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ASYA İLE MAVİ GÖZLÜ ÇOCUK

İlk romanlarımı, yıllık izinlerimde ağustos-eylül
aylarında Toros Dağları’nın doruklarında olan
köyümüzde yazdım. Köyümüz, çam ormanlarının tam
ortasında bir dağ yamacına kurulmuştu. Yaylalık bir
yerdi. Kaldığımız bu ev, köyün dışında 1950’lilerde
amcamlar tarafından, ahşaptan yapılma eski bir çardaktı.
Burası âdeta geceleri gökyüzüne asılmış ya da gökte ayrı,
apayrı bir gezegen gibiydi. Geceleri bütün Çukurova, “al
gözüm seyreyle” misali ışıl ışıldı. Evimiz koca, devasa
kayalar arasında tıpkı bir tür şirbil, yani kuş yuvası
gibiydi. Önümüzde sıra sıra ceviz ağaçları, ardımızda ise
yer yer kızılcık kirazları ve alabildiğine ardıç, mazı, meşe
ve çam ağaçları yer alıyordu. Her sabah keklik, sincap,
karga ya da at sesleriyle uyanıyorduk. Çoğu kez sis ve
pusun dağılıp gitmesi için ta kuşluk vakitlerini
bekliyorduk. Sözün özü; burada doğanın bütün özellikleri
ve güzelliklerini soluyorduk. Hani bazı şeyler vardır;
anlatılmaz, yaşanır sadece. İşte burası da aynen böyle bir
yerdi.
Su, evimize yüz metre uzaktaydı. Bize en yakın
ev, yaklaşık yedi yüz metre uzakta derme çatma bir çoban
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eviydi. Davarcılık yapıyorlar ve akrabalarımızdandı.
Oğulları, çocukluk arkadaşım ve adaşımdı. Diğer üç
komşumuz da bizden yaklaşık bir kilometre uzaktaydılar.
Yusuf da köyümüzden çocukluk arkadaşımdı. Çok
hoş, cana yakın biriydi. Sanki çok istese de elinden
kötülük gelmeyen biri gibiydi. Geçen yıllarda bizim süt,
yumurta ve benzeri ihtiyaçlarımızı karşılamış, yok yoksul
bir aileydi.
Nedim Ağabey ise; çocukluğumdan bu yana
tanıyıp takdir ettiğim, çok çalışkan, becerikli, okuyan ve
bilge biriydi. Ferit Ağabey; aslı bizim köyden olup,
şehirde yaşayıp emekli olmuş ve bütün birikimini bu
yayla olan yere, ev, bağ bahçe işlerine harcamıştı. Artık
bundan sonraki bütün yaşamını bu dağlara, bu dağlarda
aradığı huzura adamıştı.
İşte şimdi ben, eşim ve altı yaşlarındaki torunum
Asya ile arabamızla bu dağa ve bu dağdaki cennete doğru
gidiyorduk. Ben, bu yaz, Asya’nın isteği üzerine bir
roman yazacaktım. Asya ne zaman bizim eve gelse, beni
ya okurken ya da yazarken buluyordu. En son onunla,
çocuklar için yapılmış iki film izledik. Her ikisinde de
hem o hem de ben çok etkilendik. Üstelik de Heidi adlı
filmde ağladık da. Bu filmden sonra Asya, yazar olmayı
çok sevdi ve benden de andaç olarak kendisi için bir
roman yazmamı istedi. Ben de “tamam” dedim ve çok
sevindim. Nedense tuhaf, anlatılmaz duyguların
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esrikliğinde gidip geldim. Hani derler ya; hayat
sürprizlerle dolu... İşte o misal.
Bir süre sonra sordum; dedim ki: “Asya, romanın
konusu ne olsun?” Asya, önce o güzel gözlerini tavana
dikip epeyce düşündükten sonra bana döndü ve kararlı bir
ses tonuyla: “Atatürk!” dedi. Öyle durakaldım… Daha
sonra ona bakıp, bütün içtenliğimle:
“Atatürk denince, senin ilk aklına gelen ne
oluyor?” diye sordum. Hiç duraksamadan bana: “Dev!”
dedi. Şaşırdım. Çok şaşırdım. Çünkü hiç böyle bir yanıt
beklemiyordum.
Dedim ki: “E pekâlâ... Dev denince aklına gelen
ne oluyor?”
Dedi ki: “Güç!” Sonra da kalkıp gitti. Orada öyle
epey bir süre düşünekaldım.
Aradan bir gün geçti. Asya, anaokulundan
geldikten sonra, ona dedim ki: “Asya, gel seninle biraz
konuşalım.” Geldi. Masada yanı başıma oturdu. Buna,
yani Asya’ya, oldukça sevecen, coşku dolu bir dille: “Dün
sen, Atatürk denince aklına ilk gelen şeyin ‘dev’
olduğunu söyledin. İyi. Çok güzel. Pekâlâ. ‘Dede’
denince aklına ne geliyor, yani ben?” dedim... Bu oldukça
ciddi: “Ayı!” dedi. Bir an irkildim. O anda ne diyeceğimi
bilemedim. Sadece “Ayı mı?” diye söylendim… Bu,
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coşku içinde: “Dede, ‘Ormandaki Çocuk’ filminde bir ayı
var. Ayı! İşte o ayı, aynen senin gibi.” dedi. Tuhaf, çok
tuhaf oldum. Şaşırdım. “Nasıl yani?” dedim. Dedi ki: “O
da aynen senin gibi akıllı, yol gösterici, ormandaki çocuğa
çok akıl veriyor.” Oh! Rahatladım. Bu daha sonra da arzu
dolu: “Birlikte bir daha seyredelim. N’olur! N’olur dede!”
dedi. “Tamam,” dedim, “seyredelim.” Seyrettik. Aslında
alınmama hiç gerek merek yokmuş. Üstelik de bu filmi
seyrederken hep beni hatırlaması çok hoş bir şeydi.
Duygulanıp “çok güzel” diye söylendim... İçimden,
“demek ki ben iyi bir dedeymişim” dedim...
Malum. Bir kez daha bir iyice anladım ki çocuklar,
hayvanlara, biz büyükler gibi bakmıyorlardı. Bizler
aramızda yaşayan en tutarsız ve en nankör insanları hep
hayvanların adlarıyla lanetleyip aşağılıyorduk. Hemen hiç
farkına varmadan zavallı hayvanlara ne çok haksızlıklar
yapıyorduk.

Evet, ben, eşim ve Asya, arabamızda Toros
Dağları’nın doruklarına doğru yol alıyorduk. İnşallah
yaklaşık bir ay içinde Asya’nın istediği bu “Atatürk”
romanını yazacaktım. Oysa bu yaz hiç denemediğim bir
roman planlıyordum... Ama hayat işte, çoğu kez bizlerin
istediği gibi gelmiyor, o nasıl istiyorsa öyle geliyordu. O
zaman, bizlerin üzerine düşen, o nasıl geliyorsa ondan
öyle yararlanmaktı. Belki de hayatın gizi buydu. Bir başka
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deyişle; hayat nasıl gelirse gelsin o her zaman çok güzeldi
ki bu denli güzel olmasaydı, insanlar daha çok yaşamak
için bu kadar istekli, bu kadar hırslı olurlar mıydı?
Asya, yola çıktıktan yaklaşık yirmi dakika sonra
uyumuştu, eşim de düşlerin yeğni, tozpembe bulutları
üzerinde dalıp gitmişti.
Toros Dağları’nın etekleri malum, daha Seyhan
Baraj Gölü’nden başlıyordu… Kıyıları öpen ak
köpüklerden sonra doruklara doğru usul usul, yavaş yavaş
yol alınıyordu… Çukurova’nın üzerinde hemen her
zaman top top ak bulutlar, gri bulutlar, kurşuni bulutlar
salınıp dururlardı… Kıyılar ise hep yay gibi; mavi, yeşil
göz üzerindeki kara kaş gibi kavisliydi. Bu kıyılar bazen
Akdeniz, bazen ekin, bazen de çam ağaçları ve çoğu
zaman da orman kokardı.
Düz, kavisli, killi, sürülmüş topraklardan sonra
Çukurova’nın o eşsiz ormanları başlıyordu... İlk başlarda
her bir şey karmakarışıktır. Hani arapsaçı misaliydi... Sık
çalılıklar, killi sert ve biçimli üst üste taşlar, yeşil ve
sarımsı kamışlar, böğürtlenler, koyu, kopkoyu yeşil, ucu
bucağı belirsiz, bakmaya doyulamayan ve de uzayıp giden
tablo gibi manzaralar. Yani göz alıcı ve albeniliydi…
Sonra, sık çam ağaçlarının arasından, derelerden,
çaylardan, büyük küçük köylerden geçerek ve orman
yollarında döne döne Toros Dağları’nın doruklarına doğru
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yol alınır. Kışın bu dağlar apak karlarla ve baharla birlikte
yine ta kışa kadar rengârenk çiçeklerle, böceklerle,
oğlaklarla ve kuzularla ve daha nice bin güzelliklerle
tütüm tütüm tüter ve çın çın seslerle çınlayıp yankılanırdı.
Bu dağlarda daha nisan aylarında, doruklardan
eteklere doğru arklar, dereler, çaylar ışıl ışıl, köpük köpük
akmaya başlardı. Ta ki güzün o son güz yaprakları, başka
renklere bürünüp alıp başlarını, gidecekleri yerlere
gidinceye kadar.
Çukurova’nın toprağı âdeta yağlı ve yaldız
yıldızdır. Bire on, bire elli ve bire yüz vermeye hazır ve
tıpkı doğurgan bir ana gibidir. Bu topraklar, gün ışığında
ısındıkça yumuşar, yumuşadıkça erginleşir, erginleştikçe
depreşirdi…
Dağların doruklarına doğru yol aldıkça ağır ve
keskin murt kokuları, genzi yakmaya başlar. Bir süre daha
gittikten sonra ak pak kayalar, kayaların etrafında iri ve
yaşlı çam ağaçları selam durmaya başlardı. İnsanın içinde
yavaş yavaş tanımı imkânsız bir ürperme duygusu yekini
yekiniverirdi. Bir şeyi, çok şeyleri anlatmak istersin, anlar
gibi olursun ama anlatamazsın. Çünkü çamların o birer
billur pırıltısındaki sakızları, göz alıp, burcu burcu kokusu
genizden beyne doğru hicret ederken, sen, esrik
duyguların salıncağında gide gele gide gele salınmaya
başlarsın... Derken o karlı dağların koynuna varıp, bir
koca, yaşlı ana önünde, bir aksakal bilge dede önünde diz
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çöker gibi diz çöküp saygıya durursun… Tepeden tırnağa
ürperip, bir tuhaf olursun…

ALINPINARI
Evet, işte geleceğimiz yere geldik. Burası dağın en
doruğunda, bayır bir yerdi. Arabamızdan indik. Güneşin
batmasına bir kavak boyu var yoktu. Ben, eşim ve Asya,
elimizi yüzümüzü yıkamak ve su içip su kaplarımızı
doldurmak için, bize en yakın olan çoban çeşmesine
doğru neşe dolu duygularla yürüdük... Her bir yanımızda
büyük küçük ağaçlar göklere doğru yükselip gidiyorlardı.
En çok Asya, dağlara, devasa kayalara, başıboş yayılan
atlara, eşeklere ve sığırlara hayret ve hayranlıkla bakıp bir
şeyleri, çok şeyleri anlamaya çalışıyordu.
Siyah, gri, sarı sincaplar, çam dallarına tırmanıyor,
aşağılarda da çok genç taylar ve kısraklar dolaşıyordu.
Güneşin batmak üzere olan altın ışıkları, çam ağaçlarının
sık ve koyu yeşil yaprakları arasında âdeta bizlerle
yârenlikler yapar gibi kıpır kıpırdı. Ağaç kökleri ise en
doğal, yani otantik merdiven basamakları gibiydi. Hemen
her tarafta, tıpkı bir tür örtü gibi yosun sedirleri vardı.
Hele de kayalar, kayalar önündeki taşlar, kadifeden
minderler gibiydi. Efil efil esen tatlı bir serinlik,
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ellerimize, yüzümüze ve saçlarımıza yârenlik yapar gibi,
“hoş geldiniz” der gibi dokunup dokunup geçip
gidiyordu...
Çeşmeye geldik. Çeşme, iki kulaç yüksekliğinde,
bir adım genişliğinde ve iki adım uzunluğundaydı.
Harçsız ve yontulmamış taşlarla örülmüştü. Tam ortada
duran ağaç oluktan, üç metre uzunluğunda bir tekneye
şarıl şarıl sular akıyordu. Su, dolu tekneden aşıp yan yana
arklarla aşağıya, yani bostanlara doğru, bazı yerlerde
taşların arasından, bazı yerlerde de ağaç köklerinin
diplerinden tanımsız senfoniler çıkararak akıp akıp
gidiyordu.
İnsan, diyorum, şöyle bir eğilip doğanın bu eşsiz
yüreğini dinleyebilseydi, tabiatta olup biten her bir şeyin
gizlerini de okuyup çözebilirdi.
Asya varıp, çeşmenin oluğunun önünde durdu.
Ellerini oluğun önüne uzattı. Birden: “Sepserin, çok
güzel!” diye neşe dolu bir çığlık attı. Defalarca yüzüne
avuç dolusu su atıp şaplattı. İlk kez böyle bir çeşme görüp
mutlu oluyordu.
Dedim: “Asyacığım, ayakkabılarını çıkar ve
teknenin içine gir.” Söylediğimi bir büyük coşku içinde
yaptı. “Ayaklarım çok üşüdü. Of! Çıkmak istiyorum!”
dedi. “Bekle. Az sonra alışacaksın.” dedim ama o
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beklemedi. Gidip teknenin en alt ucuna oturdu. Ayaklarını
da teknenin üzerine uzattı. Mutluydu.
Bana merak ve sevgi dolu bir ses tonuyla: “Dede,
bu çeşmenin vanası yok mu?” diye sordu. Anlattım.
Ardından: “Neden bu kadar soğuk?” diye sordu.
“Dağların rakımları yükseldikçe, yani yükseklere
çıkıldıkça ve toprağın güneşle teması azaldıkça sular
soğur.” dedim.
Ben ve anneannesi de sularımızı içip, suyla
polatlandıktan sonra, kaplarımızı da doldurarak hemen
yeni evimize doğru yola koyulduk…
Asya, patika yolda yürürken az da olsa
zorlanıyordu. Çünkü epey bir zaman buralarda
yürünmediği için yolun içine sağdan soldan küçük küçük
taşlar, ağaç kabukları ve benzeri şeyler gelip
durakalmışlardı...
Asya, durup, el kol hareketleri yaparak ve öfkeli
bir ses tonuyla: “Ya dede, bu yolun içine bunları kim
atmış olabilir?” diye ünledi.
Ben de oldukça mütevazı: “Sence kimler atmış
olabilir?” diye sordum.
Asya, serzeniş dolu: “Ben bilemem!” diye sesini
yükselti.
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- Düşünelim mi?
- Yok! Sen söyle.
- Pekâlâ. Hadi öyle olsun bakalım; bu ağaç
kabuklarını, şu küçük taşları, çeri çöpü, falanı filanı, yola,
yağmur suları, rüzgârlar, davar mavar sürüleri getirip
koymuşlardır.
- Tamam. Şimdi anladım, yarın ben bunları
buradan temizlerim.
- İyi olur. Teşekkür ederiz.
- Yarın ilk yapacağım iş bu olacak, ilk iş.

