı idare edecek bir duruma gelirsen, işle

ve sözle her vakit iyilik et.” 
Yegitlik kaçar ol tiriglik uçar, 
Bu tüş teg ajundın özüng terk keçer 
“Gençlik kaçar ve hayat uçar, bu rüya gibi dün-

yadan kendin çabuk göçersin.” 
Tiriglikni mün kıl asıg edgülük, 
Yarın bolga edgü yegü kedgülük 
“Hayatı sermâye yap, bunun faizi iyiliktir; bu

sana yarın için iyi yiyecek ve giyecek temin eder.” 
Negü ter eşitgil kişi edgüsi, 
Yorıp tın tokıglı âhır ölgüsi 
“Dinle, insanların iyisi ne der; yürüyen ve nefes

alanların hepsi sonunda ölecektir.” 
Ajunda ne yaŋlığ eren tuğdı kör, 
Bir ança yorıdı yana öldi kör 
“Dünyaya nice erler geldi, düşün; bir müddet

ömür sürdükten sonra, yine göçüp gittiler.” 
Kerek beg kerek kul ne edgü isiz, 
Özi öldi erse atı kaldı iz 
“Gerek bey, gerek kul, iyi veya kötü; kendileri

öldü fakat onların nişanı olarak, yalnız adları
kaldı.” 

Sanga tegdi emdi kezigçe orun, 
Kamug edgülük kıl sen edgü burun 
“Şimdi bu yere sahip olmak sırası sana gelmiştir;

sen herkesten iyi ol ve hep iyilik yapmaya çalış.” 
... 

(ARAT, KB I s. 39) 

İyilik etmenin önemi; bilgi, aklın ve dilin me-
ziyetleri ile ilgili türlü ögütler farklı bölümlerde
verilmiştir. 

27. Bölüm: Ögdülmiş İligke Ukuş Sûretin
Ayur “Ögdülmiş Hükümdara Aklın Tarifini Söyler” 

Yanut berdi ögdülmiş aydı ukuş, 
Kılınçı köni kör küvençi üküş 
“Ögdilmiş cevap verdi ve : — Aklın hareketi

doğru ve itibarı büyüktür — dedi —“ 
Yüzi körki körklü ne yaşı kiçig, 
Kamug edgülükke anıngdın keçig 
“Yüzü, şekli güzel ve dâima genç ve dinçtir; her

türlü iyiliğe geçit veren odur.” 
Örüg hem silig ol ne kılkı amul, 
Kamug teprenürke bağırsak köngül 
“Halim, selim ve sakin tabiatlıdır; o bütün

canlılar için şefkat dolu bir gönüldür.”” 
Kayuka elig ursa itlü barır, 
Kayuka sözi tegse yetlü barır 
Nereye eli dokunursa, orası düzelir; sözü nereye

erişirse, orası o söze uyar.” 
İsig yüzlüg ol kör kamugka sevüg, 
Kişilerke andın asıglar ülüg 
“Sıcak yüzlü, her kes için sevimlidir; insanlar

ondan fayda görürler.” 
Yiti közlüg ol kör bakışı yırak, 
Kayu işke tegse bekitür adak 
“Keskin gözlü ve uzak görüşlüdür; hangi işe el

uzatırsa, ayağını sağlam basar.” 
... 

(ARAT, KB I s. 202) 

Ögdülmiş’in ağzından Hükümdara verilen
öğütlerde de şiir biçiminde uyumlu ve ahenklidir. 

43. Bölüm: Ögdülmiş Odgurmışka Dünya
Birle Cukbi Kazga�usın Ayur “Öğdülmiş Od-
gurmış’a Dünya Vasıtası İle Ahiretin Kazanılmasını
Söyler” 

Yanut berdi ögdülmiş aydı bu söz, 
eşittim sen aydıŋ aya kutlug öz 
“Ögdilmiş cevap verdi: — Ey mübarek insan,

söylediğin sözleri dinledim, dedi.” 
Munı ma eşitgil takı belgülüg, 
Biligke ukuşka bu söz ülgülüg 
“Bir de sen şunu dinle; bu söz, geçekten, bilgi ve

akıl için bir ölçüdür.” 
Neçe andag erse bu dünya hâli, 
Açıg kılma özke tiriglik yolı 
“Bu dünyanın hâli her ne kadar dediğin gibi ise

de, sen kendisine hayatı o kadar zehir etme.” 
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Bu keŋ dünya özke küçün kılma tar, 
Yazuklug kulınga bayat fazlı bar 
“Bu geniş dünyayı kendine zorla daraltma; gü-

nahkâr kulu için, Tanrı’nın fazlı ve rahmeti vardır.” 
Adabı telim erse rahmet üküş, 
Yazuklug üçün boldı rahmet küsüş 
“Azabı çok ise, rahmeti de boldur; günahkârlar

için rahmet aziz bir şeydir.” 
Adabka katıg kork umın rahmetin, 
Tapug kıl yetürgil bu kulluk atın 
“Azabından çok kork, fakat rahmetinden de ümit

kesme; ibâdet kıl ve bu kulluk adının icaplarını
yerine getir.” 

Ajun bodnı barça uluş kend kodup, 
Turup tağka kirse ulug yük yüdüp 
“Bütün dünya halkı kasaba ve şehirleri bırakıp,

büyük yük yüklenerek, kalkıp, dağlara ihtifâya
çekilmiş olsalardı,” 

Buzulgay ajun barça kalgay kurug, 
Apa oğlanı barça kesgey urug 
Dünya bozulur, her taraf boş kalır ve insan-

oğullarının nesli kesilmiş olurdu. 
İki ev yarattı bu halkka kamug 
Biri atı uçmak birining tamug 
“Tanrı bütün bu halk için iki ev yarattı: birinin

adı cennet, birinin de cehennemdir.” 
... 

(ARAT, KB I s. 367) 

Din ve inanışın hakim olduğu, karakterler
aracılığıyla öğüt veren bu değerli eserde alimler,
tabipler, efsuncular, rüya tabircileri, şairler, çiftçiler,
satıcılar, hayvan yetiştiriciler, zanaatkârlar, fakirler
ile münasebetlerin nasıl olacağı hakkında kutlu
bilgiler veren bölümler de bulunmaktadır. Yazı-
mızda bu kadarıyla sınırlı kalacağız ancak eserin
tamamının okunmasını okurlarımıza öneririz. 

Dede Korkut 

Destan ve şiirin iç içe olduğu Türklerin en
büyük ve değerli eserlerinden biri şüphesiz Dede
Korkut’tur. Dresden ve Vatikan nüshalarından
elde edilen 16. yüzyıla ait on iki destan metni
bulunur. Dede Korkut tarafından kaleme alın-
mamış ancak onu bilen, dinleyen kesimden biri-
lerinin yazıya geçirmiş olduğu tahmin edilir.
Dede Korkut’taki şiir parçalarında yaratıcı güç
olan Allah’a yakarış ve duaların yanında ulu olan

kişilere sesleniş ve karakterlerin birbirine söyle-
dikleri sözler ile Dede Korkut’un öğütleri yer
alır. Betimlemeler ve tasvirler o zamanın yaşamı
ve kültürü hakkında bizlere ipuçları verir. Bö-
lümlerin adlandırılmasında “....... Hanum Hey”
ifadesi kullanılmıştır. Bu eser üzerinde yapılmış
çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte her yaşa
hitap eden yayınları da yapılmıştır. 

Deli Dumrul bölümünde manzum bir parça
örneğinde Deli Dumrul’un Allah’a yalvarışını
görmekteyiz: 

Yücelerden yücesin 

Kimse bilmes niçesin (nasılsın) 

Görklü (ulu) Tañrı 

Çok cahiller seni gökde arar yirde ister 

Sen hod (dahi) müminlerin köñlindesin 

Dayim duran cebbar Tañrı 

Ulu yollar üzerinde 

İmaratlar (aş evi) yapam senüñ içün 
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❱ Dede Korkud Dresden nüshası



Aç görsem toyurayım senüñ içün 

Yalınçak görsem tonadayım senüñ içün 

Alur-iseñ ikimüzüñ canın bile algıl (al) 

Kor-iseñ ikimüzüñ canın bile kogıl (koy) 

Keremi çok kadir Tañrı 

(ERGİN, DK I s. 184) 

Soylama başlığıyla da anlatı bazı kısımlar bö-
lünmekte ve şu sözler dile getirilmekte: 

Soylama 

Salkum salkum tañ yilleri esdüginde 

Sakallu bozaç (boz renkli) turgay (çayır kuşu)

sayradukta (ötünce) 

Bidevi atlar issin (sahibini) görüp okradukta

(kişneyince) 

Sakallı uzun tat eri bañladukta (bağırınca) 

Aklu karalu seçilen çağda 

Kalın Oğuzuñ gelini kızı bezenen çağda 

Göksi güzel kaba taglara gün degende 

Big yigitler cılasunlar (kahramanlar) bir birine

koyulan çağda 

(ERGİN, DK I s. 85) 

Dirse Han Oğlu Boğaç Han bölümünde Dirse
Han’ın hatununun eşine söyledikleri şiir parçası
olarak verilmiş. Parçanın bir bölümü: 

Berü gelgil başum bahtı ivüm tahtı 

Han babamuñ güyegüsi (güveysi) 

Kadın anamuñ sevgüsi 

Atam anam virdügi 

Göz açuban (açıp) gördügüm 

Köñül virüp sevdügüm 

A Dirse Han 

Kalkubanı (kalkıp) yirüñden örü turduñ (yukarı

çıktın) 

Yilisi (yelesi) kara kazılık atun butun (sırtına)

bindüñ 

Göksi güzel kaba taga ava çıkduñ 

İki varduñ bir gelürsin yavrım kanı 

Karañu dünde bulduğum oğul kanı 

Çıksun benüm görür gözüm a Dirse Han yaman

segrir (kötü seğirir) 

Kesilsün oğlan emen süt tamarum yaman sızlar 

Saru yılan sokmadan tenüm kalkup yaman şişer 

Yaluñuzca soğuk görinmez bağrum yanar 

Kuru kuru çaylara su saldum 

Kara tonlu dervişlere nezirler (adaklar) virdüm 

Aç görsem toyurdum yalınçak (çıplak) görsem to-

natdum 

Depe gibi et yığdum göl gibi kımız sağurdum 

Dilek ile bir oğul ile güç-ile buldum 

... 

(ERGİN, DK I s. 86) 

Dede Korkut’un anlatıda ara ara verdiği öğütler
de şiir parçasıdır. Kazan Bey’in oğlu Uruz Bey’in
tutsak olduğu bölümde Dede Korkut’un şu sözleri
yer almakta: 

İmdi kanı didüğüm bir erenler 

Dünya menüm diyenler 

Ecel aldı yer gizledi 

Fani dünya kime kaldı 

Gelimlü gidimlü dünya 

Ahır son uçı ölümlü dünya 

(ERGİN, DK I s. 176] 

Aprın Çor Tigin’den Dede Korkut’a Türklerin
tarih sahnesindeki önemli edebî ürünlerinden
biri olan şiir türündeki eserlerine yazımızda
tanıklık ettik. Küçük bir su kaynağının dereleri,
nehirleri ve denizleri meydana getirmesi gibi tek
bir damladan derya ortaya çıkaran Türk şairlerine
çok şey borçluyuz. Bu yıl “Dede Korkut”un
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine gir-
mesini kutluyoruz. Darısı diğer kültür mirasları-
mızın başına. Kültürel ve edebî miraslarımıza
sahip çıkmanın, onları okumanın ve anlamanın
Türk okuruna aşılamanın farkındalığına sizleri
de davet ediyoruz. 
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Y
ine bir gece Burak, başı öne eğik şekilde
evine doğru yürüyordu. Yağmur hafif
hafif yağıyordu. Sigarasını fazla ıslan-

maması için hızlıca içiyordu. Evin önüne gel-
diğinde durdu. Sokak lambası “Hayat Apartmanı”
yazısının üstüne vuruyordu. Tüm pencereler
karanlıktı. Fakat bir tanesinin rengi aniden
sarıya döndü. Birinci katın soldaki penceresi…
Ayşe Teyze her zamanki asık suratıyla kafasını
pencereden uzattı:

-Ah Burak ah! Yazık değil mi annenlere? Her
gece böyle dışarılarda ne zamana kadar sürecek?
Küçükken ne uslu çocuktun. Hiç sözümüzden
çıkmazdın. O okuduğun kitaplar mı zehirliyor
seni anlayamıyorum. 

Burak, Ayşe Teyze daha fazla alevlenmeden
hızlıca dış kapıdan içeri girdi. Her basamakta
katlanarak büyüyen bir sıkıntıyla merdivenleri
çıkmaya başladı. Olacak olan şeyler neredeyse
ezberindeydi. Bu yüzden korkmuyordu. Ama yıl-
lardır kapının ardında hep aynı şeylerin olması,
hiçbir şeyin değişmemesi, içinden hiç çıkmayan
bir huzursuzluk meydana getirmişti. Gün geçtikçe
merdivenler daha fazla yoruyordu.

Kapının önüne geldiğinde anahtarını sessizce
ve ufacık da olsa hemen yatağa gitme umuduyla
deliğe soktu. Kapı açıldığında karşısındaki manzara
ufacık olan umudunu kırsa da çok şaşırtmamıştı.
Yarısı örtülü başıyla ve buz gibi bakışlarıyla
annesi karşısındaydı. Hızlıca yanından sıyrılmaya
çalışıyordu ki annesi çekiştirdi hemen.

-Aferin sana, aferin! İçmeye devam et şu haltı.
İnsan azıcık utanır eve leş gibi gelmeye. Baban
sen sigaraya harca diye mi kazanıyor para? Bana
acımıyorsan şu adama acı be. Milletin çocuğu
adam gibi iş bulup çalışıyor, ailesine bakıyor. Sen
hâlâ gece yarıları ne idiği belirsiz züppelerle so-
kaklarda sürtüyorsun. Yazık, vallahi verilen emeğe
yazık. Şu okulu bu yıl da bitireme göreyim ben
seni.

Burak’ın başı öne eğikti. Her ne kadar kendini
halının desenleriyle meşgul etmeye çalışsa da
annesinin laflarının bazıları balyoz gibi iniyordu
kafasına. En sonunda gözleri yine yerde ve sesi
tüm duygulardan arınmış bir tonda “Tamam.”
diyebildi.

-Tamam, deme artık. Her seferinde tamam
tamam; bıktım ben!
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Annesinin bir an duraksadığını görünce hızlıca
odasına doğru gitti. Kapısını ve ışığını kapattı.
Yorganı üstüne çekti. Şu an asla uyuyamayacaktı,
biliyordu. Başucundaki lambayı yaktı ve kitabını
eline aldı. Beş dakika geçmemişti ki kapı açıldı.
Işık yandı ve karşısında yine annesi vardı.

-Her şeyin bir zamanı var. Avare gibi dışarılarda
dolaşacağına, milletin çocuğu gibi erken gelseydin
evine. Kitabını da okurdun, annenin babanın rı-
zasını da alırdın.

Burak sinirini gizlemek için müthiş bir çaba
sarf ediyordu. Hiçbir şey demeden kitabını kapattı.
Lambasını söndürdü. Bu sefer yorganını kafasının
üstüne kadar çekti.

-Hiçbir şey demeye de gelmiyor ha. Azcık
çeki düzen ver kendine de bak o zaman laf
söylüyor muyum?

Kapı kapanma sesi gelince Burak yumruğunu
sıktı. Isırmaya başladı. İçinden bir sürü şey yapası
geliyordu fakat vicdan denen şey bir anda ortaya
çıkıyordu. Tamam, büyükler belki onun iyiliğini is-
tiyordu. Ama onlara göre doğru olan bir şeyi yap-
madığında neden öfkeleniyorlardı? İnsan sevdiğinin
iyiliği için üzülebilir belki fakat bu öfke niyeydi?
Belki de büyükler kendi varlıklarını küçükleri üze-
rinden devam ettirmek istiyordu. Küçüklerin raydan
çıkmaması da onlar için varoluş savaşıydı.

Sabah çok zor da olsa erkenden uyandı.
Sessizce evden çıkıp derste uyumayı planlıyordu.
Fakat mutfaktan sesler geldi kulağına. Babası
kahvaltıdaydı. Eğer direkt evden çıkıp giderse
daha kötü olacaktı. Mecbur gidip oturdu masaya.
Biraz sonra annesi mutfaktan çıktı. Babasının
nutuk atacağının habercisiydi bu. Sakince önün-
dekileri bitiren babası, çayından bir yudum alıp
boğazını temizledi.

-Oğlum biz seninle neden anlaşamıyoruz bir
türlü? Yahu ben her gün akşama kadar kim için
çırpınıyorum? Ben bilmiyor muyum emekli olup
ayaklarımı uzatmayı? Karnımız aç da kalmaz.
Sırf sen en iyi yerlerde oku diye uğraşıyoruz.
Milletin çocuğu evlenip yuva kuruyor. Sen hâlâ
gecelere kadar dışarılarda geziyorsun. Oturup iki
çift laf da edemiyoruz. Bir sıkıntın varsa söyle
oğlum. Hatamız varsa onu da söyle.

-Hata leyleklerde baba. 
-Ne leyleği?
Sırıtarak:

-Askerde bile acemi birliği olur. Alışırsın önce.
Ama dünya öyle mi? Doğar doğmaz dünyaya
fırlatılır mı insan hiç?

-Tövbe ya Rabbim ya, sabah sabah çarpılıp
gideceksin.

-Yalan mı baba? Sanki dünyanın kapısında
elinde çeşit çeşit kızgın mühürlerle bekleyen gö-
revliler var. Her girenin alnına hiç sormadan
dinî, millî, siyasi ve daha bir sürü bilgi içeren
kimliğini basıyorlar. Çeşitli apartmanlara, ma-
hallelere dağıtılıyoruz. İlk başta ellerimize çiko-
latalar, şekerler tutuşturuyorlar. Ama daha biti-
remeden elimizden alıyorlar. Yerine kimliklerimize
uygun vazifeler tutuşturuyorlar. Alnımıza yapış-
tırılan kimliği kazımaya başladığımız anda aile-
lerimiz, apartmanlarımız, mahallelerimiz hemen
düşman kesiliyorlar. Yanaklarımızı okşayan eller
gittikçe sertleşiyor, gülen gözler artık yargılıyor,
güzel sözler söyleyen ve öpen dudaklar kalp kır-
maya başlıyor. Yalan mı baba?

-Biz ne yapıyorsak senin iyiliğin için yapıyoruz
oğlum. Seni sevmesek uğraşır mıyız hiç bu kadar?
Ne kadar anlatsam nafile... İleride çocuk sahibi
olursan anlarsın beni.

-Belki, baba.
Burak önündeki tabağa hiç dokunmadan evden

çıktı. Yan odadan konuşmaları dinleyen annesi
mutfağa girdi.

-İyice değişti bu artık. Yok, leylekmiş, yok
kimlikmiş. Başka âlemlerde dolaşıyor.

-Bu çocuk kimlerle takılıyor yahu? Sen anne-
sisin, sana da mı hiç bahsetmiyor?

-Valla ne zaman sorduysam hep geçiştirdi.
Bir keresinde belli etmeden takip ettim. Yolun
karşısındaki tarlaya kadar gitti. Derme çatma
kulübe gibi bir şey vardı. Bizimki daha yanına
varmadan içinden bir köpek çıktı. Koşa koşa
gitti bizimkinin üstüne zıpladı. Öpüp öpüp
durdu köpeği. Ta o kadar uzaktan bile tiksindim.
Bizim komşular da kaç kere aynı yerde görmüşler
köpekle. Yanında başka biriyleyken gören ol-
mamış hiç.

-Demek köpek ha! Garip çocuk vallahi…
Günü derslikte uyuyarak geçiren Burak, gece

yine aynı sularda evin önüne gelmişti fakat bu
sefer oldukça kendinden geçmiş bir haldeydi.
Ayşe Teyze bile daha camı açmamıştı ki bir anda
bağırmaya başladı:
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-Saygıdeğer ve çok sevgili Hayat Apartmanı
sakinleri… Buralardan gitmeden evvel sizlere bir
iki sözüm var. Tatlı uykunuzdan uyandırdığım
için şimdiden özür dilerim. Bu gece ayranı biraz
kaçırmışım. Fazla açık sözlü olursam kusuruma
bakmazsınız.

Tüm evlerin ışıkları yanmıştı. Herkes şaşkınlık
içerisinde camdan dışarı bakıyordu. Şoka giren
annesi haykırmaya başladı:

-Buraaak, çabuk gel buraya! Bunu da yapacak
mıydın bize? Bütün mahalleye rezil olduk senin
yüzünden.

Hiç aldırmayan Burak devam etti:
-Sizin bu hayat dediğiniz, senaryosu yazılmış

bir filmde mi oynamaktır? Oyunculuk yeteneği
en iyi olanlar, en çok kazananlar mıdır? Mevzu
hep kazanan olmak mıdır? Küçükken bana kader

kaza öğretirken ‘Evladım kader, olacak olan her

şeyi Allah’ın bilmesidir ama senin kendi iraden

var, her yaptığın işin faili sensin’ diyenler sizler

değil miydiniz? Tanrı bile senaryoyu yazmamıza

izin vermişken, nedir bu sizdeki Tanrı’dan da

büyük olma hevesi? Olmak ya da olmamak

önemli değil sizin için, bir halt olmak ya da ol-

mamak tüm gayeniz. Neyse, ben artık beni

gözlerin delik deşik edemeyeceği diyarlara gidi-

yorum. Haydi, Allah’a emanet…

Arkadan gelen haykırışlar neredeyse duyulmaz

olmuştu artık Burak için. Ağır ağır yürümeye

çalışırken önüne gelen ilk kaldırıma takılıp düştü.

Ertesi sabah uyandığında kendini yatağında

buldu. Hayal meyal babasının onu merdivenlerden

çıkardığını hatırlıyordu. ❰
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KUŞ ADRESİ
Yelda Nur ÖZER / şiir

Biz insanlık için çarpışan
yüce dağlar,
soylu sevdanın onulmaz
savaşçıları.
Hangi şehrin kan alıcı
meydanında vuruştuk.
Hangi masumun ahıyla
asıldık namlulara.
O sevda sözlerinin birinci şahsı,
intikam ile mi besliyor şimdi aşkı.

Oysa,
acılar arasında canlandırmaya
çalıştığımız gönlümüzün
kirmeneğine sıkışmıştı sözler.
Nihayetinde
kurtardık her birini gerçeğe çok
yakın yalanlarla.

