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ŞAİR VE YAZAR YAKUP ÇAK

1971 yılında Karaman’ın Kazım Karabekir 
ilçesine bağlı Akarköy’de dünyaya gelen 
Yakup Çak İlkokulu köyünde, ortaokulu 

Karaman’da Anafartalar Ortaokulunda yatılı 
olarak okudu. Konya Meram Ticaret Lisesin-
de tahsil hayatına devam eden yazar, ailevi 
nedenlerden dolayı öğrenimini yarıda keserek 
köyüne geri dönmek zorunda kaldı.

Birkaç yıl tarım ve hayvancılıkla uğraşan 
Yakup Çak henüz 19 yaşında iken ilk evliliği-
ni yaptı. Bu evlilikten biri erkek 3’ü kız olmak 
üzere dört çocuğu dünyaya geldi. 2014’te eşi-
nin vefat etmesi üzerine iki yıl aradan sonra 
tekrar evlenen yazar, evliliğinin ikinci yılında 
eşinden ayrılarak en küçük kızıyla birlikte ha-
yatını sürdürüyor.

Okumaya olan aşırı ilgisi ve merakı ortao-
kul yıllarında başlıyor. İlk uzun yazı deneyimi-
ni lise yıllarında roman olarak denemiş fakat 
muvaffak olamayarak kısa uzunca bir süre 
suskun kaldı. Çeşitli gazete ve dergilerde şiir 
ve yazıları yayınlandı. Selçukya Derneğinin et-
kinliklerinde şiirlerini okuma ve diğer şairlerle 
birlikte duygularını besleme ve fikir alışveri-
şinde bulunma fırsatı bulmuştur.

Yakup Çak, suskunluğunu Sızak adlı ro-
manıyla bozdu. Bundan sonra iki tane daha 
roman yazarak edebi hayatına devam etti.

Eserleri:
1) Sızak, Özcanlar Ofset, Ey-

lül 2010, Konya
2) Yanık Bahar, Mola Yay, 

Kasım 2012, I. Baskı, Konya
3) Yollar Huzura Çıkar, Diz-

gi Ofset, Ekim 2021, Konya
Sanat anlayışı: Eserlerin-

de herkesin anlayacağı, basit 
bir anlatımı tercih eden Yakup 
Çak, kalemini toplumun emrine 
verir. Onun için sanatçının asıl 
vazifesi toplumu eğitmek olma-

lıdır. Ona göre içinde yaşadığı toplumla barışık 
olmayan, onların problemlerine çözüm yolu 
üretmeyen yazarlar, edipler ve sanatçılar ay-
dın kişiler değildir. Topluma faydası olmadığı 
için de bir değer ifade etmez.

Eserlerinde sosyal, dini ve milli konuları 
işler. Adalet, emanete sahip çıkma, ahde vefa, 
doğruluk, ahlak, kültürel değerlere sahip çık-
ma, ana babaya saygı, merhamet, hoşgörü 
gibi duyguları bireylere aşılamaya çalışır. Yeni 
nesilleri yetiştirmek görevi anneye düştüğü 
için ilk önce eğitime anneden başlanması ge-
rektiğini düşünür. Kız erkek ayrımı yapmadan 
çocukların dini ve milli bir eğitim almalarını, 
topluma faydalı, ahlâklı, saygılı ve edepli birey-
ler yetiştirilmesini ister.

Dil ve üslup özellikleri: Yakup Çak eser-
lerinde akıcı ve sade bir dil kullanır. Uzun be-
timlemelerden, tamlama ve yabancı kelime-
lerden uzak arı duru bir Türkçe ile eserlerini 
kaleme alır. Yer yer atasözleri ve deyimleri 
kullanarak anlatımı güçlendirir. Hadis ve ayet-
lerin yorumlarıyla insanları doğru yola iletme-

ye çalışır.
Yeni yazar olacak kişilere 

de şu tavsiyelerde bulunur: 
Yazmak, okumanın bir neticesi-
dir. Yazmaya başlamadan önce 
çok kitap okunmalıdır. Hayatı 
okumak, hayatı anlamak ve 
anlamlandırmak kalem erba-
bı olanlara Allah’ın verdiği en 
büyük nimettir. Kalemin gücü 
okumanın kuvveti nispetinde-
dir. 
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Yazar ne kadar çok kitap 
okursa o kadar sağlam bir fikre 
ve onu ifade etme gücüne sahip 
olacaktır. Toplumun önüne ade-
ta ayna olabilecek, ondaki iyi ve 
kötü vasıfları gösterebilecektir.

Yazmak, içinde bulunduğu 
hayatın dışında bambaşka bir 
hayatı yaşamak demektir. İnsan 
zihni sürekli üreten bir meka-
nizmadır. Ne zaman güzelliğe 
dair bir kırıntı yakalamışsa onu 
unutmadan bir kenara not etmeli ve not ettiği 
yazıları da daha sonra üzerinde çalışarak fay-
dalı yazılar haline getirmelidir.

En kıymetli eserlerin bir acının, bir san-
cının ardından doğduğunu söyleyen Yakup 
Çak, yazarın mutlaka bir derdinin olması ge-
rektiğini belirtiyor. Her kalemin kendince bir 
derdi olduğunu, en önemli olanın yazarın 
derdinden hoşnut olması gerektiğini, derdini 
sevmesini ifade ediyor. Yazarların ilk etapta 
günlük tutmalarını, sonra da onları millî ve 
manevi değerlere zarar vermeden dosya ha-
line getirmelerini istiyor. Yazar adaylarının 
hayal kurmaktan asla vaz geçmemelerini ve 
korkmamalarını tavsiye eden Yakup Çak, ıs-
rarla yazmaya devam ederlerse bir gün var-
mak istedikleri hedeflerin çok daha ötesinde 
kendilerini bulacaklarını vurguluyor.

Eserlerinin İncelenmesi
SIZAK

Yakup Çak “ Sızak” adlı romanında köy 
hayatını, halkın fakirliğini, çaresizliğini, yar-
dımlaşma ve dayanışmanın önemine anlatır. 
Eşlerin birbirlerine sevgi ve saygı ile yaklaş-
malarını ve sadakate çok önem verir. İhanetin 
bedelin çok ağır olacağına ve son pişmanlığın 
asla fayda vermeyeceğini dile getirir. Eserinde 
değindiği bir başka konu ise eşlerin asla bir-
birlerine yalan söylememeleri, yalan üzerine 
kurulan bir yuvanın asla saadet getirmeyece-
ğidir. 

Arif, dinine bağlı, vatanın ve milletini se-
ven bir köy öğretmenidir. Küçük yaşta yoksul-
luk yüzünden annesi ve babasını kaybetmiş, 
onu babasının en çok sevdiği arkadaşı Dur-
muş ve karısı Neriman sahip çıkarak evladı 
yerine koymuşlar ve eğitim öğretimine özen 
göstermişlerdir. Sinan, Sızak köyünden yoksul 
bir kadının oğlu olup askerlik yaptığı bir sahil 
kentinden varlıklı bir ailenin kızı olan ve evli-
liğinde bunalımlar yaşayan iki çocuk sahibi bir 

kadınla yalanla örülü bir dünya 
üzerine yuva kurmuştur. Hacer, 
iki çocuğunu yanına alarak Si-
nan’ı ikna etmeye çalışmış, ikna 
edemeyince Sinan’la birlikte 
onları terk ederek hızla uzaklaş-
mış, eşini ve çocuklarını kaderi-
ne terk etmiştir. Bunun bedelini 
çok ağır ödemiş, 20 yıl boyunca 
çocuklarına hasret kalmıştır. 

Hacer’in durumunu öğre-
nen köy öğretmeni Arif Hoca, 

Hacer’in eski oturduğu adresine bir mektup 
yazarak hasretlilerin kavuşmasına, iki ailenin 
birleşmesine yardımcı olmuştur. 

Yazar vermek istediği mesajları bazen di-
rek verir bazen de romanın kahramanları va-
sıtasıyla verir.

Arif’in babası Selim, Celal’in hırsı ve 
ihmalkârlığı sebebiyle hastaneye geç ye-
tiştiriliyor ve zehir bütün vücuda yayılıyor. 
Doktorların bütün müdahalelerine rağmen 
kurtarılamayan Selim’in ölümü köye bomba 
gibi düştü… “…Köyün yüreğine ikinci kez 
ateş düşmüştü. Ama Selim’in bu şekilde öl-
mesi, insanın canının ne kadar ucuz olduğunu 
bir kez daha ortaya koymuştu. Bir avuç mah-
sulün fazla olması için bir canın yok pahasına 
satılmasıydı… İşte hayat, ölümle yok arası 
iki çizgi, kimisi için uzun kimisi içinse kısadır. 
Bütün arzular, emeller bu kısacık çizgi üzeri-
ne kuruluyor, ne zaman ne şekilde son nokta 
konulacak bunu kimse bilemiyor. Önemli olan 
şu kısacık hayat serüvenini insana yakışan 
amellerle süsleyip, hayırla yâd edilecek eserler 
bırakmak. Ne dünya ne de dünyalık için insa-
ni değerlerden ödün vermemek bu serüvenin 
sonunda kazanan kişi ederdi insanı. Hırsların, 
arzuların peşinde heba edilen hayatların diyeti 
ne şekilde ödenir, bilinmez…”  (s.46 vd.)