DAĞ
Evimize geldik. Evimiz, zemin artı bir katlıydı.
Birinci kata taş merdivenle çıkılıyordu. Merdivenin
korkuluğu yoktu. Asya’ya, dikkatli olmasını söyledik.
Güneş ufukta artık görünmez olmuştu. Yukarı kat sadece
bir ahşap odaydı. Bu odanın küçücük, doğuya bakan bir
penceresi vardı. Ocağı taş duvardan yapılmıştı. Pencereyi
açıp içeriyi havalandırdık. Döşemeyi alelacele süpürüp
sildik. Evimizde elektrik yoktu. Işıldakla idare edecektik.
Eşyalarımızı içeri taşıyıp ocağa çay koyduk. Evimizin
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önünde boydan boya, korkuluksuz sundurma vardı.
Sundurmanın üzerine yer sergilerimizi serip, duvarın
dibine de yastıkları koyup yaslanarak yan yana oturduk…
Artık hava gitgide kararıyordu. Yavaş yavaş, bir
bir yıldızlar çıkmaya başladı. Asya, bu dağın doruğundan
henüz tek tük parıldayan Çukurova’nın enginlerine doğru
bakarak: “Dede, sen neden dağları bu kadar çok
seviyorsun?” diye sordu.
Asya’nın böyle bir soru sormasından dolayı
içimde tanımı imkânsız hoş bir duygu yekiniverdi. Başımı
bir iyice geriye yaslayıp, uçsuz bucaksız enginlere
bakarak ve bütün bir içtenliğimle, mazinin o buz mavisi
ipine tutunarak, ta çocukluğuma doğru sıyrılıp gittim.
“Doğru. Dağları çok seviyorum, çok. Neden mi?
Önce şunu söyleyeyim: Ben, gözlerimi bu dağlara açıp,
buralarda büyüdüm. İlk insanı, ağaçları, hayvanları ve
gökyüzünü buralarda görüp gönendim. Ta yedi yaşına
kadar, bu dağların çayır çimenlerinde koşup yoruldum.
Duvar diplerinde esneyen çoban köpekleriyle arkadaş
olup, yârenlikler yaptım. Horoz sesleriyle uyanıp, eşek
sesleriyle irkildim. Toprak damlardan damlara atlayan
kedilere bakıp heyecanlandım ve değnekten atlara binip,
yollarda tozu dumana kattım. Rüzgârlar önünde koşuşan
ekin tarlarına bakarak dalıp dalıp gittim. Oğlaklar güdüp,
kuzular çevirdim. Dağ yollarında eşeklere binip, türküler
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çığırdım. Gecelerde ateş böceklerine bakıp, tozpembe
düşlere daldım.
Bazen şarıl şarıl, bazen şırıl şırıl akıp giden
derelerinde çimdim, nazlı nazlı yağıp duran ve bazen de
hırçın hırçın esip savrulan yağmurlarında ıslandım. O
zamandan bu zamana bunca zaman oldu, unutamayıp
içime işleyen masalları, hikâyeleri, tekerlemeleri ve
ağıtları dinleyip belleğime berkettim. Taştan taşa atladım,
kayalara çıkıp enginlere baktım. Nice ağaçların
gövdelerinden çıkıp, dallarından indim. Keklik sesleriyle
erinç duyup, kekik kokularıyla esrik duygulara kapıldım.
Çalı diplerinden menekşeler, sümbüller devşirdim ve en
yakası açılmamış oyunlar oynayıp, oyunlar kurdum. Daha
nice şeyler... Dağları neden mi çok seviyorum? İşte
birincisi bu.” deyince, anneannesi kapıya gelip, bana
gülerek, “iyi, güzel de anlattığın daha 6 yaşında bir sabi”
dedi.
- Evet, 6 yaşında ama o, anlar.
- Abartma. O daha sabi.
Asya, bana: “Dede, sabi ne?” diye sordu.
- Sabi, 2-3 yaşından daha küçük çocuk.
- Niye anneannem bana ikide bir “sabi” deyip
duruyor?
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- Yani “o daha çok küçük, anlattıklarını
anlayamaz” demek istiyor.
“Anlayamazsam sorarım.” deyince, ben,
anneannesine:
- Artık duydun, biz işimize bakalım, nerede
kalmıştık?
Asya, daha bir yanıma sokularak, “dağ demiştik”
dedi.
- Evet, dağ. Dağ; güç, bereket, esenlik, neşe
demektir. Madenler, dağcılık, kış sporları, bol miktarda
yağmur, kar, ormanlar, hayvanlar, avcılık, daha nice
güzellikler, dağların bağrında saklıdır. Dağ; berrak,
tertemiz su demektir. Su ise hemen her şey demektir.
Uzun, upuzun yaşamanın gizi, su ve havadır. Hava ise,
suyun en incelmiş hâlidir.
Bilimsel olarak; dağlarda uyumanın, çalışmanın ve
dostlukların havası bir başkadır. Bir de atalar derler ki:
“Dağlara çıkmayanlar uzakları göremezler…” İşte
böyle derler... Çok da güzel derler. Unutma! Sen
büyüyünce, bu sözün, içinde sakladıklarını daha bir
iyi anlayacaksın.
Asya, o serçe yavrusu misali eliyle elimi tutup:

14

- Tamam, dede. Şimdi başka bir soru: Yıldızlar,
diyorum, gündüzleri niye görünmüyorlar ki?
- Görünmezler. Niye mi? Anlatayım. Şimdi...
Atmosfere yansıyan ışınlar, onları görmemize engel
oluyorlar.
- Bir dakika dur dede. O ne?
- Atmosfer mi?
- O işte!
- Ha anladım, atmosfer; yeri veya herhangi bir gök
cismini saran gaz tabakası, yani gaz yuvarı. Hava yuvarı.
İçinde yaşanan ve etkisinde kalınan ortam, hava... Örtü
gibi bir şey. İşte bu tabaka, yani örtü olmasaydı, gökyüzü
gündüzleri de karanlık olur ve güneşle birlikte yıldızları
da görürdük. Aslında yıldızlar, geceleri yanıp, gündüzleri
sönmüyor. Hani nasıl desem ki... En iyisi şöyle diyelim:
Diyelim ki karanlıkta bir mum yaktık, sonra epey
uzak bir yere gittik. Oradan baksak bu yanan mumu görür
müyüz? Görürüz. Ama karanlık alıp başını giderse
görünür mü? Görünmez. Neden? İşte bu da böyle bir
şey...
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“Anlamadım. Boş ver. Şimdi bu kalsın.” deyip,
aya doğru elini uzatıp: “Ay, gecenin güneşi mi?” diye
sordu.
Güldüm. Omuzlarından tutup kendime doğru
sevgi dolu duygularla çektim. “Gerçekten de ‘her çocuk,
dünyaya bir dâhi olarak doğuyor’ tezi, doğru olmalı...
Ama biz veliler ve çevre, onların o güzel zekâlarını
örseleyip, kirletip işe yaramaz hâle getiriyoruz. İşte bu
yüzden de çok kısa bir zaman içinde kendi zihinsel
kalıplarımızla kalıplayıp, hem onlara hem de kendimize
yazık ediyoruz.” diye içimden geçiverdi…
Dedim ki:
- Evet, bir bakıma öyle sayılır ama öyle değildir.
- Ya nasıl?
- Ay da aynen yıldızlar gibidir. Işığını güneşten
alır ve dünyaya yansıtır. Ama ay, dünyamıza yıldızlardan
daha yakın olduğu için, ayı, yıldızlardan daha büyük
görüyoruz. Ay, bu anlamda güneş değildir. Güneş büyük,
çok büyük, yani devasa bir ateş topu gibidir. Devasa bir
ateş topu! Ay ise kocaman bir toprak kütlesidir. Yüzeyi de
koyu grimsi bir renk… Biz gökyüzünde aya baktığımızda,
sadece onun, güneşten yansıttığı ışığı görüyoruz. Malum,
gündüz havanın aydınlığı, yıldızların parıltılarını
engelliyor...
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- Nasıl yani?
- Şimdi, şöyle diyelim; güneşi büyük bir ampul,
ayı da büyük bir ayna olarak düşünelim... Bazı
durumlarda ampulün ışığını doğrudan görmesek bile,
aynanın yansıttığı ışığı pekâlâ görürüz. Bu, geceleri böyle
olan bir durum... Evet, ne dedik; güneşi göremeyiz, çünkü
dünyamız, ondan gelen ışığı engeller. Ay, yani aynadan
yansıyan ışık görülür.
Biliyorum, Asya, anlattıklarımı tamı tamına
anlayamıyordu ama olsun, hem onu ciddiye alıp sorusuna
cevap veriyordum hem de ne kadar anlarsa o kadarı kârdı.
Devam edip:
“Şimdi gelelim senin asıl soruna. Gündüz vakitleri
yıldızlar neden görünmez? Görünmezler. Çünkü güneş,
her yeri öylesine aydınlatır ki yıldızlar bu yüzden
görünmez… Gündüz yıldızları göremeyiz. Çünkü güneş
ışınları, yıldızların ışıklarını görmemizi engeller…”
dediğimde, Asya çoktan uyuyakalmıştı…

BALE YAPAN SİNCAPLAR
Sabah, ceviz ağaçlarındaki sincap sesleriyle
uyandık. Hep birlikte çeşmeye gittik. Elimizi yüzümüzü
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yıkadık. Şakalaştık. Su kaplarımızı doldurup geri evimize
döndük. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra kalkıp, ceviz
ağaçlarının oraya gittik. İki ceviz ağacının arasına
Asya’ya hamak kurduk. Ben de en uçta bulunan ve bir
ceviz ağacına yaslı, ilkel, yani uydurma bir masa yaptım.
Asya’nın istediği ve Atatürk’ü konu alan romanı
yazacaktım… Hamakta uyku ile uyanıklık arasında
salınıp duran Asya’nın yanına gittim. Beni karşısında
görünce gülümsedi ve gözlerini daha bir açıp:
“Dede, burası çok güzel, burayı çok sevdim.”
deyip, eliyle, cevizdeki yüksek bir dalı göstererek:
- Bak, orada sarı renkli küçük bir sincap var. Bana
bale yapıyor. Çok güzel bir canlı. Kanatları yok ama
kanatlı gibi. Dede, buraya seneye yine gelelim. Bir ay az,
daha çok duralım. Tamam mı? Şimdi, dede, sincaplar
zarar verirler mi? Ben, bu sincapla arkadaş olup ona
dokunabilir miyim?
- Tabii ki dokunabilirsin. Ama şimdi değil. Önce
sincap, senden ona bir zarar gelmeyeceğinden emin
olmalı. Sincaplar da aynen kuşlar gibi, kediler gibi
eğitilebilir. Biliyor musun sincap, yabani hayvanlar içinde
en sevimli bir türdür? Olağan dışı durumlar hariç hiç
kimseye zarar vermezler. Bak... Kalın tüylü ve dayanıklı
kürkleri vardır. Kürklerinin rengi cinslerine ve çevresel
etmenlere göre değişir. Genellikle sarıdan kızıla uzanan
bir renk çeşitliliği vardır. Sevimlidirler. Onları bu kadar
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sevimli kılan şey, uzun ve oldukça kabarık görünen
kuyruklarıdır. Güzel kuyruklarına ek olarak sincaplar,
oldukça iri ve büyük göz yapısına da sahiptirler. Yemek
konusunda öyle pek seçici sayılmazlar. Her türlü bitki
tohumu, mantar, kozalak, ceviz, badem ve iğne yapraklı
ağaçların dalları, onlar için yeter de artar bile... Haa,
küçük böcekler, salyangozlar ve kuş yavruları ile
beslendikleri de olur.
- Dede, onu kendime nasıl alıştırırım? Ne
yapmalıyım?
- Düşünmek gerek... Ama bana göre, hani çiçek
dalında, sincap da yerinde güzeldir. Burası onun
yurdudur. Vatanıdır. Derler ya: Bülbülü altın kafese
koymuşlar, “ah vatanım ah” demiş. İşte o misal. Boş ver.
Şimdi sen onu gözlemlemeye devam et, belki biraz sonra
arkadaşları, kardeşleri de gelir. Tamam mı? Şimdi ben
sana çok önemli bir şey diyeceğim, ben senin şu Atatürk
konulu romanını yazacağım. Senden ricam, ben yazmaya
ara vermeden yanıma gelmeyeceksin. Herhangi bir
konuda herhangi bir sıkıntın olursa doğru anneannene
gideceksin. Ben yaklaşık iki saatte bir ara veririm. Bu
aralarda yine seninle oluruz. Anlaştık mı?
Asya, saygı dolu bir ses tonuyla: “Anlaştık
dedeciğim, anlaştık. Tamam. Başarmaya çalışacağım.”
dedi.
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ATATÜRK’LE ARKADAŞ OLMAK
Hiç ara vermeden beş saat yazdım. Zaten ben
oldum olası hem okumayı hem de yazmayı, aşk
derecesinde sevmiş biriyim. Bir diğer deyişle; okumak ve
yazmak, benim için bir yaşam biçimidir… Çünkü insan
ne kadar biliyorsa o kadardır… Nasıl ki kuşların, uçtukça
kanatları; ceylanların, koştukça o ince ve uzun bacakları;
köpeklerin, avlandıkça yetenekleri gelişiyorsa, insanın da
okuyup yazdıkça aklı gelişip ufku açılır. O yüzden,
okumak, benim için vazgeçilmez bir özgürlüktür…
Özgürlük ise, özün gürleşmesidir. Yani güçlenmesidir.
Çoğalmasıdır. Bilen insan, daha az hata yapar ve daha az
acı çeker. Bilen insan, onun bunun oyununa gelmez ve
onun bunun belirlediği sınırlar içinde dönenip durmaz.
Bilen insan, tıpkı dağ başlarından kopup aka aka çoğalan
ve çoğaldıkça güçlenen ırmaklar gibidir. Bilen insan,
sadece kendi hayatını kendi yaşayandır… Kendi olandır
ve hep bir keşifler yolcusudur…
Bir saat öğle arası verdikten sonra yeniden ilkel
masama oturup, yazma edimime devam ederken, mezra,
yani yayla komşularımızın çocukları geldi. Onları
görünce ara vermek zorunda kaldım. Yerimden kalkıp
onlara doğru yürüdüm… İçlerinden, sonra adının Cemre
20

olduğunu öğrendiğim kız, bana bakıp gülerek: “Merhaba
Ali Ağabey, hoş geldiniz!” dedi.
Ben de aynı şekilde ve hatta daha da abartılı: “Hoş
bulduk arkadaşlar. Şöyle buyurun.” dedim. Orada, yani
yere yatık kalın bir ağaç direğin üzerine yan yana
oturdular.
Biz de Asya ile birlikte karşılarına geçip, yere
bağdaş kurup oturduk…
On bir yaşlarında, ince, uzunca boylu, çıtı pıtı,
sarışın, saçları omzuna kadar mısır püskülü gibi
dökülmüş, yeşil gözlü, beyaz tenli olan Cemre: “Ali
Ağabey, ben Elif Hanım’ın kızıyım. Annemlerin çok
selamları var. Bir eksikleri olursa söylesinler, diyor. Bir
de inek ya da keçi sütü lazım olursa gönderelim, diyor.”
dedi.
Ben de coşkulu bir şekilde: “Vay! Demek sen Elif
Hanım’ın kızısın ha? Çok güzel ya! Aynen annen de senin
gibi cana yakın, senin gibi sevecen biriydi. Dur bakalım...
Maşallah. Biz buraya en son 1992’de gelmiştik. O
zaman... O zaman annen, işte on, on üç yaşlarındaydı.
Ama laf aramızda, sen annenden daha bir... Neyse. Bu
kalsın. Bunları sonra konuşuruz.
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Ha, bir şeyi unutmadan söyleyip öyle devam
edelim… Zamanınız var mı?” deyince hepsi de hep birden
“çok” dediler.
İki elimi de yukarı kaldırıp: “Çok güzel, şimdi
gelin, ozan Yunus’un da dediği gibi; önce bir güzel
tanışıp, işi kolay kılalım. Öyle sanıyorum ki hemen
hepimiz de birbirimize yakın akrabayız. Çünkü ne de olsa
bu köyün çocuklarıyız.
Şimdi ben bir uçtan soruyorum: Önce adınız,
yaşınız, anne ya da babanız, sınıfınız, en çok hangi
dersleri seviyorsunuz ve bir de okul harici en çok neyle
meşgul oluyorsunuz? Hadi buyurun bakalım, şu uçtan
başlayalım… Mademki ilk siz konuştunuz, yine sizden
başlamış olalım…”
Sevecen ve güler yüzlü Cemre; biraz mahcup:
“Benim adım Cemre. İşte, 11 yaşlarında sayılırım.
Dediğim gibi, Elif Hanım’ın kızıyım, babam, özel bir
sektörde işçi olarak çalışıyor, beşinci sınıfa geçtim, en çok
matematik ve Türkçeyi seviyorum, dersler haricinde,
kitap okurum, spor yaparım, bir de belgeseller izlerim. Bu
kadar.” deyip, güldü.
Ben de gülerek teşekkür edip, yanında oturan,
kumral tenli, zümrüt gözlü, aynen Cemre gibi zarif olan
kardeşine, her iki elimi de yukarı kaldırarak: “Buyurun
hanımefendi, sıra sizde.” dedim…
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Ceren, başını yukarı kaldırıp bir süre öyle
durduktan sonra, titrek bakışlarla bana bakarak, gülüp:
“Çok heyecanlandım ya... Benim adım Ceren, 9 yaşında
ve üçüncü sınıftayım, boş vakitlerimde kitap okurum ve
ablamla spor yaparız. Bu kadar.” dedi.
“Çok güzel, aferin size. Anneniz de kitap okumayı
çok severdi. Keşke, ortaokuldan sonra da okuyabilseydi.
Ama işte malum nedenlerle kısmet olmadı. Sağlık olsun.
Aslında bu güzel edim, yani okumayı çok sevmek,
dedenizden gelen bir şey olmalı. Vallaha sizin dedeniz
çok çalışkan, çok değerli bir insan. Hep küçükken, ‘bu
köyde en güzel yazı yazan ve okuyan Nedim’ derlerdi.
Bunu biliyor muydunuz?” dedim.
Cemre gülerek, “evet, biliyoruz” dedi.
“Yazı çok önemli. Hani derler ya: Yazı, kişinin
karakterini belirler. Belirler mi? Belirler! Doğru! İnsan,
kendine değer vermeli. Kendine değer veren biri, yapıp
ettiği işleri en güzel şekilde yapmaya çalışır. Özen
gösterir. İşte bu anlamda sizin dedeniz de bu köyde
hemen her konuda güzel bir örnek. Rabb’im ona
esenlikler versin. Çok güzel, sevip değer verdiğim bir
insan.” deyip, sıradakine “buyurun” dedim…
Itır, 7 yaşlarında, tertemiz, fıkır fıkır fıkırdayan
berrak bir su gibi çok güzel yüzü vardı. Simsiyah olan
saçları lüle lüleydi. O kömür karası gözlerinin içi ise, ışıl
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ışıl ışıldıyordu. Bana gülümseyerek baktı ve “konuşabilir
miyim?” dedi. Ben de “tabii ki buyurun küçük hanım”
dedim…
- Benim adım Itır, adımı annem koymuş.
- Sanırım adını çok seviyor olmalısın. Gerçekten
de çok güzel bir ismin var. Itır ne demek, biliyor musun?
- Evet, biliyorum.
- Hadi söyle, bizler de öğrenelim.
- Itır, çok güzel kokan bir çiçek adı.
- Aferin sana. Aynen adın gibi çok güzelsin. Hadi
bakalım, kaldığımız yerden devam ediyoruz…
- Tamam. Babam hırdavat işleri yapıyor. Annem,
hep evde. Bu sene ikinci sınıfa geçtim. En çok resim
yapmayı, işte bazen de kitap okumayı, bir de oyun
oynamayı seviyorum. Büyüdüğümde çocuk doktoru
olacağım. İşte bu kadar.
“İnşallah Itırcığım. Şimdiden, geleceğin çocuk
doktoru Itır Hanım’a teşekkür ediyor ve onu en güzel
duygularla selamlıyoruz.” deyip, İrem’e bakarak:
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“Evet, sıradaki hanımefendi... Siz buyurun.”
dedim…
İrem, sağ gözünün üzerine düşen saçlarını geriye
doğru itip, gülümseyerek: “Adım İrem. İrem, cennet
demektir. Ben de adımı çok seviyor ve babaanneme
teşekkür ediyorum. 9 yaşındayım ve üçüncü sınıfa geçtim.
En çok müziği seviyorum ve bir de dans etmeyi.
Büyüdüğümde beden eğitimi öğretmeni olacağım. Bir de
bu yaylayı çok seviyorum, şehirde ne zaman canım sıkılsa
hep buraları hatırlayıp rahatlıyorum.
- Oooo! Harikasınız ya. Demek şehirde ne zaman
canın sıkılsa, ta buraları hatırlıyorsun ha? Pekâlâ, sana
göre, cennet, nasıl bir yer olmalı?
İrem, bana bakıp gülerek:
- Cennet aynen buralar gibi olmalı. Zaten dedem,
şehirde hiç yayla ya da köy demez.
- Ne der?
- Hep “bizim cennet” der. Ben de arkadaşlarıma
“tatilde yine cennete gideceğiz” derim. Bizim bahçenin en
son hâlini dün gördünüz. Çok güzel olmuş, değil mi?
“Evet, gerçekten çok güzel olmuş. İlk fırsatta
gelip, hem bahçeyi yakından göreceğiz hem de dedenin
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kahvesinin içindeki o muhabbeti içeceğim.” deyince,
İrem, coşku içinde:
- Çok hoş! Tuttum bu sözü.
- Hangi sözü?
- “Kahvesinin içindeki muhabbet” sözünü. Çok
güzel ya. Ali Ağabey, var ya; ben de sizin kitabınızı
okudum. Dedem, sizin için, “o tam bir söz dinleme ustası”
der.
- Sağ olsun, hani çok meşhur bir söz vardır: Allah
insana iki kulak bir dil vermiş ya... Niye? Niye olacak?
İki dinleyip bir söylemek için. Çünkü öğrenmenin biricik
yolu; nitelikli dinlemeyi bilmekten geçer. Bilen bilir ki
dinlemek, iletişimin en önemli unsurudur. Günlük
yaşamımızın hemen yarısı, dinleyerek geçer. Eğer
dinlemesini bilmezsek, sonuçlar çok kötü olabilir.
Nasıl mı? Mesela; uçaklar düşebilir, askerî birliğin
morali bozulabilir ve aileler anlaşamayıp yıkılabilir. Ama
dinlemek öyle kolay da bir şey değil ha, çok zor bir
sanattır… Çok zor!
Şimdi sırası gelmişken şunu da söylemeden
geçmeyelim; iyi bir dinleyici olabilmek için; önce sürekli
göz temasında olunmalı. Konuşanın sözünü kesmemeli.
İşte arada uygun sorular sormalı ve empatiyi de elden
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bırakmamalı. Velhasıl, dinlemek; kendine verdiğin
değerle doğru orantılıdır.
İrem, coşku dolu bakışlarla başını öne arkaya
kaldırıp indirerek: “Dedem çok haklıymış.” dedi.
Ben de gülerek:
- Ama deden de harbi çok güzel konuşuyor, değil
mi ya?
- Öyle... Dinlemesini bilen biri olursa çok güzel
konuşur, ama öyle sözünü olur olmaz kestiler mi bazen
buz kesilir, bazen de kalkar gider.
- Baban, her hafta yaylaya gelebiliyor mu?
- İşte Ali Ağabey, hırdavat işi... Sadece pazarları
geliyor, o kadar.
- Doğru. Sağlık olsun. Neyse. Sıradaki genç
arkadaşımızı daha fazla bekletmeyelim. Buyurun, sevgili
güzel kardeşim.
Aybar, heyecanını bastırmaya çalışarak ve cevizin
en alt dalına bakışlarını yapıştırarak: “Adım Aybar,
İrem’in ağabeyiyim, 11 yaşındayım, en çok müziğe ilgi
duyuyorum, gitar ve org çalıyorum, arada bir kitap da
okuduğum oluyor. İnşallah ileride ya müzik öğretmeni
27

olacağım ya da müzikle ilgili bir iş yapacağım.
Bakalım...” deyip güldü.
“Ne güzel, çok hoş, ah! Müzik... Duygularımızın
evrensel dili... Yani seslerin mimarisi... İnşallah yine
gelirseniz hem müzik üzerine konuşuruz hem de bize org
ve gitar çalarsın. Ha, ne dersin?” dedim.
Aybar, oldukça memnun: “Tabii, zevkle geliriz.
Çok iyi olur.” dedi.
Baran’ın dedesi Yusuf, köyümüzün en yoksul
ailelerden birinin, ikinci çocuğuydu. Kalabalık bir
aileydiler. O kadar yoksuldular ki ilkokula bile gidemedi.
Bütün bir hayatı dağlarda davar çevirmekle geçti. Biz
köyden şehre göçünceye kadar, köyde en iyi
arkadaşlarımdan biriydi.
Baran da aynen dedesi gibi, ilkokuldan sonra,
annesinin hastalığından ve babasının yoksulluğundan
dolayı okuyamamıştı. İpince, esmer ve mahcup bir
çocuktu. Elindeki kızılcık dalından yapılmış değneğe
kafasını dayamış, sıranın kendine gelmesini bekliyordu…
Baran’a en kalbî duygularla bakarak: “Evet, güzel
kardeşim, şimdi sıra sende, hadi bakalım.” dedim…
Baran, elindeki değneği önüne alıp, ona sarılarak:
“Adım Baran, Kel Yusuf’un torunuyum, 12 yaşındayım,
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ilkokulu bitirdikten sonra devamına maalesef
gidemedim.” dedi…
Cebinden küçük bir radyo çıkarıp, bana
göstererek: “Ağabey… En çok bunu dinliyorum.” dedi ve
gerisini getiremedi.
Ben, dedesini ve babasını çok iyi tanıdığımdan,
her şeyi anlamıştım ve fakat bir an, ne diyeceğimi
bilemedim. Baran, yok yoksulluğun o kahredici ezikliği
nedeniyle, söylemek istediklerini maalesef
söyleyememişti…
Hemen alelacele kendimi toparlayarak:
“Barancığım, şu senin deden, yani benim çocukluk
arkadaşım, dostum, ne yapıyor, iyi mi?” diye sordum.
Baran, heyecanını bastırmaya çalışarak ve titrek
bir sesle “iyi” deyip, yine gerisini getiremedi.
- Evde mi?
- Yok.
- Biliyor musun? Senin o deden var ya; işte o,
benim çocukluk arkadaşımdı, onunla çok oğlak güdüp,
derelerde çimdik. O, içimizde en hızlı ağaca çıkar ve
tahrayla, oğlaklara dal keserdi. Ha bir de çok güzel, yanık
türküler söylerdi. Çok iyi bir çocuktu, hiç kimseyi üzüp
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incitmezdi. Neyse... Dedene çok selamlarımı söyle.
Birkaç gün sonra yanına uğrarım. Tamam mı?
Baran bu arada epey rahatlayıp, heyecanı azalır
gibi olunca “baban ne yapıyor?” diye sordum. Elindeki
değneğine bakarak: “Evde. Anama, hayvanlara bakıyor.”
dedi.
- Annenin neyi var ki?
- Hep hasta... Tek başına yürüyemiyor.
- Neden?
- Dizleri... Dizlerinden hasta. Romatizması var.
Bir de migreni. O geldi mi acıdan uğunup duruyor.
- Vay be! Çok geçmiş olsun. Ağabeyin, ablaların
neredeler?
- Onlar evlendiler, hepsi de şehre göçtüler.
- Barancığım, sana kitaplar versem, okur musun?
- Okurum ağabey…
- Daha önce hiç kitap okudun mu?
- Okudum.
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- Mesela... Hangi kitapları?
- Keloğlan, Sürmeli Bey, Köroğlu, Cesur Çocuk,
işte bir iki daha var.
- Bu kitaplar nasıl eline geçti?
- Üçünü babam getirdi, diğerleri de
arkadaşlardan...
- İyi. Çok güzel. Sen oku yeter ki. Ben sana
istediğin kadar kitap temin ederim. Tamam mı?
- Tamam.
Cemre, bana bakarak:
- Ali Ağabey, bizde de okumadığımız kitaplar var.
Biz de verebiliriz.
- İyi. Çok güzel. Kitap, dostluğun en güzel
elçisidir. İnsan, güzel olan her bir şeyi paylaşmalı, değil
mi ya?
Aybar, elini kaldırıp bana bakarak: “Ağabey, bizde
de okunmuş kitap çok. İki gün sonra babamla şehre
gideceğiz, dönüşte icabına bakarız…” dedi.
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- Harika! Vallahi sizleri çok sevdim. Eğer zahmet
olmazsa, arada gelin böyle.
Aybar, neşe dolu: “Ağabey, biz de seni çok
sevdik. Ben kendi adıma söylüyorum, ben gelirim.” dedi.
Cemre, iki elinin avuçlarını şaplatıp gülerek:
“Yaşasın! Bizler de geliriz. Hatta her gün olsa bile.” diye
ünledi.
“O zaman şöyle yapalım; her gün görüşmek
isteyenler şöyle bir ellerini kaldırsınlar bakalım.” dedim.
Hepsi de ellerini coşkuyla yukarı kaldırdılar.
Baktım ki bizim Asya da ellerini yukarı kaldırıyor. Ama
görmezden gelip, bir şey dememeyi daha uygun buldum.
- Evet, sevgili arkadaşlar, şimdi de kendini tanıtma
sırası, bizim Asya’da. Buyur, söz sende Asyacığım…
Asya, oldukça kendinden emin ve neşe dolu:
- Benim Adım da Asya, 6 yaşındayım, anaokuluna
gidiyorum, seneye ilkokula gideceğim. Sevdiğim şeyler;
resim, okumak, bilgisayar, oyun, park, anneannemle
yürüyüş... Bir de dedemle konuşmalar. Bu kadar.
- Evet, arkadaşlar, şimdi de sıra bende. Ben, inşaat
mühendisliğinden emekliyim, okuyor, dinliyor ve
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dinleyenlere konuşuyor, bir de ara sıra yazıyorum. İşte
buraya, yani köyümüze, yaylaya geldik, hem yayla
yaylayacağız hem de bir roman yazacağım. Böyle...
Cemre, zarif ve sevecen bir ses tonuyla:
- Yazacağınız romanın konusu ne?
- Konusu mu? Konusu; Asya ve Atatürk!
- Nasıl yani?
- Şöyle... Aslında bunu özetlemek epey zor, ama
biz yine de deneyelim. Asya ve ben, şehirde bizim
evdeyiz. Biz, oldum olası Asya ile sohbet etmeyi çok
severiz. Bir gün o bana “ya dede, ne zaman size gelsek
hep kitap yazıyorsun, benimle ilgili de bir roman
yazsana” dedi. İçimde bir tuhaf duygu esi esiverdi.
Dedim; nasıl bir roman olsun? O da bir süre durup
düşündükten sonra: “Atatürk, benim gibi bir çocuk olsun
ve onunla arkadaş olalım.” dedi. Asya’nın bu düşüncesi
benim çok hoşuma gitti. Sevindim. Çok sevindim.
Tamam, dedim. “Yazın birlikte yaylaya gidelim, bu
romanı orada yazalım.” dedim. O gün ona, Atatürk’le
ilgili birçok şeyler sordum, onun bana verdiği yanıtlardan
esinlenerek işte bu romanı yazıyorum. Hatta yaklaşık on
sayfa falan yazdım da.
Cemre, merak dolu:
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- Siz Asya’ya, Atatürk’le ilgili ne sordunuz ki?
- Şunu... Dedim ki: “Neden Atatürk?” O da bana,
“ben onu çok seviyorum” dedi. Dedim: “Neden çok
seviyorsun ki?” O da bana, “çünkü o çok ama çok akıllı
biri” dedi. “Nasıl yani?” dedim. Dedi ki: “Evet, çok akıllı
biri. Çünkü o, yurdumuzu düşmanlardan, yani kötü, çok
kötü adamlardan kurtardı!” dedi.
“Tek başına mı?” dedim. “Yok.” dedi. “E o zaman
nasıl kurtardı ki?” diye sordum. O da dedi ki: “İnsanları
bir bir yanına çağırdı. Onlara demiş ki: Bak kötü adamlar,
sizlerin evlerinizi, iş yerlerinizi, parklarınızı, okullarınızı,
fırınlarınızı, marketlerinizi, derelerinizi, ırmaklarınızı, her
şeyinizi elinizden almışlar. Sizi aç, susuz bırakmışlar.
Onların, bunları yapmaya ne hakları var? Sonra da bana
güvenin, benimle olun, demiş. İnsanlar da Atatürk’e
güvenmişler. Hep birlikte kötü adamların üstüne doğru
gitmişler. Kötü adamlar bir de ne görsünler; bir sürü adam
geliyor... Hepsi de korkup kaçmışlar. Kaçmayanların da
bir güzel haklarından gelmişler...” İşte Asya’nın bu ve
benzer sözleri, bana esin kaynağı oldu.
Cemre, apaydınlık bir gülüşle:
- Ne güzel ya, aferin, çok çok aferin Asya’ya, hadi
n’olur, ne yazdınız, bize de anlatın, lütfen!
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- Pekâlâ. Mademki bu kadar çok istiyorsunuz, öyle
olsun. Tamam. Yazdığım kadarını anlatayım... Roman
şöyle başlıyor: Asya, Atatürk’ü çok seviyor. Düşlerinde
çoğu kez Atatürk var. Bir gün ailesiyle birlikte işte böyle
bir yere tatil yapmaya geliyorlar. Geldikleri yer, buraya
çok benziyor. Asyaların kaldığı eve çok yakın bir çoban
çeşmesi var. Asya, o çoban çeşmesinde oynamayı çok
seviyor. Çeşmenin sürekli tekneye akması, akarken
çıkardığı o büyülü ses, kuşların, su içmek için ta yanına
kadar sokulmaları, tekneden taşan suların, arklardan akıp
giderken o şırıl şırıl çıkardığı sesler, gün ışığının sulardaki
parıltıları, değişimleri ve daha nice şeyler, Asya’nın çok
hoşuna gidiyor.
Asya, teknenin en uç kısmına oturmuş, kendi
kendine bir şarkı mırıldanırken, yanı başına bir oğlak
gelip su içmeye başlıyor, derken bir başka oğlak gelir,
Asya, başını çevirip bakınca, başka oğlakların da
geldiğini görür. Orada öyle içi coşku dolu otururken,
sekiz yaşlarında, incecik, gözleri masmavi, saçları sarı,
yüzü bal rengi ve mahcup bir çocuk gelip, çeşmenin
oluğuna elini dayar ve su içip az geriye doğru çekilir. Bir
süre sonra Asya’ya, heyecanlı, titrek bir ses tonuyla:
“Bak. Oğlaklar senin yüzünden gelemiyorlar!” der.
Asya’da oldukça nazik: “Neden?” diye sorar.
Çoban çocuk: “Korkuyorlar, oradan kalk.” der.
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Asya, hiç itiraz etmeden yerinden kalkıp,
çeşmenin ardına, çoban çocuğun yanına doğru gelip:
“Burada durabilir miyim?” diye sorar.
Çoban çocuk, oldukça memnun, “iyi, dur” der.
Her ikisi de bir süre sessiz kaldıktan sonra, Asya:
“Bu oğlaklara sen mi bakıyorsun?” diye sorar. Çoban
çocuk, önüne bakarak ve taptatlı bir ses tonuyla, “ben”
der.
“Sizin eviniz nerede?” Çoban çocuk, elindeki
değnekle doğu tarafını gösterir. Asya, daha sevecen, eliyle
işaret ederek: “Bak. Bizim ev de orada. Daha yeni geldik.
Burada bir ay kalacağız. Dedem, Atatürk romanı
yazacak!” der.
Çoban çocuk, başını çevirip, titrek, ürkek
bakışlarla Asya’ya bakar ve yeniden bakışlarını
ayaklarına düşürür. Asya, sağ elini başına götürüp
saçlarıyla oynayarak: “Senin adın ne?” diye sorar.
Çoban çocuk, duyulur duyulmaz bir sesle,
“Mustafa” der. Asya heyecanlanarak “Mustafa mı?” diye
tekrar eder.
“Evet, Mustafa, yani Mustafa Kemal!”
“Nasıl yani?”
36

“Benim adım Mustafa Kemal.”
“Annen, baban, Atatürk’ü çok mu severlermiş?”
“Ben, Atatürk’üm.”
“Nasıl yani?”
“İşte ben, Atatürk’üm.”
“Şaka yapıyorsun, benimle eğleniyorsun değil
mi?”
“Hayır! Ben insanlarla eğlenmeyi sevmem.”
“Yani şimdi sen, Atatürk’e çok benzediğin için mi
böyle diyorsun?”
“Ben, gerçek Atatürk’üm.”
“Of! Kafam çok karıştı.”
“Karışmasın! Beni gerçekten, yani yürekten
sevenlerle işte böyle hiç ummadıkları yerlerde görüşüp
konuşabilirim. Aslında bu sadece bana özgü bir şey
değildir. Bu, birbirlerini yürekten seven her insan için
geçerlidir. Çünkü seven insanlar, bedenden öte bir
kişiliktirler. Bu öyle kelimelerle anlatılacak bir şey de
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değildir. Ben, senin o düşlerinde özlemini duyduğun
Atatürk’üm. Hadi sen de bana kendini tanıt bakalım.”
“Çok ilginç. Çok şaşırdım. Neyse. Benim adım
Asya. Yani Asya Türkmen.”
“Çok güzel. Adın da kendin gibi güzelmiş... Zaten
Asya demek, güzel demektir. Ben iki güzel Asya bilirdim,
biri, içinde yaşadığımız kıta olan Asya, öteki de Anadolu,
yani Küçük Asya… Artık şimdi belleğimde bir Asya daha
olacak. Bu da sensin.”
“Ben mi?”
“Evet, sensin. Seni tanıdığıma çok sevindim Asya
Hanım.”
“Ne diyeceğimi bilemiyorum, hayretler içindeyim.
Şimdi sen, çoban çocuk musun yoksa Atatürk müsün?”
“Ben hem çoban çocuğum hem de gerçek
Atatürk’üm. Hani bilim adamları, bilgeler ne diyorlar; her
çocuk, hayata dâhi olarak doğar, içine doğduğu aile ve
çevre, onun ya dâhi olmasını sürdürür ya da onunla
savaşarak içindeki dâhiyi öldürür.
İşte ben, içimdeki dâhinin öldürülmesine izin
vermedim. Buna karşı direnip Atatürk olarak kaldım.
Öyleyse insan hangi yaşta olursa olsun, önemli olan,
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içindeki özü, yani çocuğu yaşatmalıdır. Şükürler olsun,
işte ben bunu başardım. Bunu senin de başaracağını
görüyorum.”
Asya, memnun ve mutlu:
“Ben gitmeliyim. Evden merak ederler, senle yine
görüşebilir miyiz?”
“Tabii ki. Her zaman. Yarın yine aynı vakitlerde
burada olacağım, gelirsen görüşüp konuşuruz... Bak,
oğlaklar dağıldı, şimdi bana müsaade, sana esenlikler
diliyorum.”
Asya, “ben de sana” der ve vedalaşırlar...
İşte böyle. Yarın yine görüşecekler. Nasıl
buldunuz?
Hepsi de hep birden “harika, çok güzel” dediler.
Cemre, coşku dolu: “Ali Ağabey, yarın bu romanın
devamını bize yine okuyacak mısınız?”
“Yok… İnşallah önümüzdeki yıl, bu romanı,
basılmış olarak sizlere hediye ederim.” deyince, çocuklar,
hep bir ağızdan: “Ooo, o zamana kadar beklemek çok
zor!” dediler.
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“Ya... Şimdi ne desem bilemiyorum. Hani çok
meşhur bir sözdür; her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır,
derler. İşte ben de bir hikâyeyi, bir romanı, henüz yazıp
bitirmeden okumayı ve okunmasını istemem. Bu neden
böyle, bunu sonra konuşalım. Tamam mı?” dedim. Onlar
da “tamam” dediler.
Cemre, saygılı bir sesle, “Ali Ağabey, ne zaman
gelelim?” diye sordu.
Ben de: “Bak yengeniz çay getiriyor, çaylarınızı
içmeden gitmek yok. Yarın saat dört gibi falan gelin. Her
gün bir saat birlikte olalım. Hafta sonu da iki gün tatil
olsun. Biz yaklaşık bir ay buralardayız. Bir saat sohbetten
sonra, Asya’ya da zaman ayırıp, onunla da birlikte gezer,
oynar ve dostluğunuzu çoğaltırsınız...
Yarın yine buraya gelirken, bir kilo keçi sütümüzü
getirin ve Baran’dan da her gün beş yumurta, domates,
salatalık, her ne varsa istiyorum. Hesabını öğrenip öyle
gelin. Hafta sonları hesaplaşırız.
Evet, şimdi çay vakti. Hadi bakalım, buyurun.”
dedim…
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ATEŞ BÖCEKLERİ
Çocuklar pürneşe içinde vedalaşıp gittikten sonra
biz yine Asya ile birlikte çeşmeye vardık… Teyzemlerin
ortanca kızı Ayşe, bostanlarını hem sulamaya hem de bir
şeyler toplamaya gelmişti. Hâl hatırdan sonra bize, “gerek
olan her ne eksiğiniz olursa bostandan alın” deyip, sulama
işine devam etti.
Asya, pantolonunu yukarı doğru çemreyerek, su
dolu ağaç teknenin içine girip, bir uçtan bir uca bir ezgi
mırıldanarak gitti ve geri dönüp: “Dede, o çocuklar yarın
ya gelmezlerse?” dedi. Ben de: “Sen hiç merak etme
gelirler.” dedim. O da “ya gelmezlerse?” diye tekrar etti.
- Gelirler, çünkü söz verdiler.
- Ya sözlerinde durmazlarsa?
- Dururlar, bir de en önemlisi, bizi çok sevdiler.
- Biz de onları sevdik.
- Sen en çok hangini sevdin?
- Hepsini de…
- Hepsini de mi?

41

- Hepsini de.
- Pekâlâ. Şimdi... Bu çocuklar içinde seni en çok
etkileyen çocuk hangisiydi?
- Beni en çok etkileyen çocuk, tabii ki Baran’dı…
Ona çok acıdım. Çok duygulandım. Neredeyse ağlayacak
gibi oldum.
- Neden?
“Annesi...” deyip, ağlamaklı olup gerisini
getiremedi Asya. Ben tekneye eğilip, suya kafamı soktum.
Epey bir süre öyle durduktan sonra tekneden kafamı
çıkarıp, Asya’ya bakmadan, “bu numarayı sen de
yapabilir misin?” diye sordum. Asya, “yaparım, bak gör”
dedi. Teknenin dışına çıkıp, başını tekneye sokup kısa bir
süre durduktan sonra:
“Harika ya! Dede, sen say. Bak kaça kadar
duracağım.” dedi.
“Tamam, hadi bakalım, 10’a kadar durabilecek
misin?” dedim.
Tekneye başını batırdı. Otuza kadar sayıp, “hadi
artık bu kadarı yeterli” diye bağırır gibi yaptım. Asya,
tekneden başını çıkarıp, bana serzenişle bakarak: “Ya
dede, sen hiç çocuk olmadın mı?” dedi. Bu soru çok
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hoşuma gitti. “Oldum, üstelik ben hâlâ da çocuk
sayılırım.” deyince, Asya, sitemkâr ve gülerek: “O zaman
hiçbir yere gitmek yok. Oyuna devam. Tamam mı?” dedi.
Ben de çaresiz: “Pekâlâ. Hadi öyle olsun
bakalım.” dedim. Asya, sevindi ve gidip teknenin en uç
kısmına oturarak:
- Dede, Atatürk, çocukları çok mu severmiş?
- Evet, çok severmiş.
- Senden de mi çok?
- Sanırım benden de çok.
- Nasıl yani?
- Nasıl desem ki... Atatürk, yaşamı boyunca, tüm
sevdiklerine hangi yaşta olursa olsunlar, en çok ne dermiş,
biliyor musun?
- Yok, bilmiyorum.
- “Çocuk” dermiş.
- Niye?
- Dedim ya; onun, hayatta en çok sevdiği canlı,
çocuklarmış da ondan olmalı. Onun sözlüğünde çocuk,
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sevgi demekmiş. Evet, onun çocuğu yokmuş ama içinde
de bitimsiz bir çocuk sevgisi varmış. Bundan dolayı
içinde bir burukluk var mıydı doğrusu bilmiyorum. Ama
bütün Türk çocukları, onun öz evlatları gibiymiş. En çok
keyif aldığı neymiş, biliyor musun?
- Ne?
- Çocukların, hiç çekinmeden isteklerini
bildirmeleri.
- Keşke şimdi o da burada olsaydı.
- Neden?
- O da bizimle oynardı.
- Biz de düşlerimizde onunla oynarız.
- Atatürk, çocuklarla da oynar mıymış?
- Oooo! Her fırsatta... Son yıllarını da çok sevdiği
bir çocukla geçirmiş. Adı da Ülkü. Atatürk’ün çocuk
sevgisinin âdeta bir simgesi gibiymiş. Çağdaş ve mutlu
Türkiye’yi en çok çocuklarda görüp düşlermiş. Tüm yurt
gezilerinde çocuklara ayrı, apayrı bir sevgi duyar ve
onlarla konuşmadan edemezmiş…
Atatürk bir gün, çocuk balosuna gider. Orada
birden bir şaşkınlık havası eser. Küçük bir oğlan, salonun
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orta yerine gelir ve hayranlıkla Atatürk’e bakıp,
“Atatürk’üm, seni öpmek istiyorum” der. Ortalığa bir
sessizlik dalgası yayılır. Bu derin sessizliği, Atatürk’ün
sesi bozar. “Öyleyse, gel öp!” der. Çocuk koşarak
Atatürk’ün boynuna sarılır. O sırada diğer çocuklar da
“biz de biz de” diye bağırırlar. Böylece tüm çocuklar,
Atayı doya doya öperler. Tabii bu görüntü, çoğu kişiyi
ağlatır… Atatürk de ağlar. Evet, Türk çocuklarının bu
engin sevgileri için ağlar. Hem de sevinç gözyaşları
dökerek. O gün, yanındakilere, sitayişle, “İşte benim
kuşaklarım.” der.
17 Ekim 1922 yılında Bursa’da kendini karşılayan
çocuklara şöyle der:
“Küçük hanımlar, küçük beyler!
Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, bir yıldızı ve
ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan
sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli, ne kadar
değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.
Sizlerden çok şeyler bekliyoruz.”
İşte bilgelik bu. Büyük adamlar der ki: “Her çocuk
hayata dâhi olarak doğar. Ama çocuk doğduktan sonra
ailesi ya da çevresi, ya onu dâhi olarak koruyup kollar ya
da aptallaştırıp işe yaramaz hâle getirirler. Atatürk işte
bunu çok iyi bilip, ona göre çocuklara hitap edip onlarla
iletişim kurmuştur. Çünkü o, bir şeyi çok iyi biliyordu. O
da: birine ne denirse o olma ihtimalinin artmış olması.
“Çocuklar, bugünün yarını, yarının ise umududur.” denir.
Şimdi sana bir soru sorabilir miyim?
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- Sor, bakalım.
- Sana göre, çocuklar mı daha güzel güler yoksa
büyükler mi?
- Tabii ki çocuklar.
- Neden?
- Sen söyle.
- Evet, çocuklar daha güzel gülerler, çünkü
çocukların gülüşleri daha içtendir. Doğru mu?
- Doğru. Dede, yarın kafamı tekneye 40’a kadar
sokacağım!
“Yok, dedim. “Kırk çok tehlikeli olabilir. Yarın
yine 30 olsun. Aslında bu bile çok ama olsun.” dedim.
“N’olur ki?” diye sordu.
- Ben de tam bilmiyorum ama tehlikeli olabilir. Biz
yine de temkinli olalım… Alışa alışa... Hani derler ya;
bilmediğin aş, ya karın ağrıtır ya da baş… Tamam mı?
Hadi aklıma gelmişken bir atasözü daha söyleyeyim:
“Dibini görmediğin suya paçanı sıvamayacaksın. Biz
akıllı olup, büyüklerin sözlerini dinleyelim. Dinleyelim
mi?
- Tam bilmiyorum.
- O zaman hadi, artık gidiyoruz.
- Biraz daha… Biraz!
- Tamam, 30’a kadar...
- Yok. 40 olsun.
- Tamam. Hadi 40 olsun. Hadi bakalım, sayıyorum.
- Daha yavaş say dede! Çok güzel ya…
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Asya, tekneden nazlanarak çıktı. Yârenlikler yapa
yapa eve geldik. Sundurmaya oturup akşam yemeğimizi
yedik… Anneannesine çocukları, Asya’nın teknedeki
yapıp ettiklerini ve teknede oynamayı çok sevdiğini
anlattım.
Bir süre sonra bütün yıldızlar, sanki gökte gözlerini
açmışlar ve bütün şatafatlarıyla bizlere bakıp durur
gibiydiler. Oturduğumuz ev ise, gökte asılı duran
kocaman bir kuş kafesi gibiydi. Önümüzde ise koca
Çukurova, bir uçtan bir uca uzanıp giden, ışıl ışıl
ışıldayan devasa bir yay gibiydi… Bir başka deyişle;
sanki bir ışık denizi ya da ocakta alevleri sönmüş,
parıldayıp duran, yani yanıp sönen köz yığınları gibiydi.
Ben, başımı gökten, yani yıldızlardan yana
çevirince az ötemizdeki çalı dibinde ışıldayan bir ateş
böceği gördüm. Asya’ya, “hadi kalk, seninle bir seyre
çıkalım” dedim. Asya, hiçbir şey sormadan hemen ayağa
kalktı… Merdivenden aşağıya inip, doğru o çalının
önüne vardık. Asya’ya, çalının altında ışıldayan ateş
böceğini gösterip, onun ne olduğunu sordum. Asya, ateş
böceğini görünce hayret ve coşkulu bir ses tonuyla:
“Dede! Dede, o ne?” diye sordu. Ben de söyledim. Yere
yan yana çömelip, bakmaya başladık…
Dedim ki:
- Ben küçük çocukken gelir, bu ateş böceklerini işte
böyle dakikalarca seyrederdim. Malum. Ben yedi yaşına
kadar köyde büyüdüm. Ama okullar tatil olduğunda her
yaz yaylalara çıkardık. Oldum olası doğada olup biten
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her bir şeyi anlayıp mutlu olurdum. Bana göre en kalıcı
mutluluk da bilmektir. Çünkü bilen insan hem daha az
yanlış yapar hem de çok aranıp sevilen biri olur.
Neyse... Ben bu ateş böceklerini seyretmekten çok
garip, anlatılmaz bir erinç duyardım. Sanki çalıların
dibinde ya da otların arasında bir ateş çıngıları gibiydiler.
Bir gün dayanamadım ve elimi uzatıp avucuma aldım.
Hayret! Elimi yakmıyordu ve kaçmıyordu da. Çok serin
bir vücudu vardı. Şaşakaldım. Ama avucumda sönmüştü.
Avucumda öyle yanmasını ne çok bekledim ama bir daha
bir türlü yanmadı... Bak. Bak Asya. Rengi sarı yeşil
karışımı gibi, değil mi?
- Bu ne ya? Gerçekten de bu ışığı nasıl
çıkartıyorlar? Bu çıkardıkları ışık onları neden yakmıyor
ki?
- Bak şimdi aklıma ne geldi. Bir ansiklopedide
okumuştum; ateş böcekleri, nemli ve ılıman ortamlarda
yaşarlarmış. Bu böceklerin erkekleri kanatlı ve iri gözlü
olurlarmış ama dişilerinin kanatları yokmuş. Hayret bir
şey! Çok garip, değil mi?
- Evet, ama neden yok dede?
- Bilmiyorum ki. Aklında kalsın, internetten
bakarız.
- Ya dede, keşke kanatları olsaydı. Yazık, onlar da
uçmak isterler.
- Ne o, yoksa çok mu üzüldün?
- Evet, dede, üzüldüm.
- Ama bak, senin de kanatların yok.
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- Benim kanatlarım yok ama ben büyüğüm,
istediğim yere koşup gidebilirim.
- En iyisi, bu neden böyle, bu konuyu araştırmak
gerek.
- Dede, ateş böcekleri neden yanıp yanıp
sönüyorlar ki?
- Neden mi? Çünkü ateş böcekleri, eş bulmak,
birbirleriyle haberleşmek ve düşmanlarından korunmak
için yanıp sönerlermiş...
- Aferin onlara. Dede, ben bu ateş böceklerini çok
sevdim. Onlara dokunabilir miyim?
- Tamam. Hadi dokun bakalım.
Asya, oldukça dikkatli bir şekilde, çömeldiği
yerden kalkıp, çalının dibine yanaşarak, usulca elini
böceğe uzatıp dokundu. Sonra onu avucunun arasına alıp,
öpmek istediğini söyledi.
Ben de: “Öpme! Şimdi kalsın, ne olup biteceğini
bilmiyoruz. En iyisi sen onu gözlerinle, yüreğinle öp.”
dedim.
Asya: “Yürekle nasıl öpülür?” diye sordu.
Dedim: “Onun için iyi şeyler düşün.”
- Nasıl yani?
- Şöyle... Onu, seni ve her bir şeyi var eden vardan,
güzel şeyler dile.
- O zaman yüreğimle öpmüş mü olurum?
- Evet, bizler, biri hakkında iyi ve güzel şeyler
düşündüğümüzde beynimiz o anda çeşitli sıvılar, yani
49