Elleri çıplak dövüşçüler
gibi ilerledik varmaklara.
Bildiğimiz tek şey yürüyüştü,
yol öğretti dili düğümlü
avunçlarla.
Adımlarımız ardında iz
bırakmayacak kadar hafif,
soluğumuz gövdemizi
tartacak kadar ağırdı.

Şimdi yeryüzünde vardığımız tüm
adresler, kuş dilinde tarif ediliyor.
Ama
kuş kanadını dinlendiriyor,
sen yine de inanma onlara.



R
efik Halit Karay (1885-1965), “taşra”yı
Türk yazınında en iyi işleyen yazarların
başında gelir. Sürgün yıllarında (1913-

1918) Anadolu’ya gelen yazar, Anadolu’yu göz-
lemleme imkânını yakalamış ve hikâyelerinde
beslendiği zengin bir kaynak olarak değerlen-
dirmiştir.

Karay, Memleket Hikâyeleri’ine taşrayı ereksel
bir yaklaşımdan ziyade realist bir bakış açısı ve
sade bir üslupla taşımıştır. Taşra insanının sos-
yo-kültürel ve ekonomik yaşantısını, gündelik
vakalar eşliğinde ele alan yazar toplumsal çar-
pıklıkları, bürokrasideki yozlaşmayla bütünleşti-
rerek hikâyelerinde işlemiştir. 

Karay’dan önce yahut görece döneminde
verilen eserler, taşraya duygusal veya aşırı realist
bir tavırla yaklaşmışlardır. Bundan ötürü taşra,
ya romantizmin gölgesinde silikleşmiş ya da rea-
lizmin altında ezilmiştir. Evvelden taşrayı ele
alan Nabizâde Nazım’ın Karabibik eseri, realist
ve psikolojik tasvirler barındırmış olsa da gerek
eserin tamamlanamaması gerekse karakterlerin
ve olayın sınırlı kalmasıyla Memleket Hikâyele-

ri’ndeki gibi kapsayıcı olmamıştır. Nabizâde

Nazım, “O güne kadar hiç ele alınmamış bir ko-
nuyu işlemek istemiştir... Zola’nın ve onun sanatını
etraflı bir şekilde bize tanıtmaya çalışan Beşir
Fuat’ın tesiriyle ve sadece bir edebî mektep na-
zariyesine uymak gayesiyle böyle bir konuya ilgi
göstermiştir, bir de kendi kitabının önsözünde
işaret ettiği gibi naturaliste’lere karşı Osmanlı
basınının dar görüşlü tepkisine mukabil, konusunu
bu yolda seçmiştir.” (Dino 1954: 153-1549). Son-
radan verilen eserlerin çoğunda da ereksel yaklaşımı
görürüz. “Taşra”, ya “merkez”in ideolojisinin yü-
celtilmesi yahut da ideolojik yaklaşımların vücut
bulaması için alegorik olarak işlenmiştir. En
bilinen eserlerden Yaban, İnce Memed, Yılanların
Öcü gibi eserlerde bu durumu görebilmekteyiz.

“Taşra” Neredir? Nereye ve Hangi 

Koşullara Göre Tanımlanır? 

Taşra kavramı konumlandırıldığı zemine göre
anlam kazanmaktadır. Bundan ötürü yapılan her
tanımlama yeni bir anlam ve muğlaklık getir-
mektedir. Dolayısıyla kavramı tanımlamak için
bir sınır ya da merkez tespiti yapma zorunluluğu
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vardır. “‘Toplumun bir merkezi vardır.’…Merkezler
oluşturulurken kullanılan malzeme de toplumlara
göre büyük değişiklik gösterir.” (Mardin 2015:
55). İşte sorun bu malzeme ve sınırları belirlemekte
düğümlenir. Siyasete mi yoksa iktisada mı, zamana
mı yoksa mekâna mı, kültürel ya da eğitim faali-
yetlerine göre mi tarif edilmelidir? Hangisi daha
doğru ve kapsayıcıdır? Neden? 

TDK taşrayı: “Bir ülkenin başkenti veya en
önemli şehirlerin dışarıdaki yerlerin hepsi, dışarılık.”
olarak tanımlar (TDK 2018). Eski Türkçede ise
kelimenin kökünün taş (dış) olduğunu ve zamanla
datif ekini alarak isimleştiğini görmekteyiz (Ergin
1972: 91). TDK’nin birinci tanımına baktığımızda
muğlak bir tanım ikincisinde ise etimolojik
tanımla eşdeğer bir tanım görürüz. 

Öncelikle “dışarı”nın olması için “içeri”nin
olması gerekir. Bu “iç” (merkez) nereyse ve nasılsa
“dış”da (taşra) ona göre belirlenmektedir. Çünkü
taşra kavramının anlam kazanması için karşıtlı-
ğının, yani anlamın tamamlanması için bir merkez
kavramının olması ve “taşra” kavramını biçim-
lendirmesi gerekir. Nitekim taşra bir tanıma
ihtiyaç duymaz, burada merkez bir arayışa girip
yeni bir tanımlamayla kendisini belli bir yere
konumlandırıp taşrayı tarif eder.

17. ve 18. yüzyıllarda Batı’da temelleri atılan
modernizm,1 geleneğin ve yerelin karşısında ko-
numlanarak aklı temel almıştır. Aydınlanma ve
sanayi devriminin etkisiyle yeni değerler ve
ürünler ortaya koyarak merkezi konuma geçmiştir.
Yerel değerler böylece akıl, bilim ve seri üretim
karşısında pasif duruma düşmüştür. 

Modernizmin merkezler inşa etmesi merkezlerin
dışında kalanı tanımlama ihtiyacını doğurmuştur.
Bu ihtiyaç, modernizmin temel unsurları olan
akıl, bilim ve iktisadi gelişmeleri temele alarak
merkez ve taşra tarifleri üretilerek giderilmeye
çalışılmıştır. Fakat modernizmin sorgulanmasıyla
yeni değerlerin ortaya çıkması ve bu değerlerin
birbirini yeniden biçimlendirmesi ayrıca “zamanın
ve mekânın sökülüp takılabilir” (Bora 2005: 45)
duruma gelmesiyle modernizmin merkez tanımı
sarsılmış ve geçerliğini yitirmiştir. 

Her toplumun merkezleri oluşturulurken kul-
lanılan malzeme farklı olduğuna ve her toplum
için geçerli bir merkez tarifi yapılamayacağına
göre merkez ve taşra tarifleri de toplumdan
topluma farklılık gösterecektir. Türkiye’de taşra

ve merkez kavramını anlamak için Osmanlıdan
günümüze merkez çevre tanımına ve merkez çevre
ilişkilerine bakmak gerekir. Osmanlıda Tanzimat
Fermanı’na kadar sultan merkeze alınarak her
şey yapılandırılmış, siyaset, kültür, ekonomi vs.
onun yaşadığı yerde halkalanmıştır. Çevre, eko-
nomik, siyasal ve kültürel üstünlüğü elinde tutan
devletin (padişahın) karşında zayıf ve ona tabidir.2

Fakat Tanzimat Fermanı’yla beraber mevcut
düzen değişmeye başlayıp yeniden şekillenmeye
başlamıştır. Dolayısıyla yeni kavram ve anlayışlar
ortaya çıkmıştır.

Bu konuda Tanıl Bora’nın derlediği Taşraya

Bakmak kitabında A. Turan Alkan’ın şöyle bir
tespiti vardır: “Taşra bir Tanzimat icadıdır. Batılı
tarzda tasavvur edilen vatan kavramının ücra
köşelerini, en azından Üsküdar’ın fukara semt-
lerinden biri gibi görmeyi tahayyül ederken bam-
başka bir âleme düşen bürokrat takımının hayal
kırıklığı ile tasvir ettiği bir türlü içine sindiremediği
bir modern vakıadır.” (Alkan, Aktaran: Bora
2005: 70). 

Osmanlının çökmesiyle taşranın Millî Mü-
cadele’ye başlayıp siyasi kuvveti eline almasıyla
merkez değişmiş, yeni bir denklem ortaya çıkmıştır.
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Merkez taşrası olan Ankara’yla yer değiştirmiştir
artık. Taşra yeni siyasi, sosyal ve kültürel kodlar
üretmeye başlayacak ve ülkenin geri kalanını
kendisinin taşrası ilan edecektir. Nitekim yeni
merkez, eski merkezin sembolü sultana karşı cum-
huriyeti, kültürel değerleri yeniden yapılandırmak
için Arap alfabesine karşı Latin alfabesini ve
Divan edebiyatına karşı memleket edebiyatını
yerleştirerek yeni bir merkez oluşturacaktır.3

Merkezin taşrayı kendince konumlandırması,
kendi penceresinden doğru görünebilir. Fakat
içerisinde bir paradoks barındırır. Merkezin taşra
olarak gördüğü yerler de kendilerine taşralar bu-
larak amorf taşra tarifleri üretecektir.4 Dolayısıyla
bu yaklaşım gerçekte sağlam bir zemine oturmaz
ve kayganlaşır. 

Taşrayı önceden kültür, bilgi ve dünya görüşü
gibi unsurlar üzerinden tasnif etmek mümkünken
günümüzde artık böyle bir tasnifte bulunmak
geçerliğini kaybetmiştir. Globalleşmeyle mesafe
ve zaman farkı ortadan kalkmış, insanlar arasındaki
etkileşim saniyelere inmiştir. Artık internet sa-
yesinde Kayseri’nin köyündeki fertle İstanbullu
fert birbirlerinin hayatlarındaki anlık gelişmelere
şahit ve ortak olabilmektedir. Taşralı fertte
merkezin gündemine yorum yapmakta ve dâhil
olup yönlendirebilmektedir. Artık yüz bin kitap
kapasiteli bir kütüphane yarım kiloluk sabit diske
sığdırılıp paylaşılabilmektedir, böylece bilginin
menbaı çeşitlenmiş merkezi iktidarı yıkılmıştır.
Bu etkileşimden dolayı taşrayla “merkez” arasındaki
sınırlar erimiş ve akışkanlaşmıştır. Netice itibariyle
“Hem şehirler taşralaşıyor hem taşrada şehirleş-
menin veçheleri zuhur ediyor.” (Bora 2005: 44).

İktisadi olarak bakıldığında ise bir sanayi şehrinin
iş imkânı ve ekonomik bakımdan üstün olmasını,
kalabalıklaşıp cazibe merkezi haline gelmesini baz
alarak merkeze oturtabiliriz. Fakat bu durumda
zamanının ve mekânının kültürel misyon yüklediği
şehirlerin nasıl bir taşraya konumlandırılacağı ve
siyasi merkezin barındırdığı büyükşehir değerlerinin
nasıl yorumlanacağı problemleri ortaya çıkar. 

Bu yaklaşımlar haricinde insan üzerinden bir
ayırım yapılabilir mi? Eskiden giyim, kuşam,
beğeni ve ağız özellikleri gibi unsurlar üzerinden
bir taşralı tarifi yapılabilirken mevcut şartlarda
yapılacak bir ayırımın geçerliğinin kabul görmesi
ihtimal dâhilinden çıkmıştır. Artık merkezdeki

popüler programlar, filmler, kot, tişört ve saç kesimi
tarzları taşrada da yaygınlaşmıştır. Eğitim ve kitle
iletişim araçlarının etkisiyle taşradaki ağız farklılıkları
da ortadan kalkmış dil aynileşmiştir.5

Peki bunca yaklaşım ve tanımlamadan sonra
taşranın bir yer olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu
soruya kesin bir cevap vermek çok zor. Ya da çok
basit: “Taşra bir kavramdır belki.” (Çur 2005,
Aktaran Bora 2005: 134). Arzu Çur, bu konuda
şöyle der: “Fakat bir düşünün taşra neresi? Arvahi
mi? Biga mı? Çankırı mı? Van mı? Ümraniye mi
yoksa? Taşra neresi?

Biz büyük şehirde yaşayanlar taşrayı sanki bir
tek yermiş gibi görme eğilimine sahibiz. Oysa
hiçbir küçük şehrin dokusu birbirine benzemez
ki. Çankırılı bir kadının yaşamıyla Çanakkalelininki
birbirinden farklıdır. Köyde yaşayanla kasabada
yaşayanınki de öyle. Fakat diğer yandan İstanbul’da
Bebek’te oturan bir kadınla sözgelimi Ümraniye’nin
gecekondularında oturan arasındaki ayırım daha
çetin değil mi? 

Taşra bir yer değil artık bir kavram belki.”
(Çur 2005, Aktaran Bora 2005: 134). 

Memleket Hikâyeleri’nde Taşra

Taşrada Mekân ve Zaman

Refik Halit Karay’ın hikâyelerinde “peyzaj ve
dekoru birbirinden ayırmak oldukça zordur”
(Aktaş 2004: 124). Çünkü yazar peyzaj ve dekoru
olay örgüsü ve karakterin ruhsal durumuyla bü-
tünleştirerek işlemektedir. Nitekim “Sarı Bal” hi-
kâyesinde mekânın olay örgüsündeki mesajla bü-
tünleşmesi için olumsuz bir tasvirle karşılaşırız. 

“Burası, penceresi, nefesliği olmayan çukur,
basık, loş bir yerdi; ahıra benziyor ve ahır kadar
kokuyordu. Dışarıdan yeni girince keskin ve ekşi
bir yaşlık, gözleri sulandıran bir sirkeleşmiş hava
insanı tıkıyor, değişmeye değişmeye çürümüş sa-
nılan sıcak, kötü bir yağ gibi yüze yapışıyordu.”
(Karay 2015: 67).

“Ayşe’nin Yazgısı” hikâyesinde aynı adlı ka-
rakterin kötü yazgısı yaşadığı yerle bütünleştiril-
miştir. “Ana kız ‘Abidin’in Köşkü’ denilen bu
yıkık, korkunç, yalnız kovukta bekçi gibi oturu-
yorlardı… Yıkık duvarları çökmüş çatısı, dökülmüş
kafesleri, her taraftan ayrılmış sıvalarıyle eski bir
mezar gibi ölümü düşündüren bir hal almıştı…
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Her yönünden deve dikenleri fırlamış olan bah-
çesinde hep açık kapısından mahzen gibi karanlık
bir oyuk içinde tavan tahtaları seçilen ahırında,
samanlı gübreler yığılmıştı.” (Karay 2015: 171). 

“Yatık Emine” hikâyesinde yazar, köyün mer-

kezden ne kadar ayrı ve uzak olduğunu abartılı
bir realizmle betimler ve okuyucuyu mekân tasviri
üzerinden hikâyenin atmosferine çeker. “Yöreye
oranla o kadar yolsuz ve yüksekti ki sanki buraya
insanlar yokuşları tırmana tırmana değil, gökten
serpilerek gelmişler ve inmeğe iz bulamayarak
öyle, dünyaya ilgisiz bir küme halinde kalmışlardı.
Haymana ovasının ortasında, en yüksek bir yerde
gözcü gibi bekleyen kasaba, kerpiç evleri ve
ağaçsız sokaklarıyla ne kadar zevksiz, yürek ka-
rartıcıydı.” (Karay 2015: 12). 

Hasılı yazar, mekân tasvirlerini, muhtevaya
göre parçalama ve eklemelerle yeniden üretip
kurgu düzlemine oturtmuştur.

Memleket Hikâyeleri’nde zaman “müslüman
saati”ne6 ayarlıdır. Modern insanın yaptığı gibi
fiziki ve felsefi olarak sorgulanıp parçalanmamıştır.
Doğaya ve dinî vecibelere göre ilerleyip karşılık
bulur. 

Zamana yaklaşımın ipuçlarını metinlerdeki
anahtar niteliğindeki kavramlardan yakalayabil-
mekteyiz. “Yeni gelen yazı işleri müdürü ikindi
vakti, kalemlerin boşalıp dairelerde kimsenin kal-
madığına pek şaştı.” (Karay 2015: 40). “İkindi
üzeri merkeplere bindiler, rahvan yürüyüşlü, yu-
muşak palanlı rahat hayvanlardı.” ( Karay 2015:
44). “Ramazanı burada geçir, benim evimde yat
kalk!” (Karay 2015: 158). Ramazan ve ikindi ta-
birlerinden gerek günlük gerekse senelik zaman
dilimlerinin belirtildiğini görmekteyiz. 

Eşraftan Külahçıoğlu Hilmi Ağa bu akşam
iki arkadaşıyla içip içip coşmuş, saat beşe doğru:
Ne duruyoruz be, hadi Sarı Bal’ı oynatalım!”
Buradaki saat alaturka bir diğer adıyla ezani
saattir. 

Münferit yaşantılar dışında toplum doğal za-
mana göre yaşanmaktadır. “Boz Eşek” hikâyesinde
güneşin çekilmesiyle yaşamın durduğunu görürüz.
“Güneş gitmiş, arkalarındaki sular parlamaz ol-
muştu. Etrafı kapatan dik, sivri dağlar; duman
ve bulut sarılı kocaman başlarını birbirine daya-
yarak çoktan uykuya varmışlardı. Köy, kayaların
kat kat gölgelerine gömülü, ne penceresinde bir

ışık ne yollarında bir ses, karanlıkta bekliyordu.”
(Karay 2015: 96). 

Taşrada Ahlak

Taşrada bireysel ahlak yoktur. Kollektif bir
ahlâk vardır. Fakat bu ahlâk da fertte bir karşılık
bulmaz. Toplum, miras kalan ahlâkı sorgulamadan
yaşatmaya çalışır. Lakin her ne kadar bu miras
yaşatılmaya çalışılsa da günlük yaşantıda bütün
çarpıklığıyla gün yüzüne çıkar. Karay toplumsal
ahlakın tutarsızlığını ve yozlaşmışlığını, kadının
mağduriyeti ve konumu, esnafın veya bürokratın
tembelliği ve uçkura düşkünlüğü üzerinden ifşa
ederek eleştirir.

“Yatık Emine” hikâyesinde aynı adlı kahraman
kasabalılar tarafından “Hele hükûmatın ettiğine
bak, kötü karıları gönderecek bizim memleketi
mi bulmuşlar?..” denilerek istenmese de gerçekte
durum farklıdır. Gerek memurdan gerekse genç-
lerden onu arzulayanlar vardır. Kalem odacısı
Yatık Emine için işi erkenden bırakıp eve gelir.
Bir iki genç Yatık Emine’nin kaldığı evin kapısını
zorlayıp içeri girer. Tapu memuruna merkez ko-
miseri Hacı Bekir Efendi “Git de gözü onda gör,
adamın yüreğini gıcıklıyor.” (Karay 2015: 20)
diye itirafta bulunur. Jandarma eri “Yetişemedim
be, gebermiş!..” (Karay 2015: 38) diyerek hayıflanır. 

“Sarı Bal” hikâyesinde eşraftan Hilmi Ağa’yla
kaymakamın basılması, Ayşe’nin Yazgısı’nda
gencin tecavüz etme girişimi sırasında ölmesi
“Şeftali Bahçeleri”nde memurların zevk ve sefaya
düşmesi toplumun ahlakının eşelendikçe kirli
taraflarının ne kadar çok olduğunu göstermektedir. 

Taşralı, olanların farkındadır fakat dengenin
sağlanması ve düzenin devam etmesi için yaşa-
nanların üstünü örtme ve meşrulaştırma konu-
sunda enstrümanlarını kullanmaktan çekinmez.
Nitekim Vehbi Efendi’nin Kuşkusu’nda komşu
kızı Hanife’nin Vehbi Efendi ile zorla evlendi-
rilmesinde bu durumu görürüz. İmam: ‘Yalanı
var mı ya; çivileri sökülmüş, menteşeleri oynamış,
kapıyı dün gittim, gözümle gördüm… Vallahi
birader; sen bilirsin, yarın kadıya gidecekler. Ben
bir rezaletin önünü alayım diye savaşıyorum.”
(Karay 2015: 63), daire müdürü ise “Ya nikâh ya
istifa, yoksa başmüdüre yazarım ha!” diyerek
mobbing uygular.
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Burada ilginç olan, diğer hikâyelerde eleştiri
konusu olan “Kadı, müdür, imam hep birlik olup”
( Karay 2015: 64) olayı meşrulaştırmaya çalış-
malarıdır. Lakin Karay bunu bilinçli olarak yapar.
Amacı tezat oluşturup tezini sağlamlaştırmaktır.

Taşrada Din ve Din Adamları

Osmanlı İmparatorluğu’nun teşekkülünde ve
mekezin taşra ile iletişim halinde kalıp otoritesini
temin etmesini sağlayan unsurlardan biri de
taşrada toprak açıp işleten, derbent bekleyip gü-
venliğe yardımcı olan kolonizatör dervişler ve
zaviyeleridir.7 Dervişler ve zaviyeleri devletin yı-
kılışına kadar imparatorluğun her köşesinde gö-
rünmekteydi. Fakat zamanla edindikleri maddi
güç ve etkiledikleri halk kitlelerinin desteği
onların yozlaşmalarına ve merkezi otoriteyi ta-
nımamalarına sebep olmuştur.8 Bu yozlaşma ve
aksi tepkiler gerek tarihte gerekse edebiyatta yer
bulmuştur.

Din, din adamları ve halkın dini konudaki
cahilliği, Refik Halit Karay’ın hikâyelerinde de
eleştiri konusu olmuştur. Bu eleştiriler yer yer
hikâyenin ana konusuyken yer yer de olay örgüsüne
dahil edilerek işlenmiştir. 

“Sarı Bal” hikâyesinde görüldüğü gibi din
adamı, olması gereken biri gibi değildir. O da
toplumun karşı çıktığı “ahlaksızlık”lardan birine
-ki halkın karşı çıkmasına sebep olan referansın
temsilcisiyken-Sarı Bal’ın “ahlaksızlık”larının “tu-
zağına”, düşmüştür. Hikâyede geçen “Camiikesrin
o kendini beğenmiş sof imamını bile bir gece
burada basıvermişlerdi.” (Karay 2015: 70) cümlesi
yaşanan çarpıklığı ifşa eder. 

Din adamı bazen toplumun düzeninin devam
etmesi için mobbing uygulayanların arasındadır.
Vehbi Efendi’nin Kuşkusu’nda İmam, Vehbi
Efendi’yi “Yalanı var mı ya; çivileri sökülmüş,
menteşeleri oynamış, kapıyı dün gittim, gözümle
gördüm… Vallahi birader; sen bilirsin, yarın
kadıya gidecekler. Ben bir rezaletin önünü alayım
diye savaşıyorum!” (Karay 2015: 63) diyerek ev-
lenmeye zorlar.

Halkın dinî konudaki bilgisizliği, dini sömürü
aracı olmaya müsait kılmıştır. Cer Hocası hikâ-
yesinde Asım işinden çıkartıldıktan sonra taşrada
yalan söyleyerek bir köye kapılanmaya çalışır,

“Yatır” hikâyesinde ise Abdi Hoca itibarını kay-
betmemek için yalandan fetva verir. 

“Hoca yutkundu; düşündü. Hayır diyemezdi,
İlistir’e, Kadiri şeyhine, belki de daha başkalarına
görünen ermişin ona daha önce görünmesi ge-
rekmez miydi? Hem mademki onlara da Abdi
Hoca’nın ismi vererek belirtmişti, bilmez görünmek
dal budak salan adına tâ dibinden balta vurmak
demekti…” (Karay 2015: 109).

Dinin gelir kapısı olarak görülmesi çekişmelere
de sebep olur. Cer Hocası’nda Asım, köydeki
imamın “Bana bak, dedi, iyi olunca, yarın, öbür
gün, buradan çekil, işine git! Bizim köyümüz
hoca, molla istemez, çoluk çocuğa para vermez!..”
(Karay 2015: 155) gibi tepkili cümleleriyle kar-
şılaşır.

Karay, sadece din adamını eleştirmemiştir,
halkın yaşayışını ve anlayışını biçimlendiren “din”
konusundaki bilgisizliğini de hicvetmiştir. Nitekim
“Boz Eşek” hikâyesinde bunu görmekteyiz. Köy-
lüler “…görevlerini yapmaktan doğan bir sevinçle
sık sık eşeğin sözünü edi[p], kancıklara saldırdığını
unutmuş görünerek ahırda, kendi kendine kalınca,
iki tarafa başını sallayıp Tanrı’ya dua ettiğini an-
latı[p], birbirlerini kandır[arak]” (Karay 2015:
101) eşeğin bir veli olduğuna kanaat getirirler.
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Taşrada Kadın

Yaşadığı dönem göz önünde bulunduruldu-
ğunda Refik Halit Karay kadar kadına yer veren
yazar çok nadirdir. Karay 1909’dan başlayarak
kadının aşağılanmasını, günah keçisi ve cinsel
bir obje olarak görülmesini, bireysel özerkliğinin
tanınmayışını eserlerinde sıkça eleştirmiştir. Mem-

leket Hikâyeleri’nde de kadın en çok işlenen ko-
nuların başında gelir.

Karay kadının cinsel obje olarak görülmesini
“Yatık Emine” hikâyesinde trajik bir şekilde işler.
“Yatık Emine açlıktan ve soğuktan öleli sanırım
günler geçmişti. Tüh, bu ne aksi işti… Jandarma
eri de, işi daha sağlam tutmak için, bir kez yok-
ladı:

-Yetişemedim be, gebermiş!.. dedi. Bir süre
akıllarından kötü şeyler geçirerek durdular. Sonra
‘Hadi, gidek!’ uyarısı ile birbirlerini iterek gecenin
karlı rüzgârlarına karışıp küfür ede ede uzaklaştılar.”
(Karay 2015: 38). 

Burada iki tür eleştiri yapıldığını söyleyebiliriz.
Toplumun geneline yapılan eleştiri; Yatık Emine
“insani değerleri” temsil eder, ölmüştür. Fakat
toplum yaşamakta ve küfrederek uzaklaşmaktadır.
Bir diğer yorum ise “erkek”e yöneliktir. Kadın
onun için sadece cinsel bir varlıktır. Onun için
kadının ölmesi pek de önemli değildir. Önemli
olan cinsel güdülerinin tatminidir.

Günahın sebebi ve şeytanın vücut bulmuş
hali olarak görülen Sarı Bal, “…kasabanın fela-
ketiydi. Sık sık taşıp köprüleri götüren Deliçay,
damları çökerten karayel, bağları soyan dolu
kadar zararlıydı. Onun da götürdüğü çiftlikler,
çökerttiği damlar, soyduğu bağlar vardı. Hemen
her mirastan hakkı, her kazançtan payı olurdu.”
(Karay 2015: 70). Fakat bu kadar çok zarar veren
kadınla onu toplumdan aforoz eden kurumların
temsilcileri, “camiikesirin kendini beğenmiş sof
imamı”yla “heybetli kaymakam”ı, basılır.

Kadın, taşrada “zincirlerini sevmek”9 zorundadır.
Yatık Emine’nin yok olması, Ayşe’nin de (Ayşe’nin
Yazgısı) kendisine tecavüz edecek köylüyü “dü-
şürmemek, öldürmemek, o üzüntüyü ve acıyı bir
daha çekmemek için, korunmasız kendini
bırak[ması]” (Karay 2015: 176) gerekir. 

Fakat “Yatık Emine” hikâyesinde Emine’nin
Dal Sabri tarafından dövüldükten sonra mazoşist

bir tavırla gerçekten “zincirlerini sevme”ye baş-
ladığını da görürüz.

“…arasıra da kendi kendine söylenir gibi:
-Hay gidinin oğlanı, bedenimi bere etti… di-

yordu. Bunu söylerken sanki tatlı bir şeyden söz
eder gibi süzülüyor, yutkunuyordu. Çoktandır
erkek dayağı yememişti. Onu şimdi çok tatlı
bulmuştu…” (Karay 2015: 32). 

* * *
Memleket Hikâyeleri’nde kadın genellikle bir

arzu nesnesi olarak görünür. Fakat “Küs Ömer” hi-
kâyesinde durum farklıdır. Burada kadının cinselliğine
rastladığını görürüz. “Göğsündeki eziklik, bu bayılır
gibi oluşu nedendi? Yüreğinin ateşinde bir azgınlık
vardı ki bazen, elini basmadan dindiremiyordu. Bir
hafta sonra, aynı gecede, yanında ipiri bir adam
sımsıcak vücuduyle, kocaman nefesleriyle ona sarılıp
yatacaktı da ondan mı? Bunu düşünüp damarlarında
tuzruhu gibi haşlayıcı bir sıcaklık dolaştırdı. Ömer
herkese benzeyen bir adam değildi ki meraklanmasın
korkmasın…” (Karay 2015: 87). 

“Garaz” Memleket Hikayeleri’nde kadının mer-
keze alınarak işelendiği en önemli hikâyedir.
Hep pasif ve ona çizilen sınırlarda yaşamak zo-
runda kalan kadın burada tam tersine arzuladığı
hayatı yaşamak ister. 

“…dışarıda, duvar artlarına sinmiş kerpiç ev-
leriyle, her dönemeçte çıkmaz sanılan iğri büğrü,
çoktan el ayak kesilmiş dar sokaklarıyle koyu ka-
ranlık, çürük bir kasaba leşi yatıyor. 

Gözleri doldu; Beyoğlu Caddesi o mahşer
kalabalığı ve iki keçeli ışıltılı vitrinleriyle hatırına
gelince içini çekmekten kendini alamadı.” (Karay
2015: 178).

Bu hikâyenin bir diğer önemli tarafı da Karay’ın
“taşra”lının yozlaşmasını kadın üzerinden kur-
gulamasıdır. 

Nebile merkezde yaşamaya başlayınca fikirleri
ve görüntüsü değişmeye başlar. Taşranın içine
kapanık ve bakımsız kadını yerine “şehirli görünme
tutkusu, kendini beğenme, babasıyle anasının
yeni hayata kendisi gibi uyamayacaklarını hep
kaba, geri, taşralı kalacakları…” gibi düşüncelere
saplanan bir kız gelir.

Karay, taşradan memnun olmayan Nebile’nin
“merkez”in değerleri önündeki savruluşunun eleş-
tirisini çift taraflı kullanarak hem yozlaşmış merkez
hem de merkezde yozlaşan taşralı için kullanır.
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“Derken yeni dostlar ortaya çıktı. Altı ay
geçmemişti ki ayaklarında mantar ökçeli iskar-
pinler, başlarında tüllü şapkalar, Beyoğlu kalaba-
lığına gülünç bir ana kız daha katılmıştı.” (Karay
2015: 180). 

Merkezde her şey modadır, toplumsal değerlerin
moda karşısında pek kıymeti yoktur. Nebile de
sırf bu modaya ayak uydurmak için nişan atar.
“İki kere nişanlandı; ikisinde yüzükleri geri verdi;
nişan bozmak modasından bile geri kalmamıştı.”
(Karay 2015: 181). 

Taşrada Bürokrasi

Karay’ın Memleket Hikâyeleri’nin temelini
hiciv oluşturur. Yazar toplumdaki aksaklıkları
realist bir biçimde kurgular. Özellikle taşradaki
memurları ve bürokrasideki çarpıklığı bütün çıp-
laklığıyla gözler önüne serer. Dolaylı yoldan da
olsa “merkez”in “taşra”ya ilgisizliğini ve taşranın
kendi kaderine terk edilmesini de eleştir. 

Karay’ın bürokrasiyi eleştiren en dikkat çekici
eseri Şeftali Bahçeleri’dir. Burada bir memurun
değişimi üzerinden bürokrasinin nasıl yozlaştığını
verir. Başta idealist olan memur Agâh Bey zamanla
çevresine uymaya başlar, eleştirdiği tembelliğin
ve zevkin esiri olur. Taşraya henüz gelen bu me-
murun baştaki düşünceleri şu yöndedir: “Başının
içinde, kasabaya indiği gün, yeni düzenlemeler,
örgütlemeler, yardım dernekleri gibi ağır düşünceler
doluydu. Bu küçük şehirde kocaman işler göre-
ceğini, herkese parmak ısırtacak eserler çıkaracağını
sanıyordu. Durmayacak, dinlenmeyecek, çalışacaktı.
Atılganlık gerek, diyordu; mutasarrıftan tutarak
âmir ve memurların hepsini yola getireceğine
inanmıştı. Memleketi kaplayan tembelliği, dur-
gunluğu kafası almıyordu. ‘Bu uyuşukluk, bu ka-
yıtsızlık ne?’ diye kendi kendine soruyor, cevabı
bulamıyordu.” (Karay 2015: 41). Aradaki tezatlığın,
yozlaşmanın, büyüklüğünü, Agâh Bey’in, hikâyenin
sonundaki “Şimdi geçen günlerdeki hizmet, imar,
yeni düzenlemeler gibi fikirlerini hatırladıkça
nargilesini gürleterek gülümsüyor, arkadaşlarına
kendini mazur göstermek için: 

-Toyluk, ne yaparsın?” (Karay 2015: 48) diyerek
verdiği karşılıkta görürüz.

Şeftali Bahçeleri’nde Agâh Bey’in karşılaştığı
durum üzerinden bürokrasideki tembelliği gör-

mekteyiz. “Daima gelişimden, uygarlıktan söz
açıp uzun, sinirli, umutsuzluk dolu nutuklarını,
nezaketin bile örtemediği öyle anlamsız, hiçten
bakışlarla uyuşuk diliyorlardı ki ağlayacağı geli-
yordu. Hayır, hiçbir iş yapmak, bir hizmet görmek
olanağı yoktu. Ödenek azlığı, arkadaşlarının tem-
belliği her atılıma engeldi.” (Karay 2015: 43).

“Koca Öküz” hikâyesinde tembel ve sıkılmış
memur tipinin “ …‘Fırını iyi olur, afiyetle yiyiniz!’
diye [bırakılan] yağlı oğla[ğa], yahut ‘Küçük pa-
şamızı eğlendirsin, maskara şeydir!’ diyerek kuyruğu
kara” (Karay 2015: 50) bir kuzunun rüşvet olarak
bırakılmasına hayır demediklerini görürüz. 

Bürokrasi mensupları zevk, eğlence ve kadına
düşkündürler. “Şeftali Bahçeleri” hikâyesinde ol-
duğu gibi bazen işret sofrasında bazen de basık
bir odada kadınlarla gönüllerini hoş tutarlar.

“Karanlık bir gecede, evkaf memuru onu arka
kapıdan evinin zemin katına basık bir odaya soktu.
İçeride iki kadın vardı. İkisi de ün kazanmış,
güzel, dolgun kadınlardı; erkeğe alışkın görgülü
tavırla sigara içiyorlar, uzun bir memur kuşağına
böyle yarı gizli hizmet etmekten şiveleri nazikleşmiş,
ince bir dille rahat konuşuyorlardı.” (Karay 2015:
47). Nitekim metindeki “uzun bir memur kuşağına
böyle yarı gizli hizmet etmekten…” cümlesinde
kökleşmiş yozlaşmışlığın anahtarı verilir. 

1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Harun Kıryılmaz, Fatma Ayparçası,
Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne

Yansımaları İnsan ve İnsan Bilim Sanat ve Düşünce Dergisi,
Sy. 8, Okur Yazar Derneği, İstanbul, 2016.

2 Ayrıntılı bilgi için bkz. Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset,

Makaleler 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s. 44. Halil İnalcık,
Şair ve Patron Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik

Bir Deneme Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2003.
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yalçın Armağan, Türk Şiirinde Modernizm

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara, 2007. 

4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Narlı Romanlar ve Taşralar:

Türk Romanında Taşra Algıları Üzerine Bir Değerlendirme,

Bilig Dergisi Sy. 64, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2013,
S. 286.

5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Tanıl Bora, Taşraya Bakmak, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2005, S. 74-75.

6 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Haşim, Müslüman Saati, Dergâh
Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Cilt: 1 Sy. 4 İstanbul, 1990.

7 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ömer Lütfü Barkan, İstila Devirlerinin

Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler, İnsan ve İnsan Bilim
Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sy. 5, Okur Yazar Derneği,
İstanbul, 2015, S. 5-37. 

8 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Yaşar, Ocak Osmanlı Toplumunda

Zındıklar ve Mülhiddler Yahut Dairenin Dışına Çıkanlar, Tarih
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2013.

9 Ayrıntılı bilgi için bkz. Tanıl Bora, a.g.e. S. 124. ❰
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G
ün çoktan batmıştı Turfan’da. İdikut, gece
karanlığının koynunda sessizliği dost bel-
leyip tahtında düşüncelere dalmış, ülkesinde

saadeti hakim kılmanın yollarını arıyordu. Moğol
hakimiyeti sıkıntılar peyda etmişti haliyle. Gelen
günler geçenleri aratmaktaydı. Önceleri de başka
devletlerin nüfuzları altında yaşamışlardı ama hiçbiri
böylesine ağır değildi. Bu sonuncusu çelikten bir
kelepçe olup kırk kilitle kilitlenmiş ve sanki kırkının
da anahtarı kırk kör kuyuya atılmıştı.

Her şeye rağmen güzel ülkesinin “Ulug Ten-
gri’de kut bulmış Alp Külüg Bilge”siydi İdikut.
Çözüm üretmeli ve Turfan’ın, Beşbalık’ın, Hotan’ın
üzerindeki kara bulutları göndermeliydi. Kendince
her türlü yolu denemişti, devlet erkânıyla günaşırı
istişareler yapıyordu ama bir türlü çıkış yolu bu-
lamıyordu.

Bir asra yakın Ötüken’de itibarlı bir yaşam
sürmüşlerdi. Geçmişte başkalarına yaptıkları ken-
dilerine yapılmış ve Ötüken’i terk etmek zorunda
kalmışlardı. Çokça insan kaybetmişlerdi. Ellerinde
ne mal kalmıştı ne de yurt. Bu şartlar altında ka-
derin her dem Türklerin üzerine yüklediği vazifeyi
yerine getirmiş, göç etmişlerdi. 

Yeni yurtları olan Turfan ve çevresi verimli top-
raklara sahip, ticarete elverişli bir bölgeydi. Haki-
miyetini genişletme düşüncesinde olmayan, büyük
siyasi çatışmalara girmeyen, başta Çin olmak üzere
komşularıyla dostluğu ve ticari münasebetleri ge-
liştirmeyi isteyen İdikut, ülkesini geçmişteki şanlı
devirlerine hiçbir zaman yaklaştıramasa da halkına
yaşanabilir bir hayat sunma derdindeydi.

Tahtından bir hamlede kalkıp kapıdaki askerlere
seslendi ve hemen tüm devlet erkânını huzuruna
çağırmalarını emretti İdikut. Telaşla huzura çıkan
erkân, gece yarısı gelen bu çağrının şaşkınlığı
içerisinde kağanın sinirli bakışlarının karşısında
elpençe vaziyette durmuş ağzından çıkacak sözleri
bekliyorlardı. İdikut bu sefer çok daha sinirliydi.
Erkânına, “Ben huzursuzsam siz de huzursuz
olmak zorundasınız. Ben uyku nedir bilmeyip
sabahlara kadar ülkem için bir çıkış yolu arıyorsam
sizler de yanımda olacaksınız. O rahat döşekleriniz
ülkem feraha erene kadar haramdır sizlere.” diye
hiddetle bağırdı. Başvezir Ayata tüm cesaretini
toplayarak “Devletli, kutlu İdikut’um!” diyerek
öne çıktı. Daha önceki toplantılarda da dile ge-
tirdiği Kırklı Bilge’ye danışma mevzusunu gün-
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KIRKLARIN ÖYKÜSÜ
Muhammet TANG / öykü

BAŞVEZİR İSE EVVELA İDİKUT İLE GÖRÜŞMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ. İHTİYAR
GÜLÜMSEYİP KAFA SALLAYARAK “MEKÂN SARAY OLUNCA KIRKLAMAYA
BÜYÜKBAŞLARDAN BAŞLANIYOR DEMEK.” DİYEREK MIRILDANDI.
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deme taşıdı. Başvezir sözlerini tamamlamadan
İdikut çok daha hiddetli bir sesle “Bu kadar tec-
rübeli devlet adamının bulamadığı çözümü diyar
diyar gezip koyun, keçi kırkan; çoluk çocuk öğüt-
leyen bir ihtiyar mı bulacak?” diye çıkıştı. Fakat
bu sefer sanki tüm erkân ağız birliği etmişçesine
başvezir Ayata’nın önerisini destekler cümleler
sarf etti. Hararetli tartışmalardan sonra tüm
erkânı karşısında kararlı bir ahvalde bulan İdikut,
çaresiz öneriyi kabul etti.

Heybesinde devamlı kırklığıyla gezip koyun-
keçi kırktığından ve de her konuda allame mer-
tebesinde bilgiye sahip oluşundan herkes “Kırklı
Bilge’ diye seslenirdi erkânın İdikut’a önerdiği
ihtiyara.

Güneş doğmak üzereydi. İdikut hayli yorgun
görünüyordu ama dinlenmeye hiç niyeti yoktu.
İhtiyarı gün içinde huzura getirmeleri şartıyla
erkânı dağıttı. Erkândakiler önerilerini kabul et-
tirdiklerinden biraz rahatlamışlardı ama Kırklı
Bilge’yi huzura nasıl getiririz sorusuna cevap
arama derdine düşmüşlerdi.

Sorunlara kırk türlü çözüm üreten, kırk koyunu
kırk dakikada kırkan, ortadan bir kayboldu mu
kırk gün görünmeyen, devletle-siyasetle işi olmayan,
makamdan-mevkiden-rütbeden kırk ayaklı, kırk
kollu tepegözden korkarcasına korkan ve çekinen,
kırk keçi inatlı bir ihtiyarmış Kırklı Bilge. Saraya
davet edilse kesinlikle umursamazdı. Farklı bir
yol bulunmalıydı İdikut ile karşılaştırmak için.
Sonunda başvezir Ayata, Kırklı Bilge’yi getirmenin
yöntemini buldu. Sarayın koyunlarını kırklatmak
için çağıracaktı. Bu vesileyle de İdikut’la görüştü-
recekti Kırklı Bilge’yi. Artık tek bir sorun kalmıştı
o da Kırklı Bilge’yi bulmak. Kim bilir neredeydi.
Belirli bir yeri yoktu. Nerede akşam orada sabah
bir yaşantısı vardı. Başvezir bir grup askeri koyunları
kırklatmak üzere ihtiyarı saraya çağırmaları için
Turfan’ın dört bir yanına gönderdi. Çok geçmeden
kırk çocuğun ortasında nasihat ederken bulundu
Kırklı Bilge ve koyunları kırklaması gerektiği söy-
lendi. “İş iştir.” deyip oturduğu taştan kalkan
ihtiyar “Size ihtiyacı olanların yardımına her zaman
koşasınız e mi!” öğüdüyle çocuklara veda ederek
askerlerin peşi sıra sarayın yolunu tuttu. Saraya
vardıklarında kapıda başvezir heyecanla, ellerini
ovuştura ovuştura gelenleri bekliyordu. Kapıda
ihtiyarı görür görmez ağzı kulaklarına varan

başvezir ihtiyarı kucaklayacaktı neredeyse. Bu du-
rumdan hareketle bir tuhaflık olduğunu sezen
ihtiyar mevzuyu biraz anlamış gibiydi ve sorun
çıkarmadan olayın gidişatına salıverdi kendini.
Kırklı Bilge laf olsun kabilinden koyunların yerini
sordu. Başvezir ise evvela İdikut ile görüşmesi ge-
rektiğini söyledi. İhtiyar gülümseyip kafa sallayarak
“Mekân saray olunca kırklamaya büyükbaşlardan
başlanıyor demek.” diyerek mırıldandı ve “İyi o
vakit gidelim huzura.” deyip itiraz etmediği için
hayli şaşırtmış oldu başveziri. Nihayet İdikut ile
karşı karşıya gelen ihtiyar; “Demek meşhur Kırklı
Bilge sensin?” sorusuyla karşılandı. Cevap almadan
devam etti İdikut “Devamlı gezersin. Ülkenin
dört bir yanını bilir, insanımızı tanırsın. E bilge
olduğundan da sorunlarımıza vakıfsındır. Söyle
bakalım ülkemin refaha, feraha ermesi, halkımın
mutlu olması için ne önerirsin?”

SÖKÜK BİR 
CÜZDAN
Abdullah Emre ALADAĞ / şiir

Sabaha bir kargayı seviyormuşçasına
Uyandım ya da uyandırıldım
Annemin çenesinde olmayan beninde
Despot ama şefkatli bir elin gölgesi
Eskimiş cüzdanıma, yeni bir sökük
Eklemeye hazır.

Benden bir yeni kimlik, bir de
Bastırılmış hayaller paketi istedin
Sevgilim.
Cüzdanıma söküklerden yamalar,
Alevden buzdağları dikmeyi
Ne de çok isterdin, bilirim.
Ama unuttun ve unuttuk ve
Unuttular sevgilim:
Her yeni cüzdan bir yaşamak demektir. ❰



Günde kırk türlü soru ile karşılaşan Kırklı Bilge
başını kaldırdı, kendinden emin bir şekilde İdikut’un
gözlerinin içine bakarak konuşmaya başladı; “Madem
bizi kâle alır, fikirlerimizi önemsersin o zaman söy-
leyeceklerimizi kulağına küpe, divanına yasa belleyesin.
Sana kırk mühim nasihatte bulunacağım. Kırk
farklı yayladan kırk sürü keçi getireceksin. Keçilerin
kıllarını kırk yaracaksın. Bunlardan kırk nakışlı kırk
otağ kuracaksın. Yörenin kırk evinden kırk güzel
ile farklı bir kırk evinden kırk yiğidi evereceksin.
Bu gençlere kırk gün kırk gece düğün yapacaksın.
Bu kırk yeni evliyi yaptırdığın kırk otağa yerleştire-
ceksin. Gençlerin kırk otağının önüne kırk dereden
getirteceğin su ile kırk fidan dikeceksin. Sarayından
hükmettiğin topraklardaki kırk fakire yardım amaçlı
erzak, kılık-kıyafet dolu kırk katar deveyi kırk
muhafız nezaretinde yola çıkaracaksın. Etraftaki
kırk zorlu yola kırk geçit yaptıracaksın. Çiftçiden
değeri karşılığında mahsul toplayacak vicdanlı, hak-
kaniyetli kırk memur vazifelendireceksin ve bu top-
latacağın mahsulü tutacağın kırk ambar yaptıracaksın.
Bu kırk memuru, soruları benim sormam koşuluyla
kırk imtihandan geçireceksin. Kırk çeşit mahsulün
satışının yapılabileceği kırk sergilik bir pazar kura-
caksın. Ordundaki askerleri kırk çetin er kuvvetine
gelene kadar eğiteceksin. Eğittiğin askerlerinin en
gürbüzlerinden oluşan kırk çerilik fedai takımı
oluşturacaksın. Bu kırk çeriye kırk doru at vereceksin.
Kırk doru atlı kırk çeriyi kırk yıldır halkının malına,
canına kasteden kırk haraminin üzerine göndere-
ceksin. Ülkende yeniden haramiler türemesin diye
senin kırk gözün, kırk kulağın olacak günde kırk
kılığa girebilecek kırk haberci seçeceksin. Devletin
sağlıklı idaresi için kırk bilgeden oluşacak bir
“Kırklar Meclisi” kuracaksın. Kırk farklı alanda
eğitim verecek kırk mektep açacaksın. Bu kırk
mektebe kırk kitaplıklı kırk kütüphane kuracaksın.
Unutma en büyük savaşını cehalete karşı vereceksin.
Huzursuzluğun kırk türlü oku vardır, kırkı da ce-
haletten çıkar. Halkın hiçbir bedel ödemeden fay-
dalanabileceği kırk yataklı bir şifahane kuracaksın.
Her sene kırkikindi yağmurlarından sonra ülkende
şenlikler düzenleyeceksin. Evlatların, akrabaların
saraya kırk kulaçtan fazla yaklaşamayacak. Kırk
bayır uzaktaki Fatma Bacı’nın kırk yamalı oğlunun
ne gibi hakları var ise senin evlatların da sadece o
haklara sahip olacak. İhanet edene, imtiyaz isteyene
kırk satır kırk katır; mazluma, onurlu, vefalı, samimi

halkına kırk çayır kırk bayır kuralından asla taviz
vermeyeceksin. Kapısı kırk kilitli, etrafı kırk muhafızlı
bir “beytülmal” kuracaksın. Herkesten malı nispetinde
kırkta bir pay alacaksın. Bu payı kapısı kırk kilitli,
etrafı kırk muhafızlı Beytülmal’a aktaracaksın.
Sarayda yaşamayacaksın. Saraya en az kırk kulaç
mesafede bir evde oturacaksın. Aylık ihtiyaçların
Kırklar Meclisi’nce hesaplanacak ve bu hesap neti-
cesinde ortaya çıkan meblağ kadar devletten gelirin
olacak. Turfan’ın en gözde yerinde duyuruların ya-
pılacağı, toplantı ve nümayişlerin düzenleneceği
bir Kırklar Meydanı yaptıracaksın. Kırk Bilgeler’in
nezaretinde ülkende din adamları, dini yaşantı
mevzularında bir yoklama yaptıracaksın. Yoklama
neticesinde kafasında kırk tilki dönen, halkı aldatan,
sömüren din adamlarının hükümleri verilecek. Kırk
hakimli bir adalet toyu kuracaksın. Adaletten şaşan
hakimlerin hükmünü de sen vereceksin. Adalet
Toyu’nun kararları âleme ibret olsun diye Kırklar
Meydanı’nda açıklanacak. Unutma saadete giden
kırk yol varsa kırkı da adaletten geçer. Halkı aldatan
Hakk’ı da aldatır. Hem halkı aldatana karşı hem de
Hakk’ı aldatana karşı gözünü kırk budaktan sakın-
mayacaksın.” dedikten sonra Kırklı Bilge, iki elini
iki yana açarak “Bu ihtiyarın söyleyecekleri bu ka-
dardır. Bu kırk öğüdü ne kadar çabuk uygularsan
saadete de o kadar çabuk kavuşuruz. Şimdi beni
asıl işimi yapmak üzere ahıra götürün.” deyip hu-
zurdan ayrılmış.

İdikut şaşkın bir hâlde, o kadar tecrübeli
devlet adamım var hepsini toplasan bir garip
ihtiyar etmez cümlesini içinden geçirip bir an
önce bu kırk öğüdü uygulama kararı almış. İdikut,
ihtiyarın tüm söylediklerini kırk haftada yerine
getirmiş ve kısa bir süre içerisinde faydasını gör-
meye başlamış. Ülke bayındır hâle gelir olmuş.
Altından, gümüşten mamul mutfak eşyaları, ipek-
ten kıyafetler yapar olmuş halk. Yeşim taşını
dahi oymalar ile süslemeye başlamışlar. Ülkede
insanlar üretimden, işten-güçten, uğraştan, duvar,
kaneviçe vs. işlemekten suç işlemez olmuş.

Kayalıg’dan Arslan Han, Almalık’tan Sıgnak
Tigin Turfan’daki bu değişikliği duyup kendi
halklarının saadetleri için Turfan’a Kırklı Bilge’yi
almaya gelmişler. Fakat İdikut, Kırklı Bilge’nin
öğüt verdiği son kişi, sarayın koyunları da kırktığı
son koyunlar olmuş. O günden sonra ihtiyarın
kırklara karıştığı söylenegelmiş.❰
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H
ayatın çok acımasız olduğunu biliyor
ve yaşıyorum. Buna da siyasetin, çeşitli
ideolojilerin, fikir ayrılıklarından doğan

çatışmaların sebep olduğunu düşünüyorum. İn-
sanların kimi zaman en önemli hakkı olan yaşama
hakkı bile gasp ediliyor. Siyaset, politika. Kimi
ülkelerde halkın yoksul yaşamasına da sebep
oluyor. Geri kalmış ülkelerin gündemidir, der si-
yaset için Nietzsche. O ülkelerde sanat ve edebiyat
arka planda kalır

Belki de bu yüzden kolay can alınır, insanlar
vahşice katledilir, kadınlara tecavüz edilir, çocuklar
yetim bırakılır. Yetim kalan çocukların eğitim
hakkı da ya tamamen alınır ya da yarım bırakılır.
Edebî değer taşıyan şiirlerin okunması belki de
bu merhametsizlikleri ortadan kaldıracaktır. Yanlış
anlaşılmasın, siyasetin bütünüyle ortadan kaldı-
rılmasına taraf değilim ama temel haklara sahip
çıkan, sanatın ve edebiyatın gerisinde kalan
siyaseti yeğlerim. 

Toplumları asimile etme, cedlerinin ve dillerinin
unutturulması o toplumu yok edecektir. Tarihten
silecektir. Bu katliam da ideolojilerin ürünüdür.
Asimile ederken çeşitli işkence yöntemleri de

uygulanmaktaydı geçmiş zamanlarda. Geçmiş
zaman dediysem o kadar geçmişe gitmeye gerek
yok. Çinlilerin ve Rusların, Türk milletlerini
asimile etme çabaları hem geçmişte vardı hem
günümüzde devam etmekte ve bence geleceğe

CENGİZ AYTMATOV’UN CENGİZ HAN’A 
KÜSEN BULUT ADLI ESERİNDE İDEOLOJİLERİN
TOPLUMA YANSIMASI
Yusuf Furkan KULA / deneme

SİYASETİN ETKİN OLDUĞU ÜLKELERDE SANATIN GERİ KALDIĞINI SÖYLEMİŞTİM.
ÇÜNKÜ BİR BASKI UYGULANABİLİR SANATA FAKAT SİYASETİN BASKIN OLDUĞU
DÖNEMDE SANATIN TEK TÜK BİLE OLSA FİLİZLENDİĞİ DE GÖRÜLMEKTEDİR.



de sarkacaktır. Almanların kendi ırklarını diğer
ırklardan üstün tuttukları dönemde başka ırkları
yok etme çabaları, yaptıkları katliamlar ve insanlar
üzerindeki vicdansızca uygulanan deneyler de
ideolojilerin ürünüdür. Siyasetin etkin olduğu
ülkelerde sanatın geri kaldığını söylemiştim.
Çünkü bir baskı uygulanabilir sanata fakat siyasetin
baskın olduğu dönemde sanatın tek tük bile olsa
filizlendiği de görülmektedir. Geçenlerde bir
roman daha doğrusu bir roman kesiti okudum.
Dönemin siyasi baskısı yüzünden yazıldığı tarihte
yayımlanamamış bir roman kesiti. Sovyet baskısı
içinde filizlenen Kırgız sanatçı Cengiz Aytmatov’a
aitti bu kesit. Gün Olur Asra Bedel demiş bu
romana. Roman kesitine de Cengiz Han’a Küsen
Bulut adını vermiş. Aytmatov’un Cengiz Han’a
Küsen Bulut adlı romanında yer alan farklı tipteki
ideolojiler ve insanın bu ideolojiler uğruna yaptığı
felaketlere geçmeden önce birkaç konuya daha
değinmek istiyorum. Bunlardan ilki konuyla ilgili
ikincisi ise yazarın üslubuyla ilgilidir. İnanç ve
inançsızlık bunlardan birincisi. Bu iki kelime iki
ayrı uçurum gibi geliyor bana. İnsan inandığı
değerler uğruna da felaketlere sebep olabilir,
inanmadığı şeyler uğruna da. Tanrıya inançsızlık
büyük bir özgürlük alanı verdiği için kimi zaman
insanların, şeytanın ahbabı olmasına neden olur.
İkinci olarak Cengiz Aytmatov’ dan bahsederken
onun üzerinde yaşadığı ve eserlerinde sıkça bah-
settiği uçsuz bucaksız bozkırları atlamak olmazdı.
Sarı rengin hakim olduğu bu bozkırlar çoğu
zaman eserlerinde karlarla kaplı olarak yer alır.
Bu bozkır kültürüne ait hayvanlarla daha canlıdır
tabiat. Bu yönünü kullanır bozkırın Aytmatov.
Kimi zaman göçebe kültüre ait oldukları için ta-
şıma, kimi zaman yiyecek, kimi zaman giyecek,
kimi zaman da işkence unsuru olarak vardır
onun sanatında hayvanlar.

Üçüncü değineceğim konu onu özgün kılan
en önemli yanı. Halk efsanelerini derleyip eser-
lerinde kullanan Aytmatov, derin bir mitoloji
bilgisine de sahiptir. Bu yönüyle Kırgızlara ait
tüm eserler yok edilse bile yalnızca onun eserleri
kalsa bu Türk toplumu asimile olmadan yaşamaya
devam edecektir.

Cengiz Han’a Küsen Bulut adlı eserde iki
ayrı trajik olay vardır. Bu iki ayrı trajik olaya da
ideoloji sebep olmuştur. Ana olay Stalin dönemine

aittir. Abutalip Kuttubayev savaş esiridir. Stalin’in
sosyalist yönetimine destek veren sorgu yargıcı
Tansıkbayev hiçbir suçu olmayan Kuttubayev’i
sorguya çekerek saygınlık kazanmak ister. İngi-
lizlerin de Yugoslav bağımsızlık hareketinde par-
mağı olduğunu düşünen Stalin taraftarları, sözde
Kuttubayev’in İngiliz-Yugoslav gizli servisleri
ilişkileri dolayısıyla ve Kazakistan’da halkın yıkıcı
ideolojik fikirleri yayması sebebiyle bu davayı
başlatırlar. Tansıkbayev’ de bu davayı büyük bir
kararlılıkla sürdürmekteydi. Bu savaş esirlerinin
en büyük suçları ise kudret tanrısı olarak gördükleri
Stalin’in emrine karşı gelmeleriydi. Yakalandık-
larında kendilerine kurşun sıkarak ölmeleri em-
redildi. Bunu yapmadıkları için tutsak oldular.
Kutubayev de bunlardan biriydi.

Eşi Zarife, çocukları Ermek ve Daul bir umut
evin babasını bekliyorlardı. Bir kavuşma umudu
da parmaklıklar ardındaydı. Ailesine kavuşmak
tek isteğiydi Kuttubayev’in. Kuttubayev hapis-
hanede yatmasının sebeplerini düşünmeye başladı
fakat bir sebep bulamadı umutsuzluğu daha da
artıyordu. Bu umutsuzluk Tansıkbayev’in işine
geliyordu. Kariyerinin doruğuna bu davayla çı-
kacaktı. Kuttubayev’e iki seçenek sunuyordu. İn-
giliz-Yugoslav işbirliğini kabul ederse yirmi beş
yıl mahkûm olacak ya da kurşuna dizilecekti.
Sosyalistlere göre tek bir ideoloji olmalıydı,
diğerleri yok edilmeliydi. Milliyetçilik, geçmişe
övgü sosyalistlerin reddettiği bir diğer unsurdu.
Buna karşı gelinmişti.

Kuttubayev’in notları arasında iki ayrı not
vardı ki bunlar dikkatlice incelenirse bazı siyasi
vakaları ortaya çıkarabilirdi. Bunlardan birincisi
Mankurt hikâyesiydi. Juan Juanlara esir düşen
Naymanlı gence uygulanan asimile operasyonuydu.
Esirin kafasına ıslak hayvan derisi geçirilerek
güneşe çıkarılması ve bu derinin güneşte kafa
derisine yapışması ve hafızasının silinmesi hikâ-
yesiydi. Bu genç hafızasını yitirdikten sonra an-
nesini katletmişti. Cengiz Han, karısının ölümü
ile genç âşıklar arasında bağ kurup felaketlere
yol açacaktı ikinci olayda. Dönemin Moğol lideri
Cengiz Han’ın başından geçen ailevi olaylar da
gözler önüne seriliyordu. Kardeşini öldüren
Cengiz Han, eşi Börte’yi Markitlere kaptırmış
daha sonra düşman elinden sapasağlam gönderilen
eşinin neden serbest bırakıldığınını düşünmeye
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başlamıştı. Karısının tecavüze uğradığı sonucuna
varmıştı. Karısının sessizliği bu düşünceyi doğ-
ruluyordu. Devletler arasındaki bu siyasi münakaşa
bir kadını sessiz bırakmıştı. 

Cengiz Han’ın devlet yönetimine gelince dö-
nemin Moğol liderinin tek bir hedefi vardı. O
da Avrupa’yı fethetmekti. Bunun için inandığı
Gök Tanrı’dan hep yardım bekliyordu. Kendisinin
seçilmiş kişi olduğunu düşünüyordu çünkü bir
kâhin yanına gelip ona Gök Tanrı tarafından
gönderilen bir bulutun onu nereye giderse gitsin
takip edeceğini söylüyordu fakat bu bulutu asla
kaybetmemesini, bu bulut kaybolursa tüm gücünü
yitireceğini Cengiz Han’a bildirmişti. Cengiz
Han Avrupa’ya yapılan seferde İdil Nehri’ne
gelene kadar ara sıra bu bulutu gözlemledi fakat
ondan başka hiç kimse bu bulutu fark etmiyordu.
Sefere çıkalı 17 gün olmuştu ve o bulut hâlâ ora-
daydı. Cengiz Han içten içe seviniyordu. Cengiz
Han ve ordusunun bir de sancağı vardı ve bu
sancağa ağzından ateş saçan bir ejderha motifi
işlenmişti. Cengiz Han ağzından alevler saçan
bu ejderhanın kendisi olduğunu düşünüyordu.

Cengiz Han dünyaya tek başına hakim olmak
istiyordu. Dünyaya tek başına iktidar olma hırsı
ona daha önce eşi benzeri görülmemiş bir karara
vardırdı. Ordu ile gelen kadınların çocuk doğur-
mamasını emrediyordu. Cengiz Han büyük he-
define ulaşmak için ona yardımcı olanları istiyordu

yanında. Diğerlerinin ise yaşama hakkı yoktu.
Cengiz Han’ın uyku hâline de tahammülü yoktu.
Uykudayken insanların bağımsız olduğunu dü-
şünüyor onları erkenden yüksek sesli davul gü-
rültüsüyle uyandırarak tekrar emri altına alıyor-
du.

Bir gün Cengiz Han’a kadınlardan birinin
doğum yaptığı haberi verildi. Bu kadın sancağa
ağzından ateş çıkaran ejderha motifini işleyen
Togulan’dı. Kocası Erdene’yi düşünerek bu sancağa
ağzından ateş çıkaran ejderha motifini işlemişti.
Cengiz Han ikisinin de ölüm emrini istemeyerek
de olsa vermişti. Söz ağızdan yaydan çıkan bir
ok gibi çıkmıştı artık bu sözünden dönemezdi
çünkü itaatsizlik artabilirdi.

Togulan ölüme giderken yavrusunu hizmetçi
kadına emanet etti. Onun eline gözyaşlarıyla
bıraktı evladını. Cengiz Han uzun boylu bir de-
venin iki yanından ip sarkıttırmıştı. Bu ipin iki
ucuna Togulan ve Erdene asılmıştı. Togulan ve
Erdene devenin sopa zoruyla ayağa kaldırılması
üzerine can çekişerek öldüler. Biraz önce can çe-
kişen bu insanlar devenin iki yanında hareketsiz
biçimde kaldılar. Devenin iki tarafından da
cesetler sarkıyordu. Cengiz Han ordusunu da
alıp hizmetçi kadını o uçsuz bucaksız bozkırlarda
yeni doğmuş bir bebekle bırakıp gitti. Hizmetçi
kadın bu ıssız bozkırda çocuğun karnını doyur-
malıydı. Kimseyi bulamıyordu. Çaresizdi. Çocuk



açlıktan hiç susmadan ağlıyordu. Cengiz Han

ordusuyla sefere devam ederken kendisini takip

eden bulutun ortadan kaybolduğunu gördü. Hiz-

metçi kadın ise süt isteyen yavruya çaresizce me-

melerini uzattı çünkü sütü olmadığını biliyordu

fakat tepede onu takip eden bir bulut vardı. Me-

melerinden süt geldiğine inanamayan yaşlı hiz-

metçi çocuğun ağlaması da kesilince huzura ka-

vuştu ve bu çocuğa artık o bakacaktı. Cengiz

Han ise kendisini terk eden buluttan dolayı

işlerin yolunda gitmeyeceğini bildiği için Avru-

pa’nın fethi görevini oğullarına ve torunlarına

bıraktı. Kendisi de ana vatanına dönüp orada

can verdi. Gömüldüğü yeri kimse tam olarak

bilmiyordu.

İktidar hırsının yol açtığı felaketler bu ikinci

olayla sınırlı değildi. Şimdi ilk olaya geri dönelim.

Bir trenin arkasına eklenmiş özel bir vagonla

başka ülkelerdeki aynı suçtan yargılanan mah-

kûmlarla yüzleştirilmeye götürülüyordu Kuttu-

bayev. Yanında Stalin ve mevki hayranı Tansıkbayev

vardı. Kuttubayev artık kurtulamayacağından
emindi ama son isteği ailesini son kez görmekti.
Onun tek ve son isteği buydu. Tren yaşadığı
bozkırlara doğru yaklaşırken havanın karlı ol-
maması için yaratıcıya dua ediyordu çünkü kar
yağarsa eşi ve çocukları dışarı çıkmayabilirdi.
Vagon içindeki demir parmaklıklara yapışmış
dışarıyı gözlemliyordu. Yaşadığı bozkırlara yak-
laşmışlardı. Tam o sırada trende sorguya çekilmek
üzere Tansıkbayev’in yanına çağırıldı. Onun söy-
lediklerini işitmiyordu. Aklı demir parmaklıklar
ardında kalan ailesindeydi. Tansıkbayev konuşurken
Kuttubayev evine varmaya ne kadar süre kaldığını
tahmin etmeye çalışıyordu. Sorgu bittiğinde
evinin önünden geçmelerine bir, iki dakika vardı.
Bembeyaz olan yüzü dışarıdaki kar yağışını anım-
satıyordu. Evet, kar yağıyordu. O demir parmak-
lıkların oraya geçmişti. Dikkatle dışarıyı izlerken
çocukları Ermek ve Daul’u gördü. Daha sonra
eşini koyun postuna sarılmış bir şekilde gördü.
Onun son mutlu anıydı. Son dileği kabul olmuştu.
Anlık da olsa sevdiklerini son bir defa görmüştü.

Tansıkbayev, sorgu sırasında Kuttubayev’e gü-
vendiğini söyleyerek ona kendine göre dostça
yaklaştı. Ona yardımcı olabileceğini söyledi. Ya
ona yardımcı olup cezası hafifleyecek ya da cezası
dört kat arttırılacak, belki de idam ettirilecekti.
Tansıkbayev onun sakin tavrını görünce anlaş-
tıklarını düşündü. Ondan Rus sosyalist yönetimine
karşı gelen Popov’un elebaşı olduğunu söylemesi
gerektiğini ve Popov’un ayrıca harekete geçmek
için önemli görevler üstlendiğini söylemesini
bekliyordu. Bu kadardı.

Uzun bir tren yolculuğunun ardından var-
mışlardı yüzleştirme yerine. Kuttubayev ailesini
son defa görmenin mutluluğuyla ben hazırım
dedi. Kumandandan gelecek talimatı bekledi ve
yola koyuldu. Tansıkbayev Kuttubayev’in ilerisinde
yürüyordu ve içeri girdi. Onu karşılayan Stalin
yanlılarına kendinden emin bir şekilde bu işi ba-
şardığını anlatıyordu. Gururlanmıştı. Tam o sırada
nöbetçi tutuklunun öldüğünü haber verdi. Tan-
sıkbayev kompartımandan çıktı. Kuttubayev’in
askeri kafasından yaralayarak başka bir trenin
altına kendini attığını işitti. Bu ölümün ardından
söylediği söz içler acısıydı. “Her şeyi berbat etti.”
Emeline ulaşamamıştı Tansıkbayev ve Stalin
yanlıları. ❰
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