Eşini ve çocuklarını yüz üstü bırakıp Si-
nan’la bilinmezliklere yol alan Hacer’i sert bir 
şekilde eleştirir. “Şu insanlar ne garip mahlûk, 
her zaman kendisinin olmayan nimetlere ta-
mah ederler. Oysa elindekinin kıymetini bir 
bilse hem hayatın anlamı değişirdi hem de 
yanlışlıklara düşmekten kurtulurlardı.

Çok ucuza satılan hayaller, hayatlar, 
umutlar... Amaç, araçla karıştırılırsa eşyanın 
efendisi olan insan ona sahip olabilmek adı-
na o eşyanın kölesi olabiliyor. Hele bu kölelik 
gerçeklerden uzak olan malü hülyalara olursa 
kayıp katlanarak artar. 
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Ne elindekine sahip olabilir ne de umut et-
tiğine ulaşabilir. İnsanın en büyük yanlışı, yan-
lış olanı doğru diye yapmasıdır…” (s.81 vd.)

Sahilde çocuklarını ağlarken bırakıp koşar 
adımlarla uzaklaşan Hacer’in pişmanlığı had 
safhadaydı. Ama son pişmanlık fayda vermi-
yordu…

“…Kolaydı söylemesi, ama onu gel de 
Hacer’e anlat. Canı kalmıştı gerilerde, ciğer-
paresinin çığlıkları hâlâ kulaklarında çınlıyor-
du. Hele küçük Mustafa daha 1 yaşındaydı 
ama yüreği onu da çığlıklar içinde bırakmaya 
dayanmıştı. Nasıl anneydi? Bu yaptığını hay-
vanlar bile yapmazdı da kendisi yapmıştı…” 
(s.110)

Bu zor hayata talip olmuştu Hacer. Elleri 
nasırlanacaktı, topraktan çıkaracaktı ekmeği-
ni. Bunun için çalışacak, çalışacaktı. Üzerine 
toz değdirmezken yüzü gözü toza bulanacaktı. 
Üstelik geçmişi hemen kendini bırakmayacak-
tı. Unutmak istedikçe yüreğindeki yara daha 
bir depreşecekti. Gördüğü her anne çocuk 
manzarasında terk ettiği çocukları gözlerinin 
önüne gelecek ve gece uykularını terk edecek-
ti.” (s.143)

Yakup Çak eğitim hakkındaki görüşlerini 
de şöyle açıklıyor: “…Eğitime çocuktan de-
ğil anneden başlamak gerekiyordu. Toplum 
çocuğun terbiyesini anneye yüklemişti, ama 
anneyi eğitmeyi hep arka plana itmişti. Eğitil-
memiş bir anne çocuğuna hangi erdemi, nasıl 
aşılayabilirdi ki? Bilinçli anne çocuğunu en gü-
zel şekilde yetiştirebilirdi.” (s.184, vd.)

Atasözleri: “Bütün dertler gece azarmış.”, 
“Zaman her derdin ilacıdır.”, “Ateş düştüğü 
yeri yakar.”, “Gün doğmadan neler doğar”, 
“Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz.”, 
“Ava giden avlanır”, “Emeksiz yemek olmaz.”, 
“Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.”,

Deyimler: Gök yarılıp yere inmesi, yüreği-
nin yağı erimek, zehir zemberek olmak, kuy-
ruklu yalan, masum yalan, Allah ağlatmasın, 
kuşun kafesten uçması, içinden bir şeyler kop-
mak, başından aşağı kaynar sular dökülmek. 

Ayeti kerimeler:  “Her nefis ölümü ta-
dacaktır.”, “…Ne bir nefes önce ne bir nefes 
sonra…”,

Dualar: Allah ağlatmasın, ömrün uzun dü-
ğünün güzün olsun, 

YANIK BAHAR
Yanık Bahar’da Yakup Çak, annesi ve ba-

bası tarafından terk edilen bir çocuğun akra-
balarının da sahip çıkmaması, hatta mirasına 

konmak için öldürme teşebbüsleri üzerine 
evden kaçan ve sokakları mesken tutan on 
yaşından itibaren sokak kültürüyle yetişen,  
bir gün amcalarından hesap sorabilmek adına 
hayata tutunan ve intikam duygularıyla yanıp 
tutuşan bir gencin hayat hikâyesidir. İnsanlara 
karşı güvensiz olan ve sevme duygusunu kay-
beden Hayati’nin ikilemlerini, hırsları ile sev-
dası arasındaki gelgitlerini anlatır.  Affetmenin 
en güzel haslet olduğunun vurgulandığı ro-
manda ailelerin çocuklarına gereken sevgi ve 
merhametin gösterilmesi, onların ahlâklı bir 
birey olarak topluma kazandırılmasını ister. 
Hayati hayatta insanları karşılıksız sevebilecek 
kimselerin de var olduğunu görecek ve terci-
hini o yönde kullanacaktır.

“…Sevdiği, saydığı babası artık gidişiyle 
silinmişti hayatından. Hâlâ giderken sarıldı-
ğındaki nefesini hissediyordu. Babam deyişi 
yok muydu? Ta yüreğini titretti. Ama şimdi 
ona olan sevgisi kadar nefret bekliyordu içinde. 
Hele annesini anmaktan bile inciniyordu. Nasıl 
da bir çırpıda itip gitmişti. Kendi kurtuluşunu 
düşünmüştü de ‘canım yavrum’ dediği yav-
rusunu hiç acımadan ateşe atmıştı. Amcaları 
ona hep ‘soysuz’ demişlerdi de hazmedeme-
mişti. Ama şimdiki halini düşündükçe onlara 
hak verir durumdaydı. Onlar bile böyle davra-
nırsa insan kime güvenebilirdi ki?...” (s.11 vd.)

Evden kaçarak şehre inen Hayatî, aç – sefil 
dolaşırken çay ocağı sahibi Kemal ona acır ve 
karnını doyurur. Hayatî ilk defa hiçbir karşılık 
beklemeden başka insanlarında diğerlerini 
düşündüğünü görür ve hayret eder. Kemal 
onun evden kaçtığını anlayınca ailesine teslim 
etmek üzere polisi arar. Ailesine teslim edil-
mekten korkan Hayatî o mekândan kaçar…

Sokakta metruk bir binada arkadaşlarıyla 
birlikte yaşamaya başlayan Hayatî, Çalmaktan 
çırpmaktan hoşlanmamaktadır. Sokaktaki abi-
lerinin yardımıyla bir boya sandığına kavuşur 
ve gelen geçenin ayakkabılarını boyamaya 
başlar. Arkadaşları ise sokağın kanunlarına 
göre hayatını idame ettirmeye devam ederler. 
Bir gün Çaycı kemal yine karşısına çıkar ve 
ayakkabılarını boyatır, istediği zaman kendisi-
ne gelebileceğini söyler. Metruk binanın polis-
ler tarafından basılması üzerine ilk geceyi bir 
binanın kalorifer dairesinde arkadaşı Okan’la 
birlikte geçiren Hayatî, ikinci günün akşamına 
doğru Çaycı Kemal’in çay ocağına gider. Ke-
mal Hayatî’ye güvenmekle beraber, arkadaşı-
na güvenemez…
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Sokak çocuklarının toplumun kanayan bir 
yarası olduğunu belirten yazar, bu çocuklara 
sahip çıkılmasını ve topluma kazandırılması-
nı ister… “Yaşına göre oldukça büyük sözler 
ediyordu Okan. Sokakların pişirdiği bir haya-
tın sahibiydi. Bulunduğu ortama tamamen 
adapte olmuştu. Toplumun kapanmayan bir 
yarasıydı onların durumu. Herkes onlardan 
uzak durmaya çalışırlardı. Onlar da aynı şekil-
de kendilerini toplumdan tecrit etmişlerdi. Bu 
durumları ise kendileri gibi olmayan bütün in-
sanlara sebepli sebepsiz nefret etmelerine ne-
den oluyordu.  Karşılıklı bir nefret vardı ortada. 
Kimse dert edinmiyordu bu durumu. Oysaki 
birkaç bilinçsiz anne babanın toplumun içine 
ektiği fesat tohumlarından başka bir şey de-
ğildi bu çocuklar. Ve bu anne babaların kendi 
arzularına kurban ettiği canlardı…” (s.31 vd.)

Hayatî askerlik dönüşü bulunduğu şehri 
terk ederek başka bir şehirde işe 
girer ve kendi hayatına bir çeki 
düzen vermeye çalışır. Ama 
memleket hasreti de dayanıl-
maz noktaya ulaşır… “Her ne 
kadar isyanlarına sebep olsa da 
yine kendi memleketi gözünde 
tütüyordu. Köyünün tozlu yolla-
rı, dağı taşı rüyalarını süslüyor-
du. Hem baba yadigârı malları 
hâlâ amcalarının elinde bulu-
nuyordu. En büyük hayali, bir 
gün geriye dönüp yaşadığı acıların intikamını 
almak ve hakkı olan mallarını geri almaktı.

Yıllar olmuştu köyünden ayrılalı. Köyü ya-
şamak istemediği, fakat yaşamak zorunda kal-
dığı acılan harman yeriydi. Sokak sokak çektiği 
acıların imzalandığı yerdi. Akraba adına kim-
senin sahiplenmediği, yalnızlığa hüküm giydi-
ği yerdi…” (s.40 vd.)

Ona göre her insan özeldir ve ayrı bir dün-
yadır… “Her insan hareketiyle, yaptıklarıyla 
özeldir, birbirinden farklıdır… Herkes kendi 
gördüğünü, kendi algıladığını yaşar. Kimse 
bir başkasının aynısı değildir. Hem bedene 
hem de fikren tektir. Zira insanı yaratan tektir. 
Onun yarattığı her şey, kendi tekliğinin ispatı 
için tektir, her şey birbirinden farklı ve özel-
dir… Her insan bir dünyadır. Her dünya ise, o 
kişinin tasarladığı ve olmasını istediği gibidir. 
Bütün insanlar güzelliğin çekim gücüne karşı 
koyamaz. Hayat güzeli, güzellik aynasından 
yansıtır. Asıl olan aynada görünen değil, ayna-
nın karşısındakidir…” (s. 61 vd.)

Hayatî’nin Esra ile karşılaşması onu bam-
başka bir duygulara yelken açar. Esra’nın ve 
Ziya’nın telkinleriyle amcasından intikam 
almaktan vaz geçer.  Yaptığı hatanın bedeli-
ni yeni eşi ve çocukları tarafından dövülerek 
yurduna dönmeye mecbur kalan Tahsin ise 
kardeşlerinden umduğu yakınlığı göremez 
ve şehirde yaşayan oğluyla barışmanın yolla-
rını aramaktadır. Araya hatırı sayılır aracıları 
da koyan Tahsin oğlu tarafından affedilmenin 
hayalini kurarken, amcaları ondan erken dav-
ranıp sokak ortasında Hayati’yi bıçaklar. İlişki-
lerinin devamı için “babasını affetme” şartını 
ileri süren Esra ise günlerce Hayatî’nin yolunu 
beklemiştir. Hayatî’nin hastahanede ölümle 
pençeleştiğini haber alan Esra hastahaneye 
koşar. Bu arada oğlunun başucunda günlerce 
bekleyen Tahsin hem hayatinin durumunun 
iyileşmesini hem de oğlu tarafından affedilme-

nin mutluluğunu tatmaktadır…
“… Hayatî’yi derin bir sükût 

kaplamıştı. Çünkü haklıydı Esra. 
Bir yanda yeni bir hayat kurgu-
luyor, bir yanda ise ne kadar ha-
yat varsa cümlesini yıkıyordu… 
Ne tarafa dönse, diğer tarafı 
yıkıyordu. Hangisinden geçece-
ğini bilemiyordu. Babasına ku-
cak mı açacaktı, amcalarından 
almak istediği intikamı mahşere 
mi bırakacaktı, yoksa hepsini 

bir tarafa atıp sadece Esra’ya mı ulaşacaktı…” 
(s.186 vd.)

Kullanılan Atasözleri: “Nasıl bakarsan 
öyle görürsün.” İ(s.76), “Ne ekersen onu biçer-
sin” (s.105), “Öfkeyle kalkan zararla oturur.” 
(s.170), “Zararın neresinden dönersen kârdır.” 
(s.172), “Doluya koysan almaz, boşa koysan 
doldurmaz.” (s.191), “Denize düşen yılana sa-
rılır.” (s.192)

Deyimler: El değmek, allak bullak olmak, 
yaydan fırlayan ok, huzuru kaçırmak, tepeden 
tırnağa süzmek, lafı uzatmak, açık vermemek, 
gururunu okşamak, doya doya öpmek…

BÜTÜN YOLLAR HUZUR’A ÇIKAR
Yakup Çak “Yollar Huzur’a Çıkar” da yaş-

lanınca en yakınları tarafından huzur evine 
bırakılan kader birliği yapmış insanların haya-
tını, özlemlerini ve sıkıntılarını dile getirir. Bu-
raya gelen insanların daha çok kendi hataları 
sebebiyle kendi sonlarını hazırladıklarını dile 
getirirken, gençlere de çocukları vasıtasıyla 
öğütler verir. 
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En Bütün yolların sonunda Allah’ın huzu-
runa varılacağını, insanların hal ve hareketle-
rini Allah rızasına uygun olarak düzenleme-
lerini ister.  Dinî ve milli değerlere hassasiyet 
gösteren; örf, adet ve geleneklerine bağlı, aile 
büyüklerine değer veren, sevgi ve saygıda ku-
sur etmeyen bireyler yetiştirilmesi gerektiğini 
savunur. İhtiyarların gençlere karşı sevgi, hoş 
görü ve sabırla yaklaşmalarını, ileride yaşlana-
caklarını düşünerek ona göre davranmalarını 
tavsiye eder. Anne babaların çocuklarının her 
istediklerini yapmak konusunda ölçülü olma-
larını vurgular. Ailede otorite boşluğuna izin 
vermiyor. Kendisi sağ iken her şeyini, tüm mal 
varlığını çocuklarına bırakması gibi… İhtiyar-
ların genç iken ne ekerlerse onu biçeceklerini 
söylüyor.

“…Nedense insan gençliğinde hayata 
ibret nazarıyla bakamıyor. Gücü kuvveti ye-
rindeyken bir gün ihtiyarlayacağını, güçten 
kuvvetten düşeceğini düşüne-
miyor.

İnsanların mutsuzluğu, ha-
yattan beklentilerinden başkası 
değil. Beklenti ne kadar büyük 
olursa hüzün de o kadar büyük 
oluyor. Onun için sana verilenle 
yetinmesini bileceksin.

Vefayı beklediklerimizden 
göremediğimiz zaman hatırlıyo-
ruz. Kaybettiğimiz o kadar çok 
değer var ki… Vefa, sadakat, 
sevgi-saygı artık kelimeleri süs-
lüyorlar. Artık insanlarda ruh kalmadı. Gele-
ceğe, değerlere saygısı olmayan ruhsuz, men-
faatleri için her şeyini feda edebilecek bireyler 
yetiştiriyoruz. (s.12 vd.)

“Sanki kafasından kaynar sular dökülmüş-
tü. Sen kimin evini satıyorsun oğlum

Benim yüreğime mi indireceksin derken 
sesi titriyordu.

Ne demek kimin evini satıyorsun. Unuttun 
galiba. Evin tapusu bizim. İstediğime satarım, 
sana mı soracaktım, diyerek adeta intikam alı-
yordu…” (s.36)

Huzur evinin kahramanları; Ramazan, 
Kemal, Cevdet, Rıza Beyler ve Samed ve mü-
dür Ahmet Bey.  Nazmiye Hanım, Şükran ha-
nım, Kezban hanım, Hatice hanım... Huzur evi 
personelinin ihtiyarlara sıcak yaklaşmaları ve 
ömrünün son demlerini geçiren bu insanlara 
aile hasretini en aza indirgemelerine rağmen 
yine de onların özlemini gideremiyorlar. Naz-

miye, Şükran, Kezban ve Hatice hanımların 
ve beylerin huzur evine düşüme sebepleri he-
men hemen aynı. İnsanların yaşlanınca evde 
fazla görülmeleri,  oğlu ve gelinleri tarafından 
istenmemeleri… İçlerinde en şanslı olan Naz-
miye Hanım. 

Oğlu ve gelininin kızları vasıtasıyla piş-
manlık duyarak Huzurevi’nden alıp evlerine 
götürmeleri Nazmiye hanımı istediği aile or-
tamının sıcacık ortamına kavuşturmuştur. 
Kemal Bey’in hastanede kaldırılması, arka-
daşlarının onu görmek içi son çırpınışları ve 
gösterdikleri vefa duygusu,  oğlunun son anda 
gelerek baba oğul buluşması ve hastanın ölü-
mü; cenazesinin bile eve güçlükle kabul edil-
mesi gibi durumlar insanların ibret alması 
gereken olaylardır. Yedi kat yabancı insanlar 
kader birliği ettiği arkadaşlarına saygıda kusur 
etmiyorlar ama aile bireyleri onlardan bu duy-
guları esirgiyorlar.

Yakup Çak, eserinde çok 
fazla atasözleri ve deyimlere de 
yer veriyor. Bunlardan bazıları:

Deyimler: Hayatın cilvesi, 
yüreğine indirmek, kafasından 
kaynar sular dökülmek.…

Atasözleri: “Ne dertsiz bir 
ocak başı ne ağrısız bir baş var”, 
Ateşe mesafeli durursan seni 
ısıtır, yaklaşırsan yakar”, “İn-
sanın bir vadi dolusu altını olsa 
ikincisini istermiş.”,

Dualar: Allah beterinden 
korusun, estağfurullah,

Ayetler: “Allah eşleriniz ve çocuklarınız ve 
mallarınız sizin için birer imtihan sebebidir”

Nimet verildiğinde Allah’ım sana şükür-
ler olsun der, Kendisine sunulan eli, sebebi 
görmez. Ama nimet alındığı zaman sadece 
sebebe ve alan ele lanet okur”, “Oysa öf bile 
deme…”,

…
Yanlış eğitme yöntemi “Biz ne gördük ki 

bırak onlar bari görsünler”; “…Ben sizinle de-
ğil oğlunuzla evlendim…”(s.29)

Sonuç
Yazar Yakup Çak’ı Türk edebiyatına ka-

zandırdığı birbirinden güzel eserlerinden do-
layı kutluyorum. Romanları gerçek hayattan 
kesitlerdir. Tashihe muhtaç olmasına rağmen 
anlatımı oldukça sade ve güzeldir. Gençlere 
okumalarını tavsiye ederim.

Mutlu okumalar…
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KARTPOSTALLAR VARDI 
GENÇLİĞİMİZDE

TAYYAR 
YILDIRIM

 

İlkokul yıllarımda, uzak ellerde olan bazı 
yakınlarımdan bayramlarda kart postallar 
gelirdi. Üzerlerindeki resimler öyle güzel-

diler ki, bakmaya kıyamaz, seyretmeye doya-
maz rastgele bir yerlere koyamaz, defterleri-
min, kitaplarımın arasında saklardım onları.

Resimde yemyeşil otlaklarda yayılan kuzu-
lar,  sarıçiçeklerde, mor sümbüllerde, bembe-
yaz papatyalarda, yemyeşil yoncalarda arılar 
kelebekler tasvir edilirdi… Uzaklarda yükse-
len, dorukları her mevsim karlı, yüksek, mas-
mavi gökyüzü ile birleşmiş heybetli, bir o ka-
dar cömert, mütevazı sıradağlar bulunurdu…

Çoğunun üzerlerinde yeşil çayırların or-
tasından, billur gibi suyu olan pınarlar, gelin-
lik bir kız gibi süzülerek, kıvrım kıvrım akan 
dereler olurdu. Derenin yanı başında çitlerle 
çevrilmiş, kırmızı kiremitli, sarı badanalı, bo-
yundan büyük bir dut ağacının altına gizlen-
miş, insanın içini ferahlatan, sahip olmak için 
her şeyinizi verebileceğiniz, huzur ve mutlu-
luk yuvası bir ev tasvir edilirdi…

Resmin üzerine serpiştirilmiş ışıl ışıl par-
layan simler… Güneş, en parlak ışıklarını res-
min en ücra köşelerine kadar uzatmış, uzata-
madığı yerleri görmek istercesine yavaş yavaş 
ilerleyerek, oraların hakkını da vermek için 
can atarcasına bakardı gökyüzünden, Allah’ın 
lütfu, ömre bedel o güzel manzaralara... Bizler 
de öyle bakardık aynı güneşin baktığı gibi...

Şehirli işiydi bu resimlerin tasarımları… 
Resmi çizenler şehirlerde yaşarlardı. Onları 
basan, yayınlayan, uzak ellere gönderenler 
hep şehirlerde yaşayan insanlardı. Belki köy-
den gitmişlerdi şehirlere… Özlemlerini ak-
tarıyorlardı böyle yapmakla… Belki o resim-
lerle köyde yaşayanlara; “o yerlerin kıymetini 
bilin, sakın ha şehirlere gelmeyin. Buralarda 
sevgiden eser yok. Buralarda gönüller çabuk 
paslanıyor. Buralarda maddenin esiri olmuş, 
her şeyi para zanneden bir anlayış hâkim… 
Komşunun komşudan bile haberi olmaz. İn-
sanlar öldüklerinde bile günlerce kalabilir öy-
lece dört duvar arasında… 

Bizler bir hata yaptık, sakın ola ki sizler o 
hatayı yapmayın” mesajı vermek için böyle ta-
sarlarlardı… Ne var ki, kartpostallarla verilen 
mesajlar tam yerini bulmamış olmalı. Devleti-

mizi yönetenler de yeterli imkânları ve önemi 
köylere değil de şehirlere vermiş oldukları için 
hiçbir güç köylerden şehirlere olan nüfus akı-
şını önleyemedi, kimselere söz dinletemedi. 
Şehirdekiler, şimdilerde pişmanlıklarını gös-
terircesine, şehrin dışında bahçeler, tarlalar, 
topraklar aramakta, egzoz gazından, kömür 
tozundan uzak yerlerde; biber, domates ye-
tiştirip, çıplak ayaklarını toprakla buluşturma 
kaygısına düşmekteler. Şehirdekiler köylere 
akın akın günü birlik geziler düzenlemekte, ço-
cukluklarının geçtiği o yerlerdeki dağlarla, te-
pelerle, taşlarla, ağaçlarla hasbıhal etmek için 
onlarla buluşmaya, konuşmaya gitmekteler.

Ne yalan söyleyeyim ki ben de köyüme 
gittiğim zaman; çocukluğumdan beri aynı 
yerinde duran, sanki benim gözümde hiç bü-
yümemiş meşe ağaçları, yosun tutmuş, üze-
rindeki kaklıktan eğilip su içtiğim kocaman 
taşlarla buluşurum. 

Baharın coşkusunu benimle buluşma 
coşkusuna dönüştüren dereleri, boynuzu kı-
rık öküzleri, kır tosunun çektiği karasabanla-
rı, işleyip, elle tohum saçtığım, orakla ekinini 
biçtiğim tarlaların benimle konuşmak için 
yüzüme gülümsediklerini görür gibi olurum. 
“Bizleri neden yalnız bırakıp da uzaklara gitti-
niz?” dercesine sitem edeceklerinden çekini-
rim. Kiminin cisimleri dahi kalmamış olsa da 
onların ruhlarının oralarda hala dolaşmakta 
olduğunu düşünürüm hep…

Şimdi yalnızlık duygusunu yaşayan köyü-
mün dağları, üzerinde kuzulardan, oğlaklar-
dan eser bulunmayan düzlükleri, çayırlıkları, 
yıllar yılı eşekle çektiğimiz sapları, ekinleri 
üzerine yığdığımız, düvenle erittiğimiz, yüre-
ğine kocaman yığınları, tınazları sığdıran har-
manları, her ailenin yedişer, sekizer çocuğunu 
büyütmek her birini evlendirmek ‘ev-bucak’, 
‘ot-ocak’ sahibi yapmak için ekip diktiğimiz, 
taşlık, kıraç tarlaları, bire kırk vermese de 
bizleri aç bırakmayan bahçeleri, boz toprakla-
rı, kara toprakları şimdi terk edilmişliğin hüz-
nünü yaşıyorlar…
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Bilmem ki yaptığımız bu vefasızlığı affe-
decekler mi?

Gitsek bizleri yine bağırlarına basacak-
larından eminiz ama geri dönüp gitmeye ne 
cesaretimiz ne mecalimiz ne de imkânımız 
var…

Hayallerimiz çocukluğumuzda kaldı.
Kartpostallar gibi güzel köşelerin de dağ-

ların, düzlüklerin de hep yalnızlığıyla baş başa 
şimdi.

Ne yapabilirim ki yazın başka, kışın başka 
güzel, baharın ayrı güzün ayrı güzel. 

Şu iki dörtlüğü şimdilik armağan edelim 

de aramızdaki buzların çözülmesine faydası 
olur belki…

Dört Mevsim
Güze mi, dört mevsimin hangisine yanayım?
Hüznümü gizleyip de, böyle nasıl durayım?
Ömrümün her anında hepsinden eser varken,
Sukut edip öylece hayaller mi kurayım?

Baharım ömre ömür, gönlüme ılık rüzgâr...
Yazım yakar sevdamı, duysana maral, ey yar!
Kışım sardı bedeni, sızlanan bu ihtiyar
Gençliğim geçti gitti, dizlerime vurayım.

Tayyar Yıldırım

Nice saadet vardır ki bazen lâyık olmayan bir 
kişiye isabet eder de geri döner, ona yâr olmaz. 
             (Hz. Mevlânâ)

EHİL İNSAN OLMAK
Nice insan kendini mutlu sayar, yiyecek bir aş bulsa,
Hâlbuki devlet kuşu konmaya hazır, ehil bir baş bulsa.

(Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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ÇOCUKLUĞUMUN AŞURE 
(MUHARREM) AYI

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

M uharrem ayına girdik. Bizim kü-
çüklüğümüzde bu aya aşure ayı 
denirdi. Muharrem ayı olduğunu 

çok sonraları okuma merakımız arttıktan son-
ra öğrendik. 

Aşure ayı yaklaştığı zaman mahallemiz-
de bir heyecan başlardı. Çünkü istisnasız her 
evde aşure pişirilir ve sokakta bulunan bütün 
evlere dağıtılırdı. Şimdi olduğu gibi market ve 
bakkallardan aşurelik alınmaz bütün malze-
me evde bulunan gıda maddelerinden karşı-
lanırdı.

Hemen hemen mahallemizde oturan her 
yaşlının kendine özgü bir aşure anlayışı vardı. 
Biz çocuklar yememiz için önümüze konulan 
aşurenin kim tarafından pişirildiğini anlardık. 
Şayet tahmin edememişsek bu aşure muhak-
kak mahallemize yeni taşınan birileri tarafın-
dan getirilmiş olurdu.

O dönemlerde insanlar lakapları ile anı-
lırlardı. Benim dedeme “Gollu Memed” der-
lerdi. Dedem Gollu Memed Dede” olunca o 
zamanın doğal hali olarak hanımı da “Gollu 
Ebe” oluyordu. 

Mahallemizin yaşlıları dedem yani Gollu 
dede, bizim köylü Türkoğlu dede, Kuzucu Kö-
yünden Seydi dede, yine bizim sokakta Hay-
veli dede, Köylüoğlu, Avdullu dede ve Keles-
ten dede’den oluşuyordu. Bunların hanımları 

da Gollu ebe, Türkoğlu ebe, Seydi ebe, Avdul-
lu ebe vs. isimlerini alıyorlardı. Yani kadınlar 
kocalarının ismi ile özdeşleşmiş bir şekilde 
yaşıyorlardı.

Türkoğlu dede dediğimiz şahıs bizim köye 
sonradan yerleşmişti. Köyün yerlisi olmadığı 
için yani Yörük olmadığı için kendisine Türk 
lakabını uygun görmüşler ve lakabı Türkoğlu 
olmuştu.

Ben Gollu ebe dediğim ninemin adının 
Anahanım olduğunu ilkokulu bitirdikten son-
ra öğrenmiştim. Bunu bilgiç bilgiç arkadaşla-
rıma anlatınca itiraz etmişler, olur mu onun 
adı Gollu ebe demişlerdi.

Dediğim gibi herkes namı ile anılırdı ve 
bu saydığım her bir ebenin kendisine has bir 
aşure yapım tarzı vardı… 

Mesela; Tükoğlu ebe her Kurban Bayra-
mında kurbanın kaburgasından bir parçayı 
aşurelik olarak saklardı. Aşurede tatlandırıcı 
olarak pekmez kullanır ve ayırdığı kurban ka-
burgasından bir parçayı muhakkak aşın içine 
atardı. 
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Aşurede genellikle evde bulunan nohut, 
fasulye, buğday kullanılır ve bu malzemeyi 
yediye tamamlamak için de üzüm, kayısı kakı 
(kurusu), biraz ekşilik vermek için erik kul-
lanılırdı. Yedinci katkı maddesi farklı olurdu. 
Yukarıda belirttiğim gibi Türkoğlu ebe kur-
ban kaburgası koyardı. Ebemin sandığından 
çerez hiç eksik olmazdı. O genellikle fıstık içi 
koyardı. İncir koyan olurdu veya daha başka 
malzemeler konulurdu.

Her evde mutlaka aşureye konulmak üze-
re bir miktar Zemzem saklanır ve saklanan bu 
Zemzem pişirilen aşurenin suyuna karıştırılır-
dı.

Aşure pişirmek için özel küçük kazanlar 
bulunurdu. Bunların her iki yanında tutmak 
için dövme kulplar olurdu. 30-40 kilo mal-
zeme alan bu küçük kazanlara “aşırma” adı 
verilirdi. Bahçelerde bulunan ocaklarda yakı-
lan ateş üzerine konulan bu kazanların içinde 
aşure yavaş yavaş pişirilir ve kıvamına geti-
rilirdi.

Aşure pişip hazır hale gelince soğuma-
dan sıcak sıcak komşulara ulaştırılırdı. Şimdi 
olduğu gibi her eve bir kase aşure bırakılmaz-
dı. Herkes komşusunu çok yakından tanıdığı 
için evde yaşayan nüfustan da haberdar idi. 
Evde bulunan nüfusa göre aşure top çanak-
lar içinde (büyük bakır tas) veya bakraçlar ile 
dağıtılırdı. 

Aşure ayının 10’u ile 20’si arasında biz 
çocuklar adeta bayram eder aşureye doyar-
dık. Evlere dağıtılan aşurelerden başka aşure 
pişiren evler sokaktan çocukları çağırır onlara 
büyük taslar içerisinde tamam doyduk diyene 

kadar aşure ikram ederlerdi.
Şimdi yapılan aşurelerde kullanılan mal-

zemeler hemen hemen standart. Markete 
gidip hazırlanmış bir aşurelik paketi alıyorsun 
ve eve gelip hazırlıyorsun. Bahçeye kurulan 
ocakta odun ateşinde yavaş yavaş pişen aşu-
renin yerini, tüp gaz yanan ocaklarda aceleyle 
pişirilen aşureye bıraktı. Apartmanda bulu-
nan her daireye sadece bir kâse düşüyor. Aile 
kalabalıksa verilen aşure dişinizin kovuğunu 
doldurmuyor.

İnsanlar lakapları ile anılmıyorlar. Gollu 
ebe, Türkoğlu ebe, Avdullu ebe vs. Allah’ın 
rahmetine kavuştular. Sonradan gelenler tek-
nolojiye ve medeniyet denilen tek dişi kalmış 
canavara teslim oldular. Bakırdan yapılan top 
çanaklarımızın yerini camdan veya plastikten 
yapılmış küçük kâseler aldı. Bakır bakraçları-
mızın yerini plastik kovalara terk etti. Aşure 
pişirilen kulplu aşırmalarımızın yerine çelik 
tencereler oturdu.

Eski malzemeler ve araçlar ortadan kalkıp 
yerini modernlerine bırakınca, bizim de da-
mak zevkimiz değişti. Sanıyorum birçoğunuz 
aşurenin içine et ve erik atıldığını duyunca yü-
zünüzü ekşitip “o da yenir miymiş?” şeklinde 
bir tepki gösterdiniz.

O dönemde yapıldığına ve halen de hatır-
landığına göre demek ki yapılıyor ve yeniyor-
muş.

Bütün okuyucularımın ve hakkıyla Hakka 
tapan Müslümanların Hicri yılbaşlarını kutlar, 
Muharrem ayının bütün dünyaya barış ve 
bereket getirmesini yüce Yaratan’dan niyaz 
ederim.
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TÜRKÇÜ YAZAR AKA GÜNDÜZ’ÜN 
BAZI MAKALELERİNDEKİ 
HATIRALAR VE TESPİTLER-2

MUSTAFA 
ÖZCANAka Gündüz’ün bir başka yazısı da 

“Eski Vagon Anaforlarına Dair Ha-
tıralar” adını taşır. Yazının girişi 

mizahidir.  Bunları nakletmenin Yahya Ke-
mal’in konferansından da uzun süreceğini, 
Para piyesinin dedikodusunu da geçeceğini 
belirtmiştir. Daha sonra olayın I. Dünya Har-
bi’nin bir devresinde geçtiğini bildirmiştir. O, 
bu harbin bir devresinde işi pek çok olan bir 
istasyonun bulunduğu bir şehre zoraki misa-
fir olarak gitmiştir. İstasyonun olsun, şehrin 
olsun bütün işleri arasında en önemli bir işi 
vardır: Boş vagon alım satımı.

 Yazara göre bu işin erbabı koparabildik-
leri boş vagonları ya kendileri doldurup İstan-
bul’a gönderirler veya satarlar. İkisin de getir-
diği kar “en az yüzde bini aşmaktadır”.

 Buna karşılık normal tüccarın hiçbirisi 
boş vagon bulup da malını gönderememekte-
dir. Fakat tüccarlıkla hiçbir ilgisi bilgisi olma-
yanlar bu vagonlardan büyük kâr ederler.  

 Vagon anaforcuları, ilk günlerde gafil 
davranıp bir vagonu iki yüz elli liraya satar-
lar. Gitgide fiyat yükselir. Niçin yükselir? Aka 
Gündüz bu işe el koyduğu gün dört yüze ka-
dar çıkmıştır. ( O zaman üçkâğıt lira bir sarı 
lira eder. Değeri buradan anlaşılsın.) Bu va-
gon ticareti çok kötüdür. Hem devletin, hem 
milletin, hem de milli tarihin aleyhinde bir 
iştir.  O sıralarda Topal İsmail Paşa merhum 
da memleketin iaşe ve bakım işlerinin ba-
şında bulunmaktadır. Canı fena halde sıkılır. 
Bunun önüne geçmek mümkün değildir ama 
en azından beş on vagon olsun önüne geçebi-
lir şeklinde düşünür.  Neticede İsmail Hakkı 
Paşa’ya bu vagon hırsızlığını yazmaya karar 
verir. Hemen belirtelim ki bu, cesaret isteyen 
bir iştir. Çünkü doğruya hırsız demek kolay, 
hırsıza hırsız demek tehlikelidir. İnsanı “tan-
tuna gönderiverirlerdi.”

 Hafiyelik etmeden, fincancı katırları ür-
kütmeden bu işi nasıl yaparım diye düşünür 
ve rahmetli paşaya şu biçimde bir mektup 
yazar:

 “Muhterem paşam, burada ekmek, pey-
nir, pabuç, urba gibi boş vagonlar da alınıp 

satılıyor. Bir vagonun piyasası dört yüz lira-
ya çıktı. Buradaki durumumu biliyorsunuz. 
Epeyce dardayım, darda demek söz mü? Yüz 
bin tonluk bir cenderenin altındayım. Meteli-
ği görsem kurşun değil, kırk ikilik, obüs ata-
cağım. Lütfen emir veriniz. Bana da bir boş 
vagon versinler. Dört yüz liraya satayım. Bu 
para ile altı, yedi ay geçinebilirim. Bitince ikin-
ci bir vagon vesikası daha rica ederim.”

  Paşa, Aka Gündüz‘ün mektubunu okur-
ken yanında yeni adamlardan birisi de vardır. 
Mektubu ona uzatmış, o da okumuş. Okuduk-
tan sonra henüz paşa ağzını açmadan o açmış 
ağzını. Küstahlığını, huysuzluğunu anlatmış;  
mektubu, kafasının dumanlıyken yazdığını, 
çok kötü biri olduğunu söylemiş, sıralamış.  
“Bu mektubu örfi idareye veriniz de lâyık ol-
duğu müzevirlik cezasına çarptırılsın” diye bir 
öneride bulunmuş. 

 Topal İsmail Hakkı Paşa son derece doğ-
ru, nüktedan, zeki, incelikten anlayan bir in-
sandır. Hemen kaşlarını çatmış, yarı hiddetli 
bir sesle: “Beyefendi demiş, ben size mektup 
sahibinin aleyhinde bulunmanız için bunu 
okutmadım.” “Orijinal bir şekilde haber ve-
riyor: Söyle Vagon ticareti, vagon hırsızlığı 
var mı yok mudur? Bana bunu söyleyiniz”  
Paşa, bu sorusuna cevap alamamış. Bu defa 
tekrar sormuş: “Size de bir defasında beş, bir 
defasında üç vagon verildiğini hatırlıyorum. 
Demek vagon ticareti vardır. “ Aka Gündüz, 
Paşa’nın bu mektup için kendisine darılma-
dığını, kızmadığını söyler. Yanındakine de 
kibarca “vagon hırsızlığını yapıyorsun diyecek 
yerde ticaretini yapıyorsun demiş” Netice şu-
dur: Aradan üç beş gün geçince bulunduğu 
şehirde vagon hırsızlığı zıngadak durmuştur. 
Namuslu vagon hırsızları bulunduğu otelde 
onu parçalamaya niyetlenmişlerse de Aka 
Gündüz’ün belirttiğine göre dişleri kesme-
miştir. Bu yasak çok mu sürdü, bilmemekte-
dir. 
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Çünkü Aka Gündüz’ü parçalayamayanlar 
onu, oradan başka bir yere, berbat bir yere 
attırmışlardır. Onun için şöyle demektedir:  
Geçmiş zaman olur ki hayali iki para etmez.”6 

“Milli Spor Acaba Bu Mu?” başlıklı yazı-
sında önce “Milli spor, milli edebiyat, milli 
musiki, milli sanat” gibi kavramların bizde 
henüz gereğince tarif edilemediğinden ya-
kınan yazar, sporla ilgili görüşlerini, “spor”a 
hizmeti bilinen ünlü yazar Burhan Felek’le bir 
yarenlik edası içinde anlatmaktadır. Bu vesi-
leyle de yaşadığı bazı hatıraları nakletmekte-
dir. Bunlardan birisi de Aka Gündüz’ün Altı-
nordu kulübünün reisi olduğu zamana aittir.  
Aka Gündüz başkan, sevgili arkadaşı avukat 
şişko Raşit de genel sekreterdir. Kulübün bir 
spor bayramı olmuştur. Başka kulüplerden 
gelen misafirler de programa katılmışlardır. O 
da kulüp başkanı olarak davetlilere “hoş gel-
diniz” der. Tanıdığı bir zat onu yanına otur-
tur. Birkaç dostu da oradadır. Bu zat, o zaman 
devlet şurası gibi büyük bir kurumda önemli 
bir görev yapmaktadır. Yaşı kırkı bile bulma-
mıştır. Aralarında şu konuşma geçer:

“-Kuzum Aka Bey. Siz de mi bu haylazlığa 
karıştınız?

 -Anlayamadım Beyefendi?
- Türlü türlü top oyunlarıdır aldı yürü-

dü.  Resmi mahalle tulumbacılarını kaldırdık, 
derken yerine koşu federasyonları getirdik. 
Çocuklara ateşli silah atmak öğretiyoruz. Ci-
rit oynatıyoruz. Sokaklarda boru çaldırıp şar-
kı söyletiyoruz. Biz böyle bir şey görmedik. 
Sabahları usluca mektebimize gider, akşam 
efendi efendi dönerdik. Bir gün nasılsa, lalam 
beni Dudullu’da bir köy düğününe götürdü. 
At koşularını, pehlivan güreşlerini seyrettirdi. 
Rahmetli peder, paşa dayım, paşa eniştem 
haber almamışlar mı? Çocuğu şimdiden ka-
balığa, haylazlığa alıştırıyorsun diye peder ve 
hepsi küplere bindiler. Kapımızda otuz beş 
yıl çalışan lalamı kovdular, bir sene sonra bin 
türlü ricalarla tekrar gelebildi. Arabacımızı, 
seyisimizi almamacasına çıkardılar. Peder bir 
aralık araba atlarımızı da onların suç ortakla-
rı sayarak satmağa kalkıştı. Şimdi atlamaları, 
koşmaları, koca sopalar ellerde çakılar, boru-
lar bellerde iz kovalayanları, topları gördükçe 
cidden üzülüyorum.”

Aka Gündüz bunları söyleyen ve yüksek 
makamda görev yapan adamı, “ince uzun 

boylu, sıska mı sıska, püf desen kırk adım öte-
ye uçup yuvarlanacak, sesi iplik iplik, bakışı 
buzlu cam, dizinde mide sancısı mı yok, mi-
desinde romatizma ile karışık müzmin malar-
ya mı yok, başının iki yanında migreni, belinin 
sekiz yerinde kuluncu mu yok, tansiyonu mu 
azmamış, karaciğeri mi puflamamış… Ne yok 
ki, kısacası Cerrahpaşa Hastanesinin canlı bir 
minyatürü” şeklinde tasvir etmektedir. 

Ona çekinmeden şöyle cevap vermiştir:
-Beyefendi Hazretleri! Siz  Türk milletini 

kendiniz gibi aksırıklı, tıksırıklı mı görmek is-
tiyorsunuz.? Kafanızın içine teessüf ederim.

Yürümüş, uzaklaşmıştır. Ayıp ettiğini dü-
şünür ama iyi de ettiğine inanır. 7

Aka Gündüz bir başka makalesinde me-
deniyetin çeşitli tarifleri olduğunu, mesela 
Türk dilinin ve edebiyatın büyük üstatların-
dan rahmetli Mehmet Akif’in, medeniyeti 
“tek dişi kalmış canavar” diye tarif ettiğini 
bildirir. Gerçek ilim ve fazilet adamlarından 
olan yine rahmetli Ahmet Ağaoğlu’nun da bu 
tarife pek içerlediğini söyler. Ağaoğlu’na göre 
medeniyet, otuz iki dişi de sağlam, inci misa-
li bir peri kızıdır ki cümle cihan gül suratına 
aşıktır. Nükteleri, zariflikleri ve Türkçedeki 
bilgisiyle tanıyanların derin saygılarını kazan-
mış olan Doktor Bafralı Yanko da medeniyeti 
“ hayattaki kolaylık” diye tarif etmektedir. 
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Eğitimci Emrullah Efendi ile Abdhurrah-
man Şeref Bey de medeniyeti dalgınlıkta bul-
muşlardır. Yazar,  bu son iki güzide insan için 
şöyle bir anekdot nakletmektedir:

“…Rahmetlilerin ikisi de âyan meclisi 
üyesi idiler. Bir gün beraberce âyandan çıkar-
lar. Taksim’e doğru şöyle bir çıkıp gezelim, 
biraz hava almış oluruz derler. Fındıklı’daki 
koca Kazancı yokuşunu tırmanırlar.  Yorgun 
argın Taksim’e gelirler. Emrullah Efendi elin-
deki şemsiyeye bakıp Abdurrahman Şeref’e 
göstererek der ki:

-Azizim, dalgınlıkla kendi şemsiyem yeri-
ne başkasınınkini almışım.

Abdürrahman Şeref de elindeki şemsiyeyi 
gösterip der ki:

-Birader, ben de dalgınlıkla başkasının 
şemsiyesini almışım.

İki nazik ve medeni arkadaş şemsiye sa-
hiplerini bekletmemek için gerisin geriye dö-
nerler. Fındıklı’ya inip âyandan içeri girerler. 
Paltoluk memuruna derler ki:

-Dalgınlıkla başkalarının şemsiyelerini 
almışız. Şunları al da kendi şemsiyelerimizi 
veriver evlâdım.

Paltoluk memuru Emrullah Efendi’nin 
elindeki şemsiyeyi Abdürrahman Şeref’e,  
Abdurrahman Şeref’in elindeki şemsiyeyi 
Emrullah Efendi’ye verir.” 8

*
Aka Gündüz, Ziya Gökalp’la birlikte Mal-

ta’ya sürgün gönderilenlerdendir. O günlere 
dair hatıralarına yer verir. Bunlardan birisi  
“Malta’ya 1, Hayır 3 Nişan Verilmeli” başlıklı 
yazısıdır. Bu yazıda Malta’daki hayatına ilişkin 

bilgi vardır.
280 bin kadar nüfusu olan bu yeri 1918 

mütarekesinden sonra orada iki upuzun yıl 
çile dolduranların daha iyi bileceğini söyler.  
Malta’da hırsızlık, fuhuş, sarhoşluk, katl, ba-
yağılık gibi durumların olmadığını belirten 
yazar, bu memleket hakkında bir hayli bilgi 
verdikten sonra adanın, coğrafi konumunu, 
sosyal hayata ilişkin durumunu anlatır:

“İki yıl oturan ve görmeğe çalışan bir 
adam” sıfatıyla Malta’da hırsız görmediğini 
nakleder ve yazısını şöyle sürdürür:

“Bir gündü. Şimdi mebus olan Yemen 
kahramanı General Ali Sait, göz profesörü 
ve 1918 mütarekesinde milli kongre reisi 
General Esat, eski İstanbul mebusu sosyalist 
Numan usta izinli çıktık. Hükümet meyda-
nındaki kahvede oturmaya gidiyoruz. Adliye 
dairesinin önü öyle kalabalık ki torpil atsan 
yere düşmez: “Acaba Maltızlar yine ihtilal mı 
çıkardı?” diye düşündük.

Kalabalığın sebebini anladık. Bir adam, 
karısını, her nasılsa kötü bir işte yakalamış. 
Hususi silahı olmadığı için edepsiz kadını ek-
mek bıçağıyla doğramış. Son muhakemesi 
görülüyormuş. Karar verilmiş. Beraat etmiş. 
Katili omuzlar üstünde evine kadar götürdü-
ler. Cinayetten kurtulduğu, karısını suçüstü 
yakaladığı için değil, hayır, sadece “Malta’da 
otuz şu kadar yıldan beri cinayet mahkûmu 
yoktu, bu da ahlâk dışı cinayet işlemediğinden 
beraat etti” diye.

Maltız fakirdir, kömür, doldurma boşalt-
ma işçiliği, rençperlik eder, fakat bayağı de-
ğildir . 9

 

İYİLİĞE İYİLİK OLSA… 
Kime iyilik yaptıysan aman ha kendini ondan sakın,
Çift  sürdüğü  öküzü, sahibi  nasıl  boğazladı  bakın.
     (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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“Zavallı Mısır” başlığı insanı şaşırtabilir 
diye yazar, önce burada “Nil”li, “Medreseli 
Mısır”dan değil, koçanlı, yapraklı mısırdan söz 
ettiğini belirtmiştir. İnsanoğlunun bu mısır-
dan nasıl yararlandığına değinerek, ona kar-
şı duyduğu derin bir acımadan söz etmiştir.  
Ona göre harp olsun olmasın, dünyanın her 
tarafına buğday ekmeğine çavdar, arpa, mı-
sır, nohut gibi toprak ürünleri karıştırılır. Hat-
ta Balkan coğrafyasında tarla kıt olduğu için 
mısır ekilir, mısır yenilir. 

Oysa Belediye bin bir işini bir yana bırak-
mış, buğdaya mısır katılsın mı, katılmasın mı, 
bunu uzun süre araştırır soruşturur. Yazar 
bu vesileyle mısır için de  “memleketimiz, 
halkımız ve mahsullerimiz hakkında bilerek 
bilmeyerek çok kötü fikirler besleriz “ diyerek 
bunların tashihini toplum kurullarına ve aile 
reislerine düştüğünü ifade eder. Daha sonra 
da hatıralarını anlatmaya başlamadan önce 
tam bir gıda ürünü olan mısırın sağlığa yara-
rını nakleder. 

Sünepe insanın mısırın baş düşmanı oldu-
ğunu söyler. Bir kaç çeşit sünepenin varlığına 
işaret ederek, hatıralarına geçer:

“Benim rahmetli babam da bir Serdarıek-
rem Ahmet Eyüp Paşa sünepesi imiş. Ne ya-
lan söyleyeyim. Çocukluğumda ben de bütün 
çetin inatlarıma inat sünepe olayazdım. Bere-
ket ki gurbet ellere sıvıştım da kurtuldum.

Sırp muharebesinde mi, Karadağ muha-
rebesinde mi ne, babam Şıpka kahramanla-
rından Selami Paşa’nın yaveri imiş… Selami 
Paşa ile Ahmet Eyüp Paşa’nın araları pekiyi 
imiş.  O muharebede Ahmet Eyüp Paşa’nın 
yanında, hususi bir İngiliz doktoru varmış. 
İngiliz doktorun iki büyük tavsiyesi şu imiş, 
dermiş ki:

-Vücuda en faydalı gıda ıspanaktır. Dün-
yanın en birinci ve tek ilacı da hintyağıdır.

O zamanlar yabancı sözüne inanmak bu-
günkü kadar kuvvetli imiş. Koca bir Serda-
rıekremin hususi doktoru bunları söyler de 
babam inanmaz olur mu?

Babam da çocukluğumda, canıma, Yasin 
yerine ıspanak okurdu. Ispanak mevsimlerin-
de canım çıkardı. O hale geldim ki kulaklarım 
ıspanak yaprağı gibi sarkı sarkıverdi. Boynum 
ıspanak sapına döndü.

İnsanlık hali, başım ağrımaya, dizim sız-
lamaya, gözlerim kızarmaya görsün, gelsin 

Hintyağı. Hintyağıyla beraber dayak da çaba-
sı... İş inada bindi mi hem dayak yerdim hem 
Hintyağı içerdim. Bununla beraber içimde 
ufak bir tereddüt yok değil. Bunca yıllık bin bir 
çeşit ve umulmadık zahmetten, meşakkatten 
felaket ve ıstıraptan sonra hâlâ dimdik yaşadı-
ğıma acaba ıspanak mı sebep oldu, Hintyağı 
mı?

Bir de şu var: Üvey ana elinden sıvışma-
mış olsaydım, bir gün ıspanak veya hintyağı 
şehidi olur mu idim dersiniz?” 10 

Ankara’nın Çubuk Barajı tarafına avlan-
maya giden Aka Gündüz, suların gürül gürül 
akışını seyrederken eski günleri hatırlar. Su 
ve sulama işlerini, barajları anlattığı yazısında 
geçmiş devirlerin ihmalciliklerine şaşa kalışını 
hikâye eder. Ve bu arada geçmişte yaşadıkla-
rını gözler önüne getirir:

“Eski Nafıa nazırlarından rahmetli Hulusi 
Bey, pek bilgili ve hoş dil bir zattı. Memleketin 
su ve sulama işleri hakkında öyle acı, gülünç 
hikâyeler anlatırdı ki kimine saatlerce güler-
dik, kimini de günlerce düşünürdük.

Sık sık projeler yapılır, etüt için adamlar 
seçilir, yol harçları dağıtılır, bir hamaratlıktır 
görünürdü. Fakat ertesi gün projeler ya suya 
düşürülür ya sele kaptırılırdı.

10 “Zavallı Mısır” Vatan,  Sayı: 679, 26 Ağustos 1942, s.2   
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Merhum Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Bey, 
İstanbul Nezaretinde umum müdürken o da 
bir çifte Menderes projesi hazırlamıştı. Hiç il-
gim olmadığı halde bana bile iki buçuk saat 
anlatmış durmuştu.

Hulusi Bey merhum:
“Su sirk aslanına benzer, derdi, iyi tutar, 

iyi kapar, iyi bağlar bakarsan kuzu kesilir ve 
her gece kumpanyaya çok kâr getirir. Fakat 
kafesini açıp başıboş bırakırsan mahallede 
can kalmaz.

Ve gülerek ilave ederdi:
-Fakat bizde iş başka türlüdür. Su Allah’ın 

hiddeti, yağmur ise rahmetidir. Bu hiddet 
ayaklanınca karşı gelmek hem günah olur, 
hem Hakka isyan! Bırakalım gelsin, silsin, sü-
pürsün. Yalnız yağmur ver Allah’ım yağmur”

Bu son cümleyi aklında tutan Aka Gün-
düz, o cümleden yola çıkarak bir de mizahi bir 
manzume yazmıştır:

Irmağın ”Yeşil”i, “Kızıl”ı biz de
Dizilip bakarız bön bön ”Gediz”e
Boğulur sesimiz  “Meriç”imizde
Yağmur ver Allah’ım, yağmur ver bize

Sakarya, Menderes yan cebimizde
Fırat’la Dicle’yi şöyle yan çiz de
Göklere sekiz on tunç musluk diz de
Yağmur ver Allah’ım yağmur ver bize

Cennetin suları Türkiye’mizde
Kum, çakıl, çimento, mühendis bizde
Barajı, kanalı, harkı yan çiz de
Yağmur ver Allah’ım yağmur 11 
“Türk Belkıs Şevket” havacılık tarihimiz-

le ilgili bir yazıdır. Yazar, havacılık tarihimizi 
yazacaklara bir ipucu verdiği kanaatinde-
dir. Bu makalesinde eski defterleri karıştırır 
ve üç eski devir gören bir adam olarak bazı 
açıklamalarda bulunur. Eski devirlere hasret 
çekmez, ama havacılık tarihine bir iplik ucu 
paranteziyle şu bilgileri verir.

“Dikkat ettim, gazeteler başka memleket 
kadınlarının milletlerini, milliyetlerini söyle-
dikleri halde bizimkini yan çizmişler. İlk Türk 
kızı Belkıs Şevket demeğe dilleri varmamış. 
Bunun nedenleri üzerinde duran yazar şöyle 
diyor:

“Hâlbuki Cumhuriyet devrinin Türk ha-
vacılığında, havacı Türk kızları şehit, gazi bile 
vermişlerdir. Ve bugün onlara Türk savaşının 

Türk kızı demekle gurur, iftihar duyuluyor.
O günlerin bu tarafını yarım yamalak ha-

tırladım. Manş’ı ilk geçen Fransız tayyareci 
Bieryo İstanbul’a gelmişti. Okmeydanı’nda 
bir şeyler yapmak isterken burnunun sivri-
sine kakılıp memleketine dönmüştü. İki yıl 
geçti. Tayyarecilik yıldırım hızıyla ilerliyordu. 
Fransızlar bir Paris- İstanbul- Kahire seyahati 
tertip ettilerdi. Avrupa’yı havadan geçen ve 
İstanbul’a ilk gelen Doktor oldu. Arkasından 
meşhur Vedrin geldi. Galiba 1913 idi. Dekor 
(? ) İstanbul- Kahire arasında bir sis kazasına 
uğrayarak kaldı. Vedrin geçti gitti.

“O günlerde idi ki deniz subayı Fethi ile 
topçu yüzbaşı arkadaşım ve inkılâp kardeşim 
Erzurumlu Dadaş Salim gibi genç Türkler, 
Türk göklerinde yeni yeni uçmağa başlamış-
lardı. O yılın eylül sonlarına doğru idi. Tarihini 
şaşırdımsa bağışlayın. Fethi Kahraman, Ye-
şilköy- Hürriyet tepesi arasında bir gösteri ve 
şevki arttırma uçuşu yapacaktı. Belkıs Şevket 
adında bir Türk kızı Fethiye rica etti, yalvar-
dı ve gönüllü olarak tayyaresine bindi. Çok 
muvaffak olmuş bir hava gezintisinden sonra 
Hürriyet tepesine indi. Biz milliyetçi Türkler 
ve bütün dış dünya Türk Belkıs’ı şiddetle al-
kışladılar. Yine hatırlıyorum ki o gün Osman-
lıcılar müteessir oldular(….) O zamanki hükü-
met demeyiyim ama o zamanki hükümetin 
içindeki inkılâpçı Türkçü kimseler kabineden, 
zorla denecek bir surette bir karar aldılar ve 
bu karar üzerine Türk Belkıs Şevket’in bir 
fotoğrafisi Ayasofya’daki askeri müzenin bir 
köşesine konuldu.

Türk Belkıs Şevket şimdi nerede bilmiyo-
rum. Çocuklarını, torunlarını gördü mü? İn-
kılâplarımıza yetişip karıştı mı? O günkü ülkü 
ve heyecanlarının tahakkuk ettiğini biliyor 
mu? Sağsa çok yaşasın, öldüyse Türk inkılâp 
tarihinin bütün rahmetleri üstüne yağsın.” 12 

Aka Gündüz, milletlerarası iyi komşuluk 
ilişkilerinden de bahseder. Türkiye’nin kom-
şularıyla olan durumunu gözden geçirir.  Bu 
arada söz güncel hayata getirilir ve eski top-
lum hayatımızdan bir kesit sunulur:

“Türkün; yeryüzünde var olduğu günden 
beri sürüp gelen ve bugün dahi yürekten bir say-
gı ile yürürlükte bulunan güzel bir âdeti vardır. 

Bu âdetin başka milletlerde bulunulup 
bulunmadığını bilmiyorum. Kimde varsa bize 
benzeyip uymuş demektir”.

11 Vatan, Sayı. 776, 3 Birinci kânun 1942, s.2 
12 Vatan, Sayı: 738, 26 Birinci teşrin 1942, s.2



272

Yüksek derecede insanlığın samimi bir 
gösterisi olan bu âdet şudur: Komşu saygısı… 
Komşunun ak gününe memnun olmak, kara 
gününü teselli etmek, varlığına sevinmek, 
darlığına yardım etmek.  Yazar burada “insan 
ev almaz, komşu alır”, “bir acı kahvenin kırk 
yıl hatırı vardır. “  gibi atasözlerini söyledik-
ten sonra eski bir geleneği yahut uygulamayı 
anlatmaktadır. “Bir mahallede düğün dernek 
hazırlığı vardır. Gelinin de güveyin de yürek-
leri hop hop etmeğe başlamıştır: Çünkü yarın 
sabah davullar döğmeğe, zurnalar ötmeğe 
başlayacaktır. Fakat ne yazık! O gece komşu-
ların birinde birisi ölür. Düğün dernek hemen 
durur. Gelin, cenaze evinin kadınlar tarafına, 
güvey erkekler tarafına seğirtirler. Ve düğün 
kırk gün sonraya atılır. Meğerki cenaze evi, 
daha erken yapmaları için zorlasın. Düğün 
için de böyledir. Düğün Per-
şembe sabahı başlamıştır ve 
Pazar gecesi bitecektir. Bu 
arada komşulardan birinde 
ağır bir hastalık çıkıverir. Baş-
lamış olan düğüne acı katma-
mak için o komşu, hastalığı 
saklar. Hastalık eğer düğün-
den önce başlamışsa ve süre-
ceğe benzerse düğün başka 
bir mahalledeki akrabanın 
veya eşin dostun evinde yapı-
lır. Bu saygı ve sevgi gurbetle 
bile ilgilidir. Komşunun bir ki-
şisi gurbette ölmüştür yahut 
ağır hastalığa tutulmuştur. Mahallenin düğün 
derneği bunu da göz önünde tutar. Ne temiz, 
ne ulvi duygu değil mi? Elbette. Çünkü bize 
mahsustur . 13

Sonuç:
İlk yazısı 23 Nisan çocuklarına hitap et-

mektedir. Onlara hangi devirde olursa olsun 
hayatın çetin olduğunu söylemekte, bu aziz 
toprağın kıymetinin bilinmeleri gerektiğini, 
asla karamsarlığa kapılmamalarını telkin et-
mektedir. Ayrıca elli yedi yaşında ve belki on 
yedi defadan fazla aç kalmasına rağmen ha-
yata küsmediğini ve hiçbir Türk çocuğunun 
küsmemesini önermektedir. Çocuklarımıza 
özellikle bu toprağın, bu vatanın çocukları 
olduğunu hatırlatmaktadır.   Malta ile ilgili 
yazısı ise Malta’daki gözlemlerini içermekte-
dir. Onun gözünde Malta adası, üç değerli, 
üç şerefli bir çelik incidir. Malta’da çektiği iki 

senelik ıstırabı, kendi payına helâl eden yazar, 
adanın tanık olduğu özelliklerini anlatmış, 
bunu da İngiliz Kralı, Akdeniz’in göbeğindeki 
mini mini Malta adasına bir nişan verdiği ha-
beri üzerine yapmıştır. O bunu yeterli bulma-
mış, başka özelliklerinin de dikkate alınarak 
üç nişan verilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. 
Memleketimizin mahsulü olan gıdalı, tatlı mı-
sır hakkında fikirlerinin esaslı olduğunu belir-
ten yazar, mısır düşmanlığı yapılmaması ve 
mısır yiyen vatandaşlara karşı bir saygısızlık 
edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Mısırın 
üç baş düşmanı olarak da Belediyeyi, bilgiç 
doktorları, sünepe insanları göstermiştir.

Aka Gündüz “Düşünceler” genel başlığı 
altında milli spor hakkında açıklamalarda bu-
lunurken, toplumu, spor yapması konusunda 
uyarmıştır.  Yazar bir de örnek vermiştir:   Bir 

elçiliğe davetlidir. Elçilik bi-
nasının arkasında yeşillikler 
içinde spor yapan insanlara 
gözü ilişir. Bunu başka yer-
lerde de görmüştür: Bütün 
bir aile çoluk çocuk, anne, 
baba hepsi yaz kış demeden 
muayyen bir müddetle spor 
yapmaktadırlar. Dolayısıyla 
bu dipdiri, neşeli, sağlam aile-
ler toplumu, milleti meydana 
getirir. Aka Gündüz aslında 
bunu söylemeye çalışır, top-
lum sağlığını her şeyin başın-
da tutar. Öte yandan mede-

niyet tarifiyle girdiği yazısında Aka Gündüz, 
Ankara’da iki haftadan beri marifetlerini gös-
teren Zati Sungur’un sergilediği hokkabazlık 
sanatından yola çıkarak görüşlerini anlatmış-
tır.  Zati Sungur, hırsız değildir, zalim değildir. 
Dolandırıcı, katil değildir. Sadece bir şakacı 
sanatkârdır ve hakiki medeniyetin fazilet tara-
fını temsil eder. İnsanlara gözyaşı yerine zevk 
dağıtan bir sanatkârdır.

Yine 1942 yılında ülkede iaşe işlerin-
de birtakım olumsuz hareketler yaşanır. Bu 
olumsuz hareketler toplumda yankı bulur. 
Daha sonra iaşe işleriyle ilgili kurumlar ye-
niden düzenlenmek üzere ortadan kaldırılır. 
Aka Gündüz’e Topal İsmail Paşa’yı hatırlatan 
bu idarî gelişmelerdir. Yazarın bu ve benzeri 
makalelerinin dışında günceli işleyen yazıları 
da vardır. Ancak onların hiçbirinde hatıraları-
na yer vermemiştir.

13 “Tenkit Etmiyorum, Hüzün Duyuyorum”,  Vatan, Sayı:670, 17 Ağustos 1942, s.2
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