enerjiler salgılar. Bu salgılar dalga dalga gidip, söz
konusu şeyleri iyileştirip rahatlatır. Yani onlara erinç
verip gönendirir.
Asya, “anlamadım ki” deyince, bir süre düşünüp,
“iyilikler de kötülükler de bulaşıcıdır” dedim.
“Nasıl yani?” dedi.
- Demem o ki... Her şeyin bir ısısı ve ışığı vardır.
Isı ve ışık, insanları etkiler. Mesela; biz, bir şeyden
korkarsak yanımızdaki kişi de korkar. Eğer biriyle
konuşurken heyecanlanırsak o da heyecanlanır. Gülmek,
ağlamak, esnemek, hemen her duygu böyle... Yani
bulaşıcı demek istiyorum...
- Tamam. Şimdi anlar gibi oldum. Başka?
- Bak Asya. Şimdi sana çok önemli bir şey
söyleyeceğim, bilim adamları var ya; işte onlar, bu ateş
böceklerinin nasıl ışık ürettiklerini anlamaya
çalışmışlar…
- E…N’olacak ki?
- Çok şey… Eğer ateş böceklerinin nasıl ışık
ürettiklerini anlayıp çözebilirlerse, işte o zaman bu
böceklerin genlerini ağaçlara aşılayıp, ağaçların da gece
yanmalarını, yani ışık saçmalarını sağlayacaklar ve
böylece hiç para vermeden ışıktan yararlanılmış olacak…
Nasıl ama?
- Harika! Çok güzel dede ya! Ne güzel. Yaşasın
bilim adamları! Dede, ben de bilim adamı olabilir
miyim?
- Tabii ki.
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- Bilim adamı nasıl olunur?
- Şimdi şu anda sen bir bilim adamısın.
- Bilim adamı mı?
- Bilim adamı ya da bilim kadını.
- Bir defa ben, kadın değilim.
- Ya nesin?
- Çocuk!
- Ha... Evet, ya... Doğru, çocuksun. En iyisi ben,
“bilim insanı” demeliydim.
- Şimdi ben, bir bilim insanı mıyım?
- Evet, sen, bir bilim insanısın. Şimdi şu anda bir
bilim insanısın… Neden? Çünkü bilim insanı olabilmek
için önce soru soracaksın. Bilmediklerini bilenlere
soracaksın. Sorgulayacaksın… Ve böylece sora sora
bilgiyle çoğalıp, beynin bir güzel işlemeye başlayıp
gelişecek. Beynin geliştikçe de görüleceği daha iyi
görecek ve bilinecekleri daha iyi bileceksin… Tamam
mı?
- Tamam. Ben kesin bilim insanı olacağım. Bu ateş
böceklerinin kız olanlarının kanatları niye yok, bunu
anlayıp öğreneceğim…
- Harikasın ya… Seni şimdiden alkışlıyorum.
- Başka?
“Ateş böcekleri genelde etçil, otçul hayvanlardır,
salyangoz ve larvaları da yedikleri olurmuş… Ama ateş
böceklerinin ömürleri öyle çok uzun değilmiş. Şimdi,
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ateş böceklerine iyi geceler diliyor ve artık buradan
kalkıyoruz.” dedim…
Asya: “Dede, yarın yine gelip bakalım mı?” diye
sordu.
Ben de: “Bilmiyorum. Belki yarın başka yerlere
gideriz, ama sen istersen yine de gelir bakarız.” dedim.
“İsterim.” dedi.
Oradan ayrıldık ve gelip sundurmaya yan yana
oturduk.
Dedim: “Biz buraya, dayın, teyzen ve annenlerle,
1990’da, 91’de ve 92’de de ailecek gelirdik. Annen o
zaman, senden bir yaş daha küçüktü. Onlara, yirmi gün
boyunca, ‘Yavru Kuş’ adlı hikâyeyi anlattım. Dayın 9
yaşlarındaydı. O akşam anlattığım hikâyeyi, sabah
kalktığında yazardı. O defter hâlâ evde durur. İstersen bu
Yavru Kuş hikâyesini sana da anlatabilirim.”
Asya daha bir yanıma sokulup, gökteki şakır şakır
yıldızlara bakarak: “Yavru Kuş! Anlat, dede.” dedi.
“Şöyle...” deyip, anlatmaya başladım. Asya, gün
boyu yorulmuştu. Daha uyku vakti gelmeden, yavaşça
başı yanıma düşüp, uyuyakaldı…

Sabah kuşluk vaktine doğru kahvaltımızı yaptık…
Daha sonra da cevizlerin yanına vardık. Asya ile
anlaştığımız gibi; ben, yazı masama geçtim, o da
çocuklar gelinceye kadar, şehirden getirdiği
oyuncaklarıyla oynamaya koyuldu.
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DOĞA
Çocukların hepsi de saat tam dörtte geldiler. Neşeli
ve mutluydular. Ceviz ağacının yaprakları, güney
melteminin esintisiyle kıpır kıpırdı. Sanırım bu
birliktelikten en çok Asya mutlu ve memnundu. Ben,
altımda bir yer minderi, ceviz ağacının yaşlı ve kalın
gövdesine sırtımı yaslayıp, bağdaş kurarak oturmuştum.
Çocuklar da karşımdaki kayanın önüne serilmiş olan
kilimin üzerinde, sırtlarını kayaya yaslayıp, aynen dünkü
gibi yan yana oturdular. Otuz adım uzaklıktaki ardıç
ağacının üzerinden, bazen ortalığı birbirine katıp çığıran
bir cırcır böceğinin sesi geliyordu.
Çocuklarla hâl hatırdan ve büyüklerinden
getirdikleri selamlardan sonra, “bir konu belirleyelim”
dedim.
Cemre, Asya’ya sıcak, sımsıcak bir bakışla: “Doğa
ve Atatürk olsun mu?” dedi.
Oylamaya koyduk, herkes içtenlikle, söz konusu
teklifi onayladı…
“Önce, doğa nedir, doğa nasıl okunur, doğayı
okumasını bilenlere doğa ne kazandırır?” diye söze
başladım.
Dedim ki: “Doğa, kendine özgü yasaları olan ve
sürekli gelişen, değişen, canlı ve cansız varlıkların
hepsinin ortak adıdır… Yani yaşama alanıdır. Doğal
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gerçeklik. Söz gelimi; fizik, maddenin dış yapısını;
kimya, maddenin iç yapısını; biyoloji, canlıları;
astronomi, gök cisimlerini ve jeoloji de yer bilimlerini
inceler. İnsanlar, yaşamlarını doğaya göre ayarlarlar…
Sözün özü; doğa, insanın hayatının ta kendisidir…
Yemek, içmek, solumak, huzur gibi...
Şimdi de doğa nasıl okunur, bunu anlamaya
çalışalım. Mesela; şu ağaca söyleyelim ve bizimle
konuşsun…
Konuşsun mu arkadaşlar?”
Çocukların hepsi de merak dolu bir şekilde hep
birden: “Konuşsun!” dediler…

AĞAÇ
“Bak kardeş... Ben ki küçücük bir çekirdektim.
Toprağın altında öyle sıkışıp kaldım ve yandıkça yandım,
yandıkça yandım… Sonra... Sonra dışarıya, yani gün
ışığına çıktım. Çıktım ve durmadım… Direndim. Filiz
oldum, fidan oldum, yağmurlara ve rüzgârlara
aldırmayıp, bir ağaç oldum. Bekledim, an geldi
tomurcuklara durup patladım ve derken pürneşe içinde
çiçekler açtım… Çiçeğim, yaprağım, gölgem,
meyvelerim ve de iri dallarımla.
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Ben ki her bir şeyimle, her bir canlıya hayat verir
oldum.
Kuşlar! Kuşlar uçar, uçar ve bana gelirler.
Kelebekler, pırıl pırıl kanatlarıyla pır pır ederek
bana gelirler.
O arılar, o arılar ki vızır vızır vızıldayarak bana
gelirler.
Yeşil, sarı ve her renk yaprağım; oğlaklara,
kuzulara hayat verir.
Daha nice bin canlılar koşa koşa, yavaş yavaş bana
gelirler.
Hem şen şakrak şarkılarını söylerler hem de bir
güzel beslenip giderler.
Ama en çok da o kirli havaları alıp, bütün canlılara
temiz, tertemiz, yani mis gibi havalar veririm… Gün
gelip sararıp solduğumda, yapraklarımla başka canlara
can veririm.
En zor zamanlarımda da her bir canlıya ısı olur, ışık
olurum.
Ey, beni okuyup anlamaya çalışan çocuklar!
Ey insan soyu; sakın, sakın ola ki dallarımızı, öyle
olur olmaz zamanlarda çekip ve çevirerek kırmayın. O,
ellerinizdeki kesici aletlerle, yüreklerimize pare pare
yaralar açıp, bizleri perperişan etmeyin.
Ey insanlar; ey, en güzel cevherleri akıl olanlar,
bizlere iyi bakın.
Bizler ki güneşin devinimleriyle anbean değişen
resimleriz.
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Gün doğarken ve gün batarken dallarımız, yanıp
tutuşan bir kor ateş olur.
Yağmur sonraları yapraklarımız, krizantem
krizantem süslenip, bir gözde gelin olur.
Gün ışıkları dallarımıza düştüğünde, dallarımızdaki
o kuşlar, birden bir masal kuşu, bir paha biçilmez yakut
olur.” dedikten sonra, çocuklara, “nasıl buldunuz?” diye
sordum…
Çocukların hepsi de coşku içinde, “çok güzel!”
diyerek alkışladılar.
Ben de coşku içinde onları alkışlayıp: “Hayret!
Hepiniz de harikasınız.” dedim ve ellerimi açarak:
“Rabb’im, bizleri, bu güzeller güzeli yerde bir araya
getirdiğin için sana çok teşekkürler.” deyince çocukların
hepsi de gülerek, “âmin” diye ünlediler…
Tam bu arada, koyu kınalı ve kanatları benekli bir
kelebek gelip, Asya’nın az ötesindeki taşın üzerine
konarak orada öyle durakaldı… Bu durum hepimizin de
dikkatini çekmişti. Ben yavaşça sağ elimi yukarı kaldırıp,
“bekleyin” işareti yaptım. Bekledik… Neden sonra
kelebek, karşıdaki çalıların oraya doğru kanat çırpıp gitti.
İrem, boynunu yana bükerek: “Hocam,
n’olursunuz, o giden kelebeği de bir okuyalım!” dedi.
Ben, çocukların yüzlerine bakarak: “Sizler ne
diyorsunuz?” diye sordum.
“Bizler de istiyoruz, lütfen!” dediler.
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Ben de: “Pekâlâ. Mademki bu kadar çok
istiyorsunuz… Hadi öyle olsun bakalım.” deyip, içimden
gelenleri söylemeye başladım…

KELEBEK
“Ben... Ben var ya... Ben önce, yerlerde sürüm
sürüm sürünen bir tırtıldım. Sonra, günbegün büyüyüp,
rengârenk, biçim biçim bir güzel kelebek oldum. Her
bakan göz, bende daha bir güzelleşti.
Bitkiden bitkiye aşı, bitkiden bitkiye renk veririm.
Çok ama çok az yaşar ve fakat görklü yaşarım.
İlk başlarda hoş görünmesem de daha sonra,
güzelliklerimle ve yapıp ettiklerimle yürek hoplatıp, bir
güzel örnek olurum.
Aman çocuklar, her kim sizlere ne derse desin, her
biriniz bu âlemde biricik ve teksiniz. Evet, biricik ve
teksiniz. Ta ki saçlarınızın tellerinden, ayak tırnak
uçlarınıza kadar biricik ve teksiniz. Yeter ki siz,
görülecekleri görüp, yaşanacakları yaşamanıza bakın. Bu
hayat yolculuğunuzda sürekli kendinizi keşfedin. Çünkü
bu hayat, bir keşifler yolculuğu, yani dursuz duraksız
akıp giden bir mutluluklar ırmağıdır…
İşte bu da böyle.” der demez, yine alkışladılar.
İrem: “Hocam, bu da çok güzeldi. Hep şiir gibi. Çok...”
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deyip gerisini getiremeyerek Cemre’ye döndü ve: “Değil
mi abla?” diye sordu.
Cemre de: “Ben çok duygulandım, hocam, bir
ağaca, bir böceğe hiç böyle bakmamıştım. Size çok
teşekkür ederiz, artık şu andan itibaren bütün ağaçlar,
bütün böcekler gözümde ve gönlümde bir başka oldular.
Biz ağaçlara, doğaya, böyle, nasıl desem ki işte, bir ölü,
yani cansız şeylere bakar gibi bakarmışız. Bu nasıl oluyor
hocam? Bizler böyle şeyler ne okuduk ne de duyduk.”
deyip önüne, dizlerinin üzerine bakışlarını düşürüp öyle
kaldı…
Dedim ki: “Cemreciğim, hepiniz de harikasınız, ne
güzel yankılanıyor, ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Bir
kez daha diyorum; evet, çok güzel, sizleri tanımak
gerçekten bir ayrıcalık oldu… Doğa bir bakıma bizlerin
ailesidir, yâridir, yârenidir… Bizler maalesef kendi öz
tarihimizi bile yeteri ve gereği gibi bilmiyoruz.
Bilemiyoruz. Oysa tarih, ulusların ortak belleğidir.
Şimdi burada durup, kendi öz tarihimize şöyle
kuşbakışı da olsa bir göz atalım. Atalım mı arkadaşlar?”
Çocuklar hep birlikte: “Atalım hocam!” dediler.
- Türk demek, doğa demektir, yani doğal olan,
bozulmamış olan demektir. Nasıl mı? Şöyle; doğa,
Türk’ün bir tür yansımasıdır. Türk’ün bir diğer adı da
doğadır... Evet, doğa…
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Türk; bazen fırtınadır, kasırgadır, borandır, bazen
de eleğimsağmadır, tan vaktidir, iri ve ılık ılık yağan
nisan yağmurlarıdır…
Önünde diz çöküp saygı duyana tan yelidir; boyun
eğip üleşene kavak hışırtısıdır… Türk, öfkelendiğinde
bakışları âdeta yeri göğü yalayıveren şimşektir, sevip
gönül verdiğine de o engin gönlü, uçsuz bucaksız bozkır
havasıdır… İşte tam da bu nedenle her bir Türk çocuğu,
tarihini, yani ortak belleğini bilmek zorundadır…
Unuttuklarını ya da unutturulanları yeniden anımsamak
zorundadır… Bu gerçeğe aymazlık edenler, yaşanmaya
değer hayatın birer hainleri ve kendi kendilerinin
kıyıcılarıdırlar. Çünkü doğa, gerçeğin en özgün dilidir,
evrensel yürüyüşün vazgeçilmez rehberidir. Doğa,
anamızdır, ailemizdir, hayatımızdır… Doğa ve biz... Biz
ve doğa... İç içe... Görmek için göz ve ışık gibi…
Doğaya olur olmaz zamanlarda bıçak çekenler,
bunun bedelini ağır öderler. Ona rastgele kazma sallayıp
balta vuranlar, aklı tutuk olanlardır. Buna öyle bel bel
bakıp seyirci kalanlar da büyülenmiş âcizlerdir… Bir
başka deyişle, güneşe kavuşmak isteyen zavallı
böcektirler. Çünkü tarih boyunca doğaya karşı acımasız,
yani ölçüsüz olanlar, ya afetlerle yok olup gitmişlerdir ya
da bütün bir yeryüzünde deli divane olup melul melul
telef olup gitmişlerdir.
Türk kültüründe töre; yasadır…
Yasa ise, yaşamı ve doğayı tanımaktır.
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Doğa ise, kendi özünle uygun ve uyumlu yaşamayı
becermektir.
Yani kendine ve hayata adil olmaktır.
Adil olmak ise, her bir şeyi bilgelik üzere
yapmaktır.
Bilgelik ise, bir şeyi, olacağı yere olması gerektiği
gibi koymaktır.
Yani atın önüne ot ve itin önüne de et atmak
gibidir.
Orta Asya, yani bozkır insanı, yaşayabilmek için,
doğayla dildaş olmayı bildi. İnsan ilk önce ateşi buldu.
Ateşle ısındı ve yiyeceklerini pişirdi.
Su, yaşamın ve sonsuz akışın simgesidir.
Gökten yağan su, ateşi söndürür ve canlara da can
verir.
Taş ise, kalıcılığın sayfalarıdır.
Yaşamsal töreler, yani evrensel yasalar, onlara
yazılır.
Ağaçlar ise, doğum ve ölümün simgesidir. Yani
yaşamın her bir evresi onunla kaimdir.
Hayvanların her türüne ama her türüne içten saygılı
olunmalı. Onlar bizsiz olur ama bizler onlarsız olamayız.
Bozulmamış doğa kültürü barışçıldır. Aynen doğa gibi
devrimcidir.
Çok eski çağlara dek giden bozkır kültürünün,
doğayla iç içe geçip onunla bütünleşen bir derinliği
vardır. Bozkır insanı, doğayla kaynaştığı için duru ve
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önyargısızdır; yaşamdan kopmadığı için de her daim
devrimcidir...
Olay ve olgular karşısında bilgili, bilinçli ve
direngendir. İşte tam da bu yüzden doğayı doğru anlayıp,
ona saygılı olan insanlar, birer bilgedirler…
Bilirler... Sincabın kürkünün griye doğru
dönüşmesi, baharın gelişini muştular.
Kuşların yol göstericiliği, onları uğurlu kılar.
Köpek ulumaları, Türklere göre, güven demektir.
Ve yine aynı zamanda bereket ve bolluk muştusu
demektir.
Eski Türklerde kurt, bağımsızlık ve özgürlüğün
simgesidir. Eskiden bir Türk, yaşlı ve ulu bir ağaç
gördüğünde gidip önünde diz çöker ve saygılar sunardı…
Çünkü eski Türk inancına göre ulu bir ağaç, göğe uzanıp
giden dallarıyla ve derine dalıp giden kökleriyle gücün ve
sonsuzluğun simgesi olarak kutsanırdı...
Türklerin doğaya verdiği bu önem, ilkelliğin bir
göstergesi değil, tam aksine, yaşamı kolaylaştırıp
varsıllaştıran özgün bir tutumdur… Onun için, yaşam
hakkı kutsaldır. Bu, bitki olmuş, hayvan olmuş fark
etmez. Yani bu, insanla sınırlı değildir.
Hayvanlarla, hatta bitkilerle olan ilişkilerde de bu
böyledir. Onların yaşam hakkına saygı gösteren bir
“sözleşme” yapılmıştır sanki. Hayvan avlamanın da
kuralları vardır. Gereksiz yere, yani keyfî hiçbir hayvan
öldürülmez ve hiçbir bitki telef edilmez…
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Savaş, zorunlu olmadıkça yapılmayan bir
eylemdir… Toplum düzenini anlatan “il” sözcüğü, barış
anlamına gelir. Barış ise, temel evrensel bir tutumdur.
Kızılderililer de aynen Türkler gibidirler.
Kendilerini doğadan ayrı değil, onun bir parçası olarak
görürler. Kızılderililerin inanışına göre; toprak, bir
anadır. Gökyüzü büyükbaba, ay ise büyükannedir. Dört
ayaklılar, kanatlılar ve iki ayaklılar, hepsi de kardeştir.
Doğayla içi içe yaşamak, öyle korku duyulacak bir
şey değildir. Elbette doğanın çocukları, olabilecek
tehlikeleri önceden bilirler. Doğanın ansızın geliveren
hışmı karşısında güçlerini bilirler... Doğayı da en az
kendini bildiği denli bilip tanırlar.
Ormanda yürürken art arda ve tek sıra hâlinde
yürürler. Söz gelimi; doğadaki bitkileri çok iyi tanıdıkları
için, Türk ve Kızılderililerin kültürünün, sağaltıma çok
büyük katkıları olmuştur. Kızılderililer, Asya’dan
Amerika’ya göçmüşler. Tarihçilere göre, Asya’dan
Amerika’ya göçenler, Türk topluluklarıdır…
Bunun en iyi delilleri, kullandıkları av aletleridir,
eşyalarıdır, yapıp ettikleri sporlardır, çocuk oyunlarıdır,
yas anlayışlarıdır, üstü sivri çadırlardır, önleri kesik
giysilerdir, “huş” adı verilen oyma kayıklardır...
Şimdi sizlere, çok ilginç bir mektup okuyacağım.
İsterseniz gelin burada on dakika bir ara verelim ve ben
de gidip şu mektubu alıp getireyim.
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Bunları anlattıktan sonra kalkıp içeri gittim ve on
dakika sonra da söz konusu mektup ve orta boy bir
karpuzla geldim. Kalktığım yere tekrar oturdum…
Getirdiğim karpuzu, tepsinin üzerinde kesip dilimledim...
Aybar’ın yardımıyla, çocuklara eşit dilimler
hâlinde verdim…
Karpuz yeme faslından sonra, 1854 yılında
Kızılderili reisi Şef Seattle’in, ABD Başkanı’na yazdığı
mektubu yavaş yavaş, duya duya okumaya başladım…

REİS SEATTLE’IN MEKTUBU
Washington’daki Büyük Şef, topraklarımızı satın
almak istediğini söylüyor. Bu Büyük Şef, aynı zamanda
dostluk ve iyi niyet sözlerini de göndermiş! Bu çok nazik
bir davranış… Çünkü karşılık olarak bizim dostluğumuza
hiç gereksinimi yok. Ama biz, onun önerisini
düşüneceğiz. Çünkü iyi biliyoruz ki eğer topraklarımızı
satmazsak, beyaz adam, silahlarla gelip, onu gene
elimizden alabilir. Ama biz, bazı şeyleri anlamıyoruz.
Gökyüzünü, toprağı, kayaların ısısını, nasıl olur da alıp
satabilirsiniz? Bu düşünce bize çok garip geliyor! Eğer
biz, havanın tazeliğine ve suların pırıltılarına zaten sahip
değilsek, siz onları nasıl satın alabilirsiniz?
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Biz bunları belki de vahşi olduğumuz için
anlayamıyoruz! Bu dünyanın her parçası, benim
insanlarım için kutsaldır. Her parlayan çam iğnesi, bütün
o kumsallar ve sahiller, karanlık ormanlardaki sis, uçsuz
bucaksız alanlar ve havada vızıldayarak uçuşan her bir
böcek, halkımızın anılarında kutsaldır. Ağaçların
gövdelerinden sızan sular, Kızılderili’nin anılarını taşır.
Beyaz adamın ölüleri, yıldızlar arasında yürümeye
gittikleri vakit, doğdukları ülkeyi unuturlar. Hâlbuki
bizim ölülerimiz, bu güzel dünyayı asla unutmazlar.
Çünkü o, Kızılderili’nin anasıdır. Nasıl biz, dünyanın bir
parçası isek, o da bizim bir parçamızdır. Güzel kokulu
çiçekler, bizim kız kardeşlerimizdir. Geyik, at, büyük
kartal, bunlar da bizim erkek kardeşimizdir. Kayalık
tepeler, ıslak çayırlardaki damlalar, atın vücudundan
buharlaşan ısı ve insan; hepsi aynı ailedendir. Öyleyse,
Washington’daki Büyük Şef, topraklarımızı almak
isterken, bizden çok şey istemiş oluyor.
Büyük Şef, bize rahatça yaşayabileceğimiz bir yer
ayırdığını söylemiş. O, bizim babamız ve biz de onun
çocukları olacakmışız! Öyleyse, topraklarımızı alma
önerisini düşüneceğiz. Ama bu, kolay olmayacak. Çünkü
bu toprak, bizim için önemlidir. Dereler ve nehirlerden
akan pırıltılı sular, sadece su değildir. Onlar bizim
atalarımızın kanıdır. Eğer toprağı size satarsak, onun
kutsal olduğunu hatırlayınız ve bunu çocuklarınıza da
öğretiniz. Göllerin berrak sularındaki her bir yansıma,
halkımızın yaşamından olaylar ve anılar anlatır. Suyun
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mırıltısı, babalarımızın babalarının sesidir. Nehirler ise,
bizim erkek kardeşlerimizdir. Susuzluğumuzu giderirler,
kanolarımızı taşırlar ve çocuklarımızı beslerler.
Eğer toprağımızı size satarsak, hiçbir zaman
unutmayın ve çocuklarınıza da öğretin ki nehirler, bizim
olduğu kadar sizin de kardeşinizdir. Bu nedenle,
herhangi bir kardeşinize göstereceğiniz saygıyı, nehirlere
de göstermelisiniz.
Kızılderili her zaman, ilerleyen beyaz adamın
önünde geri çekilmiştir. Tıpkı dağlardaki sisin, sabah
güneşi önünden kaçması gibi. Ama babalarımızın külleri
kutsaldır. Mezarları kutsal topraklardır. Bu tepeler,
ağaçlar, dünyanın bu parçaları, bize sunulmuştur. Beyaz
adamın, bizim yollarımızı anlamadığını biliyoruz. Beyaz
adam için, toprağın bir parçası, diğeri ile aynıdır. O
sadece geceleri bir hırsız gibi gelip, topraktan ihtiyacı
olanı alıp giden bir yabancıdır. Aldıklarının kendinden
parçalar olduğunun bilincinde değildir. Dünya, onun
anası değil, düşmanıdır. Onu yendikçe ilerlemeye devam
eder. Ve yolunda giderken babalarının mezarını geride
bırakır. Buna da hiç aldırmaz. Dünyayı çocuklarından
uzaklaştırır. Buna da aldırmaz. Babalarının mezarları,
çocuklarının bu dünyadaki hakları unutulmuştur.
Beyaz adam, anası dünyaya ve kardeşi gökyüzüne,
sanki satın alınabilen veya yağma edilebilen bir mal gibi,
koyunlara ve parlak boncuklara davrandığı gibi
davranır. Onun bu iştahı ve hırsı, bir gün dünyayı yiyip
bitirecek ve geriye sadece çorak bir çöl bırakacaktır.
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Bilmiyorum, bizim yollarımız, sizinkilerden farklı.
Sizin kentlerinizin gürültüsü bile Kızılderili’nin gözlerine
acı verir. Beyaz adamın kentlerinde sakin yer yoktur.
Orada bahar gelince yaprakların açılışını veya
böceklerin kanat seslerini dinleyecek yer bulunmaz. Ama
bu belki de benim vahşi olduğumdan ve
anlamadığımdandır. Çünkü takırtı, bizim kulaklarımıza
bir hakaret gibi gelir. İnsan eğer bir kuşun yalnız başına
ağlayışını veya su birikintisi etrafında tartışan
kurbağaların seslerini dinleyemezse, yaşamın ne anlamı
kalır? Ben Kızılderili’yim… Bunlardan başkasını
anlayamam…
Bir Kızılderili, su birikintisi üzerine vuran rüzgârın
yumuşak sesini, yağmurun temizliğini, çam kokulu
rüzgârı, her şeye yeğler. Hayvanlar, ağaçlar, insanlar,
hepsi aynı nefesi, aynı havayı paylaşır. Hava,
Kızılderililer için çok kutsaldır. Aldığı nefes, beyaz
adamın dikkatini çekmiyor gibi. Beyaz adam, öleli uzun
günler olmuş ve kötü kokuyla uyuşmuş gibidir. Ama eğer
size toprağımızı satarsak, havanın bizim için çok değerli
olduğunu hatırlamalısınız. Unutmamalısınız ki hava,
sağladığı tüm yaşamla aynı ruhu taşır. Büyük babamıza
ilk nefesi veren rüzgâr, onun son soluğunu da kabul
etmiştir ve aynı rüzgâr, çocuklarımıza yaşam ruhunu
verir. Eğer size toprağımızı satarsak, çayırlardaki
çiçeklerden tat alan rüzgârı koklamasını öğrenmelisiniz,
onu korumalısınız ve kutsal tutmalısınız. Bu kokuya,
beyaz adamın bile gereksinmesi vardır.
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Toprağımızı almak önerinizi düşüneceğiz. Eğer
kabul etmeye karar verirsek, bir koşulumuz olacak:
Beyaz adam, bu toprağın hayvanlarına, kardeşleri gibi
davranacak… Kızılderililer, sizin yollarınızı, sizin
âdetlerinizi anlamazlar. Çayırlarda çürüyen binlerce
bufalo gördüm! Beyaz adamın, geçerken, dumanlı demir
attan vurup bıraktığı ve ne amaçla öldürdüğünü hâlâ
anlayamadığım binlerce bufalo. Ben vahşiyim ve dumanlı
demir atın bufalodan nasıl önemli olabileceğini
anlayamıyorum! Ve biz vahşi olduğumuzdan, bufaloyu
yalnız, aç kalmamak için öldürürüz. Hayvanlar olmadan
insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar yok olsaydı,
insan ruhu, o büyük yalnızlığa dayanamaz ölürdü.
Ayakları altındaki toprakların, büyükbabalarımızın
külleri olduğunu, çocuklarınıza öğretmelisiniz. Toprağın,
akrabalarımızın yaşamlarıyla dolu olduğunu,
çocuklarınıza söyleyiniz. Böylece, toprağa saygı
duyarlar.
Bizim, çocuklarımıza öğrettiğimizi, siz de kendi
çocuklarınıza öğretin: Dünya, anamızdır. Dünyaya ne
kötülük olursa, oğullarına da aynı kötülük olur. Eğer
insanlar yere tükürürlerse, kendi yüzlerine tükürürler.
Biz bunları biliyoruz. Dünya, insanlara ait değildir.
İnsanlar, dünyaya aittir. Bütün her şey, aileyi bağlayan
kan bağı gibi birbirine bağlıdır.
Halkım için ayrılan bölgeye gitme önerinizi
düşüneceğiz. Ayrı ve barış içinde yaşayacağız. Geri
kalan günlerimizi nerede geçireceğimiz o kadar önemli
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değil artık. Çünkü çocuklarımız, babalarının
aşağılandığını görürler. Kalan günlerimiz çok
olmayacaktır. Bir zamanlar sizin gibi güçlü olanların ve
ormanlarda özgürce dolaşanların mezarları da
kalmayacak. Onları anmak ve yaslarını tutmak için, bir
zamanlar bu dünyada yaşamış olanların çocukları da
kalmayacak… Bunun için neden yas tutalım?
Kabileleri insanlar yapar. İnsanlar gidince,
kabileler de olmaz. Kızılderili de yok olur. Tıpkı denizin
dalgaları gibi; insanlar gelir ve insanlar gider. Şimdi de
sanki arkadaşıymış gibi kendisiyle konuşabilen
Tanrı’sıyla birlikte beyaz adam gelmiştir. Bildiğim bir
şey var ki belki beyaz adam da bir gün bunu
keşfedecektir. Siz nasıl şimdi bizim toprağımıza sahip
çıkmak istiyorsanız ve sonunda sahip olduğunuza
inanacaksanız, aynı şekilde Tanrı’nıza da sahip
olduğunuza inanıyorsunuz. Ama hiçbir zaman
olamayacaksınız! Eğer Tanrı, sizin anlattığınız gibi
gerçek Tanrı ise, sevecenliği, yalnız beyaz adama
olamaz.
Beyazlar da bir gün, diğerleri gibi geçip
gideceklerdir. Tıpkı denizin dalgaları gibi. Yatağına
pislik yığmaya devam eden, bir gece kendi pisliğinde
boğulacaktır.
Son, bize bir sırdır. Sizin getirdiğiniz gibi bir sonu
biz anlayamıyoruz. Dipdiri tepelerin konuşan tellerle
lekelendiğini, ormanın gizli köşelerini neden pek çok
beyaz adamın kokusunun doldurduğunu, vahşi atların
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neden tutsak edildiğini, bufaloların neden katledildiğini
biz anlamıyoruz. Böyle bir son, bize bir şey anlatmıyor.
Çalılıklar nereye gitmiş? Kartal nereye kaybolmuş? Hızlı
koşan bir ata ve av avlamaya neden veda etmek
gerecekmiş? Bütün bunlar ne demektir? Yaşamın sonu…
Ve herhâlde yeniden yaşamaya çalışmanın başlangıcı…
Toprağımızı alma önerinizi düşüneceğiz. Kabul
edersek, bu belki de bize vadettiğiniz bölge için olacaktır.
Orada belki de kalan günlerimizi gönlümüzce
yaşayabiliriz. Bu dünyada, son Kızılderili de yok olduğu
zaman, yalnızca çayırlar üzerinde bulut gibi hareket eden
bir anı kalacaktır. Bu kıyılar, bu ormanlar, halkımın
ruhunu koruyacaktır. Çünkü onlar, bu dünyayı, yeni
doğan bir çocuk, anasının yürek atışını nasıl severse öyle
severler… Öyle ise, toprağımızı alırsanız, onu, bizim
sevdiğimiz gibi seviniz. Onunla, bizim ilgilendiğimiz gibi
ilgileniniz. Anılarını da aynen saklayınız.
Onu, çocuklarınız için; bütün gücünüzle, bütün
aklınızla ve bütün kalbinizle koruyunuz ve seviniz.
Göreceksiniz… Bütün bunlardan sonra, kardeş de
olabiliriz.
Duwarmish Kızılderililerinin Reisi
Reis Seattle
Mektubu okudum ve durdum. Çocukların yüzlerine
baktım, hepsi de âdeta büyülenmiş gibi benim ne
söyleyeceğime kilitlenip kalmışlardı.
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Çocuklara bakarak: “Bu mektup, bugün bile, şu
yaşadığımız dünyanın kirlenme sorununa ilişkin en güzel
örnektir. Sanırım sizler de çok beğenip takdir
etmişsinizdir.” dedikten sonra gülümseyerek:
- Evet, Cerenciğim, bu mektuba sen ne diyorsun?
Ceren, yüzü al al olup: “Gerçekten çok sevdim.
Size de çok teşekkür ediyorum, ben büyüyünce çevre
mühendisi olacağım.” deyip, başını öne eğdi.
Aybar, elini yukarı kaldırıp bana bakarak: “Hocam,
vallahi bana göre, doğayı bu doğa hainlerine karşı
korumanın en iyi yolu siyasetten geçiyor olmalı.
Anladığım kadarıyla bizlere çok iş düşüyor… İnşallah
ileride önemli bir yere geliriz. Bu kadar!” deyip güldü.
Aybar’a, gözlerimi kısıp, bir avcının, avına baktığı
gibi bakarak:
- İşte bağlamanın bam teline dokundun. Sanırım
herkes bu sesi duymuş olmalı… Siyaset, sanatın
inceliklerinin ete kemiğe bürünüp halka yansıması. O
zaman ya siyasetin içine bir iyice gireceğiz ya da
siyasetin içine girecek olanları, beyinsel değeri güçlü
olan sanatsal ve düşünsel besinlerle besleyeceğiz…
Şimdi, bu konuyu biraz daha basite indirgeyelim.
Ben oldum olası hep şunu derim: Büyük adam, anlatmak
istediklerini,
basitleşmeden
basite
indirgeyerek
anlatabilendir…
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Ama bu öyle kolay da değil ha. Çok zor. Ama
inadına da keyifli bir şey. Zaten bütün buluşlar da böyle
değil midir?
Şimdi kendi kendimize soruyoruz: En güzel, en
keyifli yolculuk nedir? Bana göre hayatta en güzel
yolculuk; keşifler yolculuğudur. Tabii ki bunların içinde
de en güzeli; kendini, yani kendi içindeki özünü keşfetme
yolculuğudur…
Neyse. Biz yine şu mektuba dönelim.
Evet, Cemre, bu mektup hakkında sen ne diyorsun?
Cemre, gözlerini yumup başını geriye doğru atarak,
bir süre öyle durduktan sonra, şafak söktüren bir gülüşle:
“Hocam, şimdi burada ayağa kalkıp, bütün bir gücümle
bağırmak istiyorum… ‘Ey dünya! Uyan! Uyanın!
Uyanın!’ diye… Adama bak ya… Ta 1854 yılında bu
mektubu yazmış. Hem edebiyat hem de bilgelik... Of
anam of! Hepsi de iç içe…
Hocam, o sayfaları bana yarına kadar verir misiniz?
Ben bu mektubu ezberleyeceğim ve fırsat buldukça
üzerinde düşüneceğim… Bugün burada kafama bir iyice
koydum; artık önce kendi Türk tarihimizi okuyacağım.
‘Tarih belleğimiz, ortak belleğimiz’ sözünüzü de çok
tuttum… Teşekkür ediyorum hocam. Sizi tanımak, bizim
için bir ayrıcalık oldu.” dedi ve elini saygı ifadesi olarak
göğsüne koydu…
İrem, elini yukarı kaldırıp “Ali Ağabey, ben de
veteriner olacağım.” dedi.
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Hemen Asya, telaş içinde: “Dede, ben sana,
veteriner olacağım, demedim mi?” diye ünledi.
Ben, Asya ve İrem’e gülerek bakıp, coşku içinde:
“Hadi çocuklar, hep beraber hem İrem’i hem de Asya’yı
çok kuvvetli alkışlıyoruz.” dedim ve alkışladık…
“Bakın çocuklar, bizim bu Asya var ya; hemen her
fırsatta bana, ‘ben veteriner olacağım’ der durur... Çünkü
Asya, hayvanları çok sever… Onların acı çekmelerini
istemez… Hatta size burada, Asya da izin verirse, onun
bir anısını anlatmak isterim.” dedim ve Asya’ya bakıp,
“anlatalım mı?” diye sordum. Asya da “sen daha iyi
bilirsin” dedi.
“Asya, 8 aylık falandı. Bir gün bizlere, ‘kedi gitti’
dedi. O gün, bu kadar küçük bir çocuk bunu nasıl söyledi
diye şaşakalmıştık… Asıl söyleyeceğim şuydu…
Asya’yla oradan buradan konuşuyoruz. Söz sözü açtı ve
konu evliliğe gelip dayandı. Asya o zamanlar 4
yaşlarında falandı. Asya’ya ‘sen nasıl biriyle evlenmek
isterdin?’ dedim. Bu bana ne dese beğenirsiniz? ‘Kedi’
dedi. Tabii ki ben şaşakaldım… Dedim: ‘Ya kızım, kuş
kuşla, kedi de kediyle evlenir.’ Ama bu, ‘kedi de kedi’
dedi. Şimdi bunu burada niye anlattık? Çünkü Asya, en
çok kedileri, daha sonra da bütün hayvanları çok sever…
Ben çoğu kez kendi kendime düşünürüm… Acaba
en başta köpekler ve kedi olmasaydı, insanlar bugünlere
nasıl gelirlerdi? Malum. Köpek ve kedi, bizlerin can ve
mal güvenliğini sağlayan iki dostumuz. Biri, evimizin
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dışındaki mal ve can güvenliğimizi sağlıyor, öteki de
evin içinde bizleri börtü böcekten koruyup kolluyor. Ama
biz insanlar, onlara karşı yeteri ve gereği gibi karşılık
verebiliyor muyuz?
Bunu da bize Baran kardeşimiz söylesin.” dedim.
Baran, sanki suçüstü yakalanmış gibi bir
mahcubiyetle: “Bizim hem köpeğimiz hem de kedimiz
var. Ben en çok onlarla oynarım. Her zaman yallarını
verip onlarla konuşurum da...” deyip, gerisini getiremedi.
Dedim: “Eşeğiniz de var mı?”
- Var.
- Kaç yaşında?
- Yedi.
- Rengi ne?
- Boz.
- Pekâlâ. İyi anlaşabiliyor musunuz?
- Evet.
Çocuklara baktım ve: “Çocuklar, içinizde eşeğe
binen var mı?” diye sordum.
Sadece Asya elini kaldırmıştı.
Baran’a: “Yarın gelirken eşekle birlikte gelebilir
misin?” dedim.
Baran da “gelirim ağabey” dedi.
- Arkadaşlar, yarın inşallah dersimizden sonra,
isteyen, eşeğe binmeyi deneyecek. Böylece, bu dünyaya
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bir de eşeğin üzerinden bakmak nasıl bir şey bunu görüp
yaşayacak.
Itır, alnını kırıştırarak: “Ağabey ama ya düşersek?”
diye sordu.
Baran, hemen söze girip: “Düşürmez. Bizim eşek,
düşürmez.” dedi.
Itır’a bakarak: “İşte duydun Itır… Düşürmezmiş.”
dedim.
Itır: “Ben de binecek miyim ki?” diye sordu.
“Sen bilirsin. Karar senin. Sen istemezsen zorlamak
yok. Bizim için her zaman asıl olan; gönüllülüktür. Hele
bir yarın olsun, bizler için önemli olan, seni her gün
burada böyle görebilmek. Tamam mı?” dedim.
O da oldukça memnun, “tamam” diye cevapladı.
“Şimdi ben en son şunları da söyledikten sonra
derse ara vereceğiz ve yarın yine görüşmek üzere
vedalaşacağız. Biz bu akşam Yusuf kardeşime, yarın
Nedim Ağabey’e ve daha sonra da tabii ki Ferit
Ağabey’imize çay içmeye gideceğiz…
Bugün de doğa üzerine şiirsel, çok güzel bir söyleşi
yaptık. Bu söyleşilerimiz böyle çeşitlenerek devam edip
gidecek.” deyip bir süre soluklandım ve “şimdi geldik
günün son şiirini okumaya” dedim.
“O YİNE OLUR
Bak ve gör.
Gün ışığı vurmuş yere göğe
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Koca dağlar selama durmuşlar
Ceviz dallarında salınır, sallanır Asya.
Arkadaşları gelmiş yakın uzak demeden.
Hele bir bak, yeşil gölgeler gezinir durur yüzlerde.
Mutluluklar devinir ışıl ışıl gözlerde.
Kuşlar uçup uçup gelir konar dallara.
Rüzgârlar çiçek kokuları getirir, sunar gönüllere.
Gün ışığı yârenlikler yaparak dallarda,
Ak pak bulutlar gülümseyerek göklerde
Ve bizler ki günümüzü gün eder
Ve her günümüzü böyle düğün ederiz.
Doğa, bizlerin anasıdır, ailesidir,
Yani yâri ve yârenidir.
Eğer ki doğa olmazsa insan yok olup gider
Ve fakat insan yok olup gitse bile
O yine yaşar, o yine yaşar, o yine yaşar...
Evet, çocuklar, bugünkü, ceviz altında, ‘sevgi ve
doğa’ adlı dersimiz de burada bitti. Yarın yine görüşmek
üzere diyor ve hepinize çok teşekkür ediyorum” der
demez çocuklar hep birlikte ayağa kalktılar ve coşku dolu
duygularla beni alkışladılar. Tabii ben de onları
alkışladım…

BAL YAPAN ARILAR GİBİYDİLER
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Çocuklar gittikten sonra ben, Asya ve anneannesi,
birlikte su kaplarımızı alarak çeşmeye gittik. Çeşmenin
çevresinde yaşlı ardıç, dut ve onlarca kavak ağacı vardı…
Ağaçlardaki cırcır böcekleri çığlık çığlığa ötüyorlardı. Bu
seslere, tekneden taşan ve bostanlara doğru şırıl şırıl akıp
giden sular eşlik ediyordu.
Asya, çeşmeye varır varmaz, ağzını ağaç oluğa
dayayıp kana kana suyunu içip hemen teknenin içine
ayaklarını soktu.
Dedim: “Asyacığım, eğer istersen, teknenin içine
şöyle bir güzel boydan boya uzanıp, suyun o serin ve diri
güzelliğini teninde bir iyice duyup yaşa.”
Asya, alelacele üzerindeki tişörtünü çıkarıp bir
yana koydu ve mavi şortuyla tekneye girip, önce oturdu.
Daha sonra da teknenin içine öyle sırtüstü uzanıp yattı.
Doğrusu keyfine diyecek yoktu.
Bir süre sonra sudan çıkıp, güneşe karşı bir taşın
üzerine oturdu. Bütün bir vücudu suyun soğukluğuyla
ürperir gibi olmuştu.
Dedim ki: “Sanırım yaşadıklarından epeyce
memnun olmalısın, seneye yine gelmeyi ister misin?”
Şöyle bir bana bakıp: “Dede, buraya daha önce
neden gelmedik ki?” diye sordu.
- Hayat işte. Gelemedik. Her yıl bir başka engel
çıktı. Buraya annenlerle ilk geldiğimizde, annen o zaman
5 yaşlarındaydı... Şu çeşmenin başına çıkmıştı… Ben de
teknenin alt ucunda; “nokta noktam” şarkısını
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söylemiştik… O da aynen senin gibi hep pürneşe içinde,
hep kabına sığmayan coşku içindeydi.
- Sen mutlu musun dede?
- Ben, hiç bitmesini istemediğim, tanımı imkânsız
bir rüyada gibiyim.
- Ben de. Keşke şimdi annem ve babam da burada
olsaydı.
- Ne iyi olurdu değil mi ya?
- Hafta sonu gelirler herhâlde.
- Yok, en son, yani üçüncü hafta sonunda
gelecekler.
- Of, çok uzun ya!
- Annenler de o zamanlar burayı çok sevmişlerdi…
Biliyor musun? O zamanlar, bak ta şu koca kayanın
oradaki ardıç ağacının dibinde bir kara çadır vardı. O
kara çadırda, bir ayağını askerde kaybetmiş bir koca bilge
adam vardı. Harika bir adamdı. Hanımı da çok iyi biriydi.
İşte o koca bilge, anneni çok ama çok sevmişti. Biz
buradan ayrılırken o bilge adam, kendini tutamayıp,
annene sarılarak hüngür hüngür ağlamıştı.
Tabii bizler de ağlamıştık. Hanımı, annenlere;
çocuklar sıkılmasın diye üstüne binip eğlenmeleri için,
semerli bir eşek, ötüp şenlik olsun diye bir horoz, taze
yumurta yesinler diye üç tavuk, civcivler ve salıncak
yapmak için de kalın kendir dediğimiz ip getirmişti.
Hemen her konuda çok güzel konuşurlardı. Her ikisi de
birbirlerini tamamlayan iki yazılmamış şiir dizeleri
gibiydiler… Bilgeydiler ama bilge olduklarını
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bilmiyorlardı. Tıpkı bal yapan arılar gibiydiler. Bal
yapıyorlardı ama bal yapıyoruz diye afra tafra
yapmıyorlardı. Hele sen biraz daha büyü, bak ben onlarla
ilgili sana neler anlatacağım neler.
Asya oldukça mutlu:
- Tekneden çıkınca epey üşüdüm ama şimdi geçti.
Dede, öyle deme! Ben senin anlattığın her şeyi
anlıyorum, hadi şimdi anlat… Tamam mı?
“Ben şöyle biraz yürüyeyim, sen anneannenle
konuş.” deyip, öte yüze doğru yürüdüm…

CIRCIR BÖCEKLERİ
Son gün ışıkları da alıp başını gitti. Bütün dağlar,
gökyüzü naif, büyülü bir havaya büründü. Artık son
cırcır böceklerinin de sesleri duyulmaz oldu.
Az sonra akşam yemeğimizi yiyip, yine Asya ile
dün kaldığımız yerden devam edeceğiz… Az önce
evimizin önünden yılkı atları geçti.
Asya, merak dolu: “Bu atlar kimin?” diye sordu.
“Kime lazımsa.” dedim. Ama anlayamadı.
“Şimdi biz alsak olur mu?” dedi.
“Olur.” dedim.
Durup yüzüme baktı ve “anlayamadım ki” dedi.
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Ben de: “Artık, buralarda bu atlara hiç kimsenin
ihtiyacı kalmadı. Şimdi hemen herkesin ya arabası var ya
da gerekiyorsa kiralıyorlar, bu, köylüler için daha ucuza
geliyor. İşte bu yüzden, yani masraf olmasın diye atları
serbest bırakmışlar, onlar da kafalarına göre gezip
tozuyorlar.” dedim.
Asya, “şimdi anladım” dedi.
Yemeklerimizi yedikten sonra sırtlarımızı yine bir
güzel duvara yaslayıp yerleştik.
Enginlerdeki yıldızlara, uzaklardaki ışıklara
bakarken, Asya: “Dede. Bu cırcır böcekleri ne diye
gündüzleri sürekli ‘cır cır’ diye ötüp duruyor? Ya bunlar
hiç yorulmaz mı?” diye sordu.
Serçe yavrusu gibi küçücük elini, elimin içine alıp:
“Evet ya, Asya. Bunlar işte böyle, doğanın şenlikleri.
Şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim; biliyor
musun? Öyle her insan, sessizliğin sesine katlanamaz.
Belki bunların böyle sesler çıkarmasına başka canlıların
da ihtiyaçları vardır. Araştırmak lazım… Araştırmak.
Şimdi gelelim senin asıl soruna...
Bu güzel böcekleri sana, bildiğim kadarıyla
anlatayım.
Evet, Asya Hanım, bir defa, bunların ömürleri çok
kısadır.
Nasıl desem ki... İşte, eşlerini bulup üreyebilmek
için yalnızca üç ay falan yaşarlar. Çok ilginç, değil mi?
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Erişkinlik yaşamları kısa ama toprak altında yıllarca,
evet, yıllarca larva olarak yaşarlar.
Dediğim gibi, bu cırcır böcekleri çok ama çok
ilginç canlılar.
Hayret bir şey! Bunların var ya; bunların yalnızca
erkekleri ötermiş. Ya! Tuhaf değil mi? Tuhaf! Doğa işte
böyle ilginçliklerle dolu. Şimdi burada iyice
yavaşlayalım… Ne dedik? Ha, ne dedik?” diye Asya’ya
sordum.
Asya da yıldızlara bakarak, “sen söyle” dedi.
- Bak... Bunların dişileri var ya, işte bunlar
ötmüyorlarmış…
- Neden?
- Neden olacak? Maalesef bunlar dilsizmiş.
- Yazık ya... Çok üzüldüm.
- Şimdi bak... Sana daha da ilginç bir şey
söyleyeceğim. Ne mi?
- Ne?
- Bunların var ya; bunların kulakları da
karınlarındaymış… Yani karınlarının altındaymış, kas
kasılmalarının etkisiyle böyle sesler çıkarırlarmış. Üstelik
de üç farklı ses çıkartırlarmış… İlkini, bir saldırıya
uğradıklarında, ikincisini ise, eşini birleşmeye davet
ettiklerinde ve en enerjik olan üçüncüsünü ise, erkeğin,
bulduğu dişiyi uyarmak için söylediği kur şarkılarında…
Ya!
- Kur ne?
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- Kur, karşı cinsten birine ilgi göstererek onun
hoşuna gitmek, onun gönlünü kazanmaya çalışmak ya da
birinin duygularını okşayarak onu elde etmeye çalışmak
gibi.
“Anladım. Şimdi hemen şu Yavru Kuş hikâyesine
geçelim.” dedi.
Ben de: “Baştan alalım mı?” dedim.
“Çok iyi olur. Dede, dün çok yorulmuştum, öyle
hemen uyuyakalmışım.” dedi.
Tamam, deyip anlatmaya başladım, daha beş
dakika geçti geçmedi Asya yine, uyku denen o
dinginliğin naif kollarında uyuyakaldı.

HER NİMETİN BİR HAKKI VARDIR
Kuşluk vakti. Gökyüzü tertemiz. Yine cırcır
böcekleri, sessizliğin sesini âdeta harman savurur gibi
savurup, bütün dağların üzerine, sürgit giden rüzgâr
önünde eylül yağmurları gibi serpeleyip duruyordu.
Masaya oturdum, yaklaşık bir inek sağımlık süre yazdım
yazmadım, köyden bir yakınım geldi. Hâl hatırdan sonra:
“Bu, Ali Fakı’nın tay kaybettiği yerde bu kadar çor
çocukla ne diye duruyorsun?” dedi. Ben de doğayı çok
sevdiğimi söyledim. “Bu kara dağların neyini
seviyorsun? İşte her yer taş, toprak, çalı çırpı, börtü
böcek.” dedi.
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“Bizim hanım var ya; işte o, geceyi ve gecede
yıldızları, ay ışığını ve Samanyolu’nu çok seviyor, o
kadar söyledim ama dinletemedim ki.” dedim.
Başını öne arkaya indirip kaldırdıktan sonra: “Ulan
gardaş, ta şehirden buraya, sırf yıldız seyretmek için
gelinir mi? Oralarda yıldız yok mu? Vay anasını be! Bu
yaştan sonra şu kepazeliğe bak ya...”
“Ne diyeyim? Avrat ile at, yiğidin bahtına
demişler. Hani bir türkü var ya: ‘Deh demeden giden
at/Demeden tutan avrat/Hele bir de iyi çıktı mı
evlat/Düğünü nideceksin?/Gir oyna, çık oyna/Ha babam
ha yürümez at/Bir kaşık su vermez evlat/Hele bir de kötü
çıktı mı avrat/Ölüyü nideceksin?/Gir ağla, çık ağla…’
Bizimki de işte o misal.” deyip boynumu büktüm.
Adam, avurtlarını bir iyice şişirip “pof” diye
boşalttıktan sonra: “Vay vay benim gara bahtlı, gara
gardaşım. Ne yapacaksın be Ali gardaş, Allah sana
rahmet eylesin… Ulan arkadaş, sen ölmüşsün de salanı
okuyan olmamış. Hadi bana eyvallah!” deyip kalkıp
gitti…
Az sonra eşim, elinde kahve tepsisiyle gelip:
“Misafirin nerede?” diye sordu…
Ben de: “Sana kızdı çekip gitti.” dedim. Şaşırdı.
“Ne diye bana kızar ki?” dedi.
Anlattım. O da: “Vay be! Bilmiyorlar, üstelikte
bilmediklerini de bilmiyorlar. Hani; güleriz ağlanacak
hâlimize misali.” dedi.
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- Öyle. Hani derler ya; üç tip insan var: bilmeyen
ve bilmediğini de bilmeyen, bilmeyen ve bildiğini
zanneden, bilmediğini bilen…
Eşim, hayıflanarak: “Adama bak ya; sanki hırçın,
şirret bir çocuk gibi.” dedi.
- Keşke... Keşke çocuklar gibi olsalar. Her çocuk
saf ve temizdir. Onlar ki bilmedikleri için mutludurlar, en
küçük şeylerden bile keyif alırlar. Nasıl mutsuz
olunacağını bilmedikleri için, etraflarında bakıp
gördükleri her bir şey, onlar için ilginçtir. Farklı ve
büyülü. Yıldızlar, güneş, ay, çiçekler, kelebekler, hayatın
her bir şeyi.
Hani bir de şöyle denir ya; üç tip insan var;
karışmayanlar, yardım edenler ve incitenler. Malum.
Karışmayanlar, bizi düşündüklerinden değil, sadece
kendi rahatlarını düşündükleri için karışmazlar. Gelelim
ikinci gruptakilere. Bunlar, bizim göremediklerimizi
görenlerdir. Üçüncüsü ise, durumun hep aynı kalmasını
isteyenlerdir. Bunlar, herkesi kendileri gibi bilirler. Kötü
kalplidirler. Kötülükten, yani kötülük ne kadar çoksa o
kadar mutlu olurlar. Ah işte bunlar çok zararlıdırlar.
Sanki sinsilik, bunların dinleri, yani imanlarıdır…
Bir de şöyle derler… Bilmediğini bilmeyen, yani
uykuda olanlar. Bilmediğini bilen, yani uyandırılınca
uyananlar. Bildiğini bilen, yani kendi kendine
uyanabilenler… Sen hangisisin?
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- Ben mi?
- Sen.
- Ben, iki ile üç arasında bir yerdeyim.
- Bana göre sen, üçtesin.
- Ben yerimden memnunum.
“Hadi o zaman, bir de ben söyleyeyim; büyük
adam, ne zaman küçük adam olacağını bilirmiş. Küçük
adam, küçük olduğunun farkında olamazmış. Yani bir tür
sürü psikolojisiyle yaşarmış. Bunlar kendi hayatlarının
öznesi olamazlarmış… Yani nasıl desek ki? İşte bunlar,
sinsi ve silik kişiliklermiş... Bunların en önemli
özellikleri; aşırı derecede çıkarcı olmalarıymış. Mesela;
değer, ilke gibi sözcükler, bunların lügatinde yokmuş...
Bunlar yoz, yetersiz ve cahil; çünkü her şeyi bilirlermiş...
Övünmekten de vahşi bir keyif alırlarmış... Hele de
farklılığa ve aykırılığa tam düşmanlarmış. Başlarındaki
çobanları her ne derse onu derhâl kabul ederlermiş.”
dedim.
Eşim de gülerek:
- Aynen sürü gibi. Yani düğün evinin tefçisi, ölü
evinin yasçısıdır gibi...
- Desene kurumuş musluk gibiler.
- Öyle. Ne akarlar ne de kokarlar. Ne aradığını
bilmediklerinden bulduklarını da anlayamazlar.
Yalancıdırlar ve gerçeğin bir gün mutlaka ortaya
çıkmasından ödleri patlar.
- Sürü, her devrin adamları… Oysa evrenselciliğin
kaynağı, farklılıktır.
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“Öyle. Ben seni işlerinden alıkoymayayım, hadi
sana kolay gelsin.” deyip gitti.
Ben ta saat dörde çeyrek kalaya kadar, âdeta trans
hâlinde durmadan yazdım. Çocuklar, saat tam 16.00’da
geldiler. Aybar’ın sırtında gitarı vardı.
Hâl hatırdan sonra Aybar’a bakarak: “Bugün farklı
bir şey yapalım. Önce Aybar, bize kısa bir resital versin.
Daha sonra da dün kaldığımız yerden kaplumbağa
yürüyüşü devam edelim.” dedim.
Aybar, Zülfü Livaneli’nin “Ey Özgürlük” şarkısını
çalarken, hep birlikte söyledik.
Şarkı bitince de Aybar’ı ve birbirimizi alkışlayıp
gülüştük.
Dedim: “Artık bundan böyle, eğer bir aksilik
olmazsa derslerimizi müzikle açıp kapatalım, diyorum.”
Bu teklifimi çocuklar da onadıktan sonra:
“Arkadaşlar, şimdi dersimize, dün kaldığımız yerden
devam ediyoruz. Malum. Dersimiz ‘doğa nasıl
okunur’du.
Şimdi. Bizler, görüldüğü gibi, ceviz ağaçlarının
altındayız ve gölgelerinde oturmuş konuşuyoruz. O
zaman bu ceviz ağaçlarıyla bir güzel tanış olup,
dostluklarımızı sonsuzluğa armağan edelim…
Bilindiği gibi, ceviz ağaçlarının meyveleri, insan
organları içinde en çok kafamıza, yani beynimize benzer.
En dış yeşil olan kabuk, saçlarımıza; alttaki ağaç bölüm,
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kafatasına; sarı dış zar, beyin korteksine; beyaz iç et de
alt beyne benzemektedir. Tıpkı beynimiz gibi.
Evet, bilim adamları, insan beynini ikiye ayırırlar;
alt beyin ve üst beyin diye. Alt beyin; bizlerden önce
yaşamış atalarımızın belleğinde var olan bilgileri taşır ve
üst beynimiz de anne rahminde bebekliğin teşekkülüyle
başlayan bilgileri taşır. Alt ve üst beynimiz, birbirlerini
etkileyip geliştirir. Alt beynin, üst beyni bilgiyle
besleyebilmesi için, üst beyinle uyarılar gönderilmesi
gerekmektedir. Bunlar, bilim adamlarına göre; doğal
ortamlardaki kuş sesleri, rüyaların doğru analizleri ve
cinsellikle ilgili bilinçlenmelerdir.
Görüldüğü gibi; her zaman, her yerde insan ve
doğa iç içe. Tıpkı göz ve ışık gibi. Birbirini tamamlayan
şeyler.” deyip: “Beyin ne işe yarar?” diye sordum.
Cemre, elini yukarı kaldırıp: “Beyin; kavramaya,
öğrenmeye ve anlamaya yarar.” dedi.
- Evet, doğru… Şunu hep aklımızda tutmaya
çalışalım: Hangi meyve ve sebze, hangi organımıza daha
çok benziyorsa, o organımızın ihtiyacını ona göre
dengelemekte…
Ceviz ağacının gövdesi, yaprakları, tohumları ve
tohumlarından elde edilen yağı, meyvesi, dalı ve
kabukları bile kullanılır. Her bir şeyi, bir derdimize
devadır.
Cevizin meyvesi ne zaman toplanır?
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Baran, iki elini birden yumruk yapıp, “temmuzda”
dedi.
- Evet, doğru. Temmuz ve ağustosta. Ceviz içi, yağ
bakımından çok zengindir ve çok değerlidir… Ceviz
yaprağı, kabız giderici, kuvvet verici ve de kan
temizleyici olarak kullanılır. Yaprakları ve kabuğu boya
maddesidir. Kütüğü ise mobilyacılıkta kullanılır. Pekâlâ.
Burada durup kendimize bir soru soralım. Soru şu:
Bitkiler de insanlar gibi duygusal tepkiler verebilirler mi?
Evet, verebilirler. Nasıl mı? Anlatayım: Olay
Amerika’da geçiyor. Tesadüf! Yalan makinesi kullanan
bir polis, bir gün çalışırken canı sıkılıyor. Yalan
makinesini bir devetabanı bitkisine bağlıyor. Ve cebinden
çıkardığı çakıyı bitkiye sallayınca, yalan makinesinