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EMİR KALKAN’IN PALTOSU 

Bülent GÜNDOĞAN 
 
Soğuğa aldırış etmeden uzun siyah paltosuna kimi zaman üşüyen bir ifadeyle sımsıkı sarılan Emir abiyi 

ne zaman görsem, Nikolay Gogol’un 1842 de Akakiyeviç’e giydirdiği palto gelirdi aklıma. 

Gogol’un paltosundan Emir Kalkan’ın paltosuna uzanan yaklaşık iki asırlık yolcuğun bir bölümüne ve 

nedense bize hep erken gelen ölümüne şahitlik ettik. 

Gogol’u çağdaşlarından farklı kılan, güç sahiplerinin ve parlak karakterlerin yazılmaya değer bulundu-

ğu bir çağda, insanı öncelleyen karşı bir duruşla; silik, yok sayılan, doğumları ya da ölümleri kronolojik 

olarak hiçbir kıymet taşımayan “küçük insanları” öykülerine kahraman yapmasıydı. 

Zor zamanlardı! Kanunlar statü sahiplerini korumak için yapılıyor, bürokrasinin dolambaçlı yollarında 

halkın aklı karıştırılıyor ve yapılan usulsüzlükler bürokratik ilizyonlarla görünmez oluyordu. Gogol’un 

kahramanlarının kaderi, kokuşmuş düzen içinde kendi varlığından bihaber yok olmaktı. Başkaldırmak, 

kendi varlığını ispata kalkışmak bir ütopyaydı. İşte iki asır sonra Gogol’la Emir Kalkan’ı aynı çizgide 

buluşturan öykü kahramanlarının kimlikleri ve kaderleriydi. 

Peki, iki asır sonra ne değişti. Modernitenin ötelediği insanî değerler, karınlarını doyurmak için çöp 

karıştırmak zorunda olan ya da boğaz tokluğuna çalışan “küçük insanlar”, ruhu çalınan ve kentsel 

dönüşüm adı altında yağmalanan sokaklar, kaybolan kültürel miraslar.. mananın kıymetsizleştirildiği, mad-

denin ise kutsandığı bir çağ! 

Emir Kalkan’ı ölümünden sonra da konuşulur kılan, yenik sayılacağını bile bile yok sayılanın yanında 

saf tutmasıydı. 

Bizi içine alan, kimliksiz ve şuursuz kılan, fikrî sefaletin halk arasında benimsenme aşamasını çoktan 

geçip bir hayat biçimi olarak temsil edildiği bu çağda; celladını alkışlayan, erdeme, irfana, merhamete, 

isara ve infaka (ki bunlar ötekileştirilmiş ve düşkün olanın elinden tutan değerler olması bakımından 

toplumsal bir düzeltmedir) yabancı nesiller yetiştirdik.  

Kalem erbabının yalakalığı kurumsallaştırdığı böylesi zamanlarda güç sahiplerine “Sizin gibi düşünmü-

yorum.” diyebilecek kaç yazar var?  Yazar olmak kişiye bir temsil kabiliyeti katar. Etrafında; kelimele-

rindeki sihrin gücü ölçüsünde okur toplar, onların dünyasına sızar, eksik taşları tamamlar, şuur katar 

ya da var olanı çalar. İşte merhum Emir Kalkan; unutulan, oysa ruhumuza ve kadim medeniyetimize 

can katan, insan olma onur ve şuurunu ön plana çıkaran meseleler üzerine hikâyelerini kurguladı.  

Eğer aklıselimi ve yok sayılana hürmeti öncellerseniz önünüzdeki kırık aynada Emir Kalkan’ın siluetini 

göreceksiniz. 

Berceste’nin 155. sayısında, aramızdan ayrılsa da hatırasını hep içimizde taşıyacağımız Emir Kalkan 

merhumun ve 100. doğum yıldönümünde Kırgız şair Alıkul Osmonov’un izini sürdük. Kendinden sonra 

birçok şairi etkileyen Alıkul Osmonov’un şiirlerini ve genel bir bakışla kardeş Kırgız Edebiyatını günde-

me getirmek istedik. Bu sayıda emeği geçen Ömer Küçükmehmetoğlu, İbrahim Türkhan ve Halit Aşlar 

‘a teşekkürü borç bilirim. 
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“Sayın okumazlar! 
 Muhterem efendiler! 
 Yani, sizler, böyle boş bir teneke gibi mi yaşayacaksınız? ...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eserlerinde ömrünün önemli bir kısmını geçirdiği Kayseri'yi, Kayseri insanlarını ve aşkı anlatan 
Emir Kalkan, 1948'de Kayseri'de doğdu. Türk Folklor Araştırmaları, Türk Dünyası Araştırmala-
rı, Türk Edebiyatı ve Erciyes dergilerinde yazılar yazdı. 20. Yüzyıl Türk Halk Şairleri, Yurttaş 
Sokak, Afşar Ağıtları, Gül Ayinleri, Türk Düğünü, Ha Bu Diyar, Kayıp Yüzler, Bu Taraf Anadolu, 
Kanatsız Kuşlar Şehri ve Hoşçakal Şehir isimli kitapları yazdı. 
 
         Fotoğraf: Dursun Berkok 
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BANA BİR ŞEHİR VERİN 
Emir KALKAN 
 
 
 
Bana bir şehir verin 
Adı Kayseri olsun  
Sakin caddelerinde kızların tur attığı 
Bana bir şehir verin  
Adı Kayseri olsun 
Eylül güneşlerinin ilk akşamdan battığı 
Bana bir şehir verin 
Adı Kayseri olsun 
Işıklı bulvarlarda gezinen mutlu çiftler 
Yeşil bahçelerinde çocuk cıvıltıları 
Zengin çarşılarında derin sohbetler olsun 
Güzeller gül toplasın Germir’in bağlarından 
Talas tepelerinden serin rüzgârlar essin 
Mahcup gençler dolaşsın istasyon caddesinde 
Kibrit kutularına sığdırılsın yürekler 
Bütün enstitülerin zilleri erken çalsın 
Bana bir şehir verin 
Adı önemli değil 
Tuzaklara tutulmuş serçelere benzesin 
Kırılmış bir aynaya 
Üşüyen bir çocuğa... 
Bana bir şehir verin 
Biraz bana benzesin 
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Fotoğraf: Dursun Berkok 
 
 

 
ELİNDE, MASAL YAZMA TEKNİKLERİYLE DOLAŞARAK 

YAZAR OLAMAZSIN! 
 
Emir KALKAN 
 
 
Ağaç, su, taş, toprak, gökyüzü, yıldızlar… Konuşur seninle. Hiç dinledin mi onları, kulak verdin 
mi?  Ben sana onları dinlemeni öneriyorum, onlarla konuşmanı. Konuşabilirsin onlarla, birlik-
te türkü söyleyebilirsin, birlikte ağlayıp, birlikte gülebilirsin. Onlardan ayrı değilsin sen, onlar 
birer hücren senin, senin birer parçan. İstersen rüzgârı durdurabilirsin, buzu eritebilirsin, ate-
şi söndürebilirsin. Ama tanımıyorsun onları. Onlar senin kendi gurbetinde kaybettiğin kardeş-
lerin. Onları tanımalı, Onlarla bütünleşmelisin.  
 
Ömründe bir gün bile bir ağaç oldun mu hiç.  
Taş oldun mu?  
Dere olup çağladın mı?  
Irmak oldun mu; Başını vura vura kayalara çağladın mı, coştun mu?  
Göl oldun mu; vakur, yaşlı bir bilgeye benzer bir göl; onun gibi dingin oldun mu?  
Kuş olup vuruldun mu hiç?  
Toprak olup çiğnendin mi? 
 
Yaşamı ve yaşama dair her şeyi; aşkı, müziği, edebiyatı bunlar öğretir sana. Elinde masal 
yazma teknikleriyle dolaşarak yazar olamazsın. Bir kör gibi dolaşarak yazar olamazsın, 
Önce bunları tanımalısın, bunlarla bütünleşmeden insanı tanıyamaz, insanla bütünleşemez-
sin. İnsan kadar diri, insan kadar girift, insan kadar hüzün ve neşe ve insan kadar ses dolu 
bunlar. 
Onları gör, duy, dinle, dertleş, anla onları. 
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Günün doğuşunu izledin mi hiç? İzlemedinse, izle. O an dünyanın bütün zerreciklerinde bir 
şeyler olmaya başlar, tüm zerreler canlanır, kıpırdan, kıvanır, devinir, eyleme geçer, neşveler 
sesler biri birine karışır, öylesine renkli, öylesine ahenkli, öylesine uyumlu, öylesine büyüleyici 
bir hava yayılır. Henüz ışık doğayı boğmamıştır, alacakaranlıktır, buğulu bir alacakaranlık. 
Alacakaranlık gizem demektir, vahdet, birlik, huzur demektir. Günü bir başına karşılarsın. 
Yaramaz kuşların çığlıkları yaşama davet eder seni. Dünya yeniden kuruluyordur o anda.  Ser-
çeler, fareler, kertenkele, börtü böcek, taş, su, toprak, her şey bunun farkında ve şükründedir.   
 
Masal yazma teknikleri okuyarak yazar olamazsın. 
Hayata karış. 
  
Bir ağaç ol önce, kesil, yakıl… Bir bayrağa direk, bir bebeğe beşik, bir meçhule tabut ol… Bak 
neler anlatacak sana ağaç. 
 
Yaralı bir kartal ol, üçayaklı bir köpek, vurulmuş bir ceylan, yaralı bir keklik, yuvası bozulmuş 
bir serçe, eşini yitirmiş bir turna ol. 
Turnayı tanımadan, vefa nasıl zirveleşir bilemezsin.   
 
Yeşil nasıl da yanar cayır cayır… Görmeden, onunla birlikte tutuşup yanmadan aşkı anlaya-
mazsın. Terk edilmiş köylerin, yıkılmış yurtların, göç etmiş obaların ıssızlığını, sessizliğini, ke-
derini anlamadan aşıkı tanıyamazsın. 
  
Kulağı düşmüş bir atın hüznünü, kıyıya vurmuş bir balığın çaresizliğini anlamadan, evde kal-
mış bir kızı anlayamazsın.  
 
Dal olmadan testereyi, kartal olmadan ok’u, kurt olmadan kurşunu bilemezsin. 
Göl olmadan sükûneti, ocak olmadan ateşi, av olmadan avcıyı tanıyamazsın. 
   
Ateş niçin yakar, su niçin boğar, soğuk niçin üşütür? Bunları bilmeden namus nedir kavraya-
mazsın. 
 
İyi bir yazar olmak için kendin olmalısın. Sen teksin, biriciksin… Bunu bilmelisin. Kendi gözün-
le gördüğün dünyayı anlatmalısın, kendinden çıkmalısın yola. 
 
Kurdun, kuşun dilini öğrenmelisin.  Selin öfkesini, gök gürültüsünün heyecanını anlamalısın. 
Bunları anlarsan insanı da anlarsın, bir körün karanlığında yaşayabilirsin o zaman, terk edilmiş 
bir aşığın acısını bilirsin. Yalnızlığın ne denli ağır ne denli acı ne denli esrik ve büyüleyici bir 
tad olduğunu algılarsın. 
‘Yalnız ölürsünüz’ buyruğunun sırrı açılır önünde, içine dönersin. 
Ve işte o zaman zenginleşirsin.  
Kalbin, gönle dönüşür, benliğin vicdana.  
İşte o zaman sana nelere yazacağını söyler dünya.  
Ve o kadar çok şey söyler ki, şaşırır kalırsın. 
 
 Ve anlarsın ki aslolan hayatmış, hayatın kendisi. 
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Emir KALKAN 

 

“Sayın okumazlar! 
Muhterem efendiler! 
Yani, sizler, böyle boş bir teneke gibi mi yaşa-

yacaksınız? Sizin hiç gönül ikliminiz, yürek sızı-

nız, beyin yangınınız olmayacak mı? 

 

Dünyaya hep böyle at gözlüğüyle bakıp, para 

kazanmaya geldiğinizi mi sanacaksınız? Şura-

da, hemen yanı başınızdaki üniversiteye hep 

anjiyo olmak için mi gideceksiniz? 

Binbir emekle hazırlanmış konferanslara, sanat 

sergilerine “Bana ne yav!” mı diyeceksiniz? 

Müzeyi okey salonu, Tiyatro binasını şehir 

mezbahası mı zannedeceksiniz? 

 

Şiir angarya, roman sergüzeşt, resim uydurma, 

tiyatro arbede... Şâir enayi, bestekâr aptal, 

yazar ahmak mı olacak nazarınızda... 

Velhasılı, güzel sanatların tümüne birden öcü 

gözüyle bakıp “Bu nii lan!” mı diyeceksiniz? 

 

Sen! Müteahhit Haydar Efendi; hep 300 torba 

çimentoyla mı yatıp kalkacaksın? Sen, Halıcı 

Yasef Efendi; kelleleri Yahyalı diye sokuştur-

manın kaygısıyla mı kıvranacaksın yatağında? 

Siz, pastırmacı Mehmet, tüccar Adil, sarraf 

Bekir efendiler; hep böyle günde sekiz öğün 

yeyip, genirererek mi öleceksiniz? 

 

Sen, Avukat Ahmet Efendi; arkandan “hile-i 

şeriye” de üstüne yoktu diye mi anılacaksın? 

Sen! Doktor Aydın Efendi; beli bükük her kişi 

senin için 400 liralık muayeneyi mi getirecek 

gözünün önüne? 

 

Sen! Müdür bey, siz Reis beyefendi, siz Sayın 

milletvekili, insanlara hep sarkmış mide ve oy 

pusulası gözüyle mi bakacaksınız? 

 

 

 

Sizin için manevî bir âlem olmayacak mı? 

Bu; kilimlerin nakışı, notaların akışı, gönlün 

sızısı, sözün büyüsü, acının resmi, şiirin rüzgârı, 

sizi hiç mi etkilemeyecek? 

Siz bu kadar mı topraktan yaratıldınız? Sizin 

kan ile ruh ile gönül ile hiç mi bağınız yok? 

Mayanıza tırnak ucu kadar da olsa duyarlılık 

katılmadı mı? 

 

Bir gün olsun, bir şiirin dizesinde, bir şarkı 

nağmesinde, bir mızrap inlemesinde şahlan-

madan mı pörsüyüp gidecek yüreğiniz? 

Bu zavallı beyni, bu zavallı kalbi, bu zavallı gön- 

lü hiç mi eskitmeden götüreceksiniz toprak 

altına? 

Sizin yüreğiniz hiç mi esrimeyecek? 

Böyle odun gelip, odun mu gideceksiniz? 

Sizin bu dünyada bir nakşınız, bir aksiniz, bir 

iziniz, bir eseriniz, söylenmiş bir sözünüz olma-

yacak mı? Öldüğünüzün ertesi günü hiç mi fark 

edilmeyecek yokluğunuz? 

 

Hiç tutuşmayacak mı sizin yüreğiniz? Estetik, 

zerâfet, aşk, güzellik girmeyecek mi dünyanıza? 

 

Tanrı, sanatçının gözünden bakar, dilinden 

konuşur, elinden yazar sözü ve insana inen ilk 

emir “İKRA” ayeti, size hiçbir şey ifade etme-

yecek mi? 

 

Eh, siz bilirsiniz beyler, hayat sizin değil mi, 

çalıya takar yırtarsınız. Yalnız şunu bilin ki; bu 

eksikliğinizden dolayı, bu dünyada da, ahiret 

âleminde de sorulacaksınız! 

Ve “Tefekkür etmez misiniz?” buyuran Tanrı, 

bu kusurunuzu hiç affetmeyecek!” 
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RÖPORTAJ 
Dilek FİDAN 
Mayıs 2015 
 
 
 
Emir Kalkan, Kayseri’de doğdu. Kayseri Lisesini bitirdi. TDK ve TFK adına uzun bir süre alan çalışma-
ları yaptı. Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Edebiyatı başta olmak üzere 
çeşitli dergilerde yazdı.  Ötüken Yayınevi tarafından yayınlanan Kanatsız Kuşlar Şehri-Hoşça Kal 
Şehir-Gül Ayinleri- Ha Bu Diyar- Bu Taraf Anadolu-Kayıp Yüzler– Yurttaş Sokak-Türk Düğünü – Mor 
Feryatlar ve Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan 20.YY Türk Halk Şairleri isimli kitapları bulun-
maktadır. 

 

 
Emir Abi, Kayseri’de sanat faaliyetlerini nasıl 
buluyorsunuz? Yazın dünyasına bakışınız ne-
dir? 
 
Güzel cümleler dizmek iyidir belki ama sanat 
değildir. Sanatçının bir tavrı, bakışı, söyleyecek 
sözü olmalıdır. Kayseri potansiyel olarak zen-
gin bir şehir.  Sanat üreten bir şehir. Dergiler, 
kitaplar yayınlanıyor. Kültür merkezlerinde 
sanat faaliyetleri, konferanslar, şiir günleri 
tertipleniyor. Tiyatro, konservatuar da öyle. 
Resimde, müzikte öne çıkmış arkadaşlarımız 
var. Yazı dünyasında yer alan çok sayıda isim 
var. Hepsi de kitap sahibi, değerli arkadaşlar. 
Ancak onları değerlendirmek bana düşmez. 
 
İstanbul dışında olmanızın getirildiği zorluklar 
yaşıyor musunuz? 
 

Yok canım. Aslında burada bulunmaktan 
memnunum ben. Zaten pek taşra da sayılmaz 
Kayseri. Hep söyledim İstanbul sanat merkezi 
değil, sanatın pazarlandığı yerdir. Siz iyi şeyler 
üretin yeter ki alıcısı Bağdat’tan gelir. Ben 
Ötüken yayıneviyle çalıştığım için pek taşralılık 
derdi de çekmiyorum. 
 
Siz Anadolucu bir ekole sahipsiniz. Bazı 
hikâyelerinizde batıya karşıt bir duruşunuz 
var. Avrupalılığı onaylamıyorsunuz herhalde? 
 
Her şeyden önce Türk’üm ben. Memleketimi 
seviyorum, insanlarımızı seviyorum. Atalarıma, 
soyuma ters düşecek bir yaşam biçimine karşı-
yım. Köksüzlüğün insanları ve devletleri ne 
hale getirdiğini biliyorum, siz de görüyor, bili-
yorsunuz. Ben Avrupa’ya karşı değilim, birliği-
ne karşıyım. Roma’da ikinci olmaktansa Karta-
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ca’da birinci olmak iyidir diyorum. Kimliksiz, 
kültürsüz, değerleri elinden alınmış, kozmopo-
lit kalabalıklara dönüştürülmüş yığınlar olmak 
istemiyorum. Zaten şu “Vatan doğduğun yer 
değil, doyduğun yer.” sözünden ömrümce 
nefret etmişimdir. 
 
Ama insanlar Avrupa ülkelerine gitmek için 
can atıyor. Gelir iyi, yaşam şartları iyi. 
 
Bu onların batıyı, gurbeti sevdiklerinden değil, 
çaresizliklerinden. Siz de iyi şartlar sağlayın 
insanınıza. Bakın, 1071 Zaferi’ni milat alırsak 
1000 yıldır bu topraklardayız. Yedi göbek, 
yetmiş göbek atalarımız buralarda yaşamış, bu 
vatan uğruna canlarını vermiş, şehit düşmüş-
ler. Bunları söylemek güzel ama bizim ataları-
mız çok mu tembeldi de hiç birinin serveti, 
malı mülkü, yüz metrelik dairesi yok. Neden 
yok? Kim aldı ellerinden onları? Kahraman 
mazimizle övünmeyi bırakıp bana bunların 
cevabını vermeli birileri. 
 
21.yy.da yaşıyorsunuz ama hâlâ ev sahibi, ki-
racı gibi yüz kızartıcı kavramalarla karşı karşı-
yasınız. Neden hâlâ oradan oraya taşınarak 
göçebe bir hayat yaşıyor insanlar? Neden evle-
ri yok? Neden Toki moki gibi göz boyayıcı ku-
rumlarla insanları oyalıyor, kuyruklarda birbi-
rini tepeletiyorsunuz? 
 
Bakın dış borç faizinin dörtte biri ile bir milyon 
konut yapılır. Neden yapmıyorsunuz? Neden 
kurdun ini, kuşun yuvası varken insanın evi 
yok? Büyük Türkiye, güçlü Türkiye nutukları 
atmak kolay, ama büyük Türkiye’de 9 milyon 
emekli 500 Doların altında maaş alıyor, buna 
ne diyeceksiniz? Bu mu vatandaşınıza layık 
gördüğünüz yaşama biçimi? 
 
Türkiye’de kitap okunmamasından şikâyet 
edilir, nedendir, eğitim sisteminin bir ilgisi var  
mıdır sizce? 
 
Binlerce çeşit kitap yayınlanıyor. Okuma oranı 
düşük ama yine de satılıyor işte. Yayınevleri 
nasıl ayakta duruyor yoksa. Eğitim sistemine 
Nabi Avcı’nın da aklı basmıyor. Hala çocuklara 
Nuhnebiden kalma eserler okutuluyor, bilgiler 
depolanıyor. Konuştuğum her öğretmen sis-
temin lakaytlığından şikâyetçi. Zaten ülkemiz-
de bir insanı cahil bırakmak istiyorsanız lise, 

üniversite okutun. Üstat buyuruyor ki kafasıy-
la, skolâstik anlayışla adam yetiştiremeziniz. 
Kuşdili gibi dil öğreterek adam yetiştiremezsi-
niz. Batının başkentlerini, ünlülerini ezberlete-
rek adam yetiştiremezsiniz. . Yeni bir şey yok. 
Nakilcilik üniversitelerde de devam ediyor, 
mesele belleği doldurmak değil, kafayı geliş-
tirmek olmalıdır. Bizim çocuklar servantesi 
amcaları gibi bilir ama Cemil Meriç´i bilmezler,  
Aragon’u ezberler hepsi ama batılı bir akade-
misyen bile Fuzulî’yi; Bakî’yi bilmez, bilmeye 
de gerek duymaz. 
 
Tam da hararetli bir zamandayız, siyasete 
nasıl bakıyorsunuz? 
 
Siyasetle ilgilenmiyorum. Ne siyasetten ne de 
siyasetçiden umudum yok çünkü. Türkiye’de 
doğru dürüst siyasetçi de çok az. Şimdi herkes 
vekil olma telaşında. Yüzlercesi aday adayı. 
Bunların yarısı eminim Kayseri’ye ait bir kitap 
okumamıştır, yarısı sanatla, tarihle, sosyoloji 
ile ilgili iki lâf edemez, çoğu dış politikamızın 
mihenkleri nedir bilmez, yüzde doksanı elekt-
rik üretimi, lastik üretimi, buğday üretiminden 
habersizdir. Ama zaten parmak kaldır indir 
vekilliği için bunları bilmek de gerekmiyor. Bir 
tavır sahibi olmak da gerekmiyor. Biz bu şehir-
de girip çıkmadığı parti kalmamış ama netice-
de meclise kendini atmış adamlar da biliriz. 
 
 Muhalif tavrınızla bilinirsiniz. Neden öyle? 
 
Ben, aydın muhalif olmalıdır diyorum. Düşman 
değil, karşıt değil, yanlışların karşısında duran 
adam olmalıdır diyorum. Ülkesini seven, insa-
nını seven, onların dinamiklerini öne çıkartan 
olmalıdır diyorum. Kafa sallayan, el çırpan, ne 
güzel yaptınız diyen adamlardan aydın olmaz. 
Güçlüye övgüler dizmek arabesk kişilerin işidir 
ve altında mutlaka çıkar ilişkileri yatar. 
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GENÇLİĞİM EYVAH! 
Emir KALKAN 
 
 
“Hafız-ı beşer, nisyân ile malûldür.” demişler. 
 
Geçmiş günler çok şeyler alıp götürse, 
derin yaralar bıraksa da çabuk unutuluyor. 
12 Eylül huzur getirdi ortalığa, barış getir-
di. Ama 12 Eylül’den önce kana boyandı 
sokaklar. Beş bin ceylan, beş bin genç 
mezara düştü. Kim kırdı bu dalları? Kim 
kıydı bu canlara? Hepsi benim gibi babala-
rının sarı saçlı, kara saçlı umutlarıydılar. 
Uğurlarına öküzler, tarlalar satıldı okusun-
lar diye. Dualar edildi, adaklar adandı. 
Ölenlerin yarısı akranım. Yarısı benim ya-
şımda. Bir hain el, gençliği birbirine kırdır-
dı. Ölenler arkalarında beli bükük babalar, 
analar, gelinler, körpe yetimler bıraktılar. 
Geride kalanlar ne yapıyorlar şimdi; ne 
yiyip-içiyorlar, ne ediyorlar? Önce sağ 
diye, sol diye yaftalayıp, sonra kurşunlatan 
o hain el, arkada koca bir acı yığını, yangın 
yığını bıraktı… 
Yerdeki karıncayı görüyoruz da, bu acı 
yığınını gördüğümüz yok! 
Ya hapislere düşmüş, aldatılmış “Gençli-
ğim eyvah” türküsü çağıran on binler? 
 
DAKTİLONUN TUŞLARI VE BİFTEK 
Arkadaşlar Demokles’in kılıcı gibi duruyor-
lar başımda: 
-Yaz! 
İyi-güzel ama yazmak neyin çaresi? Yaz-
mak neyi çözecek? Yıllardır küflenmiş kül-
liyatların arasından istatistikler, doküman-
lar çıkartırız. Yazarız-yayınlarız. Neyi hal-
letti? Binlerce usta gelip-geçti bu söz sah-
nesinden. Neye yaradı? Halâ sözün yanın-
da “sükût”un altın olduğunu savunan ka-
falar hâkim değil mi dünyaya? 
 
Çıplak bir kalça; kütüphaneler dolusu kül-
liyattan daha çok adam takıp götürüyorsa 
peşine, yazmak niçin? En önemli ilim  

 
 
adamı; kekeme bir türkücü kadar bilinip 
rağbet görmüyorsa, en önemli yazar bir 
arabeskçinin imkânlarına sahip değilse, 
topal bir futbolcunun bile milyonlara imza 
attığı günümüzde, sanat adamı açlığa 
mahkûm edilmişse, insanlar lüzumsuz bir 
eşya gibi hor, insanlar aç, işsiz, evsizse ve 
en kutsal bildiğimiz şeyler kaldırımlarda 
pazarlanır olmuşsa, yazmak neyin çaresi? 
Ölçüler değişmiştir, kavramlar değişmiştir 
artık. 
Çağın geçer akçesi: Para! 
Bel ölçüsü: Para! 
Boy ölçüsü: Para! 
En büyük şair: Para! 
En büyük yazar: Para! 
İlim para, bilim para! 
İnsan eşittir: Para! 
Gram, kilo, kırat, ayar, litre, metre lira… 
Gerisi? 
Lâf-ı güzaf! 
Köşe başlarında, kaldırımlarda kendini 
yarım kilo et parasına satan binlerce kadın 
yaşıyor bu topraklarda ve ringlerde döğü-
şen, kürsülerde bizim için konuşan, bizim 
için yiyip-içen, bizim için düşünen ve gülle-
re bülbüllere nağmeler döktüren bir yığın 
da yazar (!) 
Bunları göre göre yazmak, ha! 
Peki, gene de yazalım: 
“AĞAÇLAR KALEM OLSA YAZILMAZ BENİM 
DERDİM” 
 
 
* NOT: Bu yazı Merhum Emir Kalkan’ın 30 
küsur yıl önce Ocak/1984 tarihli Sel Dergi-
sinin 2. Sayısında Erkan KÂMİL müstear 
ismiyle yayınlanmıştır. Mahmut Fidanil] 
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EMİR KALKAN’IN ARDINDAN... 

Prof. Dr. Atabey KILIÇ 

 

Zannediyorum ilk kez 2003 yılı ortalarında 

karşılaştık, tanıştık 30 Temmuz 2015 Perşembe 

günü Hakk’a yürüyen Emir Kalkan ile. Film 

artistlerini andırır bir kıyafet, kısmen kırçıl saç 

ve bıyık; hafif öne doğru yürüyen, ürkek, çe-

kingen bir Anadolu delikanlısı havasında idi. 

Tuhaf bir câzibesi vardı, konuşmaya ar eden 

bir hâl içerisindeydi. 2002 yılında yayımlanan 

ve ciddi bir etki de oluşturan “Kanatsız Kuşlar 

Şehri” müellifinin karşınızdaki bu halim selim 

adam olduğuna biraz zor inanırdınız. Fakat 

biraz dikkat ettiğinizde, bu, konuşmaktan çok 

susmayı tercih eden adamın bakışlarından, 

aslında şehrin hâfızası denebilecek kadar mu-

azzam bir hâtırâta, insanı hayran bırakacak bir 

birikime sâhip olduğunu hisseder, hatta görür-

dünüz. 

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin 

“çardak” nâm meşhur bahçesindeki ikinci kar-

şılaşmamızda yanında “Filozof” diye andığı ve 

belli ki çok değer verdiği bir dostu ile Âşık 

Meydânî de vardı. Yalnız gelmekten bir hayli 

çekindiği belliydi. İki saate yakın sohbetimizde 

konuşmaktan çok dinledi, bizleri takip etti, 

süzdü. Bir sonraki buluşmamız yaklaşık altı ay 

sonra oldu. Erciyes Üniversitesi öğrencilerin-

den bir kısmı ile –bizim bir hayli zorlamamızla 

kabul etmek zorunda kaldığı- çok hoş bir soh-

bet programı gerçekleştirdik Enstitüler Binası 

konferans salonunda. Okutman arkadaşlarımız 

Şamil Yeşilurt, Erol Aksoy ve Zehra Gümüş’ün 

katkılarıyla gerçekleştirilen bu programda, 

öğrencilere “Kanatsız Kuşlar Şehri” isimli güzel 

kitabını nasıl yazdığını, hikâyelerin aslında 

bizzat yaşadığı hâtıralardan veya sevdiği insan-

ların başından geçenlerden oluştuğunu üstüne 

basa basa anlattı. Ne kadar zorlandığını hatırlı-

yorum, “Atabey Hocam, yâhu! Siziñ hatırıñız 

olmasa ah! Ben gonuşamam vallâ ammâ, nîdi-

yim?” deyişini unutamam. Tipik bir taşra insanı 

idi aslında bu tavırları sergileyen; kendini ön 

plâna çıkarmayan, çıkaramayan veya çıkarmak 

istemeyen, asil ve fakat bir o kadar da mü-

tevâzı... O günün hâtırası bâbında çektirdiğimiz 

hiç bir fotoğrafta kendinden emin bir duruş, 



  

berceste                                  12 

 

objektife bakış göremezsiniz. Sanki boşluğa, 

bizim göremediğimiz tuhaf bir âleme bakan 

mahçup bir insan, utangaç, sıkılgan... 

15 yıla yaklaşan bir dostlukta akılda kalan o 

kadar çok hâtıra var ki... Kayseri’nin en hatırlı 

kalem sâhiplerinden ve dahi eşrâfından oldu-

ğunu herkesin kabul edeceği nâdir şahsiyet-

lerden olan “Dağı Dağa Kavuşturan”, “Yılanlı 

Dağ”, “Üç Neslin Hikâyesi”, “Sarı Gölün Atları” 

gibi edebiyatımızın bence çok önemli eserleri-

nin müellifi Süleyman Sağlam ile Emir Kal-

kan’ın çok iyi dost olduklarını öğrendiğimde 

hem çok sevinmiş hem de şaşırmıştım. İkisi de 

sosyal demokrat meşrepli olan bu bir birinden 

güzel insanla ortak pek çok sohbetimiz oldu. 

Bunlardan en kıymetli olanı sanırım Süleyman 

Bey’in Talas’ın yeni bulunan sarnıcın üstlerinde 

bir yerde bulunan bağındaki soğuk ve karlı bir 

kış günü yaşadığımız güzel gündü. O akşam 

Süleyman Bey, Kayseri kanallarından birinde 

“Sohbet Zamanı” ismiyle her Cumartesi günü 

canlı yayınlanan televizyon programında soh-

bet misafirim olacaktı. Soğuk bir gün, soğuk 

mu soğuk, hatta kuzeye bakan pencere camla-

rı etek kısımlarından bir parmak kalınlığında 

buz tutmuş bir bağ evine, diz boyu karları yara 

yara yürüyerek çıkmıştık. Normal zamanda bile 

arabaların zar zor çıktığı bir yokuşun ağzındaki 

şehre hâkim bir manzaraya sâhip bu bağ evin-

de neredeyse on saat süren bir “herfe-

ne/ferfene” keyfinde neler neler konuşulmadı 

ki... Hepi topu 6-7 kişilik toplulukta sadece 

Süleyman Sağlam ile Emir Kalkan konuştu idi 

âdetâ. “Emir sen falancanın filanını biliñ ñi?” 

diye başlayan bir cümleye Emir Bey’in “Âbi, o 

şiy değil mi?” diye başlayan ve insanın ağzını 

gerçekten bir karış açık bıraktıran akıl almaz, 

son derece teferruatlı, aylı, günlü, renkli, canlı 

tasvirlerle dolu akıcı cümleleri; insanı hayran 

bırakan bir ikili sohbet... Kayseri’nin 

1940lardan başlayıp günümüze kadar gelen 

yaklaşık 50 yıllık tarihini, Süleyman Sağlam ve 

Emir Kalkan kadar iyi bilen kaç kişi bulunur 

acaba? Şehrin hatırlı ve elinde her türlü devlet 

imkânı bulunan birkaç kişisine her zaman söy-

lediğim şeydir “Emir Kalkan ile Süleyman Sağ-

lam Beyleri ayrı ayrı veya beraber oturtup 

sohbet ettirin ve lütfen bunları her türlü tek-

nolojik imkânın artık rahatlıkla ve son derece 

ucuz bulunduğu şu günlerde kaydedin, sesiyle, 

görüntüsüyle.” Mahallî televizyon kanalların-

daki abuk sabuk programlar yerine böylesine 

değerli insanların sohbetleri yayımlansa en 

azından toplum bir şeyler öğrenmiş olur dü-

şüncesindeyim. Maalesef, bu dileğim ne olum-

lu cevap buldu ne de en azından kaydedilmesi 

yönünde bir gayret gösterildi. İşte göçtü Emir 

Kalkan! Allah Süleyman Bey’e de hayırlı ömür-

ler versin. Kim anlatır hikâyeleri, olanı, biteni, 

şehrin sokağını, dükkânını, insanını? 

Emir Kalkan’ı Emir Kalkan yapan eser tabiî ki 

“Kanatsız Kuşlar Şehri”dir. Çoğu hikâyesini 

gözlerim dolarak okuduğum “Altıncı Şehir” 

fevkindeki bu büyüleyici kitabı tanıtmak için 

2003 yılında bir tanıtma veya değerlendirme 

yazısı yazmış ve Kayseri ve İstanbul’da bulunan 

edebiyat dergilerinden bir ikisine göndermiş-

tim. Yazı yayımlanır yayımlanmaz okuduğunu 

öğrendiğim Emir Kalkan’ın, beni de çok şaşır-

tan bir tuhaf tepkisi olmuştu ilk karşılaştığı-

mızda, yanımızda da şimdi kim olduklarını 

hatırlayamadığım kişiler varken. “Bu şehriñ ve 

üniversiteniñ hâlini varın ordan anlayıñ ki Ata-

bey hocam lutfetmiş, değerli görüp yazmış bir 

eski edebiyatçı olarak şehrine de sâhip çıktı-

ğından bir de; ammâ sahanın hocaları var, bizi 

gormüyorlar, yoh sayıyorlar.” benzeri cümleler 

sarfetti ardı ardına. Maksat belki beni veya 

yazdığımı beğenmemek değildi, fakat işin bi-

limsel mânâda uzmanı olan kişilerin kendisini 

görmezden gelmesine gerçekten çok içerle-

mişti belli ki. Hoş, bu serzeniş, Kayserimizin 

hemen bütün sanatkâr, yazar, şâir câmiası 

mensubunda duyacağımız bir tür yerleşik ve 

tanıdık tavırdır, ama ben Emir Kalkan kadar 

buna yürekten üzülmüş bir sanatkâr görmedim 

şehrimizde. Hey koca adam, Emir Kalkan! Ne 

tâlih ki, yaşarken ne kendi şehrinde ne de  
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Türkiye’de hak ettiği alâkayı görebildi. Son 

görüşmemiz 11 Temmuz 2015 Cumartesi gü-

nünde şehrin önde gelen kültür insanlarının bir 

araya getirildiği bir iftar programında idi ve 

yan yana oturup uzun uzun sohbet etme fırsatı 

bulmuş idik. Mevzûlardan biri de bu idi, “Ata-

bey Hocam! Angara’da bir üniversitede benim-

le alâkalı bir tez yapdırmış bir hoca. Haber 

virdiler, isdettim, gelecek. Size de viriyim tez 

gelince.” diye gözleri ışıl ışıl, heyecanlı bir 

hâlde anlattı. Son konuşmamız bu oldu işte. Bu 

aralar ne okuduğumu sordu, Hacılar ile ilgili 

Büyükşehir Belediyesi’nin yayımları arasında 

çıkan kitaptan bahsettim, “Beğendiñ ñi?” so-

rusuna “Fazlaca akademik buldum, keşke bi-

razcık da olsa Hacılar ağzından ifadeler, ibâre-

ler, cümleler de bulunsaydı. Örnek olurdu 

gelecek nesle.” dediğimde “Hahlısıñ, o olmaz-

sa dadı duzu olmaz, çoh hahlısıñ hocam.” de-

mişti. Bu son konuşmamız, onun tedavi gördü-

ğü hastahaneden bizlerle bir arada olmak için 

aldığı özel izinle gerçekleşmiş meğer. Birkaç 

saate çok şey sığdırdı. Yine aynı utangaç, mah-

cup, kendini ifnâ noktasındaki tavırlarla iftar 

için sunulan çorbayı içti, iskender dönerini 

zarla zorla yedi, ayranını, salatasını elleri titre-

yerek, büyük kısmını dökerek ve kendi kendine 

de söylenmek suretiyle yedi. Hayatımda, ba-

bam Mithat Kılıç’ta, amcam İlhan Kılıç’ta, de-

dem Şuayip Büyükelbaşı’da ve son dönem 

kaybettiğim en kıymetli insanlardan Gömeçli 

Hacı Ömer Çilsaldı Amcam’da gördüğüm o 

meş’um duruşu ne yazık ki Emir Kalkan’ın o  

 

 

 

 

 

 

 

akşamki hâllerinde de fazla fazla görmüştüm. 

Ölüm insanın üstüne siner mi, kelimelerine, 

aldığı nefese ve tabiî ki hepsinden çok gözleri-

nin içine, taa derinlere, uzaklara bakan nazar-

larına? Öyle işte! Ancak görebildiğiniz, hisse-

debildiğiniz, ama aslâ anlatamayacağınız esrar-

lı bir hâl bu. Her ne kadar soranlara “İyiyim 

iyiyim.” diye kendinin de hiç inanmadığını 

gösterir hızlı ama güvensiz bir ses tonuyla ce-

vap verse de, Emir Bey’in o günkü her hareketi 

artık sona geldiğini gösteriyordu maalesef, son 

demlerini yaşayan görmüş, geçirmiş, anlamış, 

bilmiş bir hikmetli Anadolu insanı... İyice çuku-

runa kaçmış gözlerindeki fer sönmeye yüz 

tutmuştu, cansız bakıyordu. Son görüşmemizin 

iki önemli noktası daha vardı bizim veya benim 

için artık. Geçen sene, yani 2014 yılında Yoğun 

Burç Kültür Evi’nin önünde, sigara mevzûun-

dan mütevellid, aramızda cereyân eden sevim-

siz hâdise ile ilgili söyledikleri, aramızdaki bü-

tün kırıklığı giderecek türdendi. Babam rah-

metlinin 45 yıl boyunca hiç ara vermeden gün-

lük neredeyse iki paket sigara içtiğini, âilece bu 

durumdan rahatsız olduğumuz için ve tabiî ki 

onu kaybetme korkusundan dolayı hepimizin 

yalvarıp yakardığını, bir fayda vermeyen bu 

yakarışların neticesininse 2007 Şubat’ında onu 

çok üzücü bir şekilde kaybetmek olduğunu, 

babamın vefâtının ve sigara macerasının en 

küçüğümüzden en büyüğümüze kadar herke-

sin içinde bir büyük yara olarak kaldığını, özel-

likle de rahmetlinin hayatının son beş yılının 

büyük sıkıntılarla geçtiğini vs. vs. hüzünlü bir  
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şekilde anlatınca, Emir Bey, “Yaa, Atabey Ho-

cam! Sigaraya garşı tepkiñiz ondan mıydı? 

Şimdi anladım. Kusuruma bahmayın sizi de 

gırdım ben ya. Arhadaşlardan baña çoh da-

hılan oluyor ‘Bırah şunu filan diyi.’ Siziñ yüre-

ğiñiz yanmış, Baña da ondan dimişsiñiz.” gibi 

bir şeyleri hızlı hızlı söyleyiverdi. Demek arada 

ciddi bir yanlış anlaşılma olmuşmuş! Hemen 

ardından da bana âdetâ bir vasiyet gibi “Siz 

babañıza çoh duşgünsüñüz, çoh anlatıyor-

suñuz onu, hâtıralarını. Ne olur yazıñ, unutul-

masın bunlar. Sadece o değil, Kayseriyle de 

ilgili çoh guzel hâtıralarıñız var, onları da yazıñ 

noolur?” diye ısrarda bulundu idi. Kim bilebi-

lirdi ki ilk kendisi ile ilgili hâtıralardan başlaya-

cağımı... 

O kadar çok hâtıramız var ki, anlatmayla bitir-

mek mümkün olmaz. 2012 yılı başlarında idik. 

Yoğun Burç’ta Saltuk-nâme okumalarının bil-

mem kaçıncısını gerçekleştiriyoruz her Cumar-

tesi 13.00 gibi. Programların birinin çıkışında, 

burcun dışında beni çevirdi ve daha önce hiç 

görmediğim bir heyecan ile “Hocam bu şeeriñ 

ustüne ölü topraa serpilmiş. Bir program ya-

pah seniñnen gel.” diye çok sevimli ve samimî 

bir üslupla konuşmaya başladı. Onun o heye-

canı karşısında hayır dememin imkânı yok. 

“Olur azizim, nasıl bir şey düşünüyorsun, soh-

bet mi, tartışma mı, birini mi getirip konuştu-

racağız yoksa?” diye sormuş bulundum. “On-

beşde bir, biriniñ hakkında gonuşah, onu da  

 

 

 

 

 

 

 

 

getirek gonuşsuñ.” deyiverdi. Emir Bey gibi 

genellikle içine kapanık ve geri plânda olan bir 

insandaki bu cesâret ve atılganlığı görünce 

takılmadan edemedim ve “Önce seninle başla-

yalım o zaman.” dediğimde, “Gadalarıñ alıym, 

baña dohunma.” diye ışıl ışıl parlayan gözle-

rinde çocuksu bir tebessüm ile kolumdan sa-

rıldı, “Sensiz olmaz ama, söz verirsen çıkıp 

konuşacağına, bu istediğin programı yaparız 

azizim.” dedim. “Vallâ, sen baş dutmazsañ 

olmaz bu iş, ben de nasıl çıhıp gonuşuyum iyi 

de.” diye cevap verdi ve fazla zorlamadan da-

ha sonraki programlarda çıkma sözü vermişti. 

Biz ortaklaşa bir kararla “Şehir ve Kültür” ismi-

ni verdiğimiz bu programın ilkinde, sadece 

Kayserimizin değil, ülkemizin de bence en güç-

lü romancılarından olan Süleyman Sağlam 

Beyefendiyi davet ettik. 14 Mart 2012de ger-

çekleştirdiğimiz bu program için Süleyman 

Sağlam Bey’i arayıp davet ettiğimde çok mem-

nun olmuştu. Kayserimizin yerli ağzına has o 

tatlı ve biraz da şekerli konuşması ile “Ne diyi-

ceem ben Atabay orda?” sorusundan anlaşı-

lan, o da biraz heyecanlanmıştı. Emir Kalkan 

Bey ile ortaklaşa sunum yapacağımızı, sohbet 

eyleyeceğimizi, kendisinin dilediği gibi konuşa-

bileceğini söyleyince “İy o zaman, Emir de 

varmış, seni gıramam zâten.” diyerek daveti-

mizi kabul etmişti bu yılların koca yüreği. Bahsi 

geçen tarihte biz bu programı gerçekleştirdik 

hakikaten. İlgili fotoğrafa bakılacak olursa Emir 

Kalkan Bey’in yine utangaç, mahcup, kafası 
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önde, gözleri derinde, son derece edepli bir 

duruş ile arz-ı endâm ettiği hemen görülecek-

tir. Süleyman Bey’e söz vermeden önce birkaç 

cümleden oluşan kısa tanıtım faslına Emir 

Bey’in de hiç değilse birkaç cümle ile katılma-

sını bekledik ama, mümkün değil! Yine aynı 

boynu bükük, eller önden bir birine kenetlen-

miş, kendine güvensiz duruş... 

Emir Kalkan, bizlere öncellikle Kanatsız Kuşlar 

Şehri’ni, Gül Ayinleri’ni, Hoşça Kal Şehir’i, Bu 

Taraf Anadolu’yu, Ha Bu Diyar’ı, Kayıp Yüzler’i 

bırakıp gitti gibi görünebilir. Fakat zannımca 

asıl, Kayserimizin son 50 yılına âit muazzam bir 

bilgi birikimini, daha söyleyeceği, yazacağı 

yüzlerce hikâyeyi de beraberinde götürdü. 

Rahmetli hocam Prof. Dr. Tunca Kortantamer 

için de aynı şeyi düşünmüş, hayâl etmişimdir, 

Emir Bey için de aynısını söyleyeceğim. Ah, 

keşke mümkün olsa da böyle dolu, değerli 

insanların hâfızaları bir şekilde alınabilse, bir 

yere olduğu gibi kaydedilebilse, bedenleriyle 

beraber toprağa karışmasa. Kim bilir? Belki 

birkaç yıl veya birkaç on yıl sonra bu hazineleri 

kurtarabilecek, kullanabilecek teknolojiler de 

çıkacaktır ortaya. Hayâl bu ya... 

Emir Kalkan ile ilgili daha söylenecek yüzlerce 

husus, hâtıra var. Fakat sözü daha fazla uzat-

madan, çoğumuzun hemfikir olduğu ve hayıf-

lanarak sık sık dile getirdiği bazı ayıplarımızı da 

dile getirmeliyiz. Nasıl bir eğitim sistemimiz 

var, nasıl insanlar yetiştiriyoruz ki, geçmişini, 

kendini, hâlini ve esâsen geleceğini hikâye 

eden böylesine kıymetli insanları tanımayan 

gençlik, hadi ondan da vazgeçtik, orta kuşak 

veya ileri yaş nesil ile muhâtabız? Hiç bir kıy-

meti olmayan, sanatçı adıyla anılan tuhaf 

mahlûkâtı, sporcu adı altında ismi geçen fut-

bolcu tâifesinin yedi sülâlesini, oynadığı her 

maçı, attığı her golü ezberden bilecek kadar 

mâlâyânî şeylerle uğraşan bu insanların Emir 

Kalkan gibi büyük kalemlerden bîhaber oluşu-

na mı yanmalı; yoksa bu koca yürek nerede, 

nasıl yaşar, ihtiyaçları var mıdır, aldığı emekli 

aylığı insanca yaşamasını sağlamaya yetiyor 

mudur sorularını bile sormaktan uzak olduğu-

nu zannettiğimiz idârecilerin, siyâsîlerin, mem-

leketimizi, şehrimizi daha da zenginleştirmek 

için ellerinden geleni yapan her türlü bürokra-

tın duyarsızlığına, körlüğüne, sağırlığına mı? 

Kendisi, bir yazısında ne de teferruatlı anlatmış 

bu hususları: 

“Sayın okumazlar! 
Muhterem efendiler! 
Yani, sizler, böyle boş bir teneke gibi mi yaşa-
yacaksınız? Sizin hiç gönül ikliminiz, yürek sızı-
nız, beyin yangınınız olmayacak mı? 
Dünyaya hep böyle at gözlüğüyle bakıp, para 
kazanmaya geldiğinizi mi sanacaksınız?  
… 
Eh, siz bilirsiniz beyler, hayat sizin değil mi, 
çalıya takar yırtarsınız. Yalnız şunu bilin ki; bu 
eksikliğinizden dolayı, bu dünyada da, ahiret 
âleminde de sorulacaksınız!                  
Ve “Tefekkür etmez misiniz?” buyuran Tanrı, 
bu kusurunuzu hiç affetmeyecek!”” 
Huzur içerisinde uyu güzel insan, beyaz saçlı 

mağmum adam, gözü dâimâ yerde olan asil 

kalem, Avşar ellerinin mağrur yiğidi, “Kanatsız 

Kuşlar Terbiyecisi”! 
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Fotoğraf: Dursun Berkok 

 

 

EYVALLAH  

“İtirazım yok. Ne yapalım? Böyle zuhur etti.” (1) 

Dursun BERKOK 

Emir Kalkan, “Öyledir belki de.” dedim. “Ama 
aldırmıyorum. Felsefeden, diyalektikten bık-
tım, çok talim ettik üzerinde, sonu boş. Ben 
geldiğimiz yere bakıyorum. Bundan böyle ne 
kaderi, ne de hayatı zorlamak istemiyorum. 
Yenilgiyi benimsedim ben, hoşuma bile gidiyor 
böylesi!”, “Hiç bir amacım yok.”, “Hiç bir yarı-
şın içinde, hiç bir şeyin peşinde değilim. Tem-
belim ben. Sigarayı seviyorum, çayı bir de soh-
betleri; gerisi umurumda değil. ‘Ne gelirse 
haktandır.’ demişler ya, işte öyle, takmıyorum 
kafama. Ne gelirse eyvallah.” diyordu, “Tekke 
Kafası” hikâyesinde… O hikâyenin öznesi ken-
disiydi. Alıntıların hikâyeyi renklendirmek için 
kurgulanmış diyaloglar olmadığını biliyorum. 
PÜM (Politika Üretim Merkezi) genel merkezi 
Rahmetli Muzaffer Tok’un 5-6 metrekarelik 
sahaf dükkânında çokça yaşanan sohbet diya-
loglarındandı.  

PÜM, Kenan Evren’in, bir diktatörün, bütün 
fantezilerini üzerimizde denediği bir kuşağın 
serzenişlerini, yenilmişliklerinin utangaç itiraf-
larının yapıldığı yerdi orası. 8-10 kişilik dar 
kadrosu beyin jimnastikleri yapar, dünya dü-
şünürlerinin, felsefecilerinin konsantre olmuş 
fikirlerinden, bize yol gösterecek ışığı almaya 

çalışırdık. Cemil Meriç’in “Mustağrip aydın” 
dediği tiplerin daralıp bunaldıklarında birbirle-
rinden fikren nemalandıkları yer olmuştu 
PÜM! Bir çeşit rehabilitasyon mekanıydı.  

Diktatörlüğün, beyninde fikri olanları ezdiği, 
üzerinden silindir gibi geçtiği zamanlardaydık. 
Düşünebilen adamlar. Düşüncelerini kendisine 
saklar olmuşlardı! Eşi görülmemiş bir otokon-
rol, otosansür disiplini kendiliğinden oluşmuş-
tu. Herkes, kendisinin köşeli sivri gördüğü ya-
nını kendisi törpülüyordu. Emir Kalkan’ın, Af-
şar Ağıtları (1987-1990), Kayseri Şairleri (1986-
1992), 20.Yüzyıl Türk Halk Şairleri Antolojisi 
(1991) araştırma ve derleme kitapları bu dö-
nemde yayınlanmıştır. Hikâyeleri: “Kanatsız 
Kuşlar Şehri” (2002),  “Gül Ayinleri” (2003), 
“Hoşçakal Şehir” (2005),  “Ha Bu Diyar” (2007), 
“Bu Taraf Anadolu” (2008), “Türk Düğünü” 
(2010), “Kayıp Yüzler (2010) 2000’li yıllarda 
yazılmış ve yayınlanmışlardı. Bütün hikâyeleri-
nin kahramanları; yoksul köylüler, şehrin kenar 
mahallelerinin, fakir, çaresiz ve hallerinden 
kurtulmak düşleriyle yaşayan insanlar, Ermeni-
ler, Çingeneler ve ille de meczuplardı. Emir 
Kalkan, hikâyesini yazdığı her kahramanının 
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parıldayan bir ışığını, insanî bir değerini yaka-
lama kabiliyetine sahipti.  

Müthiş bir gözlem gücü vardı. Yaşananları 
hafızasına depolama yeri geldiğinde kullanma 
yeteneğine sahipti. Hikâyelerinde, kahraman-
larının duygularını yansıtmayı usta kalemiyle 
okuyucusunu hikâyesinin içine çekerek beceri-
yordu. Yarım kalan bir röportajda ona, “Araş-
tırma ve derleme çalışmalarında edindiğin 
bilgilerin, şiirlerin, halk hikâyelerinin, hikâyele-
rindeki başarıda etkisi nedir?”, diye sormuş-
tum. Cevabı iki kelimeydi ama tamdı, “Çok 
büyük.” demişti. 

Osmanlı’ya karşı soğuktu, hatta Osmanlı’yı 
sevmezdi. Osmanlı’nın Anadolu Türk’ünü ih-
mal ettiğini, savaşta ve zor işlerde kullandığını, 
ezdiğini, imparatorluğun nimetlerini ana unsu-
run dışındakilere akıttığına inanırdı. Köylerde 
yaşayan insanlarımızın yoksulluklarının Os-
manlı’dan miras kaldığını söylerdi. Osmanlı’nın 
kaybettiği her savaş Anadolu’yu daha da yok-
sullaştırıyor, kıtlıkla tanıştırıyordu. O kıtlık 
travmasının etkilerinin halen sürdüğünü 
hikâyelerinde görmek mümkündü. Osmanlı 
karşıtlığı ihtimal ki o travmanın çocukluğunda 
bıraktığı izlerdir. Hikâyelerindeki insanlar ger-
çek insanlardı, hikâyelerinde kullandığı dil o 
insanların kullandığı gerçek dildi. Hikâyesini 
yazdığı milletin ruh derinliklerine zaman mev-
humu tanımadan iniyordu. Hep hakikatin pe-
şine düştü, okurunu hakikatlerle yüz yüze ge-
tirdi. Devletin haklının yanında olması gerekir-
ken güçlünün yanında yer almasını bir türlü 
hazmedemiyordu. Oysa devlet haklının ve 
güçsüzün yanında, arkasında durmalıydı. Ahla-
ki erozyonun ve çürümenin, devlet politikala-
rıyla çaresinin bulunması, önlenmesi yerine, 
devletin vurdumduymaz tavrı onu çileden 
çıkartıyordu. Fikir namusunun, nöbetçiliğini 
gönüllü olarak üstlenmiş vakarla sürdürmüştü. 

Kendine has bir okuyucu kitlesi oluşturmuştu. 
Telefonundan arayıp, “Falan hikâyenizi oku-
dum, hikâyeniz beni ağlattı.”, diyenler olduğu-
nu biliyorum. Ya da, “Yeni kitap ne zaman 
çıkacak, bekliyorum.” diye arayanlar oluyordu. 
Hepsiyle de uzun, uzun konuşup, sorularına 
cevap veriyordu, sohbet ediyordu… 

Türk Halk Müziğine vakıftı. Abdal ağzı türküle-
ri, bozlakları çok severdi. Son zamanlarda 
rahmetli Aşık Şekip Şahadoğru, Muharrem 
Ertaş Usta ve Oğlu Neşet Ertaş’ı dinliyordu. 
Sözleri Karacaoğlan’a ait Musa Eroğlu’nun 
bestelediği “Candan İleri” hep dilindeydi, söz-
leri ortak dostumuz Bekir Balaban’a ait, Musa 
Eroğlu’nun bestelediği “Yâre Söyleme” ortak 
favori türkülerimizdi… O kadar ki, çay ve tü-
tünle zenginleştirdiğimiz sohbetlerimizde illa ki 
birkaç defa, 

“Sabahın seheri günden ileri 
Ben kimi sevmişim senden ileri 
Ziyaret olmuşsun kurban istersin 
Kurban bulamadım candan ileri” 

Türküsünü söylerdi, türküdeki aşkın yüceliği, 
hüznün ağırlığıyla duygulanırdık… 

Emir Kalkan, mensup olduğu milletin birçok 
değerlerini bünyesinde taşıyan, ferasetli bir 
Türk aydınıydı. Türk hikâyesinde, şehir hikâye-
lerine güçlü bir soluk olmuştu. Kayseri’nin 
insanları, evleri, sokakları, meydanları, çarşıla-
rı, bahçeleri, sinemaları, rengi, kokusu onun 
hikâyelerinde hayat kazanıyorlardı. Mithat Enç 
ve yazdığı “Uzun Çarşının Uluları”, nasıl ki, 
Gaziantep’in Alâmetifarikası düzeyine geldiy-
se, Emir Kalkan ve Kayseri’yi anlatan hikâyele-
riyle şehrin unutulmayacak değeri olmuştur. 
Kalkan, Kayseri’nin hayatına 1948’de dâhil 
oldu, 2015 yılında da unutulmazları arasına 
girdi.  

Yoğunburç Kültür Merkezi’nin müdavimiydi. 
Varlığıyla oraya bir şahsiyet ve seviye kazan-
dırmıştı. Herhalde Büyükşehir Belediyemiz 
Kalkan’a vefa gösterip, o merkezin adının ba-
şına, Emir Kalkan adının eklenmesini kadirbilir 
bir anlayışla sağlar. 

Emir Kalkan artık, “Kanatsız Kuşlar Şehri”nin 
sokaklarını adımlayamıyor ama şehrin ölüm-
süzleri arasına girdi. Yeri dolmayacak ve eser-
leriyle kendisini unutturmayacak. Ben unuta-
mayacağımı ve onu çok özleyeceğimi biliyo-
rum. Eyvallah kardeşim Emir, zamansızdı gidi-
şin, “Böyle zuhur etti.” 

(1) Tekke Kafası hikâyesinden. / Kayıp Yüzler  
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Bir Emir KALKAN Klasiği 
 

HEM OKUDUM HEM DE YAZDIM 
 
 
Babamı severim gardaş, babamı severim. Be-
nim babam köy adamı. Hani şu dağ başlarında 
kendi kendine yeşerip, kendi kendine sararıp 
ölüp giden ahlat ağaçları var ya, işte onlar gibi 
bir garip adam. Toroslar’ın koyağında doğmuş. 
Kızıldağ’ın oylumundan, Boz öküzden, arpa 
tarlasından başka bir şey görmemiş yirmisine 
kadar. Yirmisinde Erzurum Dağlarında askerlik. 
Sonra tekrar köy, tekrar arpa tarlası ve kışın da 
Misis’te Arnavut Osman Efendinin yanında 
tutmalık. Ne başkent bilmiş, ne kıçkent bütün 
dünyası Toroslar’ın öteki yanındaki Misis Livası 
ile bu yanındaki Berçin Obasından kurulu da-
racık üçgen. 
Okuma bilmez, yazma bilmez,  çarıklıdır, şal-
varlıdır ve bir garip adamdır ya hani, çarıksız-
dan, korkak şalvarsızdan korkar, “Hele hele 
kravatlı, kunduralı, ağzı tumturuklu lâflar eden 
birisini gördün mü hem korkacaksın hem de 
sayacaksın efendim, çünkü bunlar ya hökümet 
adamıdır ya da kaymakam.” der. 
Misis livasıyla Berçin obası arasında çarık giy-
meyen, şalvar giymeyen tek adam Kaymakam 
efendidir çünkü. Ve babamın tanıdığı en büyük 
adam da Misis Kaymakamı. Önünden kimse 
geçemez, lafının üstüne laf konmaz, dediği 
dedik çaldığı düdük bir âdemdir ki, sen de pa-
dişah. 
Yıl; 1954. Emir Kalkan efendi altı yaşında. Ve 
evladı ayalin beşinci kulu olarak babasının sarı 
saçlı umudu,  ışığı, kurtarıcısı. 
Basıp kara bağrına, kara gözlerin gözlerime 
dikip,  
En yürek dolusu dualarla; 

“ Ah gurban, der. Ah bir kaymakam olsan! “ 
Sonra dalar gözleri birden, kendi kendine sorar 
“Kaymakam nasıl olunur ki?” 
Bunu bilse bilse bir tek ondalıkçı Şahna Efendi 
bilir. Koşar Şahna Efendiye. Şahna Efendi anla-
tır; 
 “Ha.. Gurban, önce Aziziye’deki ilk mektebi 
bitirecek, sonra da Kayseri’deki şo taş konak 
var ya, oraya gidecek, orayı da bitirdi mi gayrı 
kendi bilir, vali mi olur, kaymakam mı olur, 
candarma komutanı mı olur! 
 Şimşekler çakar gözlerinde pederin. 
“Hele gelecek yıl olsun, doğru mektebe!”   
Ve gelecek yıl olur. 
Omuzumda zembil, içinde Ahmet Hilmi Efen-
dinin Elifba’sı, koltuğumun altında okul sobası 
için yarım tezek. Pederin umut dolu, dua dolu 
gözleri üzerimde Ve Emir Kalkan efendi mek-
tepli. 
Üç gün, beş gün, elli gün. Ortalık kış, buz, ayaz. 
Karları yara yara yürürüm mektebe doğru, 
ayaklarım buza keser, ellerim mosmor, dudak-
larım çatlak, büzüdüp giderim... 
Büküle kalır boynu arkamdan, umutları kırılı-
verir;    
 “Gurban, der. Gurban. Sert basacaksan, dik 
duracaksan, kaymamak olacak böyle olur!” 
Bu minval üzere geçti yıllar. 
Bir, iki ve dördüncü sınıf.  
Kaymakamlık çantada keklik! 
Ne kaldı ki şurada;  gelecek seneye bura biter, 
sonra bozöküz satılır, arpa tarlası satılır ve 
Kayseri’deki taş konak! 
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Gözleri piyango biletine bakar gibi üzerimde. 
Yüreği umut dolu. Anadan atadan kalma, onca 
en keskin zekâların ürünü iki soru saklıdır kafa-
sında, kaymakam olacak adam bunları bilir! 
“De gurban, de hele; bir kilo pamuk mu ağır-
dır, bir kilo taş mı ?” 
 “Eşittir !” 
Sevinç dolar yüreğine, güler gözlerinin içi, ço-
cuk gibi çırpınır; 
 “De gurban, de hele; seksen sarat, doksan 
dorat, yüzbin kırat nalı mıhı ne eder? ”   
Seksen sarı at, doksan doru at. Her ata dört-
nal, her nala altı çivi. Çarp, çıkar, topla, falan 
filan... 
Bunlar kolay kolay da, şu yüz bin var ya şu yüz 
bin, bu yüz bin ulaşılmaz bir rakam, bir kutsal, 
bir uhrevî sayı,bir tabu !! 
Yıl ;1957. Yüz bine koskoca bir köy satılır, yüz 
bine üç bin koyun.. 
Bir türlü razı olmaz gönlüm bu tabuyu yıkmaya. 
 Lirayı bile görmemiş adamın yüz binler üzeri-
ne hesap yapması, Ferhat’ın dağları delmesi 
gibi bir şey! 
Dayan Ferhat Efendi, işin ucunda kaymakamlık 
var! 
Kör kandilin ışığı altında dürtüne dürtüne, 
elifba’ları, yurttaşlık bilgilerini kıraat ede ede 
ilk mektebi de bitirdik, Kayseri’deki taş konağı 
da... Bitirdik ya, büyü de bozuldu, kavramlar 
değişti, ne yüz binin tabuluğu kaldı, ne de 
kaymakamlığın erişilmezliği...   
Önce her mahallede milyonerler türetildi, son-
ra da milyarderler.  
Artık yüz bine sadece bisiklet veriyorlar. 
Kaymakamlık, hükümet adamlığı, devlet me-
murluğu gibi payeler ise dar gelirli yaftasıyla 
anılır, gülmecelere konu edilir oldu. Uğruna 
boz öküzler, arpa tarlaları satılan, göçebe olu-
nan umutlar şimdi doksan bin pangonotluk 
hökümet adamı! 
Üstü bol sıfırlı liralar, marklar, dolarlar bütün 
değerlerin üstüne bağdaş kurup oturdu, devir 
değişti. Ama peder yine aynı peder. Ne em-
peryalizme yetti aklı, ne kapitalizme mapita-
lizme... 
O, yine, akşama kadar kan ter içinde el araba-
sının peşinde koşup, akşamları gecekondunun 
duvarına yaslanıp, beş yaşındaki torununu 
bağrına basıp; 
“Ah gurban, diyor. Ah bir kaymakam olsan!” 

 

 
 

 
HATIRA 
Mustafa KOÇYİĞİT 
 
 
Televizyonda haber çıkmıştı, köye kurt inmiş 

ve bir kadını alıp gidiyormuş ki kocası kürekle 

yetişmiş, kurtarmış karısını, dayımın habere 

yorumu müthişti…  

“Hangisi kurt hangisi karı adam zor ayırmıştır.. 

karıya bakale bir, entarili olan benim avrat 

dedi zaar, çaldı küreği ötekine.” 
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EMİR KALKAN ile SANATI ve ESERLERİ ÜZERİNE 

Vedat Ali TOK 
 
 

 
*Sevgili Emir Abi, Berceste dergisi okurlarına kendi-
nizi tanıtmanızı istesek neler söylersiniz? 
  
Köyde doğdum. Yedi yaşında Kayseri‟ye geldim. Okula 
Atpazarı‟nda Erciyes ilkokulunda başladım. Çok renkli, 
kozmopolit bir yerdi Atpazarı. Okulda Ermeniler, Rumlar, 
Çingeneler, Kürtler, yerliler ve bizim gibi köylüler vardı. 
Yerliler bizi dışlarlardı ama diğerleriyle ömür boyu süren 
arkadaşlıklarımız oldu. Ermeni Rupen, Kürt Cemal, Çin-
gen Salif ve Rum Nana...  
Nana en önde oturan tombul, bembeyaz bir kızdı. Tüm 
sınıf ona âşıktık. Bol parası olurdu. Her teneffüs horozlu 
şeker, yumurta, simit alır, kırmızı bisikletine bizi de bindi-
rirdi. Ama ona olan aşkımız bunlardan değil babasından 
kaynaklanıyordu. Nana‟nın babası doktordu çünkü. 1955 
yılında doktor kızı olmak, uzaylı olmak gibi bir şeydi. 
Oysa bizim babalarımız okuma yazma bile bilmiyorlardı.  
  
Kiracı olduğumuz için şehrin bütün mahallerini dolaştım. 
Yaz tatillerinde su sattım, simit sattım, karpuz taşıdım, 
bol bol kitap okudum. Kayseri Lisesini bitirdim. Hiç bir 
öğretmenimi sevmedim. Ne öğrendimse sokakta öğren-
dim. Askerlik dönüşü memur oldum. 
 
*Yazı hayatınız nasıl, ne zaman başladı? 
  
İlk gençlik yıllarında, yirmisinde falan durmadan bir şeyler 
yazıyordum. Ama kendim yazıp kendim okuyordum. 
Kimsenin haberi bile yoktu. İleriki yıllarda bir iki dergi 
hikâyelerimi yayınlanınca cesaret buldum. 
    
*Hikâyeye başlamadan önce başka alanlarda folklorik 
çalışmalarınız da oldu, biraz bunlardan bahseder 
misiniz? 
 
1971–1990 yılları arasında uzun bir süre başta ağıtlar ve 
halk edebiyatı ürünleri olmak üzere çeşitli illerde alan 
çalışmaları ve derlemeler yaptım. Bu çalışmalar sonunda 
iki önemli kitap çıktı. “20. YY. Türk Halk Şairleri” 1991‟de 
Kültür Bakanlığınca yayınlandı. Afşar Ağıtları ise Ötüken 
Yayınevi de dâhil birkaç kez neşredildi. 
 
 *Pekiyi, hikâyeye yönelmeniz nasıl oldu? 
 
Aslında hikâye geçmişim daha eskidir. Dedim ya yirmili 
yaşlarındaydım, yazıp, yerel dergilere, ulusal dergilere 
gönderiyor, merakla yayınlanmasını bekliyordum.  
Burada Yaşar Nabi hocayı şükranla anmak isterim. 
Hikâyelerin altına not düşüyor, şöyle yap, böyle yap diye 
yönlendiriyordu. 

 Derlemeler beni tatmin etmezdi, ille de yazmam lazımdı, 
içime batan konuları tek tek hikâye etmeliydim, öyle de 
yaptım. 
Alan çalışmalarına yönelişim hem halk edebiyatına olan 
merakımdan hem de biraz zaruretten, para kazanmak 
kaygısından kaynaklandı. Böyle olunca da hikâye uğraş-
larını uzun süre ertelemek zorunda kaldım. 
 
*Kanatsız Kuşlar Şehri” ile TYB’nin şehir kitapları 
dalında ödüle layık görüldünüz. Kitabınızın ödül 
almasını bekliyor muydunuz? Bir kitabın ödül alması 
nasıl bir duygu, bizimle paylaşır mısınız? 
 
Yok, düşünmemiştim. Arkadaşlarım arayıp söyledi. Her-
kes gibi ben de sevindim tabi. Ödül veren kurum önemli. 
Birden öne çıkıyorsunuz, gündeme geliyorsunuz, gazete-
ler,  dergiler sizden bahsediyor, heyecan verici, falan. 
Ama o kadar işte. Ödüller iyidir, teşvik edicidir ama bağ-
layıcı yönleri de var. Devamındaki eserleriniz ödül almış 
olandan geri kalmamalı. Bunu başarabilmelisiniz. Fakat 
ödülden ziyade sizler gibi edebiyatçıların değerlendirme-
leri çok daha önemlidir benim için. 
 
*Daha sonraki yazdığınız kitaplar da çok güzel. Bun-
dan başka herhangi bir yerden ödül aldınız mı? 
 
Daha önceleri de almıştım. İş Bankası, TRT ve Sabah 
Gazetesi öykü yarışmalarında birincilik ödülleri almıştım. 
Sonra, Türk Kültürüne Hizmet Ödülü, Yılın En İyileri 
Ödülleri de verdiler sağ olsunlar. 
 
*Hikâyelerinizde daha çok yerel unsurları öne çıkarı-
yorsunuz, fakat bunlarla aynı zamanda ulusal hatta 
evrensel çizgileri yakalayabiliyorsunuz. Siz hikâyele-
rinizi yazarken bu hususlara özellikle dikkat ediyor 
musunuz, yoksa şaire gelen bir ilham gibi ilhamla 
yazıp aradan çekiliyor musunuz? 
 
İyi yazmaya dikkat ederim. Yazdıklarımı defalarca oku-
rum, beğenirsem yayınlarım. Dil ve konu çok önemli. 
Hikâye çağlayan gibi akmalı, peşine takıp götürmeli sizi, 
başınızdan aşağı bir kova soğuk su dökmeli, uyandırma-
lı, heyecanlandırmalı. Teferruata ve tasvire boğulmuş 
geveze eserleri sevmem. Bunlar Firavun sofralarına 
benzer, tıkış tıkış yemekle doludur ama yiyeceğiniz iki 
tabaktır ve ben hikâyelerimde bu iki tabağı vermeye 
çalışırım. 
Yerellik büyük bir zenginliktir. Bu hazineden beslenmek 
dilinizi ve anlatımınızı zenginleştirir.  Bu zenginliği öne 
çıkaramazsanız, kendilerini üst kültür pozisyonunda 
görenlerin dayattıklarını kabullenmek zorunda kalırsınız. 
O zaman da yaşadığınız yer gurbet olur size. Bu bakım-
dan Anadolu‟ya dört elle sarılmak lazım. 
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İlham meselesine inanırım ama yetmez. Yazmak zah-
metli bir iş, emek vermelisiniz, konuyu sevmeli ve hâkim 
olmalısınız. 

* Emir Abi tam şimdi sormak lazım. Hikâye nedir 
sizce? 
 
Hikâye hayatın ta kendisidir. İnsan olmalı içinde, etiyle, 
kanıyla, canıyla, üzüntüleri ve sevinçleriyle, aşkları, tutku-
luları, zaaflarıyla insan olmalı. İnsan her şeyin ana kay-
nağı ama suretiyle birlikte iç dünyasını tanırsanız hikâye 
gelir bulur sizi. 
Yazar hayatın seline karışmalı, başkasının derdiyle 
dertlenebilmeli. Ağaç olup kesilmeli, toprak olup çiğnen-
meli, kuş olup vurulmalı… Dal olmadan testereyi, kartal 
olmadan ok‟u, kurt olmadan kurşunu bilemezsiniz. Göl 
olmadan sükûneti, ocak olmadan ateşi, av olmadan 
avcıyı tanıyamazsınız. Ateş niçin yakar, su niçin boğar, 
soğuk niçin üşütür? Bunları bilmeden namus nedir kavra-
yamazsınız. 

 *Hikâyelerinizde yaşanmış hatıralar mı yoksa kurgu-
larınız mı ağır basıyor? Kaynaklarınız nelerdir, kim-
lerdir desem neler söylersiniz? 

Kurguyu sevmem. Kurgu insan hayaliyle sınırlıdır, buna 
gerek de yok. Tanrı öyle güzel ve zengin bir senaryo 
yazmış ki bütün tipler hayatın içinde tüm renkleriyle mev-
cut. Bu senaryoyu iyi okuyabilenler bunu yakalar ve 
yazar. Siz hayata karışın yeter ki. Hikâye gelir dolaşır 
ayaklarınıza. Bu sizin yaşama biçiminizle, hayata bakışı-
nızla ilgili. Hayat düz bir yol değil, inişleri çıkışları, enge-
beleri var, hikâye de bu engebelerde, iniş çıkışlarda saklı. 
Fabrika mamulü gibi bir birine benzeyen tiplerden, dura-
ğan, aptal, eşya gibi tiplerden hikâye çıkmaz. Böyle 
insanlardan da böyle kitaplardan da hoşlanmam. 
Sıra dışı, uçtaki insanları severim, kaynaklarım da bun-
lardır; mert, hain, yiğit, kalleş, cimri, cömert, deli, meczup, 
çile çekmiş, düşmüş kalkmış, âşık, üçkâğıtçı vb.  
Ben, nüfus müdürünün bile kapısını çalamayan bir baba-
nın oğluyum. Benim işim mağluplarla, eleğin altına dökü-
lenlerle, ben bunları yazmalıyım, eleğin üstündekileri de 
başkaları yazsın. 
 
 *Konu seçiminde nelere dikkat edersiniz, niçin bu 
konuları seçersiniz? 

 
Yazarın bir amacı olmalı, bir ilkeyi, bir meseleyi öne 
çıkartabilmeli, bir yarayı deşmeli, yaşadığı zamana ve 
ortama tanıklık edebilmeli.  Amaç bu olunca mesaj vere-
ceğiniz konuları da zaten belirlemiş olursunuz. 
Beni daha çok hayatın iniş çıkışları ve olaylar karşısında 
insanların tutumu ilgilendirir. Bunu hem dikkat çekmek 
hem de bir yanı gülünç bir yanı dramatik bu olaylar karşı-
sında insanımızın çaresizliğini işlemek için seçerim. 
Mesela: “Yeşim Su” da bir Çingene kızının aşk ve aile 
bağları karşısındaki ikilemini, „Senem‟ de vefayı, „Sırat‟ta 
sabrı, „Kamer Hatun‟da ,‟Ebe Hatun‟da örnek Türk kadı-
nını konu ettim. „Aslankıran‟da soyadı kanunu, Kopenağ 
Fırıtları‟nda Avrupa Birliği, Yol Parası‟nda vergi yasaları 

ve Guguk‟ta yabancılaşmış hukuk karşısında insanımızın 
tutumunu anlatmaya çalıştım.  
Bakın, Yemen, Çanakkale, Kocatepe dedin mi mangalda 
kül bırakmıyoruz, ama orada şehit düşenlerin torunlarının 
başını sokacak evleri yok. Yedi ceddimiz bin yıldır bu 
topraklardayız ama bir metre yerimiz yok, kimin acaba 
cennet vatan? Bunlar yazarın, şairin, eli kalem tutan 
herkesin umurunda olmalı. Ne yazık ki insanlar kendi 
sorunlarının farkında bile değil. 
 
* Hikâyelerinizi yazmadan önce bir hazırlık yapıyor 
musunuz? 

Tabi. Enine boyuna incelerim. Gözlem önemli. Gözlem 
diyorsam kedi dikkatiyle toplumu inceleyin demiyorum. 
Çalışacağınız konu üzerinde yoğunlaşın, altyapısını, arka 
planını hazırlayın. Konunun terminolojisine hâkim olun. 
Yazar gerektiğinde sokak dilini de, gerektiğinde saray 
dilini konuşabilmeli. Bir de fotoğraf çeker gibi aktarılmaz 
olay, kendi hayal gücünüz ve katkılarınızda girmeli dev-
reye. Hele hele ajitasyon çok önemli. 

* Peki Emir Abi, ajitasyon deyince, ya ideoloji?    
 
Ajitasyon kışkırtır, tahrik eder, merak uyandırır, bunu 
yaparım ama ideolojik davranmam. Ben, gönlü ön plana 
alırım. İdeoloji bir bakıma doğru yol göstericiliğidir, asık 
yüzlüdür, papaz ciddiyetiyle yaklaşır olaylara, kişiyi sınır-
lar, bir robota çevirir, sınırlanmış insan ise at gözlüğüyle 
bakar hayata, oysa İnsan özgür ve hür düşünceli olmalı-
dır.  Sonra ideoloji, ayrıştırır, oysa sanat barıştırır, birleşti-
rir, bütünler. Sanat bunun için önemlidir.     
 
*Gönül ön planda olunca aşk da gelir akla. Siz Gül 
Ayinleri’ni yazdınız, aşkı nasıl tanımlarsınız? 

 
Aşk, bir ateşe dalmak gibiymiş. Bence de öyle, cesur ve 
prangasız insanların harcı. Aşk yaşamın dinamosudur, 
hayatı yeniden keşfetmek ve dirilmektir. Aşksız insan 
korkaktır, eblehtir. 
 
 
Başkalarının tanımladığı aşklar beni ilgilendirmez, siz ne 
yaşadınızsa aşk odur. Aşk konusu açıldı mı hep Fu-
zulî‟nin şu beyiti gelir aklıma. 
“Büt-i nevresim namaza şeb ü ruz ragıb olmuş 
Bu ne dindür Allah Allah puta secde vacib olmuş…” 
 
Aşk en büyük okul, en büyük eğiticidir. Ve aşkta ten 
merakına yer yoktur. Ama bir şey de hep dikkatimi çeker;  
aşktan en çok bahsedenler aşkı hiç yaşamamış olanlar-
dır. 

*Peki, Emir Abi, Nasıl yazıyorsunuz, ne zamanları, 
hangi vakitleri seçiyorsunuz yazarken? 

Ben geceleri yazarım. Gecenin geç saatlerinde. Gece 
vahdettir derler, bilirsiniz. El ayak çekilir, kurt kuş uyur, 
hikâye ve siz baş başa kalırsınız. Zaten öykü gelişmiştir 



  

berceste                                  22 

 

içinizde, artık beni yaz diye tepinir durur. Kâğıda kaleme 
sarılırsınız. Ama gecenin bir büyüsü de vardır. 
Öykü bitince bakarsınız ki olağan üstü cümleler, tamla-
malar oluşmuş, şaşırırsınız, bunlar aklımda bile yoktu 
diye. Bunlar yazmanın, o samimiyetin bağışıdır. Derinler-
den çıkar gelir. 
 
*Kendinizi başarılı buluyor musunuz? Bir yazar ola-
rak gelmek istediğiniz yerde misiniz? Kitaplarınıza 
ilgiyi yeterli buluyor musunuz? Kitaplarınızla ilgili 
nasıl tepkiler alıyorsunuz? 
 
Başarılı sayılır mıyım bilmiyorum. Bunu başkalarının 
değerlendirmesi lazım.  Bulunduğum yerden memnunum. 
Kitaplarım çok ilgi gördü, çok baskı yaptı, tutuldu, bu 
sevindirici bir şey. Hele hele bizim gibi taşrada yaşayan, 
adı sanı bilinmeyen birisi için başarıdır diye düşünüyo-
rum. 
 
Hep olumlu tepkiler aldım. Övgü dolu yazılar yazıldı. 
Gördüğüm ilgiden memnunum. Başta üniversite olmak 
üzere, Kayseri basınına, gazete ve televizyonlarına min-
nettarım. Belki de hak etmediğim kadar çok ilgi gösterdi-
ler bana. Ama bu konuda kanaatim şu; Çömlek yapan 
usta, buğday üreten çiftçi, caddeyi süpüren işçi sizden 
alkış beklemiyor, siz de beklemeyin. Yazmak elbette ki 
soylu bir uğraş ama abartmaya gerek yok. İnsan, yeri 
geldiğinde kendisiyle dalga geçebilmeli. 
 
*İstanbul’dan uzakta bir yazar olmanın lehinize mi 
yoksa aleyhinize mi olduğunu düşünürsünüz? Buna 
bağlı bir soru daha: Siz sahneye çıkmaktan(!) hoş-
lanmıyorsunuz. Daha doğrusu mizacınız buna uygun 
değil. Hâlbuki günümüzde bir yazarın kitabı çıkar 
çıkmaz hatta kitabı çıkmadan televizyon televizyon, 
gazete gazete dolaşıyor ve propagandasını yapıyor. 
Acaba diyorum siz de öyle yapsanız daha iyi olmaz 
mı(!)? Daha çok ses getirmez mi kitaplarınız?  
 
İnsan Kayseri‟de yaşayarak da taşra olgusunu yıkabilir. 
Yeter ki kaliteyi yükseltin.  Taşra benim için sorun değil. 
İyi bir yayınevi ile çalışıyor olmak taşrada yaşıyor olmamı 
telafi ediyor.  
Benim yapım bu, İstanbul‟da olsam da farklı olmazdım. 
Propaganda meselesine gelince, aslında sizin de benden 
farkınız yok ama yine de söyleyeyim; Bu tür işlerden 
hoşlanmıyorum bir, beceremiyorum iki, üçüncüsü de 
reklâmı yapılan her ürün kuşku uyandırmıştır bende. Ve 
kanımca yazar değil, eser çıkmalı sahneye diye düşünü-
yorum. 

* Bir hikâye yazarı olarak bu alanda öne çıkarttığınız, 
sevdiğiniz isimler var mı, kimler mesela? 

Ben, Dede Korkut hayranıyım. Sonra Ömer Seyfettin, 
Reşat Nuri, Refik Halit,  Orhan Kemal ve Bekir Yıldız bu 
ekolün vazgeçilmezleri, hepsini çok beğenir, imrenerek 
okurum. Ama benim dünyamı hikâyecilerden çok şairler 
oluşturmuştur; Yunus Emre, Karacaoğlan, Kerem, Faruk 
Nafiz ve Nazım Hikmet. 

 
* Abi, müsaade ederseniz bir de genel bir soru sor-
mak istiyorum. Çok sayıda kitabınız basıldı ve bunlar-
la geniş bir okuyucu kitlesi kazandınız. Yazdıklarını-
zın karşılığını maddî anlamda alabildiğinizi düşünü-
yor musunuz?  
 
Yazmak zor iş, zahmetli iş, yıpratıcı bir uğraş. Bütün 
zamanınızı ayırmadan eser veremezseniz. Sonuçta çok 
basar, çoksatarsa kazanırsınız tabi. Ben de kazanıyorum 
kazanmaya ama şunu söyleyeyim, ben sadece kitapları-
nın geliriyle geçinen biri değilim.  
  
* Kayseri’nin geçmişteki kültür ve edebiyat hayatını 
en iyi bilenlerdensiniz, hatırlarsanız bunu size her 
fırsatta soruyorum, bir de şimdi sormak isterim, 
yakın geçmişteki, bazılarını dost meclislerinde anlat-
tığınız, bu hatıraları da yazıp kitaplaştırmak istemez 
misiniz? 
 
Bir yazınızda bu konuya değinmiştiniz, o günden beri 
kafamda gelişip duruyor bu fikir. Aslında yazılması gerek, 
hoş bir konu, malzeme çok ama kırıcı olmaktan korkarım. 
Huyum her şeyi apaçık yazmaktır, bunu allayıp pullamak 
işime gelmez, o zaman da birileri mutlaka incinecektir. 
Bakalım, elimde dosya çok, kısmetten çıkmasın. 
 
* Kayseri’nin bugünkü kültür ve edebiyat hayatını 
yakın geçmişle mukayese eder misiniz? 
 
1970‟li yıllardı. Heyecanlı, hevesli, gençlerdik. Sık sık 
toplanıyor, ortak dergiler, kitaplar okuyor, birbirimizin 
yazdıklarını değerlendiriyor, tartışıyorduk. Bu heyecanlı 
gençlerin arasından şimdi edebiyat dünyasında öne 
çıkmış isimler var. 
Bu heyecan günümüzde de yoğun. Bize benzeyen genç 
arkadaşlarımız var; zaman zaman sohbet ediyoruz onlar-
la. Okuyorlar, dergi çıkartıyorlar, edebiyat dünyasını 
yakından takip ediyorlar, gönülleri, kalpleri var. İleride 
Kayseri onların adıyla hep gündeme gelecek diye inanı-
yorum. 
  
* Emir Abi, son bir soru, bir aydın olarak,  aydınlar-
dan, yazarlardan nasıl bir tutum ve tavır beklersiniz? 
 
Hiçbir şey beklemem. Beklememeli, kendiniz yapmalısı-
nız. Fakat aydın denince;  onurlu, dik duran,  ülkesini ve 
insanını seven, onların dinamiklerini öne çıkartan kimlik-
ler gelir aklıma hep. Güçlünün, erkin yanında yer almaz 
aydın, aydın muhaliftir. Güçlüye övgüler dizmek arabesk 
kişilerin işidir ve altında mutlaka çıkar ilişkileri yatar. Bir 
ülkede eleştiri ve muhalefet yoksa işiniz kötü demektir. 
Yazar suya sabuna dokunmalı, yani eli temiz olmalıdır 
yazarın. 
 
*Sorularımıza içtenlikle verdiğiniz cevaplardan dolayı 
çok teşekkür ediyor yeni eserlerinizi bekliyoruz. 
 
Sağ olun Vedat Bey. Ben teşekkür ederim. Yoruldunuz, 
zaman ayırdınız.  
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EMİR KALKAN AĞABEY’LE BİR HASBİHAL 
 

Hüseyin SAY
 
Bazı değerler vardır ki bazen onu geç elde eder 
ama erken kaybedebiliriz. Emir Kalkan ismi 
benim için tam da öyledir işte. Kayseri’ye gel-
mezden evvel onu tanıyamamış, onun o birbi-
rinden güzel, yerel kültürü, geleneği ulusala ve 
geleceğe taşıyan eserlerinden de haberdar 
olmamıştım. Belli ki her şeyin bir zamanı var. 
 
On yıldır bu şehirdeyim. İlk yılımda, bu şehrin 
sanat edebiyat çevresinden, çok fazla kimse-
lerle tanıştığımı söyleyemem. Ama geçen za-
man içerisinde birbirinden kıymetli şahsiyet-
lerle tanışma imkânım oldu. Bu şehrin Türk 
edebiyatına, Türk diline katkılarının hiç de 
inkâr edilemeyecek düzeyde olduğunu gör-
düm. Sözün ustalarının bu şehirden de bütün 
dünyaya değerleri seslendirdiğine şahit oldum. 
Bunlardan birini temmuzun son cumasında bu 
fani âlemden uğurladık. Kimden bahsettiğimi 
hemen anladınız tabii ki… Kanatsız Kuşlar Şehri 
yazarı Emir Kalkan ağabeyden bahsediyorum 
elbette. 
 
O, Anadolu’nun değerlerini geleceğe taşıyan 
söz ustası. Onun hikâyeleriyle ve hazırladığı 
diğer eserlerle Anadolu bir kez daha kültürüyle 
geleceğe kalmanın şansını elde etmiştir. Onu 
mutlaka ama mutlaka tanımam gereken bir âli 
şahsiyet olduğunu ise günümüz Türk edebiya-
tının deneme türünün üstadı Ali Çolak Beye-
fendi bana tavsiye etmişti.  
 

 
Bir yazarı tanımanın birinci adımı yazılarını 
okumaktır, yazılarını okuya okuya zamanla 
kendisini tanıma imkanını da elde edersiniz 
eğer yazar bu fani âlemden ebedî âleme intikal 
etmemişse.. Ben de önce hikâyelerini okuya-
rak tanımaya başladım. Sanıyorum ilk okudu-
ğum eseri kendisiyle daha çok özdeşleşmiş 
olan “Kanatsız Kuşlar Şehri” idi. Bu şehre niçin 
böyle dendiğini ilk zamanlar anlayamamıştım. 
Ve ben Emir Ağabeyi en geniş anlamda, dar 
alanda bir öğretmen sohbetinde dinleme fırsa-
tını elde etmiştim. Bir özel okulun lobisinde 
samimi bir ortamda bize bu güzel şehri anlat-
mıştı. Bu güzel şehri güzel yapan güzel insan-
lardan bahsetmişti. Çok mest olmuştuk anla-
tımlarına, anlattıklarına.  
 
Daha sonraları birbirimizi çok sevdik, 2009 yılı 
Kütüphane Haftası’nda Kayseri’nin eğitim öğ-
retim çıtasını her daim yükselten Kılıçaslan 
Eğitim Kurumlarına da telefon ve e-posta yolu 
ile davet ettim; kırmadı bizi, “Sevgili kardeşim, 
Elbette, memnuniyetle gelirim. O günlerde 
sizin seçeceğiniz bir tarih benim için uygun-
dur..” dedi, geldi de. Kıymetli zamanlarını ayır-
dı. Hem Kılıçaslan hem de Yelkenoğlu Liseleri-
mizdeki öğrencilerimizle söyleşilerde bulundu. 
Öğrencilerimiz kendisini dikkatle dinledi, öğ-
rencilerimizin dinleyişine hayran kalmıştı. Ama 
asıl hayran kalan bizlerdik; dinleyicileri olarak 
ondan çok şey öğrenebilirdik daha.  Sormak 
gerekiyordu, daha çok sormak, daha çok… 
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Konuşmasında Kayseri’nin kültürünü ve mane-
vi mirasını öğrencilerimize anlatmış, gitgide 
büyüyen şehrin problemlerinin ve yapısının da 
değiştiğini ifade ederek şöyle demişti: “Eskiden 
mahalle vardı. Her şey kontrol altındaydı. Me-
selâ bir Pempe Hala vardı ki büyük bir cinayet-
le sonuçlanabilecek tartışmayı karşı duruşuyla 
engellemiş oldu.” Ayrıca, Kayseri’nin eski hâli-
nin daha insanî olduğunu vurgulamış, şehrin 
çok göç alarak metropol yani büyükşehir ol-
masıyla yeni tarz bir hayatın, apartman haya-
tının insanların birbirlerini tanımaktan uzaklaş-
tırdığına dikkat çekmişti. Bunun için de “Eski-
den insanımız kendi mahallesindeki herkesi 
hemen hemen tanıyordu. Bir derdi, sıkıntısı 
olduğu zaman kendindeki eksik olanı komşu-
sundan tamamlayabiliyordu. Ama şimdi… Ne-
redeyse aynı apartmanda oturan ve kapı kom-
şusuyla yakın bir iletişim içerisine girmekten 
çok uzak bir hayat yaşıyoruz.” demişti.  
 
Zamanla dostluğumuz arttı. Arttı derken onun 
bize değer vermesi bizim için bize bir iltifattı; o 
büyüğümüzdü ne de olsa... O yüz vermese bize 
bizim ondan bir şey dinleme, öğrenme imka-
nımız olur muydu hiç!... Eylül 2010 yılında 
Ötüken Yayınları arasında çıkan Türk Düğünü 
adlı eserinde ilk sırada yer alan Bereket Lokan-
tası adlı hikâyeyi yazdıktan sonra bana gön-
dermiş ve “Sevgili Hocam, Ekte bir hikâye gön-
deriyorum. Kahramanı Afyonlu. Ben bilebildi-
ğim kadar çalıştım ama sizin ağız özelliklerine 
bir bakmanızı, hatalı yerleri düzeltmenizi rica 
ediyorum. Selamlar, saygılar. Emir Kalkan” 
diyerek yapmam gerekeni bana izah etmişti. 
Böylece, bir Afyonlunun nasıl bir aksanla ko-
nuşabileceğini düşünerek hikâyede geçen di-
yaloglardaki konuşmaları tashih etmemi ben-
den istemiş, bir Egeli olarak bu vazifeyi bana 
tevdi etmişti. Ben de olabildiği kadar gerekli 
düzeltmeleri yapıp hikâyeyi kendisine gön-
dermiştim. Kendileri e-posta ile de bana dön-
müş, yapılan düzelmelerden memnun kaldığını 
iletmişti. Ben daha sonra da telefonla düzelt-
meleri kendisine izah etmiştim. Bütün bunları 
bugün tatlı bir hatıra olarak yâd etmenin mut-
luluğunu ve Emir Kalkan Ağabey’den ayrı kal-
manın da hüznünü yaşıyorum. Ben, ona her 
daim “ağabey” diye hitabettim. 
 
Rabbim taksiratını aff, mekânını uçmak (cen-
net) eylesin.  

 
 
 

BENDE KALDI 
Hacı KISIR 
 
 
Hoşça kal şehir, esen kal 
Türk düğünü gibi şen kal 
Kağıt, kalem, bir de/sen kal 
Sevda ülkende saklıdır. 
 
  
Hayatımın dönüm noktalarından biridir Emir 
Kalkan’ı tanımak. Sohbetinde bulunmak tarif-
siz bir öğretidir. Bıçağın yerini söyler adama… 
Dolaştırmadan, yormadan, anlayacağı üslupta. 
Gül ile dövülmüş gönüllerin kazandığı erdeme 
‘dayak’ der kısaca. Kısa ve öyle etkili cümleler 
kurar ki siz her defasında bir kitabın özetini 
dinliyor bulursunuz kendinizi. Hani damla bu-
lur ya bir denizi… İşte öyle bir şeydir Emir Kal-
kan’ın masasında oturmak. 
 
O ayağa kalktığı zaman Erciyes yürür. Yahut 
bana öyle görünür. Kuşlarla konuşur kimi za-
man, kimi zaman şehirle… Demini almamış 
çayı sevmez, sevmez adamın aşkı bilmeyenini, 
dayak yemeyenini. Ezgini sever, meczubu se-
ver, âşığı sever. Aşkın dövmediği adamı en iyi o 
döver. Tren çarptı sanırsınız kızdığı vakit, Erci-
yes yanıyor sanırsınız. 
 
En soğuk havalarda dahi içeri girmez. Ayrılmaz 
sevdiği şehrin sokaklarından. Kar metreyi bul-
duğu zaman, bir adam efkâr efkâr sigara tüttü-
rüyorsa, önünde kâğıt kalem varsa ve bir de 
demli bir çay görüyorsanız masada; işte o ke-
sinlikle Emir Kalkan’dır. Yahut sekiz kişi bir 
adamı dövüyorsa o bir kişinin yanında saf tu-
tup yanardağ gibi gürleyen bir adam beliriyor-
sa o da Emir Kalkan’dır. Kanatsız kuşların ka-
nadıdır o, her zaman yenilen takımı tutar. Yu-
vaya kutsal bir mabet gibi bakar. Akar gönül-
den gönüle;  bizim türküler misali. 
Hayatımın dönüm noktalarından biridir Emir 
Kalkan’ı tanımak. 
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SÜKÛT EDEN VAİZDEN DİNLEDİKLERİM      
 
 İbrahim ŞAHİN 

 
 

Bir an kendimi düşündüm o tahta atın içinde. 
Gözüm “tahta at” denen ve yeniden doğuşun 
rahmine emanet edileceklerin yeni bir hayata 
nakledilecek nadide bir organ taşınıyor gibi 
özenle omuzlarda taşındığı tahta kutu. Zihni-
min ufuklarında ise biteviye kanat çırpan bir 
beyit; “ölüm; ölene bayram, bayramda sevin-
mek var/ oh ne güzel; bayramda tahta ata 
binmek var.”  
Merhum Necip Fazıl Üstadı Rahmet, minnet ve 
gıptayla anarken yeni bir doğuşun eşiğinde 
ümit ve korku (havf ve recâ) ile bekleyen Emir 
Kalkan ağabeye de merhametin kalbi ve Rah-
metin yüce dağından husn-i kabul diledim…  
 
Bir an hayal ettim; hüzün yağmurları ile sırılsık-
lam ötelere uğurlanırken, ebediyet doğumu-
nun kundağı olan kefene sarılarak âdeta bir 
rahim olan makbere dualarla emanet edilen 
bu insan daha düne kadar nefes alıp veriyor, 
aramızda dolaşıyor, Yoğunburç’ta çayını yu-
dumluyor, muhabbetler ediyordu dostlarıyla 
edebiyat ve hayat üzerine.  
 
Bu hepimizin kaçınılmaz kaderiydi. Tanış ol-
dum olalı edebiyat camiasından Kayseri’mizin 
yetiştirdiği kimler yüzyüze kalmamıştı ki bu 
yazgıyla; hafızam beni yanıltmıyorsa eğer Ha-
san Nail Canat, Doğan Ümit Aksel, Aydemir 
Doğan,  Ümit Fehmi Sorgunlu, Ali Baş ve Mus-
tafa Miyasoğlu iyi ve kötü tüm hatıralarını 
yüreklere emanet ederek birbiri ardında yürü-
düler Hakk’a.  
Hem gidenlerle hem de kalanlarla olan ilişkile-
rim bakımından kendime soracağım bir “Değer 
miydi?” sorusu ve bu soruya gönül huzuru 

içerisinde verebileceğim “Evet değerdi.” şek-
linde bir cevabım olmalıydı.  
 
Çünkü bu gün, yarın, belki yarından da yakın 
bir zamanda ben de yüz yüze gelebilirdim bu 
hakikatle. Hazır mıydım peki? Gayri ihtiyari 
dalıp gittim bu sorunun peşinden mazimin 
derinliklerine doğru. Hatalarımla, umutlarımla, 
beklentilerimle, hayal kırıklıklarımla zafiyetle-
rimle yüzleşmeye çalıştım.  I ıh! Ürperdim!...  
 
Bir gün ben de binersem/bindirilirsem bu tah-
ta ata kaç kişi yürürdü ardımca, kaç kişinin 
yüreğiyle dili aynı duyguları paylaşırdı hakkım-
da mürailik etmeden, kaç kişi içinden geldiğin-
ce ve coşkuyla “İyi bilirdik.” diyebilirdi “Mev-
tayı nasıl bilirdiniz?” sorusuna!?… 
 
Neden gereğinden de fazla insan biriktireme-
diğime hayıflandım. Gereğince dostluk kapıları 
aralayamayışımın, muhabbet bağı kuramayı-
şımın, gönüllerde müspet anlamda yer bula-
mayışımın nedenleri nelerdi? 
 
Hem içimdeki önyargı duvarlarını yıkıp hem de 
yüzümdeki maskeyi/maskeleri çıkarıp sadece 
sahibimin ve benim bildiğim gerçeklere ayna 
olmaya cesaret etmem gerekiyordu bu sorula-
rın cevabını bulabilmem için.  
 
Bana emanet olarak verilen tertemiz, saf in-
sanî hasletleri nasıl da kirletmiştim heveslerim 
uğruna, nasıl da kuşatılmıştım bir müstevli 
edasıyla kendim tarafından, nasıl da bîçâre ve 
yalnız bırakmıştım kendimi kendi iç güçlerimle 
istila ederek! İçimde sonu gelmeyen bir savaş 
vardı. Görünüşte başkalarına karşıymış gibi 
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ortaya koyduğum reflekslerle aslında kendime 
karşı ve kendimle savaşıyordum. 
 
Doğrulara şahitlik edememe yüreksizliği, haki-
kati olduğu gibi ancak hikmetli bir şekilde ifade 
edememe sığlığı, zulme ve haksızlığa çeşni 
olma silikliği, ikiyüzlülük, meddahlık, haset, 
eleştiri ve tavsiyelerde kıvamı ve dengeyi tut-
turamamak, hazımsızlık, tekebbür, şefkat yok-
sunluğu, muhabbet fakirliği, doyumsuzluk ve 
benzeri onlarca cepheden taarruza geçmiştim 
kendi üzerime.  
 
Anladım ki bu kuşatılmışlıklardan kurtulabil-
mek için öncelikle ellerimde çarçur olmaktan 
kurtarmalıydım kendimi. Ancak o zaman özü-
me, insanî erdemler anlamında fıtrat ayarları-
ma dönebilirdim çünkü bu cephelerde dışarıya 
karşı kazandığım her zafer(!) kendi iç yenilgile-
rimden sonra mümkün olabiliyordu ancak. 
 
Ancak o zaman “Mevtayı nasıl bilirdiniz?” so-
rusuna “İyi bilirdik.” şahitliği gelebilirdi ardım-
ca dualarla yürüyenlerin dilinden. Ancak o 
zaman ardımda bıraktığım boşluk özlem olabi-
lirdi, ancak o zaman adım anılınca, yâdına dü-
şünce dostların yüzlerinde tebessüm çiçekleri 
açabilir, yüreklerini muhabbet güneşi ısıtabi-
lirdi. 
Beni bu düşüncelere sevk eden diğer bir adı da  
“sükût eden vâiz”  olan ölümdü.  
 
Ne zaman yolum düşse hemen her seferinde 
orada, dışarıdaki masalardan birinde bir gu-
rupla görürdüm rahmetliyi. Oraya her yolum 
düştüğünde yaptığım gibi içeriye giden yolumu 
değiştirip masalarda bulunan hemen herkesle 
birlikte Emir ağabeyle de selamlaşıp hal, hatır 
sormuştum yakın zamanda, o da “İbrahimci-
ğim dergi nasıl gidiyor?” demeyi ihmal etme-
mişti her zaman yaptığı gibi. Rahmeti bol olsun.  
 
Berceste ile ilişkisi eser paylaşma anlamında 
çok sıcak değildi bildiğim kadarıyla ama aley-
hinde kulisler oluşturduğuna, karşılaştığımız 
veya bir ortamda bir araya geldiğimizde de 
tepeden baktığına ya da görmezden geldiğine 
hiç şahit olmamıştım. Bu insanî bir kaliteydi 
benim açımdan. 
Genel anlamda insanlık koskoca bir aile olduğu 
gibi özel anlamda edebiyat câmiası da kendi 

içerisinde bir ailedir diye düşünürdüm bir za-
manlar.  
 
Aile denen o nadide iklimde büyüklerin, küçük-
lerin, saygın ve doğal makamların olduğu da 
göz ardı edilemez bir vakıadır ancak o iklimde 
insanlar birbirlerini hep koruyup kollarlar; 
küçüklerden saygı beklendiği gibi büyüklerden 
de şefkat ve muhabbet beklenir hep. Birbirle-
rinin eksiklerini giderir açıklarını kapatırlar 
kadim bir karakter olarak çünkü o iklimin ma-
yası bunu gerektirmektedir.  
 
Karakter yozlaşmasına uğramamış sağlıklı ruh-
ların oluşturduğu ailelerde başka ortamlarda 
birbirlerinin aleyhinde konuşmaları söz konusu 
olmadığı gibi konuşulduğuna şahit oldukların-
da da bundan hoşnutsuzluk duyarlar diye bili-
rim yaşadığım kadarıyla. Ve onlar birbirlerini 
sevmek, özlemek veya haklarında güzel şeyler 
söylemek için ölmelerini beklemezler. 
 
Sosyal câmialar ve birliktelikler de böyle olma-
lı, bir aile refleksiyle hareket etmeli değil mi-
dirler? Sürçtüğünde, düştüğünde tutup kal-
dırmalı, eksiği gidermek, zayıf kalmış yanları 
güçlendirmek gibi bir görevleri yok mudur 
daha güçlü olanların? Onların yüzleri hep ak ve 
duru yani maskesiz olmalı değil midir? Bu ilgi 
ve duyarlılığı hak etmek için illaki ölmesi ya da 
başına bir hal gelmesi mi gerekir insanların? 
 
Edebiyat iklimi gibi nadide bir iklimde neden 
şöyle gölgesinde serinleyeceği bir çınar, gü-
venle yaslanabileceği bir dağ, çalkantılarını 
dindirebileceği bir liman, yüreğini ısıtabileceği 
bir güneş, altında sırılsıklam olmaktan şekvacı 
olmayacağı bir muhabbet sağanağı olmasın ki 
her insanın? Ya da böyle birileri varsa ki, illâ ki 
vardır; neden sakınırlar bu yanlarını diye me-
rak ediyor insan?  
Acaba diyorum; insanî ilişki ve özveri anlamın-
da özlemini duyduğumuz güzelliklerle nasiple-
nebilmemiz için ölmek mi gerek? 
Sığ ve çorak hâlime bakmadan “Cahil cesur 
olur.” kelamı kibarı gereğince elimden geldi-
ğince paylaşmaya çalışırken duygu ve düşün-
celerimi, bilip istemeden de olsa kırdığım, 
üzdüğüm her kim varsa lütfen helâl etsin hak-
kını, her kime ki hangi yolla ve her ne surette 
olursa olsun hakkım geçmişse helâl-i hoş ol-
sun. 
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“SÖR FANTOM SEBAİ” HİKÂYESİNİ TAHLİL DENEMESİ 
                                                                                                                         
Kibar AYAYDIN 
 

Emir Kalkan’ın Anadolu’nun bir coğrafyasından 
kesitler ortaya koyduğu hikâyelerinden biri 
olan “Sör Fantom Sebai” hikâyesi, gerçekle 
kurgunun odak noktasında yazılmış bir hikâye-
dir. Tahkiyeli anlatımlarda yazar gördüklerini, 
duyduklarını kendi zihninde yoğurarak yeni bir 
terkibe ulaşır. Bu terkibin içerisinde her şey, 
büyülü bir atmosferde ilerler. “Öykü ruhu di-
yebileceğimiz bir iç ses”e sahip Emir Kalkan; 
“neyi nasıl ifade edebileceğini bilen bir ses ve 
soluğun” sahibidir.1 “Sör Fantom Sebai” 
hikâyesi dönemin zihniyetini yansıtması, be-
timleme, olay öyküsü ve kahramanlarıyla Kal-
kan’ın güçlü gözlemleriyle hayat bulmuş özgün 
bir sanat metnidir. Hikâyedeki betimlemeler-
den Kalkan’ın güçlü bir gözlem gücüne sahip 
olduğunu görmekteyiz. Bu betimlemeler, ana 
karakterin hikâyedeki rolüyle uyum içindedir. 
“Dar, deri bir pantolon giyiyordu. Yılana ben-
zeyen örme deri kemerinin ucu dizine kadar 
sarkıyordu, gömleğinin düğmeleri karnına 
kadar açıktı. Boynunda altın mı, platin mi ol-
duğu belli olmayan kolyeler, parmaklarında 
küçüklü büyüklü yüzükler vardı.   
 
Emir Kalkan, bir ip cambazı ve aynı zamanda 
hikâyenin de başkahramanı olan Sebai’nin 
dramatik öyküsünü anlatmıştır. “Sör Fantom” 
lakaplı “Sebai” bir gösteri esnasında dengesini 
kaybedip ipten düşer ve ayağını kırar. Gösteri-
nin yapıldığı yer Kayseri’dir ve burada yaşayan 
insanlar için bu gösteri çok önemlidir. Kalkan, 
hayatlarında böyle bir gösteriyi ilk defa göre-
cek olan insanların heyecanını betimleme ve  

                                                           
1
-Ali Haydar Haksal; Öykü Ağacı, İz Yayıncılık, 

İstanbul 2013, s.10. 

diyaloglarla ortaya koyar. İsmail ve Mustafa’ın 
konuşmaları bu heyecanın bir yansımasıdır. 
Kayseri, İç Anadolu’nun orta halli ve mütevazı 
insanlarının yaşadığı bir şehirdir. Burada yaşa-
yanlar, daha önce görmedikleri ip cambazları-
nı, trapezleri ve aktristleri izleyeceklerdir. 
Mustafa, İsmail ve yazar “Sebai”nin anlattıkla-
rından, konuşmalarından ve tavırlarından etki-
lenirler. Onun her anlattığı her şeyi büyük bir 
hayranlık ve şaşkınlıkla dinlerler. “Hayranları-
yız. Her gün onun bahçeye inmesini bekliyoruz 
sabırla. Bizi görünce bıkkın bir ifade kaplıyor 
yüzünü, şöhretten, ilgiden bıkmış bir hava ile 
izin veriyor oturmamıza. Ne de olsa hayranla-
rıyız. Hepimizi hayretlerde bırakan anıları vardı 
çünkü. Ağzımız açık dinliyorduk onu…” Kalkan, 
burada bir kontrast yakalamıştır. “Sör Fantom 
Sebai”nin, kendini şöhrete kavuşmuş bir ip 
cambazı olarak lanse etmesiyle; onu büyük bir 
hayranlıkla dinleyen insanlar arasındaki uyum, 
hikâyenin sonunda Sebai’nin acınacak hale 
gelmesiyle dramatik bir sonuca bağlanır. Bu-
rada Sebai etrafını küçük gören bir ip camba-
zıdır. Turne içi geldiği Kayseri’yi beğenmez, 
burayı bir köy olarak görür. 
 
Hikâyenin en can alıcı cümlelerinden biri ise, 
Sör Fantom Sebai’yi ele veren; “Bizim mesle-
ğimizde aşka izin yoktur.” İfadesidir. Turneye 
gelenler arasında Fatma Girik ve Neriman Kök-
sal gibi dönemin gözde aktrisleri de vardır.  
Sebai en son gösterisinde şahit olduğu bir olay 
onun dengesini kaybedip ipten düşmesine 
neden olmuştur. “Çadırın o karanlık köşesinde 
Neriman kahpesini biriyle öpüşürken gördüm. 
Ne olduysa o zaman oldu işte, dengem kaydı, 
düştüm. Soracağım kahpeye aşkımla oynadı 
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çünkü!” Aslında Sebai, platonik bir aşkla Neri-
man Köksal’a bağlıdır. Onu bir başkasıyla gör-
mesi, okuyucu nezdinde bu aşkın hem açığa 
çıkmasını sağlamış, hem de Sebai’nin ipten 
düşerek ayağını kırmasına neden olmuştur. Bir 
aya yakın bir süreyle hastanede kalan Sebai, 
turneci arkadaşları tarafından da terkedilmiş-
tir. İstanbul’a gidecek parası dahi olmayan 
Sebai, Mustafa ve İsmail’den yardım ister. 
Onlar, etraflarından topladıkları paralarla onu, 
İstanbul’a gönderirler. Hikâyenin sonuç bölü-
mündeki bu dramatik sahne, okuyucuda acıma 
duygusunu harekete geçirir. Aşkta ihanete 
uğramış kırk beş yaşlarındaki bir ip cambazının 
ayağını kırması, hastanede mesai arkadaşları 
tarafından terkedilişi; o çok küçümsediği Ana-
dolu insanı tarafından kendisine sahip çıkılma-
sı, hikâyenin belli başlı duraklarıdır. 
Emir Kalkan, kısa cümle kuruluşları ve diyalog-
larla gözlemlerini çok başarılı bir biçimde 
hikâyeye aktarmıştır. O, “Hikâyelerinde yoğun-
lukla diyaloglara yer vererek akıcılığı, canlılığı, 
samimiyeti, gerçekliği ve sahiciliği dolaysız 
verme yoluna” gider.2 Kalkan, hikâyenin kur-
gusunda, dönemin zihniyetini ortaya çıkaracak 
pek çok simge kullanılmıştır. “Birinci sigarası, 
Pall Mall, margurus otobüsleri, Liz(Elizabet) 
Taylor, Eva, İsabell, Özcan Tekgül, Neriman 
Köksal, Fatma Girik, Nezaket Bayram, Aliye 
Akkılıç, Nun Katara” bu simgeler arasında sayı-
labilir. Bunun yanında “çay” ve “kahve” gibi iki 
önemli simge kullanılmıştır ki, bunlar Kayseri 
özelinde Anadolu’nun saffetini göstermesi 
bakımından önemlidir. Çünkü “İstanbul Otel” 
de kalan turneciler, burada “nescafe”, “cola”, 
“bira” “nargile” gibi ehl-i keyif ve bohem tarafı 
olan bu müzekkiyattan hiç birini bulamazlar. 
Yazar bunu yüksek sesle, özellikle İstanbul’dan 
gelmiş “Sör Fantom Sebai”ye söyleterek, Ana-
dolu ve İstanbul’daki kültür ikiliğini ortaya 
koyar. “İstanbul Otelde” kalan Sebai’nin İstan-
bul’a gidecek parasının olmaması da ironik bir 
görselliğe tekabül eder.   
 Hikâye sinemaskop tekniğine uygun bir akta-
rımla yazılmıştır. Oldukça başarılı olan yazar, 
“kendi sesini” hikâye kahramanıyla dile getir-
miştir. Dili oldukça sade, anlatım yalın ve akı-
cıdır. 
 

                                                           
2
-Nurullah Çetin; “Anadolu Türkünün Hikâyecisi 

Emir Kalkan”, Berceste, Sayı:127, Ocak 2013, s.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EMİR KALKAN’LA  
GEÇMİŞE YOLCULUK 
 
Hamdi GÜLEN 
 
 
Bir yazarın, şairin ya da her hangi bir alandaki 
sanatçının size ulaşarak sizin hayatınıza girme-
si, sizin düşüncelerinize hükmetmesi hatta sizi 
kendi rengiyle boyaması için onun bir eserinin 
elinizde olması yeterli olacaktır. Üstelik bu 
eser geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Kayse-
ri’nin büyük değeri Emir Kalkan’a aitse, siz 
çoktan onun denizinde kürek çekmeye başla-
mışsınızdır bile.  
 
Emir Kalkan’ın özellikle ‘Kanatsız Kuşlar Şeh-
ri’ni okurken Kayseri özelinde Anadolu’nun 
kültürünü, saflığını, saygısını, beğenilerini, 
ahilik geleneğinden süzülüp gelen cömertliğini 
ve manevi yönünü de görürsünüz; ancak Emir 
Kalkan, bir şehir milliyetçiliği yapmayarak, 
olumsuzlukları da kısa öykülerinin satır arala-
rına yerleştirmeyi ihmâl etmez. Böylece Kayse-
ri modeli her ne kadar geleceğe kanat çırpan 
kuşlarla ifade edilse de; öksüzleri, acıları, ek-
sikleri, yardıma muhtaçları ile de kanatsız kuş-
lar şehri olarak karşımıza çıkar. 
 
Eserin daha hemen girişine damga vuran ve 
arka kapak değerlendirmesini de süsleyen 
“İçinde yaşayanların ruhu siniyor şehirlere” 
cümlesi,  Kayseri’nin manevî mimarı Seyyid 
Burhaneddin Hazretleri’nin yanı sıra; yaşadık-
ları topraklara bereket katan ve insanlarına 
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erdem kazandıran Mevlânâ’yı, Yunus Emre’yi, 
Hacı Bektaş-ı Veli’yi, Abdurrahman Gazi’yi, 
İbrahim Hakkı’yı, Hacı Bayram’ı, Ahmed 
Hânî’yi, Somuncu Baba’yı ve daha birçok kıla-
vuzu aklımıza getirirken; nevi şahsına münha-
sır özellikleriyle Anadolu toprağının gerçek 
zenginliğini temsil ederek iz bırakan şahsiyet-
ler de zihnimizde yer ediyor.  
 
Kanatsız Kuşlar Şehri’ndeki öyküleri ayakta 
tutan Cilet Ali, Beyazıtoğlu, Sıdıka Ana, Cemil 
Emmi, Deli Döne, Ağa Dayı, Yeşim Su, Kerem 
Ali, Metin Can, Cılbak Yusuf, Ebe Hatun ve 
Aziziyeli Mahsun Ceylan gibi kahramanları 
tanıdıkça, Anadolu insanını yeniden keşfedi-
yor, onlarla birlikte kırk elli yıl öncesine gidip 
Kayseri sokaklarında gezintiye çıkıyor, hatta 
aynı atmosferde birlikte nefes alıyorsunuz. 
 
Kanatsız Kuşlar Şehri’nin yakın içerikli diğer 
eserlerden ayrılan bir başka özelliği de; halk 
söyleyişlerinin, özlü sözlerin, şiirlerin ve deyiş-
lerin öykülere ustalıkla kaynaştırılmış olması-
dır. Hem yaşlarının bir bir vefatının ardından:  
“Akran öösüzü olduk biz yiğen! Hepsi git-
ti….Tekledim, yapyalnız galdım bööle! (s177) 
diyen Cılbak Yusuf, yazar tarafından ‘yaralı 
kuşa taş atana yoldaş olmaz’ sözüyle nitelenir-
ken; “Şehit kızıyla evlenenler askerlikten muaf 
olacak!” fermanının ardından, 17 yaşındaki 
Aziziyeli Mahzun Ceylan’a göstermelik bir evli-
likle zulmedilmesi ve boynu bükük bırakılması 
da bir kahır türküsü olarak öyküye girmeyi 
başarır. 
 
Gesi bağlarında bir oylum kaya 
Düşmüssüm derdine ne diyon bana 
Bir yüzük gönderdim yadigâr sana 
Tak tak parmağına dar mı geliyor 
Öksüzü alması ar mı geliyor! (s12) 
 
Çevremize bir göz gezdirdiğimizde hemen her 
köşede karşılaşabildiğimiz yarım kalmış sevda-
ları, kağıt toplayıcısı bir Romen annenin sevim-
li kızı Yeşim Su ile, hayallerinde büyüttüğü 
altmış altı model şevroleye binemeden hapse 
düşen Arslan arasında görürüz, yine gözyaşı 
dökeriz, yine Çigen müziğiyle sevmediği biriyle 
evlendirilen Yeşim Su’nun kara bahtına üzülürüz. 
Emir Kalkan, bizleri Mahrumlar’da, At Pazarın-
da, Çoraklarda, Çifteönünde, Sümer’de, Hu-
nat’ta, Kiçikapı’da ve Yeşilmahalle’de gezintiye 

çıkarıp yeni dostlarla tanıştırırken, öykülerine 
Kayseri ağzını ve yöresel sözcükleri serpiştir-
meyi hiç ihmal etmez. Yoksul bir adam olan 
Kırçıl Emmi’nin yaşadıkları anlatılırken dökülen 
şu sözlere bir kulak verelim: 
 
“Irahmatlık da sefil idi bir ekmaa möhteç öldü, 
guşa süt gısmet olsa anadan olur derler ya, bir 
keli tarlam, bir cızı topraam yok, arama. Bir 
inek varıda ya, getti elimizden, süt yooort, 
aartımız çıkıyordu ii kötü.”(s133) 
 
Kayseri’nin o dönemdeki en canlı mekânı olan 
At Pazarı ‘Güney Müftileri’ hikâyesinde bütün 
yönleriyle tasvir edilirken, kardeşliğin ve dost-
luğun merkezi olan Erciyes İlkokulu; Ermenile-
ri, Rumları, Kürtleri, Türkleri, Teberleri ve Çin-
genleri bir çatı altında toplaması yönüyle tam 
bir sevgi atmosferi oluşturmayı başarır. Okul 
demişken Kerem Ali’nin okula ilk gidiş heyeca-
nını da hatırlamadan olmaz tabi ki. Kerem Ali, 
zor şartlarda okuyup kazandığı parayla bir tapu 
sahibi olmak için çok çaba gösterir ama so-
nunda eline babası Kamil Emmi’nin mezar 
tapusundan başka bir şey geçmez. 
 
“Omuzumda zembil, içinde Ahmet Hilmi Efen-
di’nin Elif-ba’sı, koltuğumun altında okul soba-
sı için yarım tezek, pederin dua dolu ümit dolu 
gözleri üzerimde… Ve Kerem Ali Efendi mek-
tepli.”(s 118) 
 
Kanatsız Kuşlar Şehri’nde, tabi ki Cilet Ali’nin 
kıvrak zekâsını, Metin Can’ın entelektüel yö-
nünü, Kör İbal’le Hacı Hasan’ın atışmalarını, 
Afşar ellerinin törelerini, geleneksel oyunları, 
Kayseri esnafının yufka yürekliliğini ve Ruhsati, 
Âşık Sefaî, Cingözoğlu ve Derdiçok gibi halk 
ozanlarından kesitleri de bulacaksınız. Ardın-
dan altmışlı yıllarla birlikte başlayan metropol-
leşmenin bizlerden ve kültürümüzden götür-
düklerine bir kez daha üzüleceksiniz. Bütün 
bunlarla birlikte madem her şeyimizi kaybet-
mişiz, bari “Emir Kalkan” yanımızda olsaydı 
diyeceksiniz. Gözleriniz boşluğa takılıp kalacak, 
titreyen dudaklarınız mutlaka bir duayı mırıl-
danacak.     
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YÜCELERDEN EMİR GELDİ… 
 
M. Nihat MALKOÇ 
 
 
Sonbaharda rüzgârın önüne atılmış kuru bir 
yaprak misaliydik. Sert rüzgârların insafına terk 
edilmiş, yol yordam bilmez aciz ve cılız yaprak-
lar… Âh arsız ölüm, neyimiz varsa aldın elimiz-
den! Savurdun bizi dipsiz uçurumlara. Şimdi 
dağ başlarında yapayalnız kalmış yaralı ve bi-
kes bir ceylan gibiyiz. Dört tarafımız çevrilmiş 
derin uçurumlarla.  
Aldığımız her nefesin bizi yaşamın ikiz kardeşi 
olan ölüme yaklaştırdığını geç fark ettik. Uza-
ğımızda gördük şah damarımızdan daha yakın 
olan bu (çırıl)çıplak gerçeği. Şairin deyimiyle 
“Geç fark ettik taşın sert olduğunu”. Kafamızı 
çarpmadan vakıf olamadık bu mutlak hakikate. 
Hayat, bir saman alevi gibi, bir varmış bir yok-
muşa karıştı. İki karanlık arasındaki ışığa al-
dandık. Neticede hayatın son deminde uyan-
mak için uyumak gerektiğini idrak ettik.  
Ölüm, yeniden dirilişin ilk ayağı; cüce hayatın 
defterini düren koca bir dev… Ölüm, sonsuzlu-
ğa açılan nurlu bir kapı… Nice masum ve güzel 
yiğitler geçti bu dar(acık) kapıdan. Sonsuz bir 
geceye dönüştü iki hece. Hakk’tan emir gelince 
“Emir”ler ölüler kervanına dâhil oldu. Bu ker-
vanın son(uncu) yolcusu da usta hikâyeci Emir 
Kalkan Ağabeyimiz… 
Şimdi bizler Kayseri’mizin güzel yürekli insanla-
rından birisini daha kaybetmiş olmanın derin 
teessürünü yaşamaktayız. Hikâyeciliğimizin 
son dönemdeki yüz aklarından biri olan Emir 
Kalkan’dan söz ediyorum. Emir Kalkan Ağabe-
yimiz de her fâni gibi ebediyet yolunu tuttu. 
1948 senesinde başlayan hayatı, 2015’in 
Temmuz’unun 30’un da son buldu.  
Türk hikâyeciliğinin mümtaz simalarından biri 
olan Emir Kalkan, 1948’de Kayseri’de doğmuş-
tu. Kayseri Lisesi’ni bitirdikten sonra memuri-
yete başlamıştı.  Türk Folklor Araştırmaları, 
Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Edebiyatı ve 
Erciyes dergilerinde yazılar kaleme almıştı. 
“Kanatsız Kuşlar Şehri” isimli kitabı ile 2002 
yılında Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü kaza-
nan Kalkan, özel bir kuruluşta yönetici olarak  
 

çalışıyordu. Kalkan’ın, “Afşar Ağıtları, Kayseri 
Şairleri, 20. Yüzyıl Türk Halk Şairleri Antolojisi, 
Yurttaş Sokak, Gül Ayinleri, Türk Düğünü, Ka-
yıp Yüzler, Bu Taraf Anadolu, Ha Bu Diyar, 
Hoşçakal Şehir, Kanatsız Kuşlar Şehri” isimli 
birbirinden kıymetli ve özgün kitapları bulunuyor.  
Usta yazar Emir Kalkan’ı birbirinden güzel ve 
Anadolu kokan sımsıcak hikâyeleriyle tanıdım 
ve sevdim. Bir Anadolu insanı olarak kendimi 
buldum bu hikâyelerde. Yazdıkları bizim 
yaz(g)ımızdı. Dili ve üslubu zorlama değildi. 
Detayları ustaca veriyordu. Zaman zaman gün-
cel konuları yazsa da, yazdıkları hep eskimez 
yeniydi. Deyim ve atasözlerinden azamî dere-
cede istifade ediyordu. Dile zenginlik katan 
ağızlardan da ustaca yararlanıyordu.  
Merhum Emir Kalkan’ın hikâyelerindeki mesaj-
lar çaydaki şeker gibi belli belirsizdi. O, kuru 
mesajlarla hikâye dilini sığlaştırmıyordu. Dili-
nin ucundan değil, yürekten söylüyordu. Ruh 
çözümlemelerinde dilin bütün imkânlarını 
zorluyor, zaman zaman da şiirsel bir üslûp 
kullanıyordu. Bizi bize anlattığı için, yazdıkla-
rıyla ve yaşadıklarıyla, yakın durdu bana.  
Emir Kalkan, kendini tekrarlamayan bir insan-
dı. Daima yeni şeyler söyledi. O, ezilenlerin 
anlatıcısıydı. Onların duygu ve düşüncelerine 
tercüman olurdu. Yetimleri, öksüzleri, demir-
yolu çocuklarını, mazlumları, mağdurları, yok-
sulları, gurbet yolu bekleyen anaları, bacıları 
ve yavukluları bu hikâyelerin satır aralarında 
görmek mümkündür.  
Emir Kalkan, eserlerinde ömrünün büyük bir 
kısmını geçirdiği Kayseri’yi, Kayseri insanlarını 
ve Anadolu insanının tertemiz aşklarını anlattı. 
Kuru hayallere dalmadı. Kendisi de, kahraman-
ları da bizdendi. O, Anadolu insanının samimi 
dünyasının perdelerini araladı hikâyelerinde. 
Çünkü o, her zaman halkın içinde ve halkla 
beraberdi. Her gün yanımızda ve yakınımızda 
gördüğümüz insanların dertlerini, yoksullukla-
rını, mutluluklarını, teslimiyetlerini, tevekkülle-
rini, sabır ve kanaatkârlıklarını yansıttı satır 
aralarında.  
Çok iyi bir gözlemciydi Emir Kalkan… Etrafında 
olup bitenlere dikkatli bir gözle bakar, gördük-
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lerini hikâyelerine ustaca aksettirirdi. Kelime-
lerle resim yapardı adeta. O, hikâyelerinde 
yoksul; ama mutlu insanların hayatlarına mer-
cek tutmuştur. Onun hikâyelerini dikkatlice 
incelediğimizde toplumun bütün kesimlerinin 
hayat mücadelesini onlarda buluruz.  
“Kayıp Yüzler” Emir Kalkan’ın 26 kısa hikâyesi-
nin yer aldığı sımsıcak bir hikâye kitabıdır. Kal-
kan, bu kitabında modern çağla birlikte toplum 
içerisinden çekilen sıradan; ama asil insanların 
hayatlarına ışık tutuyor. Yazar, sıradan insanla-
rı sıra dışı bir üslûpla anlatıyor. Her gün rastla-
dığımız; fakat pek de dikkat etmediğimiz, far-
kına varmadığımız kişi ve olaylara dikkat çeki-
yor.  Kitaba “Kayıp Yüzler” denmesinin sebebi 
de bu neslin devamının gelmemesidir. Kalkan, 
küçük ve mütevazı insanların hayatlarını irde-
lediği bu halk tarzı hikâyelerde Allah korkusu, 
vicdan, hakkaniyet, insaf, kadere rıza göster-
me, yardımseverlik, vefa, kanaatkârlık sevgi ve 
saygı gibi kavramları hatırlatıyor bizlere. Kitap-
ta Kalkan’ın gözlem gücüne şahit oluyorsunuz. 
Yazarın akıcı üslûbu, okuru sona doğru âdeta 
sürüklüyor.  
Emir Kalkan, halk edebiyatını seven ve onunla 
yakından ilgilenen bir insandı. Bununla ilgili 
olarak kaleme aldığı 480 sayfalık “20.Yüzyıl 
Türk Halk Şairleri” adlı kitabında halk şiiri zen-
ginliğimizi ortaya koymuştur. Bu kitapta 20. 
Yüzyıl halk şairlerimizin biyografilerini ve örnek 
şiirlerini bulmak mümkündür. Kitapta; Âşık 
Kemterî’den Sümmânî’ye, Âşık Veysel’den 
kadın şairlerimizden Döne Sultan’a, Neşet 
Ertaş’tan Âşık Murat Çobanoğlu’na varıncaya 
dek iki yüze yakın şairimiz ele alınmıştır. Bu 
kıymetli eserin, halk edebiyatımızın nesilden 
nesile aktarılmasında önemli bir boşluğu dol-
duracağı muhakkaktır.  
Emir Kalkan, 67 yıllık hayatında on kitap kale-
me aldı. Bu da gösteriyor ki o, az ve öz yazdı. 
Yazdıklarını sadece kâğıtlara değil, yüreklere 
de nakış nakış işledi. Titiz bir dil işçisiydi o. Asla 
çalakalem yazmazdı. Zengin bir söz dağarcığı 
mevcuttu. Kelimelerin bütün ifade imkânlarını 
kullanmakta mahirdi. Renkli ve kudretli bir 
üslûbu vardı.  
Kitaplarının dışında birçok yerel gazetede ve 
dergide memleket meselelerine, bir başka 
açıdan, değindi. Hayatta belli bir duruşu vardı; 
gamsız değildi. Kimsenin adamı değil, memle-
ketin adamıydı. Zaten yazdıkları da belli kitle-
lere değil, memlekete dairdi. Ömrü güzellikleri 

ve güzeli aramakla geçti. Yerelden evrensele 
kutlu ve yorucu bir yolculuktu onunkisi. Hayat-
ta millî ve manevî meselelere karşı hassastı, 
asla “bana neci” değildi.  
Usta hikâyeci Emir Kalkan, Kayseri’nin yaşayan 
belleğiydi. O, kadim Kayseri’yle bugünkü Kay-
seri’nin terkibiydi. İyi ki böyle güzel bir insan 
yaşamış Kayseri’de. İyi ki yaşamış ve idrakin-
den süzülenleri yazmış. Yoksa dünün Kayse-
ri’sini nerede bulabilirdik? 
Türk edebiyatında bugüne kadar birbirinden 
güzel şehir kitapları yazılmıştır. Bu alandaki en 
mühim eseri hiç şüphesiz ki Ahmet Hamdi 
Tanpınar “Beş Şehir” adıyla kaleme almıştır. 
Onu Ahmet Turan Alkan’ın, memleketi olan 
Sivas’ı konu edindiği “Altıncı Şehir”’i, merhum 
Özkan Yalçın’ın Amasya’yı anlattığı “Yedinci 
Şehir”i takip etmiştir. Mitat Enç’in Gaziantep 
halk hayatından derin izler taşıyan “Uzun Çar-
şının Uluları” eseri, hikâye türünde olsa da, bu 
kategoride zikredilebilir. Buram buram Anado-
lu kültürü ve yaşantısı kokan bu nefis şehir 
kitaplardan bir diğeri de Emir Kalkan’ın Kayse-
ri’yi anlattığı “Kanatsız Kuşlar Şehri” kitabıdır. 
Yazar, bu kitabında Kayseri’nin yakın geçmişte 
ve günümüzde yaşamış renkli simalarını anla-
tıyor. Bu kitaptaki anlatım tarzı bize Tanpı-
nar’ın Beş Şehir’deki üslûbunu çağrıştırıyor. 
Kalkan, kitabında şöyle diyor: “Şehirler insan-
lara benziyorlar. Ya güzel oluyorlar ya çirkin, 
Ya suskun ya cıvıl cıvıl. Ya gizemli ya aşufte. 
İçinde yaşayanların ruhu siniyor şehirlere. 
Sevdalı insanların şehri, kendileri gibi güzel 
oluyor. Şehri çevreleyen yüksek tepelere ku-
rulmuş bağ evlerinin toprak damlarında, gece-
leri yıldız cümbüşlerini seyrederek uyuyan 
çocuklar, yaz günlerinin ılık sabahlarına hep 
aynı sesle uyanırlar.” 
Emir Kalkan, yaşadığı şehir üzerine düşünen 
mütefekkir ruhlu bir insandı. “Kanatsız Kuşlar 
Şehri” bu tefekkürün meyvesidir. Tanpınar’ın 
“Beş Şehir” inin modern bir örneğidir. Bir Kay-
seri sevdalısı olan Emir Kalkan’ın kıymetli eser-
lerinden biridir bu güzel kitap. O; bu kitabında 
eksilen, tükenen, yok olan, modern hayatın 
dışına itilen ulvî değerlerimizi bir anlamda 
kayıt altına alıyor. Bir daha geri gelmeyecek 
değer(li)lerimizi kelimelerle adeta resmediyor. 
Yozlaşmanın sınır tanımadığı bu çağda bunu 
büyük bir kazanç olarak görüyorum.  
Köklü bir geleneği olan Türk hikâyesinin son 
dönemine adını altın harflerle yazdıran Emir 
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Kalkan bir Kayseri âşığıydı. Ona göre her şey 
Kayseri içindi. Kayseri için düşünen, bu şehir 
için kafa yoran, bu şehrin güzelleşmesine ço-
cuklar gibi sevinen, olumsuzluklar karşısında 
da derinden üzülen bir insandı. Kendisi şair 
olmasa da Kayseri için yazdığı şu mensur şiirde 
Kayseri’ye olan aşk ve muhabbetini terennüm 
etmektedir: “Bana bir şehir verin/Adı Kayseri 
olsun/Sakin caddelerinde kızların tur attı-
ğı/Bana bir şehir verin/Adı Kayseri olsun/Eylül 
güneşlerinin ilk akşamdan battığı…//Bana bir 
şehir verin/ Adı Kayseri olsun/Işıklı bulvarlarda 
gezinen mutlu çiftler/Yeşil bahçelerinde çocuk 
cıvıltıları/Zengin çarşılarında sıcak sohbetler 
olsun//Güzeller gül toplasın Germir’in bağla-
rından/Talas tepelerinden serin rüzgârlar es-
sin/Mahcup gençler dolaşsın İstasyon Cadde-
sinde/Bütün enstitülerin zilleri erken çal-
sın/Küçücük mektuplara sığdırılsın yürek-
ler//Bana bir şehir verin/Adı önemli de-
ğil/Tuzaklara tutulmuş bir serçeye benze-
sin/Kırılmış bir aynaya/Üşüyen bir çocu-
ğa//Bana bir şehir verin/Biraz bana benze-
sin/Bir yanı kırık dökük/Bir tarafı yaralı” 
Yaşadığı toplumun ve onun mümtaz değerleri-
nin farkında olan ve bu farkındalığı daima (d)iri 
tutmaya çalışan hikâyeci Emir Kalkan “Gül 
Sitemi” isimli yazısında hayata, sanata ve sa-
natçıya duyarsız kesimleri tatlı sert bir dille 
bakın nasıl eleştirmektedir:  
“Sayın okumazlar! Muhterem efendiler! Yani, 
sizler, böyle boş bir teneke gibi mi yaşayacak-
sınız? Sizin hiç gönül ikliminiz, yürek sızınız, 
beyin yangınınız olmayacak mı? Dünyaya hep 
böyle at gözlüğüyle bakıp, para kazanmaya 
geldiğinizi mi sanacaksınız? Şurada, hemen 
yanı başınızdaki üniversiteye hep anjiyo olmak 
için mi gideceksiniz? Bin bir emekle hazırlan-
mış konferanslara, sanat sergilerine “bana ne 
yav !” mı diyecek siniz? Müzeyi okey salonu, 
tiyatro binasını şehir mezbahası mı zannede-
ceksiniz? Şiir angarya, roman sergüzeşt, resim 
uydurma, tiyatro arbede. Şair enayi, bestekâr 
aptal, yazar ahmak mı olacak nazarınızda? 
Sizin için manevî bir âlem olmayacak mı? Bu; 
kilimlerin nakışı, notaların akışı, gönlün sızısı, 
sözün büyüsü, acının resmi, şiirin rüzgârı, size 
hiç mi etki etkilemeyecek? Siz bu kadar mı 
topraktan yaratıldınız? Sizin kan ile ruh ile 
gönül ile hiç mi bağınız yok? Mayanıza tırnak 
ucu kadar da olsa duyarlılık katılmadı mı? Bir 
gün olsun, bir şiirin dizesinde, bir şarkı nağme-

sinde, bir mızrap inlemesinde şahlanmadan mı 
pörsüyüp gidecek yüreğiniz? 
Bu zavallı beyni, Bu zavallı kalbi, bu zavallı 
gönlü hiç mi eskitmeden götüreceksiniz toprak 
altına? Sizin yüreğiniz hiç mi esrimeyecek? 
Böyle odun gelip, odun mu gideceksiniz? Sizin 
bu dünyada bir nakşınız, bir aksiniz, bir iziniz, 
bir eseriniz, söylenmiş bir sözünüz olmayacak 
mı? Öldüğünüzün ertesi günü hiç mi fark edil-
meyecek yokluğunuz? Hiç tutuşmayacak mı 
sizin yüreğiniz? Estetik, zarafet, aşk, güzellik 
girmeyecek mi dünyanıza?” 
Usta hikâyeci-yazar merhum Emir Kalkan; ha-
yatını idame ettirdiği, ekmeğini yediği, havası-
nı soluduğu, cadde ve sokaklarını arşınladığı 
Kayseri’yi canından çok sevdi; Kayseri de onu 
yüreğine bastı. Bu şehirde geniş bir dost halka-
sı oldu. Yazdıklarıyla Kayseri’den Türkiye’ye 
açıldı, tanındı. Kayserili şair Hacı Kısır, hemşeh-
risi olan merhum hikâyeci Emir Kalkan’ı bir 
şiirinde bakın ne güzel tanıtıyor: “Şu Erciyes 
yokuşunda/Öyküsü var her kuşunda/Benim 
hikâyem döşünde/Sönmüş volkanda saklı-
dır//Erittim nice cevheri/Buldum ince mücev-
heri/Bir ben, bir sen, bir Kayseri/Emir Kal-
kan’da saklıdır//Ha Bu Diyar, Kayıp Yüzler/Mor 
Afşar’la dolar gözler/Yurttaş Sokak’taki iz-
ler/Senin ilkende saklıdır//Hoşçakal Şehir, 
esen kal/Türk Düğünü gibi şen kal/Kâğıt, ka-
lem, bir de/sen kal/Sevda ülkende saklıdır” 
Kalkan, soyadıyla müsemma bir insandı. O; 
ecnebi kültüre, mimsiz medeniyete, Batılı de-
ğerlere, nefrete, kibre, iffetsizliğe, ikiyüzlülüğe, 
hodkâmlığa ve vefasızlığa karşı güçlü bir Kal-
kan’dı. Engin bir tevazu sahibi ve hoşgörülü bir 
insandı o. Onun sözleri emir değil, rica kipin-
deydi. Sanki hayali bir kahramanımız olan De-
de Korkut’un ete kemiğe bürünmüş Kayseri 
şubesiydi. Belli ki Yunus Emre ve Mevlâna ik-
liminde yetişen (dipd)iri bir güldü.  
Usta hikâyeci Emir Kalkan, 31 Temmuz 2015 
tarihinde, Kayseri’deki Cami-i Kebir(Büyük 
Cami)’de Cuma namazından sonra kılınan ce-
naze namazının ardından toprağa verildi. Allah 
rahmet eylesin. Yakınlarının ve okurlarının başı 
sağ olsun. Ruhu şâd olsun. 
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ALIKUL OSMONOV 

 
 
Kırgızların büyük şairi Alıkul Osmonov, Panfilov ilçesindeki Kaptal Arık köyünde 1915 yılında dünyaya 
geldi. Çocukluğu yetimlik ve öksüzlükle geçti. Yetiştirme yurdunda büyüdü. 1929-1932 yıllarında Biş-
kek’teki Eğitim Enstitüsü’nde okudu. Çabuul Dergisi ve Leninçil Caş Gazeteleri’nde muhabirlik yaptı. 
Kırgızların klasik şairlerindendir. Otuz beş yaşında verem hastalığından ebedî âleme göçtü. Kendinden 
sonraki birçok Kırgız şairi etkilemiştir. Tandalgan Irlar (Şiirlerden Seçmeler), Mahabat (Sevgi), Baldar 
Üçün (Çocuklar İçin), Cañı Irlar (Yeni Şiirler) şiir kitaplarından bazılarıdır. Klasik Gürcü yazar Şota Rus-
tavelli’nin “Kaplan Derisi Giyen Bahadır” adlı eserini “Colbors Terisin Kiygen Baatır” adıyla Kırgızcaya 
tercüme etti. Ayrıca Nizami Gencevî’nin “Hüsrev ü Şirin” adlı eserini de Kırgızcaya çevirmiştir. Onlarca 
eseri Kırgızcaya kazandırmıştır. 1950 yılında vefat etmiştir.   



  

berceste                                  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTUZ YAŞ 

Alıkul OSMONOV 

 

 

Gerçi, ömür ne kadar kısa, ne kadar az... 

Kader işte, ölçüsünden fazla yapmaz. 

Ancak ne var, azlığına yok itiraz, 

Onun ok gibi hızına şaşar baş. 

Daha dün işte o kırda yok idi, 

Nerden çıktı boz ata binmiş otuz yaş? 

 

O uçar, üst üste kamçı sallar, 

Sanki, ulaşacak yeri, inecek bir evi var. 

Eğer onun ulaşacak yeri var olsa, 

Neden su gibi durmadan akar insanoğlu 

Işte bundan hiç durmayan ömrüm, 

Uç bucağı olmayan uzak yola acele ettirir. 

 

Bugün gürleyip, dünkümü düşünmeden, 

Dün mutlu olup: yarınımı düşünmeden. 

Beni aldatan gençliğimle işim yok,  

Ölüm beni şımartıp koymuşçasına?! 

Bu kadar gün, bu kadar yıl arası, 

Daha yeni, daha demin olmuşçasına. 

 

Şeytan gördüm - deliliğine baksana, 

Zavallı canın müminliğine baksana. 

Ölüm ömür aralığı yoldur açık boyuna 

Temizdir hem güzeldir baksana. 

Hazır ordu, epey yeri boş durmadan, 

Onun ağzına kadar doluluğuna baksana! 

 

OTUZ CAŞ  

Iras, ömür kanday kiska, kanday az... 

Tagdir oşol, ölçömünön köp kilbas. 

Birok çirkin azdigina meyli ele, 

Anin oktoy tezdigine katat baş. 

Keçee gana tigi kirda cok ele, 

Kaydan çikti boz at mingen otuz caş? 

 

 

 

Artı imiş, kıymetli imiş gençlik kez, 

Altın imiş, yakut imiş paha yetmez 

Alnından da bir öpüp kalmaya, 

Durup vermez, durdurmaya güç yetmez. 

Kucak dolu otuz yaştan vazgeçmeye, 

Hayat maalesef, hükmü güçtür yol vermez. 

 

Vazgeçerdim, vazgeçmekte ne fayda, 

On sekizde oynayan ben var mıyım? 

Otuz da az… çok olana sevinin. 

Öyle olmaktansa esenliğe bel bağla 

Dirlikte kara ölümden öç alıp, 

Halkın için kan çıkarıp, ver fayda! 

Ne yapsın, boz at bir çok yolu geçiyor sanki, 

 

Atılıp öne doğru gidiyor sanki. 

Sürüklemiş kader yolu tamamen, 

Kamçı ile yağlı sağrıya vuruyor sanki. 

Tın çıkmayan ıssızlığa kaybolup, 

Karaltılar girip gidiyor gibi sanki. 

 

Dur ya ömür, dur ya ömür, dur bekle! 

Gözün çukur, benizin kansız, güz sarısı. 

Dinlemezsin, kaybolabilir, gidebilirsin, 

Senden güçlü, senden inatçı bu devir. 

On beş defa tekrar baştan doğulup, 

On beş defa yaratılmazsam, bak hele! 

 

Gerçi, ömür ne kadar kısa, ne kadar az... 

Kader işte, ölçüsünden fazla yapmaz. 

Ancak ne var, azlığına da peki diyelim, 

Onun ok gibi hızına şaşar baş. 

Daha dün işte o kırda yok idi, 

Nerden çıktı boz ata binmiş otuz yaş? 
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NEDEN UTANIYORUM 
Alıkul OSMONOV 

Çevirenler: Halit Aşlar 

Ömer Küçükmehmetoğlu

 

 
 
Utanmam sevmedi diye benim yarim 
Nasıl söyleyeyim adı nazik tatlı gelin 
Canımın canı öyle yapma çaresizim 
Doğrusu öyle işe yoktur emelim 
 
Hiç utanmam daim kendi halimden  
Genç olsam da yaşlıya benzeyen sıfatımdan 
Bıraktım canım bu kötüdür diye söyleyemem 
Yaradılış hakikat değişmiyor neyleyim 
 
Utanmıyorum dermansız hastalığımdan 
Dört büklüm yaşıyorum, sürünüyorum 
Ne yapayım anneciğim, diye söylenmeden 
Dönmüyorum gittiğim güz yolumdan  
 
Utanmıyorum neslim kalmayacak diye ardımda 
Gülümseyen sevgili yarim yok diye yanımda 
Evladım, yarim devrim için yok olmuş 
Mızrak ucunda, top mermisinin patlamasında 
 
Utanmıyorum fakirlikten yokluktan 
Bulmak istersem, yokluktan alev çıkar 
Benim hazinem zenginliğim tükenmez 
Batıda düşmanları korkuya boğan.  
 
Ben utanırım işte şundan utanırım 
Göze görünecek bir iş göremedim 
Yolun açık olsun diyorlar gibi 
Yer yüzünden dört nala uçup gideceğim.  
 
11 Aralık 1944, Koysarı 
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HAYATA 
Alıkul OSMONOV 

Çevirenler: Halit Aşlar 

Ömer Küçükmehmetoğlu 

 

 

 
Rüzgâr oynuyor gölün berrak köpükleriyle 
Çağlayan gibi birden akıp geçti ömürüm 
Yıllar birbirini kovaladı, elden gidince gençlik 
Daha güzel daha sıcak bir şekilde göründün 
 
Bahçe gibi meyvelerim yemişlerim silkelenmedi 
Bol mahsul vererek büyüdüm geri kalmadım 
Hey çocukluğum ne kadar da güzelmişin 
Uçan kuğuların kanatlarından çıkan ses gibi. 
 
Gittim uzaklara zenginliğimi eksiltmeden 
Merhamet bekleyen ana yenilmeden 
Hey çocukluğum ne kadar da güzelmişin 
Kırlangıcın kanatlarından çıkan yel gibi.  
 
Yarım saat, kaşlarımı çatıp kaygılanmadan 
Haram işe bulaşıp şerefimi kaybetmeden 
Hayat ne kadar da çabuk gelir geçermiş 
Baharda çiseleyen yağmur taneleri gibiymiş. 
 
Güldüm açık, hiçbir zaman yere bakmadım 
Dostlarıma hiç hainlik yapmadım 
Hayat her zaman genç kalırmış 
Daha yeni doğmuş bebek gibi olurmuş. 
 
Bilsin bizi genç nesiller övsünler 
Unutmasın hatıralarında saklasınlar 
Önümüzde hayat duruyor bitmeyecek gibi 
Ardımızda ölmeyecek halk kalsın. 
 
20 Kasım 1946, Çolpon Ata 
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PUŞKİN’E 
Alıkul OSMONOV 

 

Çevirenler: Halit Aşlar 

 Ömer Küçükmehmetoğlu 

 
Beti benzi sarı görünür uzaktan 
Ben talihsiz bahtım ile yarıştım 
On üçümde su içtim şiir adlı pınardan  
On beşimde eserlerinle karıştım.  
 
O günde hayallere dalmış idim  
O zaman demiri bükecek yaşta idim  
Her büyük her ulu, ilhamlı şairi 
Candan delicesine sever idim. 
 
Bu şekilde sen çıktın karşıma 
Delikanlı en ateşli çağımda  
Yazdığım şiir seni geçer diyordum 
Diz boyu çipil su içindeki sanatımla.  
 
Ancak seninle nasıl boy ölçüşürüm 
Ne yapsam da boşunadır, bilmedim 
O zaman baş eğip seni kabul etmiştim 
Ömrümdeki en önemli anımdı. 
 
İşte böyle şairliğin yolu uludur 
Alimlerin hepsi seni okudu 
Niçin dersen hepsini yapan şairdir 
Üniversite, akademi, profesörü.  
 
30 Temmuz 1949, Çolpon Ata 
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                       KAYINDI 
Alıkul OSMONOV 

 

Çevirenler: Halit Aşlar 

 Ömer Küçükmehmetoğlu 

 
Dağların ardında kaldı güzel köyüm Kayındı 
Turna gibi uzaklaştım katar katar ben ondan 
Öksüz kalmış kuş gibi kendimi hissediyorum. 
Senin bana verdiğin ekmeğe suya şükrediyorum 
 
Gittiğim yok kulluk değil efendilik aydınlık 
Bu yüzden geri dönüp bakmıyorum bile 
Kardeşimle sonunda baş başa kalacağım 
Büyüdüğüm köy, doğduğum topraktan ayrıldım.  
 
Kahraman olup sayısız delikanlıya baş olup 
Yanan ateş gibi korlar düştü bağrıma 
Kıymetini bilemeden ruhumla baş başa kalıyorum 
Ağabeylerimi ablalarımı geride bıraktım.  
 
Niçin unuttum o güzelim günleri 
Kovalayarak kelebek yakalayıp güldüğümü 
Anne baba akrabasız dostsuz kaldım 
Taş kalpli mi acaba Alıkul’un gönlü 
 
Hayır doğru değil, nereye gitsem köyüm var 
Bana anne Kazaklar, Kırgızlar ve Ruslar 
Ömrümüzde kim bizimle kardeş olursa  
Bizim dostlarımız biraderlerimiz yârimizdir.  
 
Hatırlıyorum seni Kayındı köyüm özlüyorum 
Gidemiyorum sana özlüyorum ne yapayım 
Bu hayatta yayından fırlatılmış ok gibiyim 
Deniz, nehir, dağlardan geçip parçalanacağım. 
 
Uçuyorum uzaklara, ne yapayım çaresizim 
Deli divane gibi dolaşıyor taban çürütüyorum 
Sanki bunlar kaderime yazılmamış gibi 
Öldüğümde senin gömülmeyeceğim, biliyorum.  
 
5 Şubat 1995, Koysarı 
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SEVGİ VE BEN 

Alıkul OSMONOV 

 

Çevirenler: Halit Aşlar 

 Ömer Küçükmehmetoğlu 

Sevgi nedir, süt gibi bembeyaz nişanlı 

Onsuz hiçbir zaman ömür tam olur mu? 

Bu yüzden en başta ilk aşk derim 

İnci mercan yakut takıp karşıma çıktı. 

 

Kucakladım öptüm bastım bağrıma  

Bu hayatta ölene kadar bir olmak için.  

Ancak sevgi en yalancı şey imiş 

Hoşça kal dedi ateş tutuşturdu elime 

 

İkincisi ondan güzel ondan genç 

Hiç durmadan parıldayan zümrüt 

Onun görkemi binbir türlü göründü 

Başımı döndü yeniden, sarhoş oldum 

 

Az gezindik gençliğin tatlı günlerinde 

Ant içmiştik ömür boyu uzun yıllara  

Ancak sevgi çok soğuk bir şeymiş 

Usulcacık yılan bıraktı koynuma 

 

Ayıbım yok, hiç kimseye yakınmam 

Öyle ise de günah sende diye bilme 

Ancak sevgi zehirden yaratılan şeymiş 

Üçüncüsü ağu kattı aşıma  

 

Yılan salıp, zehir katıp, ateş saçıp 

Sen sevdin, bahane bulma, oynama 

Ancak anla akılsızdır gençlikteki sevgi 

Öyle olsa da sende gönlüm kalmadı! 

 

Biliyorum diğer tarafı derin bir yar, 

Kendi zirve, kuşun ulaşamayacağı yer 

Eğer sevgi güçlü ise ölümden  

Benim sevgiye denk olmaya hakkım var.  

14 Aralık 1944, Koysarı 
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BU DÜNYADAN ŞAİR ALIKUL GEÇTİ 

Aysuluu ESEN KIZI 

Çeviren: Ömer KÜÇÜKMEHMETOĞLU

 

“Cıluu kiyin colun kıyın üşürsün 

Kış da katuu, boroon urup kar urup 

Büt dartındı öz moynuma alayın 

Col karayın toktoy turçu Atacurt!” 

 

Türkçesi: 

 

“Sıkı giyin yolun uzak üşürsün 

Kış çok sert, kar fırtına var  

Bütün azabını, derdini ben çekeyim 

Yola bakayım biraz duruver vatanım.” 

 

diyen şairin mısralarında yazıldığı gibi, Alı-

kul’un diline yansıyan dert, ömür boyu çaresiz 

hastalığın pençesinde kıvrandı.  

 

“Taştan boloor, kumdan boloor töşögüm, 

Az bolosa sırta kalaar sözdörüm. 

Ölsöm dagı cara teep mürzömdü 

Buudan bolup taksak salıp ötörmün” 

 

Türkçesi: 

 “Taştan olur, kumdan olur döşeğim 

Az olsa da unutulmaz sözlerim 

Ölsem de dürtükleyerek mezarımı 

Yürük at gibi birden geçip giderim.” 

 

diyen hayattayken sanki mezardan dünyayı 

seyrediyormuş gibi hislerle mısralar bıraktı 

bizlere. Sadece o değil Rusların büyük şairi 

Puşkin’in müthiş şiir dünyası gibi kaderi de çok 

enteresan ve kısa olmuştur.  

 

Puşkin’e rastlayan falcı bir Çingene “Ömrün 

çok kısa olacak. Düelloda öleceksin!” diye öl-

meden önce ona söylemiştir. Kısa ömründe ne 

kadar çok insanı düelloya davet etmiş, ölümü-

nü beklemiştir. Çok güzel şiirler yazan Puşkin 

sonunda düelloda ölmüştür.  

 

Başka bir büyük şair Lermontov da ölüm tema-

lı şiirleri beğenirmiş. O da kısa yaşamıştır. 

Onun gibi Alıkul’un kaderi, poetikası, şiirleri de 

çok karmaşıktır. Otuz beş yaşında bu fani ha-

yata gözlerini kapatan Alıkul şimdi yaşasaydı 

aksakal olacaktı. Bu yüzden şair hakkında dü-

şüncelerimizi yazdık.  

 

Alıkul’u genç nesiller araştırıyor. Caş Gvardiya 

bulvarı ile Bökönbayev caddesinin kesiştiği 

yerde Alıkul Osmonov Ev Müzesi var. Alıkul’un 

giysileri, kitapları, fotoğrafları yer alıyor. Bu 

evde Alıkul yaşadı. Orada ziyaretçiler için bir 

hatıra defteri var. Defterde Alıkul’un şiirlerini 

seven edebiyatseverlerin çeşitli düşünceleri, 

meşhur adamların yazdıkları var. Bu yazılanla-

rın arasında bir defa Alıkul’a âşık olan Camiyla 

Süleymanova’nın yazdıklarını da bulduk.  
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“Alıkul’un yaşadığı gizemli eve ben bugün 21 Mart Nevruz bayramında geldim. Kuran okuduk. Bir 

zamanlar 1949 yılında buraya gelip gecelemiştim. Ondan sonra köprünün altından çok sular geçti. 

Şimdi 75 yaşındayım. O zaman, ona annelik yapan ihtiyar Rus nineye hayretler içinde kalmıştım ve 

ondan çok razı olmuştum.” 

Camiyla Süleymanova (Yazar) 

 

 

 

“Çoktan beri geleceğim diyordum. Alıkul’un evine gelip oturdum. Yorgunluğumu gidermek için biraz 

oturdum dinlendim. Sahneleyeceğimiz oyun için birçok fikir edindim.” 

Almaz Sarlıkbekov (Rejisör) 

 

 

 

“Epeydir geleyim diyordum, daha önce gelmeliydim. Gelemedim. Bugün geldim. Geç geldiğim için 

senden özür diliyorum. Senin yanına Kırgızların birçok evladı geliyor. Çünkü sen Alıkul’sun.”  

Burul Kalçabayeva (Piyes Yazarı)  

 

 

 

Şair olmayı istemiş, Allah’ın verdiği yeteneğin düğümlerini çözmüş sanatkâr, yiğit şair Alıkul’a bir şey-

ler yazmadan edemedim. Buna örnek Gülsayra Momunova’nın şu mısraları olsun: 

 

“Alıkuldu aytpagıla ölüptür, 

Alp akındı aytpagıla ölüptür. 

Ak boz atka kamçı salıp zımırap,  

Atacurttun colun karap 

Colun salıp ketiptir. 

Ak boz açtan bara catat kırdı aşıp, 

Aalamdagı alptar menen sırdaşıp.” 

 

Türkçesi: 

“Sormayın sakın Alıkul ölmüş 

Sormayın sakın yiğit şair ölmüş 

Ak boz ata kamçı indirip titretip 

Ata yurdun yolunu gözleyerek 

Yolu izleyerek gitmiştir 

Ak boz atlı kırları aşıyor 

Dünyadaki yiğitlerle sırdaş olarak…” 
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CENGİZ AYTMATOV NOBEL ÖDÜLÜNE  

ADAY GÖSTERİLMİŞ MİYDİ? 

ALIKUL OSMONOV’U ÜZENLER KİMLER? 

Zayırbek ACIMATOV 

Çev: Yrd. Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAYEVA 
 

 

 

Ulu yazar Cengiz Aytmoyov 12 Aralık 1928 

tarihinde doğmuştur. 1950 yılının 12 Aralığın-

da ise Kırgız şiirinin büyük ustası Alıkul Osmo-

nov vefat etmiştir. Elbette, Alıkul Osmonov ile 

Cengiz Aytmatov’un hayatı, kaderi, geçtiği 

yollar, yazdıkları türler, edebiyata verdikleri 

emekler de tamamen farklıdır. A. Osmonov 

sadece otuz beş yıl yaşadıysa, C. Aytmatov 

yaklaşık seksen yaş yaşamıştır. Fakat A. Osmo-

nov’un bir şiirinde “Ben ölürsem benim yerime 

benden çalışan, benden akıllı, benden güçlüler 

gelecekler” demesi, işte bu C. Aytmatov ile 

gerçekleşmiştir diyebiliriz. Gerçekten de C. 

Aytmatov’un edebiyat dünyasına gelmesi, A. 

Osmonov’un yazdığı “On beş kere dünyaya 

gelmiş, on beş kere gençleşmiş” gibi bir işti. 

Ayrıntılı söyleyecek olursak C. Aytamtov sek-

sen yıllık hayatında on beşten fazla insanın 

hayatını yaşadı, işini yaptı dersek yanlış olmaz. 

Alıkul ise otuz beş yıllık az ömründe şiir dünya-

sının zirvesine ulaşmıştır. Bundan dolayı bu iki 

sanat insanının hayatlarının başlangıcı ile bit-

mesi aynı güne yani 12 Aralığa denk gelmesi 

de boşuna değildir diye düşündürüyor. 

 

Dünyanın saygı gösterdiği Cengiz’e Bişkek’te 

bir belediye adını vermedi. 

 

C. Aytmatov’un ismini silinmeyecek, unutul-

mayacak şekilde yaşatma meselelerinin ara-

sında, Bişkek’teki belediyelerin birine Cengiz’in 

isminin verilmesi meselesi gündeme gelmişti. 

Bu arzu 2008 yılında beri gündemdeydi. Ancak 

yakın zamanlarda Mecliste yer, su isimlerini 

insan isimleriyle adlandırmama yasası çıkınca, 

bu mesele kenara itildi. “Ak Col” partisi millet-

vekili A. Salımbekov ve onun komitesi tarafın-

da hazırlanmış ve kabul edilmiş bu yasanın 

amacının ne olduğu belli değil. Söylemek iste-

diğim tek şey, o zaman neden bu güne kadar 
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Sverdlov, Lenin gibi insan isimlerini taşıyan 

belediyelerin, yasa yürürlüğe girer girmez isim-

leri kaldırılmadı? O zaman, neden “Dordoy” 

alışveriş merkezinin doğusunda Dordoy -1, 

Dordoy – 2, yeni yerleşim yerleri işte bu mil-

letvekili olan Askar Bey’in dedesinin ismini 

taşıyor. Kısacası yukarıdaki sorulardan yola 

çıkacak olursak, yer, su ile ilgili ortaya atılan bu 

yasa, yarım yamalak düzenlenen bir belge 

olduğunu gösteriyorsa da, Cengiz Aytmatov’un 

isminin bir belediyeye verilmesine engel olma-

yı başarmıştır. Günümüzde halkımız C. Aytma-

tov’un sadece yazarlık yönünü iyi biliyor. Oysa 

C. Aytmatov iyi bir gazeteci, iyi bir siyasetçi ve 

iyi bir devlet adamıydı. C. Aytmatov’un uzun 

yıllar boyunca Kırgızistan’ın Benelüks ülkeleri 

ve Fransa Büyükelçisi olarak görev yaptığını 

hepimiz biliyoruz. Ancak nedense onun bu 

diplomatik hünerleri ve yaptıkları işler toplum 

tarafından fazla bilinmiyor. Kırgız hükümeti de 

onu topluma sadece yazar sıfatıyla göstererek, 

bir devlet adamı, bir siyasetçi olduğunu söy-

lemiyor. Bundan dolayı akla ilk gelen soru şu 

oluyor. Bu öylesine bir kıskançlık mı yoksa C. 

Aytmatov elçilik görevini iyi yapamamış mı? 

 

Toktogul Kaçkeyev:  

C. Aytmatov devlet adamı olarak ülke için ne-

ler yapmıştır? 

C. Aytmatov ilk olarak Rusya’nın, sonra da 

Kırgızistan’ın dış ülkelerdeki elçisi olarak görev 

yapmıştır. Özellikle yeniden bağımsızlık alan 

vatanının, uluslararasında tanınmasında, söz 

sahibi olmasında Bakay ata kadar hizmet et-

miştir. Kırgız- Avrupa ilişkilerinin başlaması ve 

şekillenmesinde C. Aytmatov’un hem yazarlık 

hem de siyasi işlerinin büyük etkisi olmuştur 

diyebiliriz. Bunları birbirinden ayrı bakmak 

mümkün değildir. Ayrıca C. Aytmatov elçilik 

görevindeyken “Avrasya” ideası üzerinde de 

kafa yormuş ve çalışmıştır. C. Aytmatov sadece 

Kırgızistan için çalışmamış, aynı zamanda Batı 

ile Doğu arasında da hem kültürel hem de 

siyasi köprü olmuştur. Onun eserlerini okuyan 

yabancılar, kokusu ta uzaklardan gelen kızıl 

elmanın, Cemile’nin, Tanabay ile Gülsarı’nın, 

bu eserleri kaleme alan yazarın vatanını gör-

mek için gelip C. Aytmatov’un düzenlediği “Isık 

Göl” formuna katıldılar. Vatanımızdan haber-

dar olmaya çalıştılar.  C. Aytmatov devlet 

adamı olmakla beraber kendi eserleri aracılı-

ğıyla iyi niyetli bir insan olduğunu kanıtlayabil-

di. Kısaca söyleyecek olursak, bağımsızlığımızı 

aldığımız ilk yıllarda C. Aytmatov, kimsenin 

bilmediği Kırgızistan’ın ziyaret kartı olmuş, A. 

Akayev ise onun adıyla şımarmıştır.  

-  

C. Aytmatov’un doğumunun 150- 200 yıllığı 

kutlanır mı? 

 

Bugün C. Aytmatov’suz yaşadığımızın üzerin-

den bir buçuk yıl geçti. Cumhurbaşkanı K. Ba-

kiyev’in kararnamesi ile 2008 yılı “C. Aytmatov 

Yılı” olarak kabul edildi ve ulu yazarın doğu-

munun 80. yıllığı kutlandı. Yılın ilk günleri, ya-

zar ile olan görüşmelere ve hatıralara ayrıldı. 

Bu durum bize Kırgız edebiyatını, sanatını C. 

Aytmatov’suz düşünmenin mümkün olmadığı-

nı gösterdi. Sinemada, sahnede, nesirde, na-

zımda, resimde, kısacası her yerde hatta hava-

da, suda C. Aytmatov’un sureti kocaman bir 

şekilde kendini gösterdi.  

Biz, 2008 yılını “C. Aytmatov Yılı” olarak ilan 

etmekle Kırgız’ı dünyaya tanıtan ulu yazarın 

önünde görevimizi tamamlamış mı oluyoruz? 

Şu seksen yıllık kutlamayla iki asra ismini duyu-

ran insanı unutacak mıyız? C. Aytmatov’un 

edebiyat dünyasına gelmesiyle “Ala Dağlar 

öncekisinden daha da yükseldi” (R. Gamzatov), 

Kırgızlar diğer milletlere adını duyurdu, dış 

ülkelere gidince onun adını söyleyerek övün-

düler. Şimdi ise bu insanın bu kadar büyüklü-

ğünü, ululuğunu aynı derecede koruyup son-

raki nesle aynı şekilde aktarabilir miyiz? O 

zaman bugün yaptığımız doğumun 80’inci yıl 

dönümü kutlaması, 150, 200 yıl dönümlerinde 

de devam eder mi? 

C. Aytmatov ile ilgili söylenecek söyler daha 

bitmedi. Önümüzdedir. Yakın zamanlarda 

CMK’da Kırgızistan tarafından Cengiz Aytma-
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tov’un Nobel ödülüne aday gösterilmemesi ile 

ilgili konuşmalar oldu. Sözün doğrusu, ilgililer 

belgeleri göndermeden, C. Aytmatov’a “Sizi 

Nobel ödülüne aday gösterdik. Ancak laik 

görmemişler. Vermiyorlar.” diye yalan bilgiler 

vermişlerdir. Bunun nasıl bir namertlik oldu-

ğunu artık siz ölçün, siz söyleyin. Bu mesele 

“Agım” gazetesi tarafından geniş bir şekilde 

araştırılmaya alınmıştır.  

 

Alıkul neden üzülüyor? 

 

Alıklul araştırıcıların yazdıklarına göre, Aralık 

1950 tarihinde Alıkul’un hastalığı şiddetlenir. 

En son Isık – Göle’e gelir, yüzünü yıkar, kena-

rında bir çay kaynama vakti kadar yalnız otu-

rur, çok sayıdaki şiirlerine konu olan Isık Göl ile 

vedalaşır. Sonra hemen o zamanki Frunze’de 

Temirziyayev sokağında bulunan evinde gelir, 

eline kalem kâğıdını alır, masasına oturur şiir 

yazarken 12 Aralık günü ölür. Günümüzde 

onun Frunze’deki evi, “Alıkul’un ev müzesi” 

olmuştur. Müze, Alıkul’un çocuğu olmadığı 

için, ona çocuktan da öte hizmet eden yazar, 

alıkulcu Pamirbek Kazıbayev’in çabasıyla dü-

zenlenmiştir. Şairin dağılmış olan eşyaları geri 

getirilip yerine koyulmuştur. Evet, A. Osma-

nov’un ruhu, alıkulcuların verdikleri emekler-

den derin memnuniyet duyuyordur, diye dü-

şünüyoruz. Örneğin, merhum edebiyatçı Şar-

şenbek, Alıkul ile ilgili her şeyi yazmış, şiirlerini 

araştırmış, onun şairlik ustalığını halka ulaş-

tırmıştır. Şarşenbek Bey yazmakla kalmamış,   

Ala – Arça’da bulunan şairin mezarlığına hey-

kelinin konulmasında büyük emek vermiştir. 

Keneş Cusupov’un “Şiir Satırındaki Ölüm”, 

Pamirbek Kazıbayev’in “Mevsim ve Alıkul” adlı 

A. Osmonov’un hayat hikâyesini, sanatını araş-

tıran kitapları, şairi seven şiir sevenlerin kutsal 

kitabı haline gelmiştir. Fakat yine de devlet 

tarafından olsun, özellikle bağımsızlığımızı 

kazandıktan sonra Akılul’a gerekli değerler 

gösterilmemiştir. Bişkek’te onun heykeli yok-

tur. A. Osmonov’un Kırgız Puşkin’i olduğu tar-

tışılmaz. Bir bakalım. Rusya şairleri olan Puş-

kin’e nasıl ilgi gösteriyor? Onun için neler ya-

pıyor? Şairin heykeli Rusya’nın her şehrinde 

hatta KMŞ ülkelerinin başkentlerinde bulunu-

yor. A. Osmonov’un ayakları olmayan bir tek 

heykeli sadece Lenin millî kütüphanesinin 

önünde bulunmaktadır.  

 

- 200 somluk banknota onun resminin düşü-

rülmesine de şükür diyelim.   Bir de şairin Isık 

– Göl’deki evi ne durumda? 

 

Ulu şair sağken rahatsızlığından dolayı, devlet-

ten Isık Göl kenarından ev istediğini, orada 

yaşadığını ve orada tedavi gördüğünü hepimiz 

biliyoruz. Şiirlerinin çoğunu o evdeyken yazdı-

ğını da şiirlerinden okumuşuzdur. Şuan orada 

1934- 1936 yıllarında yapılmış üç odalı evi var. 

O ev, Çolpon – Ata’da çocukların verem hasta-

lığından tedavi gördüğü kaplıcanın bulunduğu 

bölgede. Alıkul’un bu evi, senelerdir, adı geçen 

kuruma ait olmuş, kütüphanesi ise onun eşya-

larının konulduğu oda olarak kullanılmıştır. A. 

Akayev’in yönetimi döneminde M. Akaye-

va’nın talimatıyla bu kaplıca Tüp’e taşınmış, 

adı geçen bölge sahipsiz kalmış. İşte bu dönem 

burada bulunan diğer binalar ile beraber Alı-

kul’un evi de satılmak istenmiş. Fakat Alıkul 

Osmonov Vakfı bu evi sahipsiz bırakmayıp 

Alıkul’un ev müzesine dönüştürmeyi amaç 

edinir. Bazı zenginler, makam sahipleri, bu 

bölgenin tamamını satın almak, oraya sayfiye 

yerleri kurmak isterler. Bu anlaşmazlık uzun 

sürer, mahkemelik olur, sonu gelmez. Eninde 

sonunda 2005 yılında yönetimin değişimiyle 

sonra erer. Kısaca söyleyecek olursak M. Aka-

yeva’nın elinden kurtarılarak, bu bölge yeni-

den çocukların tedavi gördüğü kaplıcaya dönü-

şerek Sağlık Bakanlığına bağlanır. Çocuk kaplı-

casının yeniden buraya taşınmasının nedenle-

rinden biri de, verem hastalığından tedavi 

gören küçük çocuklar için Tüp’ün havası soğuk 

geldiği içindir.  

Alıkul Osmonov Vakfının çabasıyla bu ev sağlık 

bakanlığına bağlı olmaktan çıkarılıp ev müzesi-

ne dönüştürme işine başladığından beri dört, 
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beş yıl geçti. Elbette masraflı bir iştir. Eskimiş 

binayı restore etmek, A. Osmonov’a ait eşyala-

rı toplama gibi. “Ne tür makamlara gitmedik, 

ne tür kapıları çalmadık. Meclis başkanlığı gö-

revini yaparken Ö. Tekebayev, sonradan bu 

görevi devralan A. Madumarov gibi insanlar 

defalarca söz verdiler. Verdikleri sözler gerçek-

leşmedi” diyor ev müzesinin düzenleyicileri.  

Yöneticilerden, makam sahiplerinden yardım 

olmayınca bu işi, vakfın başkanı Pamirbek Ka-

zıbayev’ın ricası ile bugüne kadar prestijli gaze-

telerde foto muhabiri olarak çalışan Bakıt As-

nabayev üzerine alır. Bakıt Bey, Bişkek’teki 

işini bırakıp Çolpon – Ata’ya gelir. Ev müzesinin 

açılması için gitmediği yer, çalmadığı kapı kal-

maz. Eninde sonunda hiçbir yerden ses çıkma-

yınca kendi arabasını satarak Alıkul’un ev mü-

zesini açmıştır. Elbette, kendi çabasıyla Alı-

kul’un ruhunu şad etmek isteyenleri destek-

lemek gerekir. Ancak Alıkul sadece Bakıt Asan-

bayev için değil, tüm Kırgızistan için gerekli 

değil miydi? Biz bu materyali hazırlarken, bize 

Çolpon –Ata’dan, Alıkul’un ev müzesinin açıl-

maya hazır olduğunu, 12 Aralıkta açılış töreni 

gerçekleşeceği haberini verdiler.  

  

 

 

GÖZ KIRPMAK KADAR ÇABUK GEÇEN ÖMÜR 

Dogdurbek YUSUPOV 

Çeviren: Mayramgül DIYKANBAYEVA 
 

 

 

 

25 yıl önce ulu şair Alıkul Osmonov’un doğu-

munun 75’inci yıl dönümü kutlama töreninde 

doğduğu köyü Kaptal – Arık’ta ev müzesi açıl-

mış ve heykeli dikilmişti. O zamanlar ben, Pan-

filov bölge komitesinde danışman olarak çalı-

şırdım. Müze sergisine konulması için şairin 

eşyalarını toplamak amaçla şairin önceki eşi 

Zeynep Talibova’nın ikamet ettiği Taşkent’e 

doğru yola çıktım. İlk önce Zeynep hanımla 

telefonla konuşarak ne zamana geleceğimizi 

bildirdik. Zeynep hanımın “gelin, gelin” deme-

sinden çok mutlu olduğu anlaşılıyordu. Bizim 

geleceğimiz gün, Zeynep hanım evine çocukla-

rını çağırmış, bizi bekliyordu.  

 

 

-Geçin, geçin akrabalarım, hemşerilerim, diye 

her birimizle sıcak merhabalaşıyor, elini uzatı-

yordu. Uzak yoldan geldiniz, yorulmuşunuz-

dur. Çay için, diyordu. Kırgızistan’dan getirdik-

lerimiz hediyeleri verince çok sevindi. Sonra 

Alıkul ile ilgili sohbet başladı. İlk önce Zeynep 

Hanım belli belirsiz bir of çekti. Sonra da “Ne-

reden başlayacağımı bilmiyorum.”, dedi yavaş 

bir sesle.  

-Ayday ikimiz birbirimizi tanıyorduk 

-Ben o zamanlar Moskova’da Tiyatro Enstitü-

sünde okuyordum. Yaz tatili için Frunze’ye 

gelmiştim.  Alıkul ile bir partide tanıştım. 

Onunla ilgili önceden ağabeyimden birkaç kez 

duymuşluğum vardı. Çünkü onlar Tokmokta’ki 

Çocuk Esirgeme Kurumunda beraber olmuş-

lardı. Parti sona ermek üzereyken Alıkul benim 

yanıma oturarak, eğlenceli sohbete başladı. 
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Belli ki,   dikkatimi çekmeye çalışıyordu. Beni 

de onun ağırlığı, anlamlı konuşmaları etkiledi. 

Bir de Alıkul ile ilgili bildiğim bir şey vardı, 

onun sevdiği kız Ayday ile biz birbirimizi tanı-

yorduk. Eğitim Yüksekokulunun öğrencilerin-

den de duymuştum. Onlar “Ayday, bir şair 

delikanlıyla beraber” derlerdi. Sonradan Ay-

day’ı anne babası önceden söz kestikleri yere 

vermişlerdi. Ömrü kısaymış garibanın, doğum 

sırasında vefat etti. İşte o zamanlar Alıkul, 

Ayday’ı unutamadığı zamanlarmış. Bazen be-

nimle konuşurken, beni dinlemez dalar gider-

di. Sonra hemen uykudan uyanır gibi irkilir, 

sözü değiştirirdi. Alıkul çok merhametli biriydi. 

Bugüne kadar ben, onun kadar merhametli, 

onun kadar iyiliksever birine rastlamadım. 

Yetim büyüdüğünden, hayatın zorluklarını çok 

çektiğinden böyle olmuştur, diye düşünürdüm. 

Çoğu zaman ne düşündüğümü hemen anlardı. 

Parti sonunda beni eve kadar götürdü. Neşe-

liydi. Ben içeri girerken geri dönüp baktığımda 

peşimden bana bakıp durduğunu görmüştüm. 

Ondan sonra uzun süre ortadan kayboldu. 

Sonra da birden çıkageldi. Ben ise artık Alıkul 

gelmez, öylesine eve kadar getirmiştir, diye 

düşünmeye başlamıştım. Günlerden bir gün 

Alıkul eve geldi. Avlu kapısının önünde bekli-

yor ne içeri giriyor ne de çıkıp gidiyor, kısacası 

içeriyi bakıp dururken gördüm, onu.  

-Neden orada bekliyorsun? İçeri girsene dedi 

ağabeyim Alıkul’a bakıp.  

-Zeynep’e bakıyorum. Zeynep’le mi evlensem 

diye düşünüyorum, dedi, ciddi bir yüz ifadesiyle.  

 

-Olur, olur, dedi ağabeyim şaka yoluyla. Ko-

nuşmayı ciddiye almadan. İçeri girdi. Sohbet 

ederek çay içtik. Alıkul neşeliydi. Onun böyle 

neşeli olduğu zamanlar çok nadirdi.  

Yazarsa Şota ağa gibi yazsın 

-Tatil sona ermiş, geri Moskova’ya gittim. 1939 

yılın sonbaharıydı. Fazla zaman geçmeden 

Alıkul Moskova’ya geldi. Beraber sinemaya, 

tiyatroya gittik, gezdik. Ona farkında olmadan 

çabuk alıştım. Bir keresinde evlenme ile ilgili 

fikrini söyledi. Ben ise “Okulumu bitireyim, 

ondan önce evlenmem.” dedim. Ondan sonra 

Alıkul Moskova’ya sık sık gelir oldu. Benim 

derslerimden sonra ikimiz Moskova’yı gezer, 

tiyatroya, sinemaya giderdik. Alıkul komik 

şeyler anlatır, beni eğlendirmeye çalışırdı. Tam 

o zamanlar o, Şota Rustaveli’nin “Kaplan Post-

lu Şövalye” adlı eserini çeviriyormuş. Özellikle 

Şota Rustaveli ve Şekspir hakkında konuşurken 

kendinden geçiyordu. İşte o zamanlar Şekspir’i 

de çevirmeyi düşünüyormuş.  

 

-Evet, Zeynep, biz öylesine biriymişiz. İşte ya-

zacak olan Şota ağa gibi yazsın. Kalbini yerin-

den oynatıyor. “Kahraman” ne güzel eser! 

Klasik işte buna denir. Sağ salimken bu eseri 

çevirerek halkıma ulaştırırsam derdim kalmaz, 

derdi.  

 

-Sonra bir kez yine Moskova’ya geldiğinde 

SSCB Yazarlar Birliğinin Maleyev sanat evinde 

çalışacağını, şiirlerini ünlü şair S. Lipkin Rus-

ça’ya çevirdiğini bildirdi. Bir keresinde beni 

oraya götürdü. Şairle tanıştırmak istedi. Male-

yevka’da birkaç gün kaldım. Günlerden bir gün 

yine bir parkta sohbet ediyorduk. O ara parkın 

öbür tarafından Aalı Tokombayev’i gördüm. O 

zamanlar gazete ve dergilerde resimleri çok 

çıkardı. Kültür Bakanlığına staja gittiğimde de 

birkaç kere görmüştüm. Alıkul’a “Aalı ağabey-

miş, hadi selam verelim”, dedim. Ama Alıkul: 

“Hayır o Aalı ağabey değil. Yanlış gördün” dedi 

ve benim elimden çekiştirerek götürdü. Başımı 

geri çevirip bakıyordum. Aalı Tokombayev idi. 

Sonradan beraber yaşadıktan sonra anladım 

ki, Aalı ile Alıkul’un arası iyi değilmiş. Onunla 

ilgili ne kötü ne iyi konuşurdu. Gerçek, ulu, alp 

yazar –  Mukay! O, Kırgız’ın M. Gorkiy’i, dedi-

ğini çok duydum. Onunla kimseyi aynı kefene 

koymazdı. Manzum türünde ise Coomart’ın 

şiirlerini över ve severdi. Sonradan Aalı To-

kombayev Yazarlar Birliği başkanı olduğunda 

bile ondan bir kerecik olsun yardım istememiş-

tir. Aalı, Tügölbay, Ömürkul Cakişev ile beraber 

aynı evde yaşadıkları halde, ona hiç yumuşa-
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madı. Sevmediği insanı sonuna kadar sevmez-

di. Ömürkul Cakişev ile de ilişkisi iyi değildi.  

 

İçini çeker, susardı 

-Böylece 1939 yıldan 1941 yılına kadar Alıkul 

Moskova’ya sık sık geldi, gitti. Çok kere evlilik 

teklifi yaptı. Ancak ben “Okulumu tamamlaya-

yım.” diyerek sustururdum. Garibim içini çe-

ker, susardı. O zamanlar Yazarlar Birliğine ka-

bul edilmiş, ismi tanınmaya başlamıştı. Ondan 

sonraki hayatımız nasıl olacaktı, açıkçası bilmi-

yorum. Beklenmedik, acımasız savaş başladı. 

Bundan dolayı bizim okul geçici olarak kapatıl-

dı. Bizi kendi vatanımıza gönderdiler. Kırgızis-

tan’a gelir gelmez Kültür bakanlığında tiyatro 

bölümünde müfettiş olarak işe başladım. Gün-

lerden bir Alıkul, çalıştığım yere sevinçle geldi.  

-Haydi, Zeynep, kendi evimiz oldu. Artık bera-

ber yaşayacağız, diye karşı koymama rağmen 

Djercinskiy caddesinde bir eve getirdi.  Aalı’nın 

şimdiki evinin ikinci katının güney-doğu cephe-

sinde bulunan iki odalı bir daireydi. Sevindi-

ğinde çocuk gibi sevinirdi. Daireyi beğendim. 

Küçük, ama aydınlıktı. Kader işte. Böylece Alı-

kul ikimiz evlendik. Biz de el âlemden geri kal-

mayıp hayatımızı sürdürüyorduk. Tügölbay 

bizim komşumuzdu. Moskova’da okuyacağım 

derken, kadın işlerinden çoğunu bilmiyormu-

şum. Tügölbay’ın hanımı Asılkül Hanım çok şey 

öğretti. İpek gibi çok iyi bir insandı.  

 

-Hayatımız normaldi. Düşündüğümüz, istedi-

ğimiz gibi geçiyordu. İşimiz, evimiz, eş, dostu-

muz var. Başka ne olsun? Ancak batıda ölüm 

ile ömür mücadelesi vardı. Hemşerilerimiz 

savaştaydı. Hayat zordu. İş çok. Çoğu zaman 

sanat alanında çalışanları savaşa uğurluyor-

duk. İş sabahın köründe başlıyor, geç saate 

kadar sürüyordu. Bazen gece bir, ikiye kadar 

sürdüğü zamanlar da olurdu.  

-Alıkul ise evde şiirleri ile uğraşırdı. Ben iştey-

ken çok çalışırdı. Evde olduğum zamanlar ise, 

beni uyuttuktan sonra gece sessizliğinde ça-

lışmayı severdi. Mavi renk masa üstü lamba-

mız vardı, geceleri hep onun ışığında çalışırdı. 

Her yazarın ilk eleştirmeni eşi oluyor ya. Gece 

yazdıklarını sabah bana okurdu. Ben ise işe 

acele ettiğim için bazen dinleyemezdim. Alıkul 

çok hassas idi. Benim bu davranışıma üzülür-

müş. Ben onu fark etmezdim. Ancak bana ne 

kadar kızsa, üzülse de çabuk geçer, gülümse-

yerek karşıma çıkardı. Hayatında çok üzüldü-

ğünü bir kere görmüştüm. İsmi aklımda değil, 

bir arkadaşı ile hamama gitmişti. Günlerden 

pazardı. Ben evdeydim. Fazla zaman geçme-

den telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdım. Alıkul’du.  

-Zeynep, benim pantolonumu çalmışlar. Çabu-

cak giysi getir, dedi nazik bir sesle. Pantolon 

alıp hamama geldim. Yolda hiç ses çıkarmadı. 

Ancak sürekli içini çekiyordu. Bundan onun çok 

üzüldüğünü anladım.  

 

-Sağlık olsun, pantolon bulunur, bu kadar 

üzülme, değmez, dedim, onu avutmak için.  

-Zeynep, ben pantolona üzülmedim, cebinde 

Amerikan kalemi vardı, işte ona üzülüyorum. 

Onunla iyi yazıyordum. “Kaplan Postlu Şöval-

ye”yi de onunla yazmıştım. İyi kalemdi. Onunla 

yazarken kelimeler kalbimden dökülürdü, de-

di. Kalemini uzun süre unutmadı, hatırladıkça 

üzülürdü. Sonradan unutmuştu. Dediği gibi de 

sonradan başka kalemle uzun süre iyi bir şiir 

yazamamıştı. Kızımız ise kelebek gibi uçtu gitti. 

Batı kan ağlıyordu. Delikanlıların hepsi savaş-

taydı. Mukay, Cusup da ordaydı.  

 

-Sıra bize de gelecek, savaşa gideriz, derdi. 

Hatta bir, iki kere belki savaşa giderim diyerek 

gidip akşam üzgün dönmüştü. Sonradan anla-

dım, asker komiserliğine gidiyor, savaşa alma-

larını istiyormuş. Sonradan tamamen umudu-

nu kesmiş olmalı, sözünü bile etmiyordu. Has-

tasın demişler galiba. Bir yıl geçip geçmeden 

kızımız oldu. O zaman Alıkul’un sevincini söz-

lerle anlatamam, çocuk gibi sevinmişti. Sevinç-

ten kelebek gibi uçuyordu, etrafımda dolanı-

yordu. Çocuk için gerekli olan şeylerin hepsini 

hazırlamış. Aşırı merhametli ve tedbirliydi. 

Çocuğun nasıl kundaklanması gerektiğini bize 

Asılgül yenge öğretmişti. Kaza geliyorum de-
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mezmiş. Alıkul ikimizin bu sevincimiz fazla 

sürmedi. İsmini Alıkul’un koyduğu Cıparamız 

on beş gün geçince hayata veda etti. Ben hâlâ 

lohusaydım. Alıkul bebeğimizi tek başına def-

netmişti. Sonradan kızımızın gömüldüğü yeri 

bulamadı. Üzüntüden nereye gömdüğünü 

anlayamamış. O zamanlar ben bir şeyden kor-

kuyordum. Sanırım korktuğum başıma geldi. 

Bu benim tahminim. Belki de öyle değildir. 

Kızımız durmadan öksürüyordu. Aynı Alıkul’un 

öksürüğü gibiydi. O zamanlar şehrin verem 

hastanesinden belge göndermişler. O belgede, 

Alıkul’un verem hastalığının bulaşıcı olduğunu 

ve tedavi için Isık Göl’e sevk ettiklerini belir-

mişler. Aynı zamanda Alıkul’un gerekli sağlık 

belgelerini istemişler. Ben bu güne kadar Alı-

kul’un bu hastalığından haberim yoktu. Sadece 

arada bir “öhö, öhö” diye öksürdüğünü fark 

eder, ancak fazla ciddiye almamışım. Kızımızın 

da sürekli öksürdüğünden ve eninde sonunda 

da öldüğünden sonra bu hastalığın genetik bir 

hastalık olduğunu anladım. Böyle olacağını 

nerden bilelim? Alıkul ile bazen anlaşamazdık. 

Alıkul çok kıskanç bir insandı. Ben birisine değil 

gülerek bakmak, birisi bana baktı mı olay ko-

pardı. Özellikle işten geç döndüğüm zamanlar, 

benimle hiç konuşmaz, yüzünü döner yatardı. 

Bazen bu durum bir ay kadar devam edebili-

yordu. Ne konuşurdu ne de yüzü bana dönük 

yatardı. Genç, hayat dolu bir genç bayan için 

bu zordu. Onu yumuşatmak için elimden gele-

ni yapardım, güler, eğlenirdim. Ancak sonuç 

alamazdım. Gizlenecek bir durum yok. “Köpe-

ğe sürekli tekme atarsan, havlar, ısırır” derler 

ya, ben de artık tavır alıyor, konuşmuyor, ters 

dönüp yatıyordum. Tiyatroda provalarım olun-

ca ikimiz el ele beraber gelirdik. Ben orada 

meslektaşlarımla konuşur, şaka yaparsam, 

Alıkul hemen tavır koyardı. Dönüşte ikimiz 

yolun iki kenarından gider, eve gelince hiç 

konuşmaz, ikimiz de ters dönüp yatardık. Böy-

le durumlarda uyku nerede? Birimiz durmadan 

öksürür, birimiz ise durmadan iç çekerdik. 

Çeşitli düşüncelerle sabahı karşılardık. Çocu-

ğumuz olursa aramızdaki soğukluk gider umu-

duyla yaptığımız çocuk da on beş gün yaşama-

dan bizi bırakıp ahrete gitmişti. Ben önce Alı-

kul’un ağladığını hiç görmemiştim. Alıkul’un 

ağladığını işte o zaman görmüştüm. Bir erkek 

olarak beni avutmasının yerine, ben onu 

avutmuştum. Gözyaşları sel olarak akmıştı. 

Kızımızın ölümünden sonra, zaten içine dönük 

olan Alıkul daha beter içine kapanmıştı. Uzun 

süre şiir de yazmayı bırakmıştı. 

  

Geri dönmedi 

-İşte o olaydan sonra bizim aramıza sanki so-

ğuk bir yılan girmiş gibi olmuş, aramız soğu-

muştu. Alıkul ses etmiyordu. Tartışmalarımız 

çoğalmıştı. Bir kere kalktım ve kendi evime 

gittim. Peşimden geleceğini düşündüm, gel-

medi. Orada lohusalığım iyice geçtikten sonra 

işime başladım. Halka karıştıktan, çalışmaya 

başladıktan sonra kendime geldim. O sene 

İlimler Akademisi benim alanımla ilgili doktora 

programı ilan etti. Ben oraya başvurmak eği-

timimi devam ettirmek istedim. Alıkul’un pe-

şimden gelmesini, evimize götürmesini iste-

dim, bekledim. Gelmedi. Kadın başımla ken-

dim dönmeyi gurur meselesi yaptım. Biz böy-

leyken aradan bir yıl geçip gitti. Alıkul’dan 

umudumu kesmeye başladım. Çok ilginç bir 

olay olmuştu. Bunu size söylemeden edemem. 

Bir sokakta giderken aniden Alıkul karşıma 

çıktı. İkimiz de birbirimizi görmemize rağmen 

yabancılar gibi geçip gitmiştik. Ben ona göz 

ucuyla baktığımda, aynı şekilde bana baktığını 

gördüm. Eve girer girmez telefon çaldı. Alı-

kul’du. Zeynep, sen benim peşinden baktığımı 

düşünme, dedi ve telefonu yüzüme kapattı. 

Tamamen umudum kesildi. Sonradan Taş-

kent’li tercüman bir delikanlı ile evlendim. 

Onunla beraber Özbekistan’a geldim. İşte bu 

yıl Taşkent’e geleli kırk beş yıl oldu.  

 

Alıkul’u rüyamda çok gördüm 

 

-İlk zamanlar benim için yabancı yerde, yaban-

cı elde zor oldu. Uzun zaman alışamadım. Ayrı-

ca 3,4 yıl boyunca nerdeyse her gün Alıkul’u 
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rüyamda gördüm. “Alıkul, beni düşünmekten 

vazgeç.”, diyerek ağladığım zamanlar da oldu. 

“Her gün rüyama girdiğine göre, beni düşünü-

yorsundur, özlüyorsundur. Beni rahat bırak. 

Her şey bitti. Artık rüyama girme!” derdim. 

Sonradan rüyama girmesi azalarak, tamamen 

hayatımdan çıktı gitti. Günlerden bir gün soğuk 

bir kış günü Alıkul’un vefat ettiğini duydum. 

Kimseye göstermeden gözyaşı döktüm. O za-

manlar ben, Taşkent’teki Tiyatro Enstitüsünde 

Kırgız grubuna Kırgız Sovyet edebiyatı dersi 

veriyordum. Öğrencilere Alıkul’u anlatmak 

benim için büyük bir azaptı. Konuya başlama-

dan gözlerim dolardı. Kendimi tutamazdım, 

yaşlar yanaklarımdan akardı. İş değiştirmek 

zorunda kaldım. Taşkent’teki “Mektep” bası-

mevinin redaktörlük bölümünde başkan olarak 

çalışmaya başladım. Oradan emekli oldum. 

Yaşlandım, insanın yaşı geçtikçe eskilerini daha 

çok hatırlarmış. İki, üç yıl önce Taşkent’te yük-

sek parti mektebinde okuyorum diye Tentimi-

şov isimli bir çocuk geldi. Ona “İyi çocukmuş-

sun, gençliğimi hatırlattın.” demiştim. Sonra-

dan benim anlattıklarımı “Leninci Genç” gaze-

tesine yayımlamış. Size ona anlattıklarımı tek-

rar etmekten kaçındım. O delikanlı Alıkul’u 

hatırlatıp gittikten sonra, Alıkul rüyama girdi. 

Değişmemişti, aynıydı. Bana bakıyor, susup 

duruyor. Aslında son zamanlarda da onu rü-

yamda çok görüyorum. O zamanlar ben, evden 

çekip gittiğimde peşimden gelseydi, beraber 

yaşasaydık, yine bebeğimiz olsaydı, ölmez 

miydi acaba? Kırgızistan’a bir gittiğimde Alı-

kul’un mezarın uğrayıp dua etmiştim. Bu işin 

aslı şöyledir. Taşkent’te deprem olduğu her-

kesçe malumdur. Çok zor zamanlar geçmişti. 

İki gece boyunca dışarıda işte bu gördüğünüz 

avluda geceledik. Sonra da bu felaketten biraz 

uzak olmak için ailece Kırgızistan’a geldik. Kır-

gız hükümeti sağ olsun bize geçici yaşayabile-

ceğimiz bir yer verdi. O zamanlar eşim Lenin’in 

eserlerini çeviriyordu. O bu işlerle uğraşıyordu. 

Ben ise o dönemin kültür bakanı Külüypa  

Konducalova’ya  iş istemek için gittim. Basit bir 

iş verin dedim. Verdiler. Burada bir buçuk ay 

kadar çalıştım. İşte o zaman Ala- Arca mezarlı-

ğına Alıkul’a dua etmek için gittim. Mezarın 

kenarlarını kırık dökük görünce çok üzüldüm. 

Gözlerim doldu. Sizin böylece ta uzaktan Alıkul 

için gelmeniz, doğduğu köyü Kaptal- Arık’ta 

onun adına müze açmanız memnuniyet verici 

bir iştir. Bu işin daha önce yapılması gerekirdi. 

Eninde sonunda hak yerini buldu. Alıkul’un 

ismi halk arasında anılıyor, doğumunun 75. Yılı 

törenine hazırlık yapıyor olmanız iyi bir iştir. 

Müzeye vermek için elimde bir şey kalmadı. 

Ne yapayım? Alıkulcuğum ile ilgili bu anılarım 

armağan olsun. Onun gittiği yere biz de gide-

ceğiz. En önemlisi ruhu şad olsun. Âmin.  

 

Tarih terazidir 

Teybin sesini açıyor, Zeynep Talibova Hanım’ın 

Alıkul ile ilgili söylediklerini dikkatle dinliyo-

rum. Zeynep Hanım’ın nefes alması, bazen de 

duraksamaları duyuluyor. Hatta iç çekmesine 

kadar kaydedilmiş. Zamanında Zeynep Hanım 

halk tarafından suçlanmıştır. Alıkul hastayken 

bırakıp gitti dediler. Oysa Zeynep hanımın 

gitme sebepleri varmış. En önemlisi tarih tera-

zidir. Zeynep Hanım’ın Alıkul ile ilgili düşünce-

leri temizdir. Kırk beş yıl boyunca Alıkul’u kal-

binde yaşatması bile takdire şayan değil midir?  

 

Aradan yirmi beş yıl geçmiş. Sonradan Zeynep 

Hanım’ın vefat ettiğini duydum. Mekânı cen-

net olsun demekten başka ne diyebilirim ki. 

Oysa yalan dünya denilen şey buymuş. Ama 

hayattayken Zeynep Hanım’ı unutmayacağımız 

bir gerçektir. 
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ELDEN DÜŞEN KÖPEK 

Kasım TINISTANOV 

 
Çevirenler: Halit Aşlar 

Ömer Küçükmehmetoğlu 

 

 

 

Bir zengin avlusunda köpek besliyordu. O bah-

çeye, evin yakınına kimseyi yaklaştırmıyordu. 

Ağıla gelen kurtları perişan ediyordu. Köpek 

yaşlandı. Ağzında diş, dizlerinde derman kal-

madı. Gözlerinin feri söndü, görmesi iyice za-

yıfladı. Geceleri ağılın yanında havlamayı da 

kesti. Köpeğin mecalinin kalmadığını gören 

zenginin neşesi kaçtı. Köpeğe yal vermeyi bı-

raktı. Karnı acıktığında çaresiz her yandan kesi-

len köpek hırsızlık yapmaya başladı. Köpeğin 

hırsızlık yapmasına zengin hiddetlendi. Köpeği 

peşine takıp nehre atmak için götürdü. Onu 

nehre attı. Köpek nehirden 

yüzerek çıktı, sinileyerek 

yalvararak gelip zenginin 

ayağının dibine yıkıldı. Zen-

gin köpeğin boynuna büyük 

bir taş bağlayarak nehre 

doğru sürüdü. Köpek diren-

di; ama zengin  bu kez köpe-

ğin başını taşla yardı. Köpek 

bayıldı. Zengin, köpeği bir 

yarın başından nehre fırlattı. 

Köpeği nehre atarken yarın 

başı sallandı dengesini kay-

beden adam da nehri boyla-

dı. Adam oldukça sıkı giyin-

mişti. Bir türlü suyun üstüne 

çıkamıyordu. Çaresiz kaldı; 

suyun dibine batmaya başladı.  

Canından ümidini kesti. Zenginin ağzına bur-

nuna su doldu. Nefes alamaz oldu. Suyun akın-

tısına kapıldı. Bir anda bir şekilde köpek boy-

nuna bağlanan ipten, taştan kurtuldu. Köpek 

suyun üstünde baygın şekilde akan sahibini 

gördü. Yarık başına aldırmadan sahibine doğru 

yüzdü. Hemen ona ulaşıp, pantolonunun paça-

sından dişledi. Suyun akıntısıyla boğuşarak 

zavallı köpek sahibini sürüyerek nehrin kenarı-

na kuru yere çıkarttı. Ağzından burnundan su 

gelen zengin baygın şekilde yattı. Biraz zaman 

geçtikten sonra adam 

kendine geldi. Başu-

cunda yüzü gözü kan 

içinde dimdik oturan 

köpeği gördü. Köpeğin 

boynuna sarılıp ağla-

maya başladı. Köpeğe 

yaptığı affedilmez işten 

dolayı çok pişman oldu. 

Zengin köpeği evine 

götürüp kuş tüyüne 

yatırıp baktı.  

Atasözü: “Naadandın 

kılgan kastıgın, cakşılık 

menen cengip al” (Cahi-

lin yaptığı kötülüğü, 

iyilikle yen). 
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KAPLUMBAĞA ETİ 
Olcobay ŞAKİR* 
 
Çeviren: İbrahim Türkhan 

 
 
Deminden beri, birkaç defa dışarı çıkan Tamır-
lan, köpeğin ne için havladığını anlayamadı. Bu 
şekilde ürüyerek ortalığı velveleye veren kö-
peğini azarlayıp içeri girip, tam da yerine otu-
rup derin bir nefes alacakken, ürüme yeniden 
başladı. Evdeki misafirlerin rahatsızlanmasına 
daha fazla dayanamayan Tamırlan’ın hanımı 
Ayşerik, tam da pencerenin karşısında havla-
yan köpekten rahatsız olan misafirlerden biri-
nin ‘Köpeği birazcık serbest bıraksanız olmaz 
mı?’ şeklindeki ricasını duymazlıktan gelen 
kocasının inatçılığından dolayı, ayda yılda bir 
ziyarete gelen akrabalarından utansa gerek, 
dışarı çıkarak köpeği zincirden kurtardı. Enişte-
sinin köpeği deminden beri serbest bırakmaya 
niyeti olmadığını fark eden ihtiyar adam: 
-Ah oğlum, başka itin ürüdüğünü gördüm de 
tazının ürüdüğüne pek rastlamamıştım… Senin 
dışarıdaki köpeğin tazı değil. Tazı demek, kö-
peklerin beyidir. Sadece dışarıdaki gibi sürü ya 

da ev bekleyen köpekler havlar. Söze Kandos 
da katıldı: 
-Eniştemin tazısı avlanmaya da ev beklemeye 
de yarayan bir hayvan, baba. Doğru değil mi, 
enişte? Susacağına ‘Benimki özel bir tazı.’ de-
sene. Bu söze odada bulunanlar güldüler.  
-Eniştemin tazısı havlama da öğretilen bir tazı, 
diye ekledi odadakilerin gülmesinden biraz 
cesaret alan Kandos. Tam o sırada tazıyı ser-
best bırakmanın rahatlığı ile içeri giren Ayşerik: 
-Sesi kesilsin diye köpeğini serbest bıraktım, 
dedi. Bu sözü duyar duymaz Tamırlan yerinden 
fırlayınca, akrabalarının gözü önünde ağız kav-
gasına girmemek için hızla dışarı çıktı. Enişte-
sinin hafif sarhoşluğunu fark eden ihtiyar Dö-
kön, Tamırlan’ın öfkesini yatıştırmak için: 
-Haydi oğlum, yemek duamızı yapalım da, 
dışarı çıkarak biraz ayaklarımızı dinlendirelim 
deyince, odadakiler de yerlerinde toparlandı-
lar.   
Misafirler dışarı çıkar çıkmaz tazının havlaması 
bu sefer bahçe tarafından gelmeye başladı. 
İhtiyar Dökön cebinden ağızotu kutusunu çıka-
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rarak açtı ve bir miktar otu dudağının arkasına 
yerleştirdikten sonra Kandos’u çağırdı: 
-Senin gözün biraz keskin ya oğlum, bir baksa-
na… İşte bak az ileride değirmen taşı gibi bir 
taş kımıldıyor. Köpek deminden beri ona havlı-
yordu sanırım. Yaklaş da bak bakalım… 
-Oo, gerçekten de çırpınırcasına ilerlemeye 
çalışan bir kaplumbağaymış diyerek, evden 
çıkanların hepsi birden Kandos ile birlikte bah-
çeye yöneldiler.  
-Kaplumbağa, kaplumbağa! Ellerine aldıkları 
şeyin kaplumbağa olduğuna inanmakla inan-
mamak arasında kalarak sırasıyla incelemeye 
başladılar.  
-Hayret bir şey… İlk defa bir kaplumbağa görü-
yorum. 
-Bizim buralarda da kaplumbağa yaşayabiliyor 
muydu? Bunlar bildiğim kadarıyla sıcak yerleri 
seviyorlardı değil mi? 
Bizim Çüy tarafında da çok büyük olmayan 
kaplumbağalar oluyordu da bu kadar büyük bir 
kaplumbağa nereden geldi ki? Her biri önle-
rindeki bu hayvanın sanki daha yeni gökten 
düştüğünü görmüşçesine şaşkın bir halde bek-
leştiler. Hatta kaplumbağanın sert kabuğuna 
taşla vurarak kırılıp kırılmayacağını da sınadı-
lar. Sonra evirip çevirip kaplumbağanın vücu-
dunda her hangi bir sıyrık ya da yara oluşma-
dığını görünce iyice şaşırarak ağızlarını kapaya-
rak sessizliğe büründüler. Bir süre sonra ihtiyar 
Dökön kaplumbağanın kuyruk kısmına ayağıyla 
şöyle bir dokunduktan sonra:  
-Millet, şuna bakın! Hiç de etkilenmedi valla 
bu hayvan, diyerek başını salladı. Ömrü bo-
yunca ilk defa görüyor olmalıydı ayaklarının 
önünde kımıldamaya çalışan bu hayvanı. Bu 
sefer sırt üstü çevirerek etleri buruş buruş olan 
parmakları ile hayvanın döşünü sıvazlamaya 
başladı.  
-Bunların sadece sırtı değil, karınları da taş 
gibiymiş meğer… Acaba bu zavallı hayvan kaç 
yaşındadır ki? 
-Bence sizin yaşınızdan da büyüktür onun yaşı. 
Sizin de dediğiniz gibi ‘sadece sırtı değil, karnı 
da taş gibi’ olduğu için bu hayvanlar çok uzun 
yaşıyorlar, dedi babasının dizinin dibinden 
ayrılmamasına rağmen, eline geçen her şeyi 
okuyup incelediği için genel kültür bilgisi bir 
hayli yüksek olan Kandos.  
-Olur olmaz şeyleri söylemeyi bir kenara bırak 
hele sen, dedi kaynının söylediklerine katılmak 
istemeyen Tamırlan. Onun bu sözlerine aldırış 

etmeden Kandos gazete ve dergilerde kap-
lumbağa hakkında okuyup öğrendiklerini sıra-
lamaya başladı: 
-Enişte, biliyor musun, kaplumbağanın eti ol-
dukça faydalıymış, geçenlerde bir gazete oku-
muştum. 
-Gazeteler saçma sapan şeyleri yazmaktan geri 
dururlar mı sanırsın? 
-Neden öyle diyorsun ki, orada doktorun söy-
lediği şeyler yazıyordu. 
-Ne diyormuş o çokbilmiş doktor? Dökön Kan-
dos’un söylediği şeylere kulak kabarttı. 
-En önce, kaplumbağa ömre ömür katıp, insan-
ları gençleştiriyormuş. İkinciden insanın vücu-
duna yerleşen soğuğu çıkararak iç organların 
kronikleşen hastalıklarını iyileştiriyormuş. Üs-
tüne üstlük basur için de bulunmaz bir ilâçtır, 
diyor. Bunları duyan ihtiyar Dökön iyice dikkat 
kesilerek yerinden doğruldu.  
-Bu kaplumbağanın eti haram mı, helâl mi? 
Beklenmedik soru karşısında Kandos bir an ne 
diyeceğini bilemeden sessiz kaldı ama hemen 
bir cevap buldu: 
-Hastalıkların tedavisinde haram-helâl diye bir 
ayrım yapılmaz. 
-Peki, bunu kim söylüyormuş? Eniştesi yeniden 
söze karıştı. 
-Şu an Kırgızlar köpeğin etini bile yemiyor mu 
sanırsın! İt değil, bitin etini bile artık tıpta kul-
lanıyorlar. Ne yani, siz porsuğun, dağ faresinin 
etinin helâl olduğunu mu söylüyorsunuz. Hatır-
lıyor musunuz, bir keresinde sizin kara köpeği-
niz yakalayıp getirmişti de siz etini kavurarak 
yemiştiniz, Suusamur’da. Bir de bilmemezlik-
ten geliyor… Şu bizim bildiğimiz porsuk var ya, 
hani. 
-Onun etinden sen de yemedin mi sanki… 
-Yemiştim… Ne olmuş yani? Bu da aynen onlar 
gibi. Müslüman’ız dememize rağmen yıllarca 
domuzun etini bile yiyerek bu günlere gelme-
dik mi? Kandos eniştesinin lafını ağzına tıkadı.  
İhtiyar Dökön bu sözlerden sonra düşüncelere 
dalarak, sakalını sıvazlamaya başladı. Az önce 
oğlunun söylediği ‘Kaplumbağa ömre ömür 
katıp, insanları gençleştirse. İkinciden insanın 
vücuduna yerleşen soğuğu çıkararak iç organ-
ların kronikleşen hastalıklarını iyileştirse… 
Üstüne üstlük basur için de bulunmaz bir şifa 
kaynağı olsa...’ Daha fazla düşünmenin anlamı 
yoktu. Kendisi yıllardır bu dertlerin nice ıstıra-
bını çeke çeke bugünlere geldi. Bir an aklından 
bunları geçirdikten sonra: 
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-Kandos, şu hayvanı beri getir bakalım, diyerek 
kaplumbağayı gösterdi. Madem bu hayvan bir 
sürü derde devadır. Demek ki bunu bize Allah 
gönderdi! Bu sözü duyar duymaz Kandos emir 
alan asker hızıyla kaplumbağayı tuttu. Sanki 
uçmak üzere olan bir kuşu yakalamışçasına 
sımsıkı kavradı. İşin ilginç kısmı şimdi başlıyor-
du. Şifa özelliği olduğuna inandıkları kaplum-
bağayı kesmeye niyetlendiler niyetlenmesine 
de bu sefer de onu nasıl edip de helâl olacak 
şekilde gerçekleştirmenin yollarını aramak tam 
bir meşakkat olarak önlerine çıktı. ‘Koyun ya 
da inek keser gibi kesilse olur mu?’ diye sordu 
birisi. Ama cevap yok. ‘Peki, öyleyse bu civarda 
bu mereti kesmeyi bilen biri var mı?’ diye so-
ran ihtiyar Dökön’in sabrı tükenince pat diye 
olduğu yere çöktü. Ayakta olanlar sakalını 
sıvazlayarak bir şeyler düşünmekte olan ihtiya-
rın ağzından çıkacak bir çift sözü beklemeye 
başladılar. İhtiyar Dökön sessiz. ‘Madem bilen 
birisi yok. O halde bildiğiniz gibi boğazlayın. 
İnşallah Allah affeder!’ der demez, oğlu Kan-
dos keskin bıçağı kaptığı gibi zavallı kaplumba-
ğanın boğazına dayadı. Tam o anda kaplumba-
ğa kafasını kabuğunun içine çekip gitmesin mi! 
Ardından bir süre geçmesine rağmen bir daha 
da dışarı çıkarmadı. Biçare iki adam kabuğu-
nun içine gizlenen kafayı çıkarmak için ne ka-
dar uğraşıp kan ter içinde kalsalar da bir işe 
yaramadı. Bir punduna getirip hayvanın başını 
çıkaramayınca, kaplumbağanın kendi kendine 
kafasını çıkarmasını beklemeye başladılar. 
Aradan bir süre geçmesine rağmen hayvan 
ona da yanaşmadı. Sonunda beklemekten 
sıkılsalar gerek, ikisi iki taraftan kaplumbağayı 
tutarak parmaklarını kafasının olduğu deliğe 
soktular ve epey bir uğraştan sonra kafasını 
yakalayıp dışarı çıkarmayı başardılar. Yeniden 
bıçağı hazırlayıp hayvanın boğazına dayayayım 
derken bir anda ufacık kafa ellerinden çıktı ve 
yeniden deliğine girdi. Hayvanın yürürkenki 
tembelliğinin yanında onun bu yaptığı, iki ko-
caman adamı tek hareketle yere sermeye be-
del bir iş gibi oldu. Bu sırada iki adamın bir işi 
beceremediğini gören ihtiyar adamın sabrı 
tükense gerek, biraz öfkeyle yerinden doğrula-
rak kapının önüne geldi. Bir müddet sonra 
dışarıdan ‘Baba, bu hayvanı dua ederek mi 
boğazlayalım?’ sorusunu duyunca, daha fazla 
dayanamadı: 
-Be beceriksiz adam! Onu da mı benden soru-
yorsun, diyerek içeriye yöneldi. Bu sırada Ta-

mırlan Kandos’a kızmaya başladı. Elinde bıçak 
olan eniştesinin öfkelendiğini hisseden ihtiyar 
daha fazla uzaklaşmak istemedi. Tam o anda 
Kandos’un feryadı ortalığı kapladı. İrkilen ihti-
yar arkasına dönünce gördü ki, Kandos’un 
elinden kıpkızıl kan akıyor. Gözleri eniştesinin 
elinden bıçağa takıldı. ‘Bir şey mi yaptın yok-
sa?’ dercesine baktı. Hayır, bıçak temizdi.  
-Vay meret hayvan! Elimi ısırdı… Enişte, bıçak 
nerde?.. Haydi bir an önce çal bıçağı! 
Biraz dayan… Sakın bırakma! Haydi, Bismilla-
hirrahmanirrahim… Sözünün arkasından kap-
lumbağanın hırıltılı sesi duyuldu. Aradan fazla 
vakit geçmeden, ömrü boyunca nice nice ko-
yun, inek ve at boğazlanırken duyduğu seslere 
alışan ve onlardan ürkmeyen ihtiyar Dökön’ün 
vücudunu bir titreme kapladı. Kaplumbağa da 
aynı insan gibi hırıltılı ses çıkarıyormuş meğer. 
Tövbe tövbe… Kendisinin de katıldığı 1941’li 
yıllardaki savaş anında ölmek üzere olan insan-
ların acı dolu inlemelerini duyar gibi oldu. Böy-
lesi bir inlemeli sesi insandan başka kaplum-
bağanın da çıkarabileceğini öz kulağı ile du-
yunca, biraz önce kafasını kabuğunun içine 
sokmaya çalışan kaplumbağa gibi kendi vücu-
duna da bıçak saplandığını hissetti. Oradan 
uzaklaşmasına rağmen canı bir türlü çıkmadığı 
için inlemekte olan kaplumbağanın sesi, bir 
ayağı mezarda olan ihtiyarın üzerine üzerine 
gelmeye başladı. Kaplumbağanın etini sert 
kabuğundan ayırmak için elindeki balta ile 
kabuğa hışımla vurmakta olan eniştesi, gözün-
de bir kan içici gibi görünmeye başladı. Kutu-
sunu nereye bıraktığını bir türlü bulamadığı 
ağızotunu ararken, örf ve adetlere hiç de uy-
gun olmayan bir işe kendisi de karıştığı için, 
içinden lanet getirerek bir o yana bir bu yana 
adımlayıp söylenmekte olan ihtiyarın kulağına 
o sırada içeriden kız Ayşerik’in sözü duyuldu: 
-Baba, nerdesiniz? Haydi, eve girin. Yemek 
hazır oldu sayılır. 
*** 
İhtiyar Dökön eve girip, başköşeye yerleştikten 
sonra, avcılığa merakı olan eniştesiyle laflama-
ya başladı: 
-Ah oğlum, bir de bahçendeki ite tazı diyorsun. 
Bu hayvan tazı değil. Tazının ne demek oldu-
ğunu siz bilmezsiniz. Ben gerçek tazıyı gözün-
den tanırım. Senin dışarıdaki itin, olsa olsa tazı 
ile köpeğin melezidir. Bizim zamanımızda tazı 
dediğin, hakiki tazıydı… Ah o günler! Dağ keçi-
sini yakaladı mı sakız çiğner gibi çiğneyen ger-
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çek Kırgız tazıları günden güne azalıyor, üstüne 
üstlük. Daha da eski yıllarda kurdun en azılısı-
na saldırmak için hazır bekleyen gözü kara 
tazılar vardı. Şimdilerde aynen onun gibi kur-
du, dağ keçisini, geyiği yakalayınca bırakma-
yan, yakaladığı yerde yatırıp altına alan tazıla-
rın nesli kalmadı sanıyordum ama Allah’ın 
işinde bakın ki, geçenlerde Atbaşı taraflarında 
bir iki avcıda olduğunu duydum. İşin aksine 
yolum bir türlü o tarafa düşmedi gitti. Bu ara-
da beni sevindiren bir şey de duydum: Geçen 
gün Kandos söylemişti, Amerikalılar sizin şu 
bilgisayar dediğiniz şeyde Kırgız tazısı hakkında 
yazmışlar.  
-Hey, oğlum! Eniştene de anlatsana… diyerek 
oğlunu da sohbete çağırınca, Kandos yine çok 
bilmiş edasıyla okuyup duyduklarından anlat-
maya başladı:  
-‘Bu köpeklere paha yetmez, bunlar öylesine 
köpek değil, ünlü Kırgız tazısı…’ diye yazıyordu 
internette. Daha bir iki gün önce okumuştum. 
Yalan ya da gerçek olduğunu kimse bilmiyordu 
nasıl olsa, Kandos ekledi: Hatta gerçek Kırgız 
tazısının fiyatı Amerika’da 30 bin dolardan 
fazlaymış. İhtiyar Dökön eniştesinin dikkatini 
toplayıp, oğlunun sohbete renk katan sözle-
rinden sonra, Kandos’un söylediklerini kendisi 
de can kulağı ile dinledi. Oğlu lafını bitirir bi-
tirmez kendi lafına kaldı-
ğı yerden devam etti: 
-Tazıların ön dişlerinin 
kurtlarınkinden de uzun 
olduğunu geçen birisine 
söyledim ama inandıra-
madım. Ağzına tükürdü-
ğümün oğlu, tazının basit 
bir it olduğunu söylüyor 
bir de… Tamırlan kayın-
babası ile kaynının de-
minden beri tazılarla ilgili 
söylediklerini iyice inan-
mış olmalı ki, bir süreden 
beri iyi bir yardımcı diye-
rek arkasına düştüğü 
tazısından iğrenmeye 
başladı.  
-Ben de şu bizim bahçe-
deki iti tazı zannediyordum. Geçenlerde bir 
adam satıyorum diyerek arkası sıra dolaştırı-
yormuş, ben de bir keçi vererek değiş tokuş 
yapıp almıştım. Kaç defa ava götürdüm. Bir 
halta yaramadı bile. Tekrar satan adama götü-

rüp vermek isteyince ‘Ava çıkmadan birkaç 
gün önce bağlayıp iyice acıktır ve hıncını artık 
ki bir işe yarasın.’ dediği için bağlamıştım.  
Aslına bakarsanız tazı çok kıymet bilen, gururlu 
bir hayvan. O sadece koku ile izi takip etmek 
için yaratılmıştır. Oysa senin şu dışarıdaki me-
ret itin, ürümekten başka bir işe yaramıyor. 
Meğerse akşamdan beri şu kaplumbağaya 
havlıyormuş. Ben de, ne için ürüyor acaba 
diyordum.  
Deminden beri içeri girip çıkan Ayşerik, odada 
konuşanlara kulak kabartıp ilgisini çekince 
sofranın kenarına pat diye oturdu.  
-Şimdi söyleyeceğim şeyleri duyunca ne dersi-
niz bilmiyorum… Şu dışarıdaki it için Tamırlan 
ile ne kadar ağız kavgası yaptık. Ben hastalanıp 
yatağa düşmeme rağmen, bana o it kadar bile 
değer vermiyor. Peki, o tazı denen pis hayvan 
hasta olunca ne olur biliyor musunuz… Şehre 
gidip gerekli ne tür ilâç varsa hepsini alıp, onu 
da içeri girdirerek, işte şu başköşeye yatırıp 
tedavi etmeye çalışmasına ne diyeyim? Kaç 
defa hastalanıp elden ayaktan düşmeme rağ-
men gidip hiç olmazsa bir analgin hapı almayı 
bile beceremedi! Ama tazı hastalanınca vete-
rineri çağırıp, hayvana serumuna kadar ne 
gerekliyse verdirdi.  Evdeki tavuklar zor bela 
günde bir iki tane yumurta veriyor. Bizim heri-

fin onları çocukların önüne 
koydurmak yerine hepsini 
toplayıp, bir kaba kırıp, çırpa-
rak bulamaç hâline getirip 
itine yal yaptığını görünce, 
bu evde bir gün bile durasım 
gelmiyor! Ayşerik’in şikâyetle 
karışık dertlenmesini duyan 
akrabaları kahkahayla gül-
memek için kendilerini tutsa-
lar da başaramadılar. Misa-
firlerin gülmelerinden etkile-
nerek kendisi de gözlerinden 
yaş gelene kadar gülen Ayşe-
rik, hızla diğer odaya geçti ve 
bir süre sonra içinde haşlan-
mış et olan kâselerin dizildiği 
tepsiyle içeri girdi.  
-İşte, size ilâç olacak eti pişi-

rip getirdim. Tadın bakalım… 
-Tadı nasılmış, sen baktın mı? 
Hepsi de önlerin konan kâselerdeki et suyunu 
ağızlarını şapırdatarak yudumlamaya başladı-
lar.   
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-Tadı başkaymış... 
-Eti de yumuşakmış valla! 
-Oo, tadı çok güzelmiş ya… 
-Soğanı biraz fazla olmuş galiba. 
-Bana şu tuzu uzatsanıza. 
-Kırmızıbiber katılırsa daha güzel olacak sanı-
rım. 
Her biri kendince önlerine konan et yemeğinin 
eksik-gedik taraflarını söyleyerek yemeye de-
vam ettiler. Sadece ihtiyar Dökön sessiz seda-
sız tabağındakileri bitirmekle meşguldü. So-
nunda büyük kâseyi kafasına dikip dibindekile-
ri de sıyırdıktan sonra, dudaklarını sildi: 
-Ne olursa olsun, binde bir kişiye nasip olacak 
her derde deva bir yemeği yemek bize de na-
sip oldu. Bundan dolayı Allah’a şükredelim. 
Bundan sonra aranızda ileri geri konuşan birisi 
olmasın. Özellikle ‘Derman bulacağız.’ diyerek 
olmayan işi yaptığımız için sanki biraz günah 
da işledik. Her neyse, herkes tabağını bitirdiği-
ne göre, dua edelim de kalkalım. Bir şeye niyet 
etmek güzel bir şeydir. Hepiniz de içinize çö-
reklenen dertlerden arınmaya niyet ettiğinize 
göre, inşallah en kısa zamanda derman bulur-
sunuz. Haydi, aamin! diyerek duasını bitirdi, 
ellerini yüzüne götürüp sıvazladıktan sonra 
yerinden kalktı… 
 
*** 
Misafirler evden ayrıldıktan az sonra, Tamırlan 
komşusu Mayramkul’un bahçesinin etrafında 
gezindiğini fark etti. Galiba bir şey arıyordu.  
-Hayrola, bir şey mi kaybettin? 
-Evet… Kaplumbağa! 
-Ben de senin tavukların civcivlerini kaybetti 
sanmıştım.  
-Aman sen de. Civcivler kaybolsa bu kadar 
üzerinde düşüp, aramazdım.  
-Kaplumbağaya ne olmuş, tavuktan, civcivden 
daha mı değerli yani? 
-Bırak tavuğu, ben onu bir taya bile değişmem! 
Onu özel olarak Aşkabat’tan getirtmiştim… 
Mayramkul’un bu cevabından sonra, Tamırlan 
meselenin çok büyük olduğunu anlamıştı. 
Mayramkul diğer insanlar gibi sakin yapılı, 
şakadan anlayan biri değildi. ‘Allah müstahak-
kını versin.’ dedi içinden. Şimdi ‘Kaplumbağa 
falan görmedik.’ mi dese. Yoksa ‘Senin kap-
lumbağanı biraz önce yedik.’ mi dese? Yok. 
Eğer öyle söylerse köyden başlayarak her yana 
rezil olacakları gün gibi aşikârdı… 

Tamırlan ne yapacağını bilemez bir hâlde dü-
şünmeye başladı. Komşusunun kaybettiği, öyle 
böyle bir hayvan değil, az önce etini yedikleri 
kaplumbağaydı. İkisinin bahçesinin arasında 
farenin burnunun bile giremeyeceği kadar dar 
çit olmasına rağmen şüphelenmesi işten bile 
değildi. Üstüne üstlük oldukça yavaş adımlarıy-
la meret hayvan ne kadar uzağa gidebilirdi ki? 
Olsa olsa bu civarda bir yerlerde olması ge-
rek… Çaresizlikten iyice öfkelendi ve içinden 
kayınbabası ile kaynının arkası sıra aklına gelen 
küfürleri saydı. ‘Her zaman gelmeyen baş be-
lası herifler, bu gün nerden çıka kaldılar!’ Bir o 
yana bir bu yana adımlarken aklına bir şey 
geldi ve hızla bahçesine daldı. Birkaç saat önce 
güç bela öldürdükleri kaplumbağanın etrafa 
saçılan sert kabuğunu el çabukluğu ile topar-
lamaya başladı. Tam o sırada bahçenin önünde 
Mayramkul’un beklediğini fark etti. Mayram-
kul Tamırlan’ın elindekileri gördü mü, görmedi 
mi, ama işte belâ kapıya kadar gelmişti… 
-Bir çift laflarız diye gelmiştim ama sen… de-
yince yüreği ağzına geldi. Ama Mayramkul’un 
elindekileri fark etmediğini anlayınca, biraz 
sakinleşerek, elindekileri çaktırmadan az ileri 
bıraktı. Mayramkul Tamırlan’ın ne yaptığını 
anlamamıştı.  
-Ya, kusura bakma. Haydi gel, içeri geçelim. 
-Yo yo. Sağ ol! Burada ayaküstü konuşsak da 
olur.  
-Olur mu öyle şey ya! Özellikle gelmişken…  
-Tamam o halde. Haydi girelim bari.  
İşin aksine misafir odasındaki sofra hâlâ yerin-
de duruyordu. ‘Hırsızlığın arkası beladır.‘ de-
dikleri bu olsa gerekti. Şaşkınlıktan içeri girelim 
demesinden dolayı biraz pişman da olmuştu. 
Ya içeride otururlarken kabahati ortaya çıkıp 
da, rezil olursa. Karısı ile çocukları ağızlarından 
kaplumbağa etini yediklerini söylemeden ben 
söylesem daha iyi olacak diyerek, söze nasıl 
gireceğini düşünmeye başladı. Bu arada May-
ramkul başköşeye oturur oturmaz içeri Ayşerik 
girmesin mi. Ama Allah’tan Mayramkul sofraya 
eğildiğinde, Tamırlan Ayşerik’e işaret parmağı-
nı ağzına götürerek ‘Ağzından bir şey kaçırma!’ 
der gibi yapmayı başardı. Ayşerik, kocasının 
‘komşunun yanında fazla konuşma, ağzını sıkı 
tut.’ demek istediğini anladı.  
-Hanım, Mayramkul komşumuz çoktandır bize 
misafir olmuyordu. Madem şimdi misafirimiz, 
o halde şu ‘yüz gramlığını’ getir bakalım… 
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-Hemen geliyor, diyerek içeri girdi ve ağzı 
açılmamış bir şişeyi ortaya koyarak dışarı çıktı.  
İki adamın kafası biraz ısınmaya, gönülleri bu-
lanmaya başlayınca Tamırlan karısına seslendi: 
-Hanım! Deminkinin çorbasından bize de birer 
kase getirsen olmaz mı… 
Önlerine üzerinde buharı çıkmakta olan sıcak 
et haşlama yemeği geldi. Mayramkul itina ile 
bir kaşık aldı ve tadına baktıktan sonra, ağzını 
şapırdatarak övmeye başladı… 
-Oo, yengemin ellerine sağlık. Valla çok tatlı 
olmuş… 
-Afiyet olsun… Haydi, üzerine bir yüz gram 
daha doldursun… Yarım karın olan Mayramkul 
dudaklarını yalayarak cevap verdi: 
-Tamam, madem ısrar ediyorsunuz doldursun 
bakalım. ‘Güzel yemek kalacağına kötü mide 
patlasın.’ derler ya! Mayramkul’un yüzünün 
hafif kızardığını fark eden Tamırlan lafı döndü-
rüp dolaştırıp, kaplumbağaya getirdi ve olan işi 
eğmeden bükmeden anlattı. Mayramkul başı-
nın ağrısından ve gönlünün bulantısından ilk 
anda biraz sessiz kaldı ama önüne konan ta-
baktaki etin kaplumbağaya ait olduğunu öğre-
nince, hışımla yeri yumrukladı. 
-Ne diyorsun sen? Başını salladı… Vay anasını! 
Ben onu dünyanın öbür ucundan getirtmiştim 
biliyor musun? Dünyanın ta öbür ucundaki 
Türkmenistan’ın çöllerinden getirtmiştim! Ne 
için biliyor musun?.. Derde derman olduğu 
için… Biliyor musun hangi derde derman? 
Tamırlan kaplumbağanın etinin faydaları hak-
kında bugün kaynından, kayınbabasından duy-
duklarının hepsini de eksiksiz olarak anlattı 
ama Mayramkul onların hiç birine de inanmış 
gibi görünmüyordu.  
-Hayır… Hiçbir şey bilmiyormuşsun. Sana bun-
ları söyleyen kaynın da halt etmiş, söyle ona… 
Bilmiyorsan öğren! Kaplumbağanın eti, erkeğin 
gücüne güç katıyor, anladın mı? 
-Yani komşum, sen kaplumbağayı sadece onun 
için mi getirtmiştin?.. Ya, öyleyse mesele çok 
kolay… Ben sana kaplumbağanın etinden de 
daha kerametli birini bulurum ya... Sülün otu-
nu biliyor musun?.. Bilmiyorsun elbette! Sen 
eğer o dediğim otu bulup da suyunu içersen, 
yenge de sen de sonucuna inanamazsınız!?  
-Sülün otu dediğin nasıl bir ot peki? Mayram-
kul Tamırlan’ın söylediklerine dikkat kesildi. 
Meselenin özü, sülün kuşunun işte şu kursa-
ğında, diyerek Tamırlan karnını gösterdi. Etin-
de de çeşitli dertlere derman var diye duymuş-

tum ya o kısmını bilemeyeceğim. Ama eğer 
kuşun yediği otların kursağında kalanlarını 
çıkarıp suyunu içersen, bu güne kadar yaşadık-
larının boşuna olduğunu göreceksin, diyerek 
adamın ilgisini iyice o tarafa yönlendirmek 
istedi.  
-Bilmem, her hâlde öyledir. Mayramkul sakin-
leşmişti. Kaplumbağanın eti de yabana atılacak 
bir şey değilmiş, hani. Bu arada… Komşu, bu 
kaplumbağanın etinden kayınbaban da yemiş 
miydi? 
-Evet, yemişti. 
-Öyleyse bu akşam onlar sabaha kadar uyu-
mazlar desene! Tamırlan komşusunun bu sö-
zünü duyunca katıla katıla güldü.  
-Kayınbabamdan geçti artık… 
-Kaplumbağanın etini kolay mı sanırsın. Bir 
kere ağzından aşağı geçti mi, tamamdır… 
İçkinin vücutlarını teslim aldığı iki adam karşı-
lıklı olarak bir birlerini ittirerek güldüler… Ta-
mırlan komşusunun her hangi bir ağız dalaşına 
girmeden sakinleşmesinden dolayı, Mayram-
kul ise kaplumbağası gitse bile hem onun yeri-
ni alacak bir şey öğrendiği için hem de çoktan 
beri içkinin değmediği dudaklarını komşusu-
nun beklenmedik ikramıyla ıslattığı için mem-
nun bir şekilde gecenin ilerleyen vaktinde ay-
rıldılar.  
İhtiyar Dökön ise evine gelip başını yastığa 
koyar koymaz sabaha kadar, bir o yana bir bu 
yana döndü durdu. İkide bir karısını uyandırıp, 
‘Git bir bardak su getir, içim yanıyor.’ diyerek 
onu da uykusundan etti. Bıçağı yediği anda 
insan gibi hırıltılı ses çıkararak çırpınan kap-
lumbağanın hâli gözünün önünden bir türlü 
gitmiyordu… Ekim 2005   
 
* Gazeteci, yazar Olcobay Şakir 11 Mart 1970 
tarihinde doğdu. Üniversite eğitiminden son-
ra çalışma hayatına atıldı. Çeşitli gazete ve 
dergilerde muhabirlik, redaktörlük ve sekre-
terlik gibi görevlerde bulundu.  
 
ESERLERİ: 
Üşkürük (İç Çekme)- Hikâyeler 
Özüm Menen Özüm (Kendimle Kendim)- 
Hikâyeler 
Bulbuldardın Ustadı (Bülbüllerin Üstadı)- 
Portre 
Kümüş Sırga, Altın Sırga (Gümüş Küpe, Altın 
Küpe)- Tercümeler 
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MURZA AĞABEYİN OLDUĞU DÜNYA 1  

AYDARBEK SARMANBETOV  

Çeviren: İbrahim Türkhan 

 
Benim için beklenmedik bir haberdi. Daha 
yakın bir zamanda “Halk Yazarı” unvanını al-
mıştı oysa… Murza Gaparov’un vefat haberini 
duyduğumda bir yalancı düş görmüşçesine 
inanmak istememiştim. Kendimi adeta felç 
geçirmiş gibi hissetmiş, hayatta artık bir bahar 
yağmurunun eksildiğini, yüzümüzü okşarcasına 
esen bir yelin daha ebediyen sustuğunu dü-
şünmüştüm. Dünyanın süslerinden biri daha 
düşmüş, hayata tutunmamızı sağlayan eşsiz 
dallardan biri daha kırılmış gibi… Her şeyin tadı 
kaçmıştı; çünkü Mırzake3  (Herkes ona böyle 
hitap ederdi.) adıyla zatının tam uyum sağladı-
ğı gerçek bir mirza, bir babacan Adam’dı o… 
 
Mırzake’yi, ilk defa, 1993 yılının Aralık ayının 
son günlerinde Bişkek’teki Filarmoni binasında 
faaliyete başlayan Zaman Kırgızistan gazete-
sinde işe girdiğim zaman bu kadar yakından 
görmüştüm. O zamana kadar ismini duymama 
rağmen işin gerçeği ne yazık ki eserlerine çok 
fazla dikkat etmemişim. Ne zamanki saygı dolu 
ifadelerle söze girip, gazetenin baş redaktörü 
sıfatıyla, yapacağım iş hakkında sakin bir tavır-
la tane tane konuşmaya başlayınca onun duy-
gusal, saygıdeğer birisi olduğunu anladım.  

                                                           
3
 Mırzacığım anlamında. 

 
 
Ondan sonra onun eserleriyle de tanışmış ve 
kendime adeta yeni bir dünya bulmuştum! 
 
Yazdıkları da gönül dünyası da onun çok fazla 
karşılaşılmayan ve her türlü saygıya layık, kül-
tür birikiminin oldukça fazla biri olduğunu 
gösteriyordu. Sözleri nasıl seçerek konuşuyor-
sa, yemeği de insanları da kısacası her şeyi 
seçerdi. Başkalarının fark etmediğini fark 
ederdi. Karşılaştığı her kim olursa olsun saygı-
da kusur etmezdi. Keşfedilmeyi bekleyen ucu 
bucağı meçhul, kirden pastan uzak bir farklı 
dünyaydı onun olduğu dünya.  Buna, onunla 
birlikte yaşayınca ve kitaplarını okuyunca iyice 
inandım.  
 
1996 yılında, “Yengenizin bayramı, eve gelin 
de bir şeyler yiyin, için.” diyerek gazete çalı-
şanlarını evine davet etti. Vardık, Jigulevskiy 
Caddesindeki evine. Duvarların tamamı kitap 
raflarıyla dolu. Her bir kitabın diğerinden de-
ğerli olduğu kitaplar, hem de. Eve başka eşya 
falan da almamış, kendisinin de belirttiği üze-
re. Türlü yiyeceklerle dolu sofranın etrafına 
gönlümüzce yayılarak oturduk. Mırzake her 
zamanki âdeti üzere bizimle birlikte sofrada 
oturup, bir şeyler atıştırdı. Mutluluğu taşıyor-
du simasından. Süyörkul Turgunbayev ağabey 
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araya girerek kendi görüp tanıştığı Voznesens-
kiy, Kazak yazarlar Olcas ile Mukesinin (Muh-
tar Şahanov) ile başlarından geçen olaylardan 
bahsediyor ve arada bir şarkılardan bölümler 
mırıldanıyordu. Abdıkerim Muratov her za-
manki gibi Mırzakesi’ne şaka yapıyor, Pamir-
bek Kazıbayev ikide bir ona değişik konularda 
sorular soruyor, Tabıldı Asıgaliyev arada soh-
bete karışıyordu… Geri kalanlar da dinledikleri 
komik olaylardan, şarkılardan yorulmuşlardı 
sanki gençler ya… Bir ara Abdıkerim’in sorusu-
na Mırzake: 
-Evet, bahsini ettiğin Kelebekler Vadisi’ne baş-
ladım. Japonya’da aynı isimde ilginç bir vadi 
varmış. Dört bir yandan değişik türden binler-
ce kelebek oraya toplanıp, bir araya gelmenin 
sevincini yaşarcasına gün geçiriyorlarmış. Bir 
düşünsenize, ne kadar farklı bir manzara! Ne 
kadar farklı bir renk cümbüşü, gökyüzünü kap-
layan binlerce kelebek… Japonlar onların her 
birini ölen insanların ruhları olarak görmek-
teymiş, diyerek büyük bir şevkle cevap verdi. 
Bizler de ona başka konularda da sorular sor-
duk. Sevinçliydik ve acaba Mırzake’nin yeni 
piyeslerine şahit olacak mıyız düşüncesindeydik.  
 
Sözler sözlere karıştı. Bir ara: 
-Gerçeğini söylemem gerekirse Mırzakem, 
sizin adınızı duymama rağmen, bir tane bile 
eserinizi okumamışım. Kusura bakmayın. Ken-
di elinizle bir kitabınızı takdim edin de bir tane 
bile sayfasını, bir tane bile kelimesini bırakma-
dan okuyayım da hatıra olarak saklayayım, 
diyerek küçük kardeşi olarak ricada bulundum. 
Gerçekten de kitapçılarda onun kitaplarını 
bulamamıştım. Elinde onun kitaplarını bulun-
duran tanıdıklar ise vermek istemiyorlardı. 
Okuma isteğim ise günden güne artmaktaydı.  
-Okumadım diyerek sırrını saklamadan söyle-
diğin için vereceğim. Bazı insanlar, “Hâlbuki 
birçok insan, her bir kitabınızı sayfa sayfa oku-
dum.” diyerek yalan söyler ya da ses çıkarma-
yarak geçiştirmeye çalışırdı,” dedikten sonra 
Mırzake bir kitap alarak bana hediye etti. 
“Kendime de kalmadı, sonuncusunu sana he-
diye etmiş oldum...” diye ekleyerek. 
-İmzanızı da atsanız, Mırzake. Çıkebiz’in (Cen-
giz Aytmatov) kitabıyla yan yana koyayım. 
Yazarlarına imza attırarak kitap biriktiriyorum, 
diyerek kitabı ona uzatınca, o: 
-Çıkem’in kitaplarının yanına koyacağım dedin 
ya, beni hem onurlandırıp yücelttin hem de 

heyecanlandırdın, kurban olduğum. Hürmetin 
için teşekkür ederim. Öyle büyük yazarlar gibi 
kitaplarıma imza atmak âdetim yoktu; ama 
diyerek ezile büzüle kitabın ön sayfasına he-
men birkaç kelam yazarak bana uzattı.  
 
Onun, “Aydar, kurban olduğum. Sana her türlü 
güzellikleri diliyorum. M.G. 9 Mart 1996 diye-
rek dileklerini yazdığı Solneçnıy Ostrov (Künös-
tüü Aral) Güneşli Ada kitabı hâlâ da elimde. 
Cengiz Aytmatov’un Plahası’nın (İskele) yanın-
da… O günden tek eksik, sadece Mırzakem 
yok… 
 
Çiçekli kırlar, 
Vadide kelebekler. 
Noygut’un kızı 
Gül toplar, güler.  
 
Bulutlar uçtuğu 
Gökyüzü açıktır. 
Mırzake’nin dünyası 
Uzaklarda kalır.  
 
Bu şiirim senin mezarına koyduğum gül çelengi 
olsun, Mırzake… 
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GÜNEŞLİ ADA’DA OLAY ÖRGÜSÜ,  

KİŞİLER, MEKÂN, ZAMAN 

 

Ebru KARAKAYA 

Künöstüü Aral Olay Örgüsü 

İncelemekte olduğumuz bu hikâyenin olay 

örgüsü bir rüya ile başlamaktadır. Canıl, 

hikâyenin başında gördüğü rüyadan, korkuyla 

çığlık atarak uyanmıştır. Rüyadan sonra Canıl, 

günlük yaşamına devam etmiştir. Bu sırada 

evdekilerin birbirleriyle olan ilişkileri ve ne 

yaptıkları anlatılmıştır. Canıl’ın bir ablası ve bir 

kardeşi vardır. Canıl, eczanede çalışmaktadır. 

Evdeki konuşmalardan sonra, Canıl eczaneye 

gitmiştir. Eczanenin ve eczanede çalışanların 

tasviri yapılmıştır. Canıl sevgilisi İskender’in 

onu aramasını beklemektedir. Bu sırada ecza-

neye bir telefon gelir ve Canıl heyecanla tele-

fona koşar. Arayan kişi İskender değil, annesi-

dir. Annesine gördüğü rüyayı anlatır ve ninesi-

nin hasta olduğu kanaatine varır. Bu telefon 

konuşmasından sonra babasını arar ve ninesi-

nin köyünün yerini öğrenir.  

Gelişme bölümünde ise olay örgüsü bir yolcu-

lukla devam eder. Canıl, ninesinin yanına Kızıl 

Ünkür’e gitmektedir. Olay örgüsü, bu yolculuk-

tan sonra Kızıl Ünkür’ün doğasının tasviriyle 

devam eder. Canıl köye geldiğinde rüyasında 

gördüğü kadını hemen tanımıştır. Ninesiyle 

selamlaştıktan sonra eve alışmaya çalışmıştır. 

Eve gelen Alişer ile sohbet etmiştir. Alişer’in 

garip davranışları ve saçındaki tırnak izleri 

Canıl’ın dikkatini çekmiştir. Ninesi, Alişer gittik-

ten sonra Canıl’a, Alişer’in mağarada yaşadığı-

nı, kolhozun en iyi oduncusu olduğunu söyle-

miştir. Canıl köy hayatına hemen alışmış ve 

diğer insanlar gibi kolhoz düzeni gereği çalış-

maya başlamıştır. Ormanda çalışırken köylüler-

le tanışmış, sohbet etmiştir. Canıl, köydeki 

yaşamı az da olsa garipsemiştir. Çünkü polis, 

köyde suçlu olmadığından, doktor ise hastala-

rın Aykız nineye tedavi olmasından şikâyetçi-

dir. Hikâye kolhoza ait çalışma alanlarının anla-

tılmasıyla devam eder. Köyde tanıştığı Aydar’ın 

anne ve babasıyla da kolhozun deposunda 

karşılaşmıştır. Canıl, depoda işi bittikten sonra 

eve dönmüştür. Gece uyumadan önce ilginç 

bir olay yaşamıştır. Uyudukları yerin kapısında 
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bir aslan gölgesi belirmiştir. Korkuyla yerinden 

kalkan Canıl’ı ninesi sakinleştirmiştir. Çünkü o 

aslanın dişisini Aykız Nine’nin kocası öldürmüş-

tür. Aslan otuz yıldan beri dişisini ziyaret edip 

gider. Canıl bu duruma ancak iki hafta sonra 

alışabilmiştir.  

Sonuç bölümü ise yine bir doğa tasviriyle de-

vam eder. Kuş seslerini dinleyen Canıl, Aydar 

ile karşılaşır. Aydar, Canıl’a evlenme teklif 

eder. Aydar bu durumu ailesine söyler ve onay 

alır. Canıl ve Aydar’ın sevinçle kucaklaştığı 

sırada telefon çalar. Gördüğü her şey bir rüya-

dan ibarettir. Telefondaki ise rüyadan önce 

beklediği İskender’dir. İskender Canıl’la gö-

rüşmek ister. Canıl başta kabul etmez, sonra 

ise kabul ederek İskender’in çalıştığı müzeye 

gider. İkisinin konuşmaları günlük olaylardan 

ibarettir. Sona yaklaştıkça Canıl İskender’in 

kendisini sevmediğini anlamıştır. İskender’in 

yüzüne değil ama içinden kendisini bir daha 

göremeyeceğini haykırır. Bu acı haykırıştan 

sonra Canıl, rüyasını gerçekleştirmek üzere bir 

hafta sonra Arstanbap’a gitmek üzere yola 

koyulur.   

 Künöstüü Aral Kişiler 

Canıl: Hikâyenin aslİ kahramanıdır. Hikâye 

içinde karakter özelliklerinden bahsedilen 

kahramanı, olayların içinde hareketli bir şekil-

de görmekteyiz. Ailesi tarafından pek önem-

senmeyen, kendi halinde yaşamaya çalışan bir 

kızdır. On sekiz yaşında olmasına rağmen ken-

disini yaşlı hissetmektedir. Bunun sebebi ise 

sevgilisinin onu aramayıp, terk etmesidir. 

“Yaşlandım, dedi Canıl, aynaya dikkatlice ba-

karak. Tabii ki on sekiz yaşındaki bir kıza bu 

sözler yakışmıyordu. Çok yıprandım da diyebi-

lirdi.”(KA: 355) 

Şehri bırakıp ninesinin yanında köyde yaşama-

ya başlamıştır. Şehirde yaşamasına rağmen 

köy yaşamına hemen uyum sağlamıştır. Bu 

durum aslında ilk başta köyde yaşayanlar tara-

fından yadırganmıştır; ama Canıl’ın samimiyeti 

ve içtenliği onu sevdirmiştir. Hatta köyde ilk 

tanıştığı insan olan Alişer onunla evlenmeyi 

istemiş, Canıl Alişer’in ailesinin kabul etmeye-

ceğini söyleyince onun herkes tarafından ne 

kadar çok sevildiğini anlatmıştır.  

–  “Ha! Bu arada sen kimsin? Nereden geldin? 
Nereye gidiyorsun? 
Canıl, -sana ne- demek istedi, fakat kendinden 

büyük olan kişiyi kırmamak için: 

– Ben Frunze’den geldim. Aykız ihtiyarın toru-
nuyum, dedi.”(KA: 377) 
– “Ben bugün hemen gider annem ve babamla 
konuşurum. Onlar da gidip seni ebe anamdan 
istesinler. 
– Söyle, dedi Canıl cansız çıkan bir ses tonuyla. 
– Hemen bugün. Yok, hemen şimdi! Aydar ye-
rinden kalktı. Annem ile babam diğer tarafta 
fındık topluyorlar. Ben onları bulur, onlar ile 
konuşur sonra sana geri gelirim. Sen burada 
olursun değil mi?  Canıl cevap vermeden Ay-
dar’a: 
– Dursana, dedi. 
– Annen ile baban karşı çıkarsa ne olacak? 
– Neden izin vermeyeceklermiş? 
– Ben şehirliyim de ondan, siz şehirlileri pek 
sevmezsiniz de! 
– Sen kendini polisle ya da doktor ile kıyasla-
masana sen tamamen farklısın. Seni herkes 
sever.(KA: 382) 
Canıl’ın Babası: Hikâyede Canıl’ın babasının 

karakter özellikleri, fiziki özellikleri ayrıntılı bir 

şekilde ifade edilmemektedir. Hikâye genel 

itibariyle olay akışı içinde ilerlemektedir. Ca-

nıl’ın babasından da fazla detaylandırılmadan 

olay içinde küçük bir ayrıntıyla bahsedilmiştir. 

Hikâyenin diğer kısımlarında ise sadece telefon 

konuşmasıyla hikâyeye dâhil olmuştur. 

“Babası aynanın karşısına geçti. Dışarı çıkar-

ken, sırayla aynanın karşısına geçmek adetti. 

Babası gün geçtikçe dökülen saçlarına, gözle-

rinin altındaki kırışıklıklara acı dolu hislerle 

bakakalırdı”.(KA: 349) 

Hikâyedeki konuşmalarından yola çıkarak Ca-

nıl’ın babasının çocuklarına karşı, duyarsız 

olduğu tespitinde bulunabiliriz.  
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– “Ha, bu arada baba, diye seslendi ablası.  
– Dün sen bir işçini işten kovmuşsun, bu doğru 

mu?  
– Ne olmuş kovmuşsam? dedi babası. 
– O iş tam bana göreydi de… 
– Olabilir ama sen o işe göre değilsin.” 
– “Telefonu sekreteri açtı. 
– Müdür beyle görüşebilir miyim? dedi. 
Sekreter de bir şey demedi. Çok geçmeden 

babasının “Buyurun’’ diye sesi geldi.” 

– “Nasıl gideceğim kızım? Üniversitedeki işleri 
kime bırakacağım. 
– İş, iş, iş… Hepiniz işten başka bir şey bilmiyor-
sunuz. Tamam, sen gitmezsen ben giderim, 
bana nerede kaldığını söyle. 
– Kızım biraz bekler misin, burada insanlar 
bekliyor. Bu konu hakkında ikimiz sonra gene 
konuşuruz. Ben seni ararım tamam mı?”(KA: 
349) 
Canıl’ın Annesi: Hikâyede kahramanın annesi-

ne dair bilgiler de sadece hikâyenin giriş kıs-

mında küçük bir bölümde yer almaktadır. Bu-

rada ise fizikî özellikleri anlatılmıştır. 

“Annesi ise erkekler gibi yuvarlak kısa saçlarını 

taradıktan sonra, dudaklarını boyayıp, yüzüne 

de krem sürerek, uzun vakit yüzündeki kırışık-

lıkları gidermeye çalışırdı.”(KA: 349) 

Canıl’ın Kardeşi: Canıl’ın kardeşi de ayrıntılı bir 

şekilde anlatılmamıştır. Sadece sabah seremo-

nisi olan aynaya bakma geleneğinde bahse-

dilmiştir. 

“Kardeşi ise kendisini genç ve güzel buluyor, 

baktıkça bir daha aynaya bakıyordu. O ayna-

nın karşısına geçse bile çok durmaz, uzun, koyu 

saçlarını oraya buraya tarayıp giderdi.”(KA: 

349) 

Canıl’ın Ablası: Canıl’ın ablası da detaylarıyla 

anlatılmamıştır. Ama Canıl’la aralarında geçen 

diyaloglardan iyi geçinemedikleri anlaşılmak-

tadır. Ablasına göre Canıl’ın daha zayıf olması 

da kavga sebeplerindendir. 

“Ablası sabahları vaktinin çoğunu ayna karşı-

sında geçiriyordu. Zavallı çok şişmandı. Gün 

geçtikçe de şişmanlıyordu. O yüzden hangi 

yeni kıyafeti alıp giyerse giysin, bir ay sonra 

kıyafetler küçük gelip canını sıkıyordu…”(KA: 

349) 

“Ablasının yeni ceketi onun çok hoşuna gitmiş-

ti. Ablası ister yakışsın ister yakışmasın her 

zaman iyi ve kaliteli kıyafetler alırdı. Bu özellik 

Canıl’da yoktu.” (KA: 349) 

Canıl’ın İş Arkadaşları: Canıl küçük bir eczane-

de çalışmaktadır. Eczanedeki arkadaşları da 

yaptıkları işle ve az da olsa karakter özellikle-

riyle ifade edilmişlerdir. 

“Eczane küçük o yüzden bir merhaba herkese 

yeterdi. Eczanede toplam beş kişi çalışıyordu. 

Anna Nikiforovna bunların başındaydı. O ilaç-

ları veriyor, Lyuba kasada duruyor, Samar satış 

yapıyor, kalan üç kişi, Seyil, Nuriya, Canıl ilaç-

ları hazırlıyorlardı. Canıl acele acele gömleğini 

giyip kendi yerine geçti.”(KA: 351) 

Aydar: Canıl’ın köyde tanıştığı ilk kişilerdendir. 

İlk dakikalardan itibaren karakteriyle Canıl’da 

olumlu bir yer edinmiştir.  

“Gözlerini açtığında güneş doğmuştu. Her 

yerde kuşlar ötüyordu. Yerinden kalkarken 

ormancı forması giymiş, 19 yaşlarında bir deli-

kanlı gördü… 

– Sen kimsin? dedi o, hemen yerinden kalka-
rak. 
– Ben Aydar, dedi genç ormancı gülümseyerek. 
Dişleri bembeyaz, gülmek ona çok yakışıyordu. 
– Al bunu. Ninene şeker, çay alırsın, dedi. Sonra 
Canıl’ın bir şey demesini beklemeden hemen 
torbasına bıraktı. “İyi çocukmuş” diye içinden 
geçirdi Canıl. Akıllı, yakışıklı…”(KA: 359) 
 

Aykız Nine: Canıl’ın babaannesidir. Köyde 

herkes tarafından tanınmakta ve sevilmekte-

dir. Köyde ebelik yapmakta ve çocuklara ad 

koymaktadır. Halk bir derdi, sıkıntısı olsa ilk 

önce Aykız Nine’ye gitmektedir. 

– “Kime gidiyorsun? 
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– Nineme. Aykız ihtiyarı bilir misin? 
– Bilmem mi. O benim de ninem oluyor. 
– O benim ebe anam. O Kızıl Ünkür’ün en yaşlı 
kadınıdır, buranın adamlarının yarısına o ebe-
lik yapmıştır. O, kadınlara doğum yaptırıp be-
beklere de ismi kendi koyar. Hepimiz ona nine 
diyoruz.”(KA: 360) 
Köyde doktor olmasına karşın köy halkı hasta-

lıkta da doğumda da Aykız Nine’ye gitmekte-

dir. Bu duruma Doktor Osman sitem etmekte-

dir. 

– “O cadınıza bir dava açarım! dedi Osman 
çantasını açarken. 
– O ihtiyar sana ne yaptı ki? dedi Zülayka. Ca-
nıl’ın gözlerini süzerek. 
– Falcıların devri çoktan geçmiştir. Şu an hasta-
lananların doktora gitmeleri yani bana gelme-
leri gerek tamam mı? Oysa buranın adamla-
rı…. Başı ağrısa da, dişi ağrısa da Aykız ihtiyara 
koşuyorsunuz. Doğum yaparken de…  Buraya 
geleli neredeyse iki sene olacak ama bir tane 
bile insan ben hastayım diye yanıma gelmedi. 
Bir kadını bile doğumunu yaptıracağım diye 
ilçeye götüremedim. İlçedekiler de bana kızı-
yorlar sen ne yapıyorsun? Maaşı niçin alıyor-
sun? diyorlar. Ben de olanı olduğu gibi anlatı-
yorum. Birincisi buranın adamları ölümcül 
şekilde hastalanmıyor. Aniden hastalanırlar ise 
buranın bir yaşlısı var ona gidiyorlar. Yaşlı ise 
ot, meyve, sebze ve hayvanların yağları ile 
iyileştiriyor. Kadın doğum yapacaksa bile o 
doğurtuyor diyorum. Bunları diyorum. Bu de-
fada bana bir yaşlıyla nasıl baş edemiyorsun 
diyorlar. Savaş açmalısın, hastaları kendin 
arayıp bulmalısın, hamile kadınları kendin 
arayıp sormalısın diyorlar. Ne yapabilirim ki 
boyun eğmek zorundayım. Görmüyor musun 
sabahtan akşama kadar nerede hasta adam 
var diye geziyorum. 
Zülayka ile Canıl birbirlerine bakarak gülümse-

diler.” (KA: 368) 

Alişer: Alişer, Aykız Nine’nin oğludur. Ürkütücü 

bir görüntüsü vardır. 

“Kurban olayım sana acıkmışındır, dedi. Tam 

bu sırada eve büyük cüsseli bir adam girdi. 

Üzerinde elle yapılmış deri bir mont, deri pan-

tolon ve başında kalpak vardı. Sakalları uzamış 

elinde ölü bir keklik tutuyordu.”(KA: 362) 

Alişer gençliğinden beri Zülayka’yı sevmekte-

dir. Ancak Zülayka başkasıyla evlenmiştir. 

Eşinden boşandıktan sonra köye dönmüştür ve 

Alişer yine Zülayka’nın peşinden koşmaktadır. 

Aykız Nine, Zülayka’nın Alişer’in görüntüsü 

itibariyle ve Zülayka’nın şehirdeki yaşama alış-

kın olduğu düşüncesiyle Alişer’e bakmayacağı-

nı düşünmektedir. 

– “Lanet olası ondan hiç vazgeçmez oldun, kız 
halindeyken de Zülayka derdin. Şimdi kocasıyla 
boşandıktan sonra da Zülayka ağzından düş-
mez oldu.” 
– “Olur, ben değirmencinin kızını istemeye 
gideyim, ama sen de boş durma, Zülayka’nın 
gönlünü almaya çalış. Yoksa babası tamam 
dese bile kızı razı olmazsa bu iş olmaz. Öyle 
yap kendine bir çeki düzen ver. Bu halinle Zü-
layka seni beğenmez. O, şehir görmüş biri. 
Baksana! Üstün başın hep kan lekesi, elma, 
kiraz, armut şiresi ile lekeli…”(KA: 364) 
Köyde en çok içki içen, içtiği zaman gözü kim-

seyi görmeyip karşısına çıkanı döven Alişer’i 

polis hapse atamamaktadır. Çünkü kolhozun 

en çalışkan oduncusudur. 

– “İçme! Lanet olası! Sana iyi gelmiyor. Hemen 
sinirleniyorsun, onsuz da deli, kızgın Alişer, 
vahşi Alişer diye tanınıyorsun.”(KA: 364) 
– “Estağfurullah, bir oduncu var ismi Alişer. 
Sadece o ara sıra içiyor… Fakat onu da hapse 
atamayız. 
– Neden? 
– Kolhozun en sevilen oduncusudur. Kolhoza iki 
bin bağ odun topluyorlarsa, onun yarısını Ali-
şer hazırlıyor. Çok çalışkan bir adam. Böyle 
adama hapis cezası vermezler. İşte böyle kar-
deşim burada polis olarak çalışan adam için 
zaman her an boş geçer. 
– Sen bilmiyorsun onu, Alişer içince kudurmuş 
köpeğe döner. Önüne çıkan herkesi öldüresiye 
döver.” (KA: 364) 
Alişer, annesiyle beraber evde yaşamamakta-

dır. O, köyün dışında bir mağarada yaşamak-

tadır. Bunun sebebi ise bülbül sesini sevmesi 

ve orda bülbül sesini rahatça duyabilmesidir. 

“Alişer bunu kabul etmek istemediğinden ye-

rinde duramıyordu ve boşalmış kâsesini elleriy-

le tutup yalamaya başladı. Sonra sofra duasını 
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ederek yerinden kalktı ve çıktı. O evden çıkana 

dek ihtiyar ve Canıl da onu izledi. 

– Alışkanlıkları bırakmak olur mu? dedi ihtiyar 
o çıktıktan sonra. 
– Mağarada yaşamamasını bin defa söyledim 
de bir türlü vazgeçiremedim. 
– Nasıl bir mağara? diye sordu Canıl. 
– Kızıl Mağara. Ben sana söylemiştim galiba 
halk ona yabani diyor. Daha düne kadar ora-
larda mağara adamları yaşıyordu. 
– Mağara adamı mı?.. 
– Evet… Şimdi onlar oradan gitti. Alişer gidip 
orada kalıyordu. Orayı zamanla kendi evi gibi 
yaptı. Doğru ya bundan sekiz yıl önce orada 
kalan adam, Alişer’in başını tırmalayıp gitmiş. 
Fark ettin mi? Alişer’in başında izler var o vahşi 
adamın tırnaklarının izleri. Bu olaydan sonrada 
zavallı oğlumun aklıda gidip gelir oldu. Durup 
dururken cinleri tepesine çıkar özellikle içki 
içtiğinde. 
– Ama neden o mağarada kalıyor? dedi Canıl 
merakla. 
– Orada bülbüller çoktur, dedi ihtiyar. Yazın 
oraya giden insan bülbül sesleriyle mest olur. 
Alişer de küçüklüğünden beri bülbül seslerini 
çok sever, işte sadece bu yüzden her yıl mağa-
rada yaşamak için evden ayrılıyor ve ancak 
kışın eve geliyor. Fakat önceki yıllar kışın bile 
eve gelmiyordu. Bazen ateş yakıp oturursam 
sanki bülbül seslerini duyar gibi oluyorum di-
yor. Aman yarabbi! Çocuk kafayı üşüttü. 
– Bir iş yapıyor mu? 
– Oduncu. Yaz kış kolhozda odun hazırlıyor. 
Ormanda yığılmış odunları görmüşsündür, 
onların hepsini Alişer hazırladı.”(KA: 365) 
İskender: İskender, Canıl’ın şehirden kaçıp 

köyde yaşamasına sebep olan sevdiğidir. Fakat 

Canıl’ı aramamaktadır.  

“İskender müzede derilere şekil verici olarak 

çalışıyordu. Kendisine ait geniş bir odası vardı 

bu odaya geçmek için makinelerin bulunduğu 

geniş bir bölmeden geçmek gerekiyordu. Kimi 

zaman müze çevresinde pikniğe gelen insanlar 

olurdu her zaman da işçiler olurdu.” (KA: 387) 

Görüntü itibariyle kıyafetleri temiz ve yakışık-

lıdır. Canıl onu sevmektedir ancak aralarında 

on yaş fark vardır. Bu sebeple çoğu zaman 

İskender, Canıl’a çocukmuş gibi davranmaktadır. 

“İskender ellerini beyaz ceketinin ceplerine 

koymuş bir şekilde Canıl’ı izliyordu. Böyle bir 

işte çalışmasına rağmen kıyafetleri her zaman 

temizdi. Kendisi de her zamanki gibi yakışıklı 

duruyordu.”(KA: 388) 

“İskender gülüyordu. O, Canıl’dan on yaş kadar 

büyüktü. O yüzden çoğu zaman Canıl’a küçük 

çocuklar gibi davranıyordu.” (KA: 388) 

Zülayka: Alişer’in gençken sevdiği kızdır. Başka 

biriyle evlenip şehre gitmiştir. Ancak Alişer 

hala onu sevmektedir. Zülayka eşinden boşa-

nıp köye dönmüştür. 

– “Lanet olası ondan hiç vazgeçmez oldun, kız 
halindeyken de Zülayka derdin. Şimdi kocasıyla 
boşandıktan sonra da Zülayka ağzından düş-
mez oldu. 
Ben o değirmencinin kızını hiç beğenmiş deği-

lim. Kızken çok şımarıktı, evlenip iki çocuk sa-

hibi olduktan sonra hala aynı, hiç değişmemiş. 

O, seni çocuk gibi oynatır.”(KA: 363) 

Aykız Nine, Zülayka’nın Alişer’i beğenmeyece-

ğini düşünmektedir. Buna hem Alişer’in görün-

tüsü hem de Zülayka’nın şehir hayatını görmüş 

olmasıdır. 

“Olur, ben değirmencinin kızını istemeye gide-

yim, ama sen de boş durma, Zülayka’nın gön-

lünü almaya çalış. Yoksa babası tamam dese 

bile kızı razı olmazsa bu iş olmaz. Öyle yap 

kendine bir çeki düzen ver. Bu halinle Zülayka 

seni beğenmez. O, şehir görmüş biri.”(KA: 364) 

Doktor Osman: Kolhozda görevli doktordur. 

Köydeki insanlar hasta olduklarında doktora 

değil Aykız Nine’ye gitmektedirler. Doktor bu 

durumdan rahatsızdır.  

“Tam bu sırada yaprak sesleri arasında birisi-
nin şarkı söylediğini duydular. Meğerse beyaz 
gömlek giyinmiş bir delikanlı geçiyormuş. Elin-
de el sandığı, görünüşe bakılırsa bir doktordu. 
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Canıl ona ilgi ve merak ile bakarken yanındaki 
kadın Canıl’a dönerek: 

– Osman! 
Beyaz gömlekli onlara doğru baktı.”(KA: 368) 

Polis Serkebayev: Kolhozun polisidir. Ancak 

köyde olay olmadığı için görev yapamamakta-

dır. Bu durum karşısında ise köylüler tarafın-

dan boş yere maaş alıyorsun şeklinde eleşti-

rilmektedir. 

“Canıl gülümseyerek kapısında ‘Polis’ yazan 

ikinci evin önüne geçti. Evi boyayan adamla 

selamlaştı. Adam kırk yaşlarında bıyıklı bir 

adamdı. Hemen işini bırakarak Canıl’a doğru 

yürümeye başladı. 

– Ben polis Serkebayev. Sizi dinliyorum? diye-
rek, Canıl‘a ne şikâyeti olduğunu sordu.  
– Merhaba, dedi Canıl ne diyeceğini şaşırmıştı. 
Hiçbir şikâyetim yok, dedi gülümseyerek. 
Polisin görev yaptığı yerde kimse gelip gitme-

diğinden sessiz ve sakindir. Zaten polis de bu 

durumdan şikâyetçidir. 

– “İşte burası benim iş yerim, suçluların hapis-
hanesi. Hadi gel sana göstereyim… 
Canıl da onu kırmadan arkasından gitti. Evin içi 

tam ortasından bölünmüştü. Kapının yanında 

masa, sandalye ve bir bank vardı. İçerdeki 

demir çitin içinde ise sadece demirden yapılmış 

bir yatak vardı. Yatağın üzerinde sadece polisin 

kendine ait forması vardı.”(KA: 374) 

Künöstüü Aral Mekân  

Hikâyede mekân sınırlaması yapılmamıştır. İç 

mekân ve dış mekân özellikleri ve orada yaşa-

nan olaylarla beraber anlatılmıştır. Hikâyede 

yer alan kapalı mekânlardan biri Canıl ve aile-

sinin yaşadığı evdir. 

“Bu evde kimse kimseyi uyandırmazdı. Herkes 

kendi başına kalkıp, aceleyle yıkanıp, aceleyle 

yemeğini yer ve acele ederek evden ayrılırdı. 

Babası akademisine, annesi polikliniğine, abla-

sı üniversiteye, kardeşi meslek okuluna giderdi.  

Canıl, daima herkesten geç kalkardı. “Bugün 

yine geç kaldım!” diye kendi kendine konuşur, 

her gün uyanır uyanmaz saatine bakar, yatak-

tan kalkıp banyoya girip yıkanır ve yatağını 

topladıktan sonra mutfağa geçerdi. Genelde 

bu saatlerde mutfakta kimseler kalmamış 

olurdu, fakat bugün daha hiç kimse gitmemiş-

ti. Herkes oturmuş sessizce kahvaltı yapıyordu. 

Kahvaltıda her günkü gibi yoğurt, süt, kaymak, 

tereyağı, ekmek ve çay vardı. Canıl da sessizce 

oturdu, bardağına süt koydu ve ekmeğin üze-

rine tereyağı sürmeye başladı.”(KA: 347) 

Hikâyenin kapalı mekânlarından bir diğeri de 

hikâyenin asli kahramanı Canıl’ın çalıştığı ec-

zanedir. Çalıştığı eczane küçük, eczanede az 

kişi çalışmaktadır. 

“Yarım saat sonra o aceleyle çalıştığı eczaneye 

geldi. Eczane küçük o yüzden bir merhaba 

herkese yeterdi. Eczanede toplam beş kişi çalı-

şıyordu.”(KA: 351) 

Hikâyedeki açık mekân Canıl’ın ninesinin yaşa-

dığı yer Arstanbap’tır. Arstanbap’ın Kızıl Ünkür 

köyünün tarlaları, bahçeleri, ormanıdır. 

– “Arstanbap’ta yaşıyorum demişti, dedi Canıl, 
biraz tahmin edercesine. 

– Ama Arstanbap ucu bucağı görünmeyen bir 
orman, onun neresinde kaldığını nerden bi-
leyim. 

– Babası telefonu kapatırken, Kızıl Ünkür adın-
da bir yer dedi. 

Zavallı iyi insandı. Bir ay Canıl ile aynı odayı 

paylaşıp, kaldığı yeri, nasıl yaşadığını masal 

gibi anlatıp gitmişti. Onun dediğine göre Ars-

tanbap bir cennet gibiydi…”(KA: 357) 

Canıl’ın gittiği Kızıl Ünkür, dağların, ovaların, 

ormanların ve bahçelerin kuşattığı güzel bir 

köydür. Canıl bu güzelliği köye adım atar at-

maz fark etmiştir. 

“Dediği gibi bir hafta sonra Arstanbap’a yola 

çıktı. Uçakla uçtu, otobüse de bindi, uzun yol-

lar kat etti ve sonunda Arstanbap’ta geldi. 

Fakat Kızıl Ünkür’e gidecek bir tane bile araba 



  

berceste                                  65 

 

olmadığından, uzun süre yürümek zorunda 

kaldı… 

Burada da sonbaharın en etkili zamanlarıydı. 

Dağlar, tepeler, sular, ağaçlar ve her türlü 

çiçekle kaplı orman çok güzel görünüyordu. 

Fındık, elma, armut daha Canıl’ın bilmediği 

birçok çeşit meyve, dalları yere değecekmiş 

gibi, birbiri üstünde duruyordu. Meyvelerin 

yapraklarının kokusu başını döndürürcesine 

güzel ve etkili kokuyordu… Canıl bir yol tuttu-

rarak bir sağa, bir sola, yukarıya, aşağıya yü-

rüyüp gidiyordu. Ormanın içi çok sessizdi. 

Batmak üzere olan güneşin sarımtırak ışıkları 

ağaçların yaprakları arasından sanki Canıl ile 

vedalaşırcasına süzülüyordu. Ara sıra kuş ses-

leri geliyordu, bazen de yolunu tavşanlar kesi-

yordu. Yolun yarısına geldiğinde akşam olmuş-

tu. Canıl yolunu kaybedeceği korkusuyla, çare-

siz, büyük bir ağacın altına geçip oturdu.”(KA: 

358) 

Hikâyenin açık mekânlarından biri olan Kızıl 

Ünkür ve evleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

Nitekim anlatılanların ışığında, Kızıl Ünkür, 

okuyucunun gözünde canlı bir şekilde belir-

mektedir. Köyün evleri, sokakları, evlerin dış 

özellikleri ve göze çarpan ne varsa tasvir edil-

miştir. 

“Canıl yola düştü, Aydar da onun arkasından 

bakıyordu. Biraz yürüdükten sonra yol bir te-

peye çıkmıştı. Tepenin iki tarafı büyük çukurdu. 

Oraların ağaçları daha büyüktü. Onların ya-

nında evler fare evleri gibi görünüyordu. Evler 

çocukların çizdiği evlere benziyordu. Beyaz, 

sarı, kırmızı renkte bacalardan masmavi ter-

temiz dumanlar çıkıyordu. Evler Canıl’ın içinde 

çok hoş duygular uyandırmıştı. Bir tepeyi aşıp, 

kızıl dağ ile karşı karşıya geldi. Dağın tepesinde 

her çeşit ağaç bulunuyordu. Simsiyah ağaçla-

rın arasında şimşek gibi parlayan bembeyaz 

şelale akıyordu. Aşağı tarafta şelalenin karşı-

sında tek bir ev vardı. Ev iyi yapılmıştı iki katlı 

da denebilirdi. Üst katında birileri yaşıyor gibi 

görünüyordu, evin ön kısmında iki küçük bal-

kon vardı. Balkonların birinde eski Kırgız silahı 

asılıydı, ikincisinde ise büyük bir tuzak vardı. 

Alt katın duvarları yoktu. Onun bir tarafı düz 

yapılmış bir tepeye dayanmıştı. Kalan kısmı 

açık, üst tarafın sadece üç, dört sütun tutuyor-

du. Evin bu kısmı keçilerin beslendiği yer gibiy-

di, şimdi burada on civarlarında keçi bağlan-

mış duruyordu. Keçilerin bir tanesini yaşlanmış 

bir bayan sağıyordu. Canıl, rüyasında gördüğü 

kadını ve keçileri hemen tanıdı.”(KA: 360) 

Hikâyedeki kapalı mekânlardan Canıl’ın nine-

sinin evi de gerçekçi bir biçimde anlatılmıştır. 

Evin içi, dış görünüşü, diğer evlere olan uzaklı-

ğı detaylıca aktarılmıştır. 

– “Hadi bakalım, gir içeri! dedi ninesi ve kendisi 
Canıl’dan önce girdi.   

İçerisi geniş ve aydınlıktı, odanın iki tarafında 

iki penceresi vardı. Sağ tarafı tepeye sol tarafı 

da kırmızı kırmızı küçük evlere bakıyordu. Canıl 

eve girer girmez kendine yabancı ağır bir ko-

kuyla karşılaştı. Evin her tarafında ayının, as-

lanın, kurdun, tilkinin ve çeşit çeşit hayvanların 

derileriyle döşenmişti… Duvarlar diken ve ya-

bancı hayvanların kemikleriyle doluydu. Ara-

sında kuşkanatları da vardı… Canıl bunlara 

hayranlıkla baka kaldı.”(KA: 362) 

Dikkat çeken noktalardan biri evin içinde, ta-

vanda yarasaların yaşıyor olmasıdır. Bu durum 

hikâyenin asli kahramanı Canıl tarafından da 

yadırganmış ve korkuyla karşılanmıştır.  

“Canıl elindeki tepsi ve çantasını yere bıraktık-

tan sonra, paltosunu çıkartıp ayı derisinden 

yapılmış döşeğin üzerine oturdu. Oturur otur-

maz evin üst tarafına yapıştırılmış yarasaları 

görüp korktu.”(KA: 362) 

“Gerçekten açık duran kapıya bakarak oradan 

uçarak girip çıkan yarasaları gördü. Daha son-

ra kendi gözleriyle gördüğü yarasalardan ko-

runmak için bulunduğu yere çökerek oturdu. 

Daha çabuk bir şekilde karanlığa alışıp sofraya 

konmuş yemeği, elmayı, üzümü, kirazı artık 

daha rahat ayırt edebiliyordu. Yemeklerini 
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bitirmeden ay da çıkmıştı. Daha sonra ay ışı-

ğında yatacakları yeri hazırlayıp uzandılar. 

Yatmadan önce ninesi bir ara kapının önünde 

durakaldı.”(KA: 379) 

Aykız Nine’nin oğlu Alişer evde annesiyle be-

raber yaşamamaktadır. Hikâyedeki kahraman-

lara göre önceden mağara adamlarının yaşadı-

ğı, Kızıl Mağara’da yaşamaktadır. Alişer’in ora-

da yaşamasının sebebi ise bülbül sesini çok 

sevmesi ve orda bülbül sesini sürekli olarak 

duymasıdır. 

– “Kızıl Mağara. Ben sana söylemiştim galiba 
halk ona yabani diyor. Daha düne kadar ora-
larda mağara adamları yaşıyordu. 
– Mağara adamı mı?… 
– Evet… Şimdi onlar oradan gitti. Alişer gidip 
orada kalıyordu. Orayı zamanla kendi evi gibi 
yaptı. 
– Ama neden o mağarada kalıyor? dedi Canıl 
merakla. 
– Orada bülbüller çoktur, dedi ihtiyar. Yazın 
oraya giden insan bülbül sesleriyle mest olur. 
Alişer de küçüklüğünden beri bülbül seslerini 
çok sever, işte sadece bu yüzden her yıl mağa-
rada yaşamak için evden ayrılıyor ve ancak 
kışın eve geliyor. Fakat önceki yıllar kışın bile 
eve gelmiyordu. Bazen ateş yakıp oturursam 
sanki bülbül seslerini duyar gibi oluyorum di-
yor.”(KA: 364) 
Hikâyedeki kahramanların çalışma yeri olan 

Kızıl Ürkün ormanı da sıkça bahsedilen bir 

mekândır. Kahramanlarımız buradan fındık 

toplamakta, odun kesmekte yani kolhozun 

işlerini yapmaktadırlar. 

– “İşte buradan başlıyoruz, dedi. 
– Kimse yok ki! dedi Canıl etrafına bakarak. 
– Orman geniştir, dedi ihtiyar ve peştamalını 
çıkararak Canıl’a verdi, topladıklarını buna koy 
dedi. 
Tam bu sırada orman içinden balta sesi geldi. 

Herkes dikkatlice dinliyordu. İkisi de balta sesi 

gelen yere doğru yürümeye başladılar. Koyu 

ağaçlı yerlerden geçtiler, önlerinden tavşanlar 

geçiyordu.”(KA: 366) 

Kolhoz düzeninde dikkat çeken özelliklerden 

biri de çalışma alanlarının birbirine benzeme-

sidir. Canıl’ın dikkatini çeken bu üç ev de kol-

hoza ait olan hastane, karakol ve markettir. 

“Canıl daha sonra yol üzerine kurulmuş üç tane 

yan yana duran acayip evler gördü. Evler birbi-

rine çok yakın kurulmuşlardı. Üçü de bembeyaz 

renkte ve küçücüktü. Evlerin tepeleri de kıp-

kırmızı renkte idi. Her şeyden daha ilginci de üç 

kişinin ayrı ayrı üç evi boyuyor olmaları idi. 

Üstelik bu kişiler aynı renkte yeşil renkli mont 

giymişlerdi. Canıl birinci evin girişinde ‘Hasta-

ne’ yazısını okudu ve burayı boyayan kişinin 

Doktor Osman olduğunu anladı.”(KA: 374) 

Künöstüü Aral Zaman 

Hikâyede olaylarının geçtiği zaman için belirli 

bir tarih verilmemiştir. Anlatılan olaylardan 

yola çıktığımızda hikâye kolhoz zamanında 

geçmektedir. Zaman ifadeleri olarak ise sabah, 

akşam gibi genel yargılarla belirtilmiştir.  

Rüya ile başlayan hikâye kahramanların günlük 

yaşamlarıyla devam etmiştir. Hikâyenin sonu 

ise yine asli kahraman Canıl’ın rüyadan uyan-

masıyla sona ermiştir. Yani hikâyede yaşanan 

olaylar Canıl’ın rüyasında gördüklerinden iba-

rettir. Canıl gördüğü rüya sonunda Kızıl Ün-

kür’e ninesinin yanına gitme kararı almıştır. 

– “Bir iş yapıyor mu? 
Oduncu. Yaz kış kolhozda odun hazırlıyor. Or-

manda yığılmış odunları görmüşsündür, onla-

rın hepsini Alişer hazırladı.”(KA: 365) 

“İkisi birlikte dışarı çıktıktan sonra Canıl: 

– Peki, ne iş yapacağız? diye sordu. 
– Fındık toplayacağız yavrum, kolhoza fındık 
topluyoruz, şu an en önemli iş bu. Otları topla-
dık, elma ve kirazları da topladık, patatesleri 
çıkardık bitmek üzere, şimdi ise fındıkları top-
lamalıyız, bu da bitirse işlerin büyük bir kısmı 
bitmiş olacak.”(KA: 366) 
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KÜLTÜR MİLLİYETÇİSİ CENGİZ AYTMATOV 

 

Mustafa BAZU 

 
“Cengiz Aytmatov bir kültür milliyetçisiydi.” 

 

 

O, milliyetçiliğin evrenselleşmiş abidesiydi. 
Türk dünyasını neredeyse edebî sanat bağla-
mında tek başına omuzlamış götürüyordu. 
Aytmatov “iki dünyanın eşiği” olarak kabul 
edilen ulu Türkistanlıydı. Yetiştiği topraklara 
borcunu ödemekle ömrünü harcamıştı. İnsan-
lara dünyaya kökü ve kimliği üzerinden bak-
mayı öğretmeye çalışmıştı. Onun insana ve 
insanın geleceğine yönelik ortaya koyduğu 
vizyon tam anlamıyla everenseldi. 

Onun doğduğu, yetiştiği topraklarda üniversite 
okuduğum, kendisini daha yakından tanıma 
fırsatım olduğu için kendimi çok şanslı hissedi-
yorum. Kırgızistan’ın çok eski bir tarihi olan 
medeniyeti, kültürü, destanlarıyla halk kahra-
manlarıyla Orta Asya’ya yön vermiş bir millî 
geçmişi vardır. Yüzyıllarca SSCB’nin etkisinde 

kalmış bir ülke olan Kırgızistan 1992’de kazan-
dığı bağımsızlığı ile kendi öz kültürüne millî 
benliğine dönmeye başlamıştır.  

 KIRGIZİSTAN VE AYTMATOV 

Cengiz Aytmatov milletini tarih boyunca ka-
zandığı sosyal, kültürel, ahlâkî, askerî yani bü-
tün maddî ve manevî zenginliğini eserlerine 
yansıtmış, yaşadığı coğrafyanın insanın tarih 
içinde kazandığı değerleri, acılarını kahraman-
larını yazıya döküp ölümsüzleştirmiş, halkının 
içine düştüğü zor durumları eserlerinde en 
güzel şekilde anlatmış, onların çözümlerine 
dair ipuçları göstermiş, eserlerinde kendi ifa-
desi ile “tipik insanı” ortaya koymaya çalışmış 
bir yazardır. Hikâyelerinde milletin temel mül-
kü olan millî hafızaya ait efsane, destan, masal, 
hikâye ve türküleri bunların meydana geldiği 
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şartları, ardındaki hikayeleri, insanları kullanır-
ken, Kırgız-Türk kültürünü psikolojisiyle, duyuş 
ve anlayış tarzıyla maddi manevi zenginliğiyle 
o kültürü bina edenlerin evlatlarına, torunları-
na yeniden hatırlatmaya çalıştı. Ayrıca hikâye-
lerinde halkının değerlerini, dertlerini varsa 
onun içindeki çürümeyi anlatan yazarın en 
önemli özelliği özüne bağlılık, kültüründen 
kendinden halkından coğrafyasından haberdar 
olma, halkının acısını paylaşma, çözüm üret-
me, dertlenme olarak kendini gösteriyor. 

 

MANKURT VE AYTMATOV 

Totaliter sistemlerin insanı nasıl yabancılaştır-
dığını o ünlü mankurt tipiyle açıklamıştır. Ayt-
matov’un “Gün Uzar Yüzyıl Olur” adlı ünlü 
eserini yazdıktan sonra kendi milletine ve kül-
türüne yabancılaşan insanlar, mankurt olarak 
nitelenir olmuştur. 

Mankurt4 duymuşsunuzdur. Ana-Beyit mezar-
lığının bir efsanesi, Juan-Juanlar’ın bozkırı işgal 
ettikleri çağlara dayanan bir hikâyesi vardı: 
Sarı Özek’i işgal eden Juan-Juanlar tutsaklara 
korkunç işkenceler yaparlarmış. Bazen de on-
ları komşu ülkelere köle olarak satarlarmış. 
Satılanlar şanslı sayılırmış, çünkü bunlar bazen 
bir fırsatını bulup kaçar, ülkelerine dönerek 
Juan-Juanlar’ın yaptığı işkenceleri anlatırlar-
mış. Ama asıl işkenceyi genç ve güçlü oldukları 
için satamadıkları esirlere yaparlarmış insanın 
hafızasını yitirmesine, deli olmasına yol açan 
bir işkence usulleri varmış. Önce insanın başını 
kazır, saçları tek tek kökünden çıkarırlarmış. 
Bunu yaparken usta bir kasap oracıkta bir de-
veyi yatırıp keser, derisini yüzermiş. Derinin en 
kalın yeri boyun kısmı imiş ve oradan başlar-
mış yüzmeye. Sonra bu deriyi parçalara ayırır, 
taze taze esirin kan içinde olan kazınmış başına 
sımsıkı sararlarmış. Böylece sarılan deri, bugün 
yüzücülerin kullandığı kauçuk başlığa benzer-
miş. Buna deri geçirme işkencesi derlermiş. 
Böyle bir işkenceye maruz kalan tutsak ya acı-
lar içinde kıvranarak ölür, ya da hafızasını ta-
mamen yitiren, ölünceye kadar geçmişini ha-
tırlamayan mankurt yani geçmişini bilmeyen 
köle olurmuş. Bir mankurt kim olduğunu, han-
gi soydan, hangi kabileden geldiğini, anasını, 
babasını, çocukluğunu bilmezmiş. İnsan oldu-

                                                           
4
 Juan juanların esirlere yaptığı iskence.  

ğunun bile farkında değilmiş. Bilinci, benliği 
olmadığı için efendisine büyük avantaj sağlar-
mış. Ağzı var, dili yok, itaatli bir hayvandan 
farksız, kaçmayı düşünmeyen, bu yüzden hiç-
bir tehlike arz etmeyen bir köle imiş.  

Aytmatov, Mankurt’un hikâyesini anlattığı 
meşhur eserinde onu öz annesini oklayarak 
öldüren, öz kültürüne düşmanlık ölçüsünde 
nefret duyan, millî bilinci olmayan bir yaratık 
olarak tanımlar. Bu efsane Cengiz Aytmatov’un 
günümüz sahte değerlerine tapan, kim oldu-
ğunu, nereden geldiğini bilmeyen hayal kah-
ramanlarının peşinde koşan kendi öz benliği-
ne, kültürüne yabancılaşan insanlara, toplum-
lara “Mankurtlara” yazılmış müthiş bir örnek-
tir. Evet, Tanrıdağlarının ünlü yazarında milli-
yetçilik anlayışı ülke sevdası, insan sevgisi baş-
kaydı. Cengiz Aytmatov kuru milliyetçilikten 
ziyade yaşamıyla, eserleriyle tam bir Türk mil-
liyetçisidir. Ama o bunu sözleriyle ifadeden 
daha ziyade eserleriyle ortaya koymuştur. Ne 
kadar ilginçtir ki eserlerini bile kendi ana diliyle 
yazamamıştır. Ama o komünizmin o sancılı 
dönemlerinde çevresinde olup biteni, sosyal 
hayatı, kendi halkını çok iyi gözlemlemiştir.  

 

EVRENSEL MİLLİYETÇİLİK 

Cengiz Aytmatov evet o bir kültür milliyetçisi, 
evrensel milliyetçi olarak dünyaya nam saldı. 
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Onun içindir ki eserleri 170’ten fazla dile çev-
rildi. Doğup büyüdüğü Kırgızistan coğrafyasının 
kültür damarından ve binlerce yıllık bir geçmişi 
bulunan gelenek ırmağından beslenerek öz-
günlüğü, otantikliği, insanı yüreğinden yakala-
yan olağanüstü üslup güzelliği ve entelektüel 
birikimiyle yaşadığımız yüzyılın ünlü yazarla-
rından biri sayılmayı fazlasıyla hak etmiş bir 
isimdir. Aytmatov en başta sıra dışı, özgün ve 
farklı bir yazar çünkü o sadece edebiyatçı, 
romancı değil aynı zamanda özellikle de insa-
nın dünyanın gidişatı üzerine kafa yoran, eleş-
tiren, daha erdemli bir dünya arzulayan, anti 
insanî yönelişlere karşı onurlu bir çıkışla sorgu-
layan, bunun için kaygılanan ve uyarıcı eserler 
üreten bir aydındı.  

Eserlerinde kendi halkının acılarını, mutluluk-
larını, kendi kültürünü anlatmasına rağmen 
bütün dünyada her millet kendinden bir şeyler 
buldu. Çünkü dertler, acılar, mutluluklar, se-
vinçler genel anlam itibariyle evrenseldir.  

Kültür ve medeniyetin birbirleriyle anlaşarak 
ortak bir yol bulmaları gerektiğini de dile geti-
ren Aytmatov milletlerin kendi öz değerlerini 
unutmadan evrenselliğe açılmaları gerektiğini 
vurguladı. O bunu eserleriyle bizlere gösterdi. 
Eserlerini okuduğumda, incelediğimde kuru 
milliyetçilikten ziyade, evrensel milliyetçilik 
nasıl olur, birbirimize saygı duyarak, kendi 
kültürümüzü nasıl tanıtırız, ecdadımızı nasıl 
yüceltiriz, barış ve sevgi ile kurulu bir dünyada 
milliyetçilik nasıl anlaşılmalı, hangi değerler 
üzerine oturtmalıyız bize gösterdi. Ve şimdi de 
görüyoruz ki dünyanın gidişatına bakıldığında 
milliyetçiliğinde nasıl bir mana, değer taşıdığını 
daha iyi anlıyoruz.   

 

ESERLERDEKİ ANLAM 

Aytmatov romanlarındaki derin damarı, müt-
hiş bir üslup ustalığı ile gizlenen sosyal gön-
dermeleri, kültürel ve siyasi misyonu yakala-
yabilmek için onu yetiştiren fiziki coğrafyayı, 
sosyal, kültürel ve siyasi dokusunu, o toprakla-
rın geçirdiği korkunç değişim serüvenini, kültür 
erozyonunu, insanın özüne yöneltilen her türlü 
şiddeti çok iyi bilmek çok iyi analiz etmek ge-
rekiyor. 

Olanı anlatır Aytmatov. Cemiyete tutulan ayna 
gibi gerçeği yansıtır. Mankurtlaştırmaya (gü-

dülmeye müsait mizaca, pasifliğe) de karşı 
çıkar. Dirilmeye, uyanmaya aktif olmaya çağırır 
insanı; töresine, örfüne, geleneğine ve gelece-
ğine sahip çıkılmasını ister. 

Yazar kendi eserinden beyaz perdeye aktarılan 
“Selvi Boylum, Al Yazmalım”5 filminde başrol 
oyuncusunun ulu dağlara karşı öyle bir “As-
yaaaaa” diye bağırması vardır ki bu çığlık bü-
tün o coğrafyanın o yaslı diyarın yüreğinden, 
yüz yıllık yaşantısından fışkıran bir sestir. Şarkı 
sarsan bu sayha filmin Asya isimli kadın oyun-
cusu vasıtasıyla bütün bir Asya’ya, Avrasya’ya 
sesleniştir. Uyanma ve dirilme çağrısıdır. Ken-
dine gel sevdiğim, özün ol, benliğini yitirme. 
Bir aşkın yoğun bir lirizmi içerisinde koca bir 
kıtayı özdeşleştirmek; ancak Aytmatov’a yakı-
şan bir ustalıktır.  

Aslında Aytmatov “Gün Uzar, Yüzyıl Olur” a ait 
bir bölüm iken yasak olduğu için kullanılmayan 
ve daha sonra “Cengiz Hana Küsen Bulut”6 ismi 
ile yayımlanan hürriyetsiz kuşatılmış insan 
trajedisinin en bakir fotoğrafını çizer. 

Aytmatov eserlerinde sanayini toprağa, ağacın 
köke, evrenselliğin yerel ve millîye bağlılığı 
üzerinde önemle durmuştur. Eğer bir millet bir 
oluşum kendi kökünden beslenmiyorsa, gele-
nek ve göreneklerine bağlı değilse millî bir 
bilinç yoksa o milletin ayakta durması, dünya-
da söz sahibi olması, evrensel değerler ile yoğ-
rulması söz konusu olamaz. Kendi kültürüne 
düşman haline getirenleri bilinçsizlik, yabancı-
laşma, ihanet ve cinayet gibi tehlikelerin bek-
lediğine özellikle dikkat çekmiştir. 

 

DÜNYAYA SESLENMEK 

Evet diğer yazarlardan farklı olarak Cengiz 
Aytmatov da yerel, kültürel gelenek görenek-
lere, öz benliğe, millî bilince çok büyük değer 
ve önem verdiğini görürüz. Eleştirileri geçmişin 
hatalı olduğuna inandığı ögelerinedir. Topye-
kûn bir eleştiriye rastlamayız. Daha önceki 
kuşağın yazarları millî bir edebiyatın temelini 
pek sağlam olmasa da atmışlardı. Şimdi mese-
le yeni kuşağın, yeni düzenle barışık olarak 
eserler vermeleriydi. Rus edebiyatının bütün 
dünyada da bilinen engin ufuklarından da ya-

                                                           
5
 Aytmatov’un 1961 yılında kaleme aldığı eser 

6
 Aytmatov’un 1990 yılında tekrar yayınlanan eseri 
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rarlanmalıydı. Unutulmaması gereken bir diğer 
gerçek de yazılı edebiyat ürünü olamamakla 
birlikte Kırgızların tarihinde eşi benzeri görül-
memiş bir destan, halk ansiklopedisi olan Ma-
nas destanı duruyordu. Bu destanların dilden 
dile dolaşmaya başladığı yıllarda vahşi hayat-
tan yeni yeni kurtulmaya başlayan bir Rus 
toplumu vardı. Belki Kırgızlar yerleşik hayata 
yeni uyum sağlıyorlardı ama Er Manas7 bütün 
ihtişamıyla onların yanındaydı. Kuşaktan kuşa-
ğa akıp gelen bu sınırsız mısralarla birlikte 
masal, efsane türkü kültürü de ihmal edileme-
yecek bir tabii hazine durumundaydı ve bu 
değerler bütününden en iyi yaralanabilen ya-
zar ise Cengiz Aytamatov’du. Aytmatov’un ilk 
eserleri bu tarihi ögelere kendi yöresinin, Talas 
Vadisinin8 kültürüne millî birlik gelenek ve 
göreneklerine dayalıydı.  

Cengiz Aytmatov kendi ülkesini tarihinden ve 
kültüründen yola çıkarak beşerî ve evrensel 
olanın peşinden koştu. 

Elbette her yazar içinden çıktığı milletin haya-
tını anlatmalı, millî efsanelerini, gelenek göre-
neklerini, törelerini mümkün olduğunca kay-
nak olarak kullanmalıdır. Fakat Aytmatov’a 
göre orada kalınırsa bir yere varılamaz; edebi-
yatın millî hayatı ve gelenekleri anlatmanın 
ötesinde de hedefleri vardır. Ufkunu millî ola-
nın ötesine doğru genişleterek evrensel olana 
ulaşmak için gayret göstermeyen yazar, iyi bir 
yazar olamaz. Bence çok haklı… 

Aytmatov kelimenin dar anlamında ‘milliyetçi’ 
olsa sadece Kırgızistan’a kısılı kalırdı. Oysa o 
şunu söyleyebiliyordu; “Ey insanlar, dağların 
denizlerin ardında yaşayan insanlar! Neden 
savaşıyorsunuz? Toprak mı istiyorsunuz? He-
pinizin anasıyım ben. Ve sizler benim önümde 
eşitsiniz. Kavgalarınızı değil çalışmalarınızı, 
dostluğunuzu istiyorum ben.” 

Evet, o kitapları bütün dünyada hayranlık du-
yularak okuruna lirik, mitolojik ve kozmik un-
surlar taşıyan seçkin, çarpıcı eserleriyle olağa-
nüstü bir yazar bir fikir adamı, edebiyat dün-
yasının saygıyla eğileceği bir kültür milliyetçi-
sidir.  

 

                                                           
7
 Kırgızların gelenek görenek tarihini anlatan 

500.000 beyitlik destanları 
8
 Aytmatov’un doğduğu yer. 

 

 

 

 

 

 

BANA GÜLME 
Alıkul OSMONOV 

 

Çevirenler: Halit Aşlar 

 Ömer Küçükmehmetoğlu 

 
Bu nasıl merhametsiz, soğuk gönül 
Karanlıkta, yalnız başına geziyor 
Zavallı, tenha bozkırda ne arıyor 
Siyah gözler yüzüne karşı gülüyor 
 
Onunla sabahtan akşama kadar 
Durmadan sakince meşgul oluyorum 
Sanatkârane yem arayan akdoğan gibi 
Yuvama iki üç mısra şiir alıp geliyorum 
 
Ben kimim, sıradan bir Alıkulum 
Yazamazsam sadece bir kulum 
Sessiz sedasız birden göçüp gitsem 
Benden arda kalan değer nasıl olur 
 
Yazabilirsem kendi devrimin gerçeklerini 
Nehir gibi durmadan akan yiğitliklerini  
Yanımda yazdıklarım çiçekler açsa 
O zaman Hz. Ali gibi kahraman olurum 
 
Boş ver kıs kıs gülme bir tanem, şımarığım 
Gözümün nuru, güneşim, saadetim 
Senin için ilhamlı şairin açık şiiri 
Ay gibi bembeyaz yüzüne kurban olayım 
 
Onunla sabahtan akşama kadar 
Durmadan sakince meşgul oluyorum 
Sanatkârane yem arayan akdoğan gibi 
Yuvama iki üç mısra şiir alıp geliyorum. 
 
22 Aralık 1944, Koysarı 
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KIRGIZ HALK KÜLTÜRÜNDE AD KOYMA GELENEĞİ  

Doç. Dr. Mustafa OCAKBEĞİ 

 

Bütün Türk topluluklarında olduğu gibi Kırgız 

kültüründe de çocuk çok önemlidir. Çocuğun 

doğumu hane halkı için; mutluluk, talih, bere-

ket ve rızkın sembolüdür. Bu bağlamda Kırgız-

ların “Balalı üy bazar, balasız üy mazar.“ 

Çocuklu ev pazar, çocuksuz ev mezar“,  Balası 

coktun ırısı cok.“ Çocuğu olmayanın rızkı 

olmaz.“ gibi çocuğun ailenin mutluluk ve rızık 

kaynağı olduğunu ifade eden atasözleri me-

vcuttur. 

Çocuğun mutluluk ve huzur kaynağı olarak 

kabul edildiği Kırgız kültüründe çocuğa ad 

koyma geleneğinin ayrı ve özel bir yeri vardır. 

Çocuğa konulan ad; çocuğun karakterini, 

toplumdaki yerini ve geleceğini etkileyeceği 

düşünüldüğü için çocuğa verilen ad özenle 

seçilmektedir. Kırgızlar çocuklarına daha çok 

tabiat, tarihi şahsiyetler, hayvanlar ve gökyüzü 

cisimleri arasından isim seçmektedir. Kırgız-

larda islamiyetin kabulünden sonra yeni doğan 

çocuğa ezanla birlikte ad koyma en yaygın olan 

gelenektir. Yeni doğan çocuğun adı; o ailenin 

büyükleri arasından büyükbabası, saygın ve 

yaşlı bir akrabası veya molla adı verilen dini 

bilgisi yüksek kişi tarafından konulur. Çocuğa 

ad koyacak kişi abdest alır, çocuğu kucaklayıp 

kaldırır ve kıbleye dönerek önce ezan okur. 

Daha sonra çocuğun kulaklarına üçer defa 

adını söyler. Böylece çocuğa sosyal statü ka-

zandıran ad koyma merasimi tamamlanmış 

olur. Kırgız kültüründe yeni doğan çocuğa bir 

çok farklı şekillerde ad konulabilmektedir: 

1)  Çocuğun Doğduğu Zamana Göre Veri-

len Adlar: Yeni doğan çocuğa ad koyan kişi; 

çocuğa aklına gelen, o an yaşanan bir hadiseyi 

ifade eden veya gözüne bu esnada ilk görünen 

varlığın/nesnenin adını verebilmektedir. Ör-

neğin; Tutkuç, Koyçuman, Maldıbay, Cılkıçı, 

Uylubay, Taştanbek, Çolponay, Cıldızkan, 
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Çanaç(deri su testisi), Otunçu vb. isimler bun-

lardan bir kaçıdır.  

2)  Doğum Sırasında Gerçekleşen Bir 

Olay, Durum Veya İşle İlgili Verilen Adlar: 

Kırgız kültüründe doğum esnasında 

gerçekleşen bir olay veya durum yeni doğan 

çocuğun kaderine işaret ettiği düşünülür. Bu 

bağlamda yeni doğan çocuklara o esnada 

gerçekleşen bir olaydan, yapılan bir işten ve 

durumdan esinlenerek isim verildiği de 

görülür. Bu isimlere örnek olarak; göç sırasın-

da (taşınırken) doğan erkek çocuğa Köçkön-

bay, Köçaalı; yeni bir yerleşim mekanında 

doğan erkek çocuğa Konuşbay, Konuşbek; 

odun alırken doğan çocuğa Otunçu(Oduncu), 

yağmur yağarken doğan kız çocuğuna 

Burganak, seçim zamanında doğan çocuk kız 

ise Şaylogül, erkek ise Saylobek gibi adlar ve-

rilebilmektedir. 

3)  Gökyüzü ve Coğrafya ile İlgili Adlar: 

Türklerde gökyüzünün ve coğrafyanın ayrı bir 

önemi vardır. Oğuz Kağan Destanı’nda göre 

Oğuz Kağan çocuklarına Gün, Ay, Yulduz (Yıl-

dız), Gök, Dağ ve Deniz) diye ad koymuştur. Bu 

durum Türklerin eski geleneksel inançlarında, 

doğanın ve doğadaki nesnelerin ne kadar 

önemli bir yere sahip olduğunu göstermekte-

dir. Kırgız kültüründe de gökyüzünün ve 

coğrafyanın özel ve kutsal kabul edilebilecek 

bir yeri vardır.  

a) Yer-Mekan Adları: Narınbek, Aksaybek, 

Cayloobek, Kıştoobek, Talas, Gölbay vb. 

b)  Gökyüzü: Aybek, Aynur, Cıldız, Cıldızbek, 

Çolpon, Künnur, Zuhra 

4)   Tabiat ile İlgili Adlar: Kırgız kültürün-

de konar göçer hayatı şüphesiz en fazla et-

kileyen husus tabiattır ve tabiattaki canlılardır. 

Bu bakımdan Kırgız kişi adlarında tabiatın ve 

canlıların da önemli bir yere sahip olduğunu 

söylemek mümkün. 

a) Hayvan Adları: Arstanbek, Şumkar, 

Börübay, Şeralı, Tekebay, Kunduz vb. 

b) Bitki Adları: Gülkayır, Ciidegül, Cıpar-

gül, Almagül, Nurgül, Akgül vb. 

c) Taş, Toprak ve Maden Adları: Askar, 

Askarbek, Altınbek, Kümüşay, Almaz, 

Cakut, Zumrat vb. 

5) Tarihi Kişilerin ve Kahramanların Ad-

ları: Büyük bir destan geleneğine sahip olan 

Kırgızlar destan ve tarihi kahramanlar yönüyle 

de oldukça zengindir. Yeni doğan çocuklarının 

da tarihi kişilerin ve destan kahramanları gibi 

olması düşüncesiyle bu adları yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin; Manas, Semetey, 

Seytek, Kurmanbek, Er Tabıldı, Koco Caş, Al-

manbet, Çuvak, Töştük, Sırgak, Bayış gibi erkek 

kahramanların dışında bayan kahramanlardan 

Kanıkey, Saykal, Ayçürök, Canıl Mırza gibi des-

tan kahramanlarının adları da oldukça yaygın-

dır. Kırgız kişi adları arasında; Çıngız, Temirlan, 

Baytik, Şabdan, Alımbek, Kurmancan, gibi tari-

hi kişilerin adları da geniş yer tutmaktadır. 

6)  Anne-Babanın ve Ailenin İlgi Duydu-

ğu Adlar: Kırgız geleneklerinde anne ve baba-

nın sevdiği veya ilgi duyduğu kişi adlarının da 

yeni doğan çocuklar için sıklıkla kullanıldığı 

görülmektedir. Çocuğa ad koymak için eve 

gelen yaşlı kimse veya molla tarafından anne 

ve babanın istediği isimlerden birisi yeni doğan 

çocuğun kulağına ezandan sonra üç defa söy-

lenir. Bu isimler tarihi kahramanların adı 

olabileceği gibi yer ve gök cisimlerinin adları 

da olabilmektedir. Ancak çocuğa isim verme 

konusunda aile büyüklerinin tercihi öncelikli 

olmakla beraber genelde büyükbabanın 

istediği isim çocuğa ad olarak verilir. Örneğin; 

Arstanbek, Almazbek, Bolotbek, Kunduz, 

Kümüşay, Tursunay, Aynur, Künnur, Nurayım 

gibi adlar verilmektedir. 

7)  Aile ve Soy Büyüklerinin Adları: 

Kırgızlar genelde yakın zamanda vefat etmiş 

aile yakınlarının isimlerini kullanmamakla be-

raber, aile ve soyun vefat etmiş büyüklerinin 

adlarını onların hatıralarına hürmeten ve onla-
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ra duyulan saygının bir gereği olarak yeni 

doğan çocuklarına ad olarak verebilmektedir-

ler. Örneğin; Ormon, Cantay, Balbay, Sırgak, 

Çubak gibi adlar verilmektedir. 

8)  Çocuğun Doğduğu Güne Göre Verilen 

Adlar: Kırgızlarda çocuğun doğduğu gün ö-

nemli veya kutsal sayılan bir gün-Cuma günü 

veya Kadir gecesi- ise; çocuğa ad olarak verile-

bilmektedir. Ancak bunun dışında haftanın 

herhangi bir günü de ad olarak kullanılmaktad-

ır. Örneğin; Cuma günü doğan çocuğa Cuma, 

Cumabek, Kadir gecesi doğan çocuğa Kadırali, 

Kadırbek haftanın diğer günlerinde doğan 

çocuklara ise; Düyşömbü, İşenbay, Şarşenbay, 

Beyşenalı, Şeyşenalı vb. adlar verilmektedir. 

9)  Dini Kaynaklı Adlar: Kırgız kültüründe 

İslamiyet sonrası ad koyma geleneğini belir-

leyen en etkili faktör dindir. Bu yönüyle çocu-

klara ad olarak verilecek kelimelerin tercihinde 

Kuran-ı Kerim’de yer alan isimler ve din 

büyüklerinin adları öncelikli tercihler arasında 

yer almaktadır. Örneğin; Kuran-ı Kerim‘de yer 

alan peygamber isimleri arasında İsa, 

Muhammed, Sulayman sıklıkla kullanılırken, 

Allahü Teala‘nın isim ve sıfatları da Abdur-

rahman, Gapar, Abdıkerim, Abdılda vb. 

kullanılmıştır. Ayrıca din büyükleri arasında 

sıklıkla tercih edilen isimler Aalı, Şaymerden, 

Omar, Osmon gibi din büyüklerinin isimleri yer 

almaktadır. 

10)  Kafiyeli ve Birbiriyle Uyumlu Adlar: 

Kafiyeli ve uyumlu isimleri çocuklara ad olarak 

verme geleneği Kırgız halkı tarafından da 

uygulanmaktadır. Örneğin; Kadıraalı- Kıdıray, 

Baktıgül- Irısgül, Erlan, Nurlan, Asan, Üsön, 

Canış-Bayış, Aynur-Gülnur, Nurgül-Nazgül gibi 

biribiriyle uyumlu ve kafiyeli isimler 

kullanılabilmektedir. 

11)  Dilek, Temenni ve Dua Niyetiyle Veri-

len Adlar: Kırgız kültüründe çocukları doğum 

esnasında veya sonrasında ölen aileler, 

çocuğun ismi ile kaderi ve yaşamı arasında bir 

ciddi bir bağ, yakın bir ilgi olduğuna inan-

dıklarından, yeni doğan çocuklarının eskiden 

ölen çocuklarıyla kaderlerinin aynı olmaması 

için çocuklarına Toktobübü, Toktobek, Tokto-

sun, Toktogul, Turgunay, Turdubek gibi adlar 

koyarlar. Bunların dışında Allah‘a (c.c.) dua 

ederek; “Tenirberdi, Kudayberdi” gibi isimler 

de verilebilmektedir. Bu uygulamalar bir 

bakıma yeni doğan çocuğun yaşaması adına 

yaratıcıdan dilek ve duada bulunmaktır.  

Kırgız kültüründe o güne kadar çocuğu doğup 

da yaşayamayan aileler yeni doğan çocuklarını 

başka ailelere verebilmektedirler. Bu bir “satın 

alma” uygulamasıdır. Çocuk doğar doğmaz, 

çok çocuklu ve başka bir yerde oturan aileye 

verilir. Yeni doğan çocuk orada anne ve 

babasını görmeden belli bir süre (7 gün) o 

ailenin yanında kalır. Daha sonra çocuğun öz 

anne ve babası gelerek çocuğu verdikleri aile-

den bir miktar para veya eşya karşılığında satın 

alırlar. Sonrasında ise; satın alındığına inanılan 

çocuk için bir tören yapılarak erkekse 

“Satılmış, Satıbaldı” kız ise; “Satkın” adını ve-

rilir. Böylelikle çocuğun daha önceki kardeşler-

inin akıbetine uğramaktan kurtulacağına in-

anılır. Türkiye’de bu anlamda Satılmış ve Dur-

sun adlarına rastlamak mümkündür. Bunun 

dışında ailenin bütün çocukları kız ise; erkek 

çocuk istenilen durumlarda yeni doğan kız 

çocuğuna Uulkan, Uulbol, Burul, Canıl Tokto-

bübü, Burulsun gibi adlar verilirken kız çocuk 

istenilen durumlarda da Toktobek gibi adlar 

verilebilmektedir. 
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BİLMEDİĞİMİZ TOKTOGUL 
Osmonakun İBRAİMOV 

Çeviren: İbrahim Türkhan 

 
 
Kırgızistan egemen devlet olmadan önce, SSCB 
devrinde dile getirilen bazı fikirlerin, bağımsız-
lık sonrası yeni bakış açısıyla halk arasında 
yayılmaya başlaması, o dönemde öne çıkan 
bazı bilgilerin yeniden gözden geçirilerek doğ-
rusunun bulunması gerektiği fikrinin gelişmesi, 
elbette sevinilecek durumlardan biridir. Azat-
tık’tan alınan bu makaleyle ünlü edebiyatçı ve 
şairlerimizden Toktogul Satılgan uulu hakkın-
daki bilgilere bazı tamamlayıcı kısımların ek-
lenmesi amaçlanmıştır.  
 
“Bu kopuz olmasaydı  
Zavallı Tokom (Toktogulcuğum), 
Bin türlü hayale giremediği için 
Ömür boyu azap çekerdi. 
Bu kopuz olmasaydı  
Zavallı Atay, 
Kor gibi yanar dururdu…” 
 
Biz, Kırgızlar, diğer şairler bir yana, Toktogul’u 
ve onun hayatını, sanatçılık yönünü ve başın-
dan geçirdiği zor dönemleri yeterli seviyede 
bildiğimizi düşüne gelmekteyiz. Okullarda, 
hatta ta okul öncesi eğitim kurumlarından, 
yükseköğrenim kurumlarına kadar, Toktogul 

hakkında nice malumatlar okunmakta, adı 
zikredilmekte, şiirler ezberlenmekte ve ezgileri 
duyulmakta olduğu bir gerçektir. Ancak hâlâ 
onunla ilgili malumatların oldukça yüzeysel 
olduğu, onun hayatındaki birçok önemli olayı 
bilmediğimiz daha yeni yeni ortaya çıkmaya 
başlamıştır.  
 
Ömründe ulaşamadığı arzuları, başından ge-
çirdiği günlerin önemi, aydınlatılan ve karanlık-
ta kalan yönleri, onun dillendirdiği her biri 
birer klasik esere dönüşen deyiş ve ezgilerinin 
nasıl ortaya çıktığı hakkındaki bilgiler ancak 
yakın zamandan beri daha net bir biçimde 
dikkatimize sunulmaktadır. Bundan birkaç ay 
önce, ünlü şairi ve araştırmacılarımızdan Omor 
Sooronov’un yayınlanan ilmî araştırmaları 
gösterdi ki, millî benliğimizin ve hislerimizin 
bağımsızlıktan sonraki yeni dönemi, bizi Tok-
togul’a farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya 
mecbur etmektedir.  
 
Meğer Sovyet devrindeki tarih ilmi, Tokto-
gul’un biyografisindeki bazı önemli bilgileri 
olabildiğince değiştirme yoluna gitmiş. Birinci-
si, büyük şairin “Zaman agımı” (Zaman akımı)  
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diye adlandırılan ve o devrin olaylarını “za-
man” adındaki şiirleriyle anlatan şairler Moldo 
Niyaz, Nurmoldo, Moldo Kılıç adındaki klasik 
şairlerimizden özellikle ayırarak bakma yoluna 
gitmişiz. Hayır, katıksız bir ‘zamancı’ olan, Rus 
yerleşimcileri vasıtasıyla yürütülmekte olan 
müstemleke siyasetine karşı sadece sözleriyle 
değil, hareketleriyle de karşı çıkan; 1898 yılın-
da Anciyan’daki isyana doğrudan katılan şair 
Toktogul Satılganov’muş. Onun isyana katıl-
masının en önemli sebebi, Rus idaresinin tem-
silcilerinin Kırgız halkına uyguladığı türlü zu-
lümler, açıktan açığa Kırgızların hor görülmesi 
ve kendi halkına zulmeden yerel zenginlerin 
(bay-manaplar), Ruslarla ortak hareket ederek 
halkı idare etme politikası gütmeleriydi. Daha 
çocukluk yıllarında zenginlere, “halkı sömür-
meye yarayan” eşen-kalpalara (molla ve mürit-
lerine), idareci kesime karşı muamelesi hep 
soğuk olan Toktogul, Anciyan isyanına başarıya 
ulaşacağı inancıyla katıldığını, N.S. Laduşev 
adındaki Rus araştırmacıyla söyleşi yaptığı 
1928 yılında kendi ağzıyla söylemiştir. Kırgız 
Millî İlimler Akademisinin El Yazma Eserler 
Fonunda daha yakın zamanda bu olayla ilgili 
belgeler bulunmuştur.  
 
İkincisi, Toktogul, yaşadığı döneme göre eğitim 
öğretim görebilmiş insanlardan biriydi. Çünkü 
mesleği itibariyle ziraatçı olan o Rus araştırma-
cı, Toktogul’u “Prekrasnıy i tolkovıy perevod-
çik” (eşsiz ve işine vakıf bir tercüman) diye 
nitelendirerek, her şeyi fazla zorlanmadan 
anlayıp tercüme eden bir tilmeç (tercüman) 
olduğunu belirtmiş; şairin Rusça düş yorumu 
yapacak kadar Rusçaya hâkim, bunun yanı sıra 
halkının tarihi ile gelenek göreneklerini iyi 
bilen, Rusya ile ilgili çok geniş bilgiye sahip bir 
kişi olarak resmetmiştir. Meğer Toktogul, “Laf 
yesem de bizim boluştan (idarecilerimizden), 
Arkadaş buldum Orustan (Ruslardan)” diye 
öylesine söylememiştir.  
 
İşin gerçeği, ‘Rus imparatorluğunu Ferga-
na’dan kovup çıkaracağız.’ şeklinde idealize 
edilen düşünce, Anciyan’lı Dükçü Mollanın 
başını çektiği din adamlarının ardı sıra onların 
arkasında duran bazı devletlerin uzağı göre-
medikleri siyasetlerinin neticesinde yapılan bir 
provokatif eyleme dönüşmüştür. Ondan dolayı 
isyan kısa zamanda bastırılmış, onu organize 
edenlerin hiç biri de bırakılmadan tutuklana-

rak, sonraki günlerde aralarında Toktogul’un 
da yer aldığı 64 kişi ayaklarında bukağı, bilekle-
rinde kelepçe ile ta Sibirya’ya sürgüne gönde-
rilmişlerdir. Toktogul sonraki yıllarda, Törökan 
denen adamın evinde yaşamakta iken, 1897 
yılında isyan düzenleme komitesinde tesadü-
fen yer aldığını, bundan dolayı da ömrünün 
geri kalan kısmının hep “kovuşturma ve sür-
günlerde, türlü zorluklar altında” geçtiğini iç 
çekerek anlatırmış.  
 
“Şu yüce dağların kartalıyken, 
Durduk yere tuzağa yakalandım. 
Kopuza ezgi vermekte olan 
Ellerime kelepçe taktırdım. 
Suçsuz yere ahu zarda bırakan  
Zamaneye darıldım.” diyerek, boş yere üzün-
tüsünü dile getirmemiştir, zavallı Tokto-
gul’umuz.  
 
Onun için, Ekim devrimi başarıya ulaşınca Le-
nin’i övme yoluna gitmesi, Sovyet sistemini 
elinden geldiğince el üstünde tutmaya çalış-
ması anlaşılır ve objektif bir davranış olmuştur. 
Birincisi, Bolşevikler, Kırgızları 1916 yılındaki 
Ürkün (Kaçma) olaylarından sonraki yok etme 
eylemlerinden kurtarmıştır. İkincisi, Sovyet 
hükümeti binlerce baldırı çıplağa arazi vermiş, 
zenginlerin ellerindeki mal-mülkü alarak kapı-
sında it ürümeyen fakirlere dağıtmıştır. Üçün-
cüsü, yeni idare sistemi fakirlerin yanında ola-
rak, onların fikirlerini ön planda tutmuş; diğer 
yandan padişaha (çara) karşı çıkanları, zengin-
lerin karşısında onlara söz söyleme cesareti 
gösterenleri, Toktogul gibi açık açık onlarla 
mücadele edenleri kahraman nazarıyla gör-
dükleri tarihte de gösterilen bir durumdur 
zaten. 
 
Ancak Toktogul’u Toktogul yapan, adının asır-
larda kalmasını sağlayan asıl şeyin, onun dün-
ya ve hayat hakkındaki klasik beyitleri, insa-
noğlunun bu hayattaki önemli vazifesi ve saf 
kulluğu istikametinde yapması gerekenlerle 
ilgili şiirleri, vatan-millet hakkındaki derlemele-
ri, nasihatleri, memleketinin toprağını özlediği 
zaman kopuzuyla ortaya çıkardığı nağmeleri, 
ezgileri ve deyişleri olduğunu vurgulamamız 
gerekir.  
 
“At yorulmaz olsaydı, 
Genç ihtiyarlamaz olsaydı, 
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Yaratıldığımız gerçekse, 
Her şeyi yerinde kalsaydı. 
 
Buğday kurumaz olsaydı, 
Kız üzülmez olsaydı, 
Gövermesi gerçekse, 
Güller solmaz olsaydı. 
 
İpek buruşmaz olsaydı, 
Yiğit ölmez olsaydı, 
Yiğit ile kız ölse, 
Yere gömülmez olsaydı.” 
 
Bunun benzeri birçok dize, Kırgız şiirinin ger-
çek süsü ve paha biçilmez yakutları olarak 
durmaktadır. Gerçekten de ömrün önemini, 
dünyanın değerini kavrayarak, nice yıllar bo-
yunca gurbet acısıyla üzülürken, Sibirya’nın 
maden ocaklarında toprak kazarken, tükürü-
ğün bile donduğu o soğuk kışlarda eşsiz güzel-
likteki Ketmen Töbö’yü özlerken, “kurban ol-
duğu Kırgızının gölgesine bile özlem duyan” 
Toktogul’dan başka hiç kimse olmasa gerektir. 
Tarihî bilgilere dayanarak söyleyecek olursak, 
Sibirya’yı ilk defa gören, diğer bir deyişle Kır-
gızlar arasında onca uzak yere ilk giden Tokto-
gul olmuştur. “Yedi yıl boyunca esarette ya-
şarkenki ezgim” diyerek kendisinin belirttiği 
üzere, yedi yıl boyunca yaya olarak yol kat 
eden, ellerinde kelepçe, ayaklarında pranga ile 
hemen şuradaki Tokmok ya da Karakol şehirle-
rinden değil, ta binlerce kilometre uzaklıktaki 
Sibirya’dan kaçarak Kırgızistan’a iki yılda ancak 
gelebilmesi, söylemesi kolay, ancak hayal et-
mesi bile çok zor olan bir durumdur.  
 
Bir yönüyle baktığımız zaman, Toktogul’a bu 
dünyanın gerçek zevk-u sefâsının gerçekten de 
nasip olmadığını görürüz.  Sibirya’dan bu tara-
fa gündüzleri saklanarak, geceleri dikkatli bir 
şekilde yol alıp kaçarken, Kazakların başı sonu 
belirsiz Betpak steplerini yaya olarak geçmiştir. 
Onca yıl ölüm ile ömürün ortasında, azap ile 
türlü sıkıntının arasında hayat sürmüştür za-
vallı Toktogul. Kaçkın da olmuş, muhacir de 
olmuş; dilenci kıyafetiyle ordan oraya savrul-
muş, yurdunu kaybeden vatansız, mutluluk 
arayan miskin gibi diyardan diyara yol kat ede-
rek, güç bela sürünürcesine Ketmen Töbö’ye 
ulaşabilmiştir.  
 

Yedi yıl boyunca yaban ellerde kalan, yarı canlı 
bedeniyle ana vatanına ulaşan Toktogul’un, 
geride yalnız bıraktığı için ağlamaktan gözleri 
kör olan annesini bulduğunu, “benim, senin 
Toktogul’un!” diyerek onun kucağına yığılıp 
kalmasını hayal etmeye çalışalım… Çok özlediği 
vatanına geldiğinde tek oğlu Topçubay’ın öl-
düğünü, Toktogul artık gelmeyecek diyerek 
ondan ümidini kesen karısının başkasına var-
dığını öğrenince, acaba nasıl bir trajediye ka-
pılmıştır zavallı Toktogul.  
 
Elbette ki, Toktogul’un bir insan olarak kaderi 
ve başından geçirdikleri o dönem Kırgız halkı-
nın genelinin kaderi ile paralel ve aynı türden-
di. Onun için onu zamandaşları, özellikle de 
Eşmambet, Korgool, Kalık, Alımkul ve Atay gibi 
büyük halk şairleri onun önünden geçmemeye 
özen göstererek saygıda kusur etmezler, onu 
kendilerine üstat olarak kabul etmişler, ondan 
talim alarak bir yönüyle onun üzüntüsünü 
gidermeye çalışırken, diğer yönüyle öylesi 
büyük bir yetenekli şairle aynı zaman ve va-
tanda yaşıyor olmalarından dolayı büyük bir 
kıvanç duya gelmişlerdir.  
 
Böylece, Toktogul’un büyük mektebi oluştu-
rulmaya başlanmıştır. Onun şairlik ve irticalî 
şairlik mektebi kalıplanmıştır. Onun yolundan 
gidenler Toktogul’un adını daha fazla duyura-
rak, onunla bir araya gelmelerini adeta bir 
masal gibi etrafındakilere anlatmaya, şiir ve 
deyişlerine konu ederek, eserlerini daha geniş 
halk kitlelerine ulaştırmışlar, şairi hayattayken 
efsaneleştirmişlerdir.    
Büyük şair, zamanın bülbülü, devrinin aynası 
Toktogul çok zor bir dönemde şair ve kopuzcu 
olarak kalıplanmış, kaderi de yaşadığı döne-
minki gibi çok ağır olmuştur. İşin acısı, Bişkek’e 
geldiğinde dönemin Sovyet idaresinin ileri 
gelenleri Toktogul’u Toktogul’a yakışır bir şe-
kilde karşılamaya bile yaramamışlardır. Hatta 
o günlerde millî eğitimde bölüm başkanı ola-
rak görev yapan ‘at binicilerin’ birisi, sahnede 
oturağa oturmak yerine, çapanını katlayarak 
üzerine oturup şarkı söylemeye başlayan Tok-
togul’a “Bırakın, yere oturup şarkı söylesin. İte 
demirin ne gereği var!” diyerek halka duyur-
mak istercesine yüksek tonda seslenmeye 
cesaret bulabilmiştir… 
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Eğer bir yönüyle yeğeni, bir yönüyle hemşerisi, 
bir yönüyle yeteneği taşmakta olan yazar ve 
şair Coomart Bökönbayev olmasaydı, Toktogul 
edebiyat tarihinde kendi yerini alır mıydı, yok-
sa alamaz mıydı? Bu da kendi çapında büyük 
bir soru olarak önümüzde durmaktadır. Diğer 
yandan, Toktogul’a bu dünyanın zevk-u sefâsı 
nasip olmamış olsa da, hayata gözlerini yum-
duktan sonraki dönemi masal gibi olmuştur, 
desek yanılmayız sanırım. Onun talihi hayata  
 
 
 
 

gözlerini yumduktan sonra açılmıştır. Tokto-
gul’a benzer şekilde adı ebediyen el üstünde 
tutulan, millî kültürün sembollerinden birine 
dönüşen bir tane bile şarkıcı, şair, irticalî şair 
ya da kopuzcu yoktur. Günümüzde de Tokto-
gul, Kırgız kültürünün, asırlardan beri var olan 
Kırgız tarihinin ölmez-silinmez bir sembolü 
olarak yaşamaya devam etmektedir. O, bu 
haliyle büyük bir sembol olarak ebediyete 
kadar da kalmaya devam edecektir.  
 
 
 
 

 
 
 
Osmonov'un şiirine bir örnek:  
Osmonov'un "Cibek kiygen erke kız" (= ipek giymiş nazlı kız) başlıklı  
şiirinde yaz yağmurlarınn yağdığı, göğün gürledi ği bir mevsimde sırtında ipek  
gömleği nazlı bir kız kollıozun çamurunda gömleğinin kirlenmesinden  
endişelidir. Kollıoz işçisi kollıozeu amea ise ekinin büyümesini beklemektedir.  
 
 
 
 

Cibek Kiygen Erke Kız  
 
 
Camgır caadı, camgır caadı şatırap,  
Kün kürgüröp, çart çurt etip çatırap,  
Şuu şuu etken legkovoydun booruna  
Balçık tiyip, camgır suusu çaçırap.  
Cibek köynök suluuça kız enteleyt,  
Camgır kantsin, caba kuyup erkeleyt,  
"Ay bulgandı, ay buzuldu köynögüm,  
Caydın caanı caabay koyso emne?" deyt.  
Too aldında kolhozçu ata kubanat,  
Cay bulutu üstü üstünö kuralat,  
"Dan köböyüp, erke kızım kulpurup,  
Cibek köynök kiyse eken" dep, suranat.  
20.12.1945  
Koysan
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BEN TOKTOGUL’U GÖRMÜŞTÜM 
Temirkul ÜMÖTALİYEV 

Çeviren: Gülmira MOLDOSULTANOVA 
 
 
Ben çocukluğumda Toktogul hakkında çok şey 
duymuştum. Köyümüzde kopuz ya da şiir ile 
ilgili konuşulduğunda: Toktogul gibi kıymetli 
şair yok diye övünerek, gururla oturan, beyaz 
sakallı yaşlı adamı bugün bile hala unutamıyo-
rum. Ama o ihtiyar adamın kim olduğunu ve 
ismini şimdi hiç hatırlamıyorum. . 
Öz ninem Karaköz da Toktogul şair hakkında 
her zaman yorulmadan hikayeler anlatıyordu. 
Ninem Toktogul şaire, şairlerin bülbülü diyor-
du. Onu kimse yenemez, o sadece şair değil, o 
aynı zamanda bir kopuzcu, bir bestecidir. Tok-
togul başkası tarafından yapılan kopuzu çal-
maz, kendisi kopuz yapabilir. Şairin yaptığı 
kopuzu keregeye yasladığında, kopuzdan o 
güzel bestelerin sesleri gelir. . 
Bu efsaneyi ninemden kaç defa dinlemiştim. 
Toktogul şairin mükemmelliğini, bülbül gibi 
öten ozanlığını, üç ince teli sanki bir insanmış 
gibi söyletebilmesini kendi gözlerim ile görmek 
benim ilk amacımdı. Onu görmek için can at-
tım. Fakat bu hedefi gerçekleştirmek hiç de 
kolay değildi. 
Toktogul Ketmen-Töbö’de, biz ise Kızıl-
Car’daydık. Yol uzaktı, bizi birbirimizden yük-
sek geçitler, büyük ırmaklar ile ayılar ve yabanî 
domuzların gezdiği ormanlar ayırıyordu. Atsız, 
taşıtsız oralara ulaşmak çok zordu. Öyle kervan 
gibi ay peşinden ay geçip, yıl peşinden yıl geçi-
yordu. Bizim Töö-Car adlı kışlağımıza birkaç 
defa kar yağdı, ondan bir zaman sonra ise ilk-
bahar geldi. Töö-Car’ın arkasındaki devamlı 
eşilen, toprağı kayan yüksek yarın (uçurumun) 
eteğindeki yamaçlarda çıkan kardelenleri bir-
kaç kez topladım. fakat Hala Toktogul şaire 
rastlayamadım. Büyüdüm, onun şiirlerini baş-
kalarından duyarak ezberlemeye başladım.  

1925’te herkes yaylaya göç edecekdi. Tegen 
adlı yerde bir yıl önce vefat eden bir adamın 
anma töreni (ziyareti) ziyafet( ölmüş birinin 
arkasından ziyafet vermek, iyi ki ölmüş anla-
mına gelir) olacaktı. Biz de birkaç çocuk ile 
birlikte Ak-Suu yatılı okulundan yetimlerin 
parasını (cetim akı) toplamak üzere oraya git-
tik. Bizim başkanımız bize göre büyük gözüken 
(bizim yaşımıza göre büyük olan) Çotkara Ke-
rimbaev adlı uzun boylu, zayıf birisiydi. Başka-
nımız bize anma töreninde (şöleninde) neler 
olacağını, mükâfat için kaç hayvan verileceği 
ve onun yüzde kaçının yetimler için olacağını 
bize önceden anlatmıştı. Ben dikkatimi Kerim-
bayev’in dediklerine değil, ziyafete gelen şair-
lerin seslerinin çıktığı yere veriyordum. . Cu-
man şair, Korgol, Niyazalı ve başka şairler de 
bu şölene gelmişlerdi. Her şair toplandığı her 
yerde kendi görevlerini yapıyorlardı. 
Toktogul nerde? Bu aşa gelmiş miydi? Diye 
bizim köylü Egemberdi adlı ihtiyardan sordum. 
-Gözükmüyor, gelmemiştir belki, diye bana 
bakmadan uzaktaki at üstünde bulunanlara 
bakarak cevap verdi. 
Aş başlandıktan birkaç gün sonra millet ara-
sından Toktogul geliyormuş. Toktogul bu, ken-
disi, diye sözler yükselince birkaç adam Cıgaç-
Art geçidine doğru karşılamak için atlarını koş-
turarak gittiler. Tam o anda bizim yanımızda at 
üstünde bulunan adamlar ise kedigözlerine 
benzeyen, patlak gözlü Korgool şairi ortaya 
aldılar ve: 
- Toktogul köy girişine geldiğinde onu karşıla 
ve yaşlanmana rağmen bu zamana kadar öl-
meden, kemik bekleyen köpek gibi her duman 
çıkan evi gözetleyip, gezdiğini söyle. – dedi 
çevricik (bürülmüş) bıyıklı (ker murut), arık ve 
pembe yanaklı bir yiğit. 
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- Olmaz sevgililerim. Onun hakkında ben kötü 
diyemem. Kıymetli Toktogul benim mürşidim 
(pirim), babam olmazsa da, ben onu babam 
gibi görüyorum - dedi Korgool.  
- Hiçbir şey olmaz, kendi içinden tövbe et ve 
yermeye başla. Allah’ım affeder - dedi öteki. 
Artık yaşlandı, öncekisi gibi güçlümü imiş? ? 
Sana verecek cevabına bakarız. Hadi, söyle – 
diye zorladılar diğerleri. Yeleli ve gök kır at 
binen çevrim bıyıklı yiğit cebinden bir parlak 
bir şişeyi çıkartıp, ağzını açarak Korgol’a verdi.  
-Al iç – dedi. 
-Hiç bunu içmemiştim, Alıke ölmeyeceğim 
değil mi?- dedi ve Korgol çekildi.  
-Ölmezsin iç! Cesur olacaksın! Hadi yut diye 
ötekiler de uğuldadılar. Uzaktan at üstünde 
olan birkaç adam gözüktü, yol çok tozluydu ve 
onların kim oldukları belli değildi. Biz ise, onla-
rı karşılamak için koştuk ve hemen köyün ete-
ğindeki bir tepeye tırmandık. Az sonra Korgol 
ile birlikte olan adamlar da bizim bulunduğu-
muz tepeye geldiler. Köye doğru yaklaşan bir 
sürü atlı insanlar daha yaklaştılar. Onların 
önünde büyük bir ata binen, sıcak havada ba-
şına siyah körpö tebetey giymiş, sol koltuğun-
da asılmış kopuzun başı gözüken, gök alaca 
basmalı (kumaş) kaftan giymiş beyaz sakallı 
adam geliyordu.  
-İşte Toktogul şair bu,- dedi Kerimbayev, övü-
nerek, heyecan ile kendisinin çok şey bilen 
birisi olduğunu belirterek. ,  
Tam bu sırada Korgol’un güzel sesi duyuldu: 
 
Amansıñbı Toktogul,  
Adamdan çıkkan külüksüñ.  
Oozuñda bir tişiñ cok,  
Kuday menen işiñ cok.  
Alige ölböy cürüpsüñ,  
Söök añdıgan itke okşop.  
Aştan-Toydon kalbaysıñ,  
Bereşen marttı candaysıñ.  
İniñ Korgool col tostu,  
Irdaşkanga kandaysıñ.  
Biz ırdap elden alalı,  
Ölböysüñbü Toktogul,  
Kelmesi buyurup moldonun.  
Akırettin ak colun,  
Körböysüñbü Toktogul. 
 
Çevirisi: 
Hayattamısın Toktogul 
Adamdan çıkmış küheylan gibisin 

Ağızında hiç dişin yok 
Allah’tan hiç haberin yok 
Aş, düğünden kalmazsın 
Kemik bekleyen köpek gibi 
Hala ölmeden yaşıyormuşsun 
Biz alalım mükâfatı 
Atışmaya hazır mısın? 
Kardeşin Korgol seni karşıladı 
Cömertlerin hep yanındasın 
Ölecek misin Toktogul 
Dua ettirip mollayı 
Ahıretin ak yolunu 
Görür müsün Toktogul. 
 
 
Toktogul hiç konuşmadan geçip gitti. Bizden 
uzaklaştığında bir şey söylemiş olsa bile, ne 
dedikleri tam duyulmuyordu. Ama onun ceva-
bını yakında olup da duyan çocuklar o gece 
bize anlattılar. Toktogul’un Korgol’a verdiği 
yanıtı şöyleymiş: : 
Uulumday körüp cürçü elem,  
Uşulbu urmat kılganıñ.  
Uuru kılgan mışıktay,  
Kılır közdü urganım!  
Enege naalat törögön,  
Eptep bagıp alalbay,  
Kör kılıptır közündü,  
Kalsañ bolo caralbay.  
Ataña naalat törötkön,  
Koyso kerek karabay.  
Sokurayıp kalıpsıñ,  
Sılık sözgö carabay.  
 
Çevirisi:  
Oğlum gibi görmüştüm 
Böyle mi saygı gösteririsin? 
Hırsızlık yapan kedi gibi 
Lanet olsun ağma gözüne  
İyice eğitim veremeyen 
Lanet senin annene 
Kör etmiş gözünü 
Gelmeseydin dünyaya 
Babana senin lanet 
Bakmamış sana iyice 
Görgüsüz biri olmuşsun 
Nezaketi unutmuşsun 
 
 
İkinci kez ise ünlü şairi 1927 yılının yaz ayların-
da Sarçeçekey yaylasında gördüm. Köyün ete-
ğindeki tepede çadır kurulmuştu, halılar seril-
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mişti ve kalabalıktı. Toktogul şair Balı-
gurt’taymış buraya getirmek için gittiklerini 
adamlar birbirlerine anlatıyorlardı. Ben o za-
manlarda Oş şehrindeki pedagoji yüksekoku-
lunda okuyordum. Büyümüştüm ve Rus tar-
zında giyinip, saygılı olmaya başlamıştım. Çadı-
rın yanına toplanmış millet ile birlikte Tokto-
gul’u bekledim. Ertesi sabah tekrar kahvaltı 
yapmadan erken geldim ve öğleden sonraki 
vakte kadar bekledik. Az sonra bizim köylü 
Surançı adlı adam öncülük yaparak hep bera-
ber şairi getirdiler. Hemen koşarak misafirlerin 
atlarını aldım. Herkes ile selamlaştıktan sonra 
çadıra girdik ve şairin tam karşı tarafına geçip 
oturdum. Benden büyük adamlara bakmadan 
yukarı çıkıp oturmuş olduğumu sonra fark 
ettim ve utandım. Fakat hiçbir şey fark etme-
miş gibi gözümü Toktogul’dan ayırmadan ba-
kıp oturdum. Dik bakışlı, karakaşlı, kirpikleri 
uzun ve gözleri ise suları azalmış göl gibiydi. 
Keçisakallı sarı bir adammış. Dudakları içeri 
buruşmuş, ağzında dişleri kalmamış gibiydi. 
Düz burunlu, geniş alnına yassı göz kapağı 
yakışıyordu; gençken yakışıklı birisi olduğunu 
belli ediyordu. . 
İki yıl önce gördüğümde nasılsa, şimdi de ay-
nen öyleydi. Kahverengili trikeyle işlenmiş 
siyah kuzu derisinden yapılan tebetey (Kırgız 
baş giyisi), pamuklu gök alaca basma kaftan, 
beline ise kumaştan bir kemer, geniş dikilmiş 
beyaz keten pantolon ve her yerinde yama 
koyulmuş deri mest giymişti. Herkes çoluk-
çocuğununu, aile durumunu sorup öğrendik-
ten sonra kımız içtiler ve Toktogul bir kere 
çadırın kapısına baktı. Çadırın ağız tarafı adam-
larla doluydu. Tabiî çimenin üstünde birkaç 
metreye kadar adamlar oturuyorlardı ve onla-
rın arkasında at üstünde bulunan adamlar tıpkı 
fotoğrafa çekilecek gibi gözüküyordu.  
Bu millet benden bir şey istemeye gelmiştir 
belki –dedi Tokom. Arka tarafındaki kopuzu 
alıp kulaklarını çevirmeye başladığında herkes: 
- Hey sevgili şair! Dediler. Önce “Kerbez” on-
dan sonra “Botoy”’u çaldı. Sibirya’ya sürüldü-
ğünü, oradan döndüğünde biricik oğlunun 
vefat edip, karısının da başka birisi ile evlendi-
ğini, ihtiyar annesinin oğlunu bekleyerek acı-
dan gözleri ağma olduğunu söyleyip, yaşlıları 
ağlattı. Ondan sonra Eşmambet ile “sakal” 
hakkında atıştıklarını söyleyerek milleti gül-
dürdü. Yumru kolları kopuzun tellerine yapışı-

vererek, yatmış olan kartalın tırnaklarına ben-
zeyen küçük parmakları onun güçlü bir adam 
olduğunu belli ediyordu. . Kaftanının sağ yeni-
ni çıkartıp, gömleğinin yenini dirseğin üstüne 
kadar kaldırdığı, bugüne kadar gözümün 
önünde. Çocukların bazıları dede ve ninelerin 
yanında oturuyorlardı, çoğu ise duvar gibi di-
zilmiş büyüklerin arkasında geçemeden duru-
yorlardı. Toktogul bunu hissediyormuş gibiydi, 
az sonra beni bekleyen bir millet daha varmış, 
izin verirseniz oraya geçeyim. Onları da razı 
edeyim,-diye eline kopuzunu alarak yerinden 
kalktı. Bakıp duranlar yerlerinden kalkarak 
Toktogul’a yol verdiler. Toktogul toplumun 
arasından çıkıp, çimenin üzerine bağdaş otur-
du. Küçükler onu hemen kuşattılar. Az önce 
büyükler ile büyük olup oturan ben, hemen 
küçüklerin yanına gittim. Tokom börkünü ba-
şından çıkartıp yere koydu ve sol koynuna elini 
uzatıp kaftanının iç cebinden Kırgız dopusunu 
çıkartıp başına giydi. Sonra benim Talaslı dos-
tum Aydaralı Cörgölök’ün yalnız bestesi diye 
bir besteyi çaldı. Gözlerini oynatıp, kulaklarını 
kımıldatarak çalıyordu. Başındaki dopusu bir 
alnına, bir ensesine, sonra kulaklarına doğru 
kayıyordu. Önce bir şiir söyleyip, sonra da ko-
nuşmadan ellerini kopuz tellerinde oynatıyor-
du. Az sonra sırtındaki kaftanını çıkartıp arka 
tarafına bıraktı ve gömlek ile oturdu.  
-Şimdi bu tarafa geçin - dedi Toktogul. Az son-
ra onun karnı sol böbreğine kaydı ve börkün 
yuvarlak tarafı gibi yuvarlak bir biçimde şişti. 
Ondan sonra Toktogul bizim için sevgili olmaya 
başladı. Toktogul kaftanını tekrar giydi, keme-
rini taktı, dopusunu ise koynundaki cebine 
tekrar koydu ve börkünü başına giyerek kopu-
zunu eline aldı ve yerinden kalktı.  
-Bana izin verin, ben yoruldum, gidip bir dine-
leneyim. Tamam mı?-dedi. 
-Tamam, tamam diye kuşlar gibi ciyak ciyak 
ettiler çocuklar. Ondan sonra daha da sevgili 
şairi görmedim. 1938 yılında Ayıktık adlı yerin 
karşısındaki Saz Ciyde çayın yatağının girişin-
den (cılga) geçen yolun önündeki Uzun-Akmat 
suyunun kenarındaki tepeden şairin mezarını 
gördüm. Suyun sesi Kerbez’in sesi gibi duyu-
lup, Ayıktı taraftan gelen dağ rüzgârı ünlü şai-
rin hayatını anlatıp, çok milletli Ak-Çiy ve Muz-
Tör köylerine doğru getiriyor gibi hissedildi.  
 
 

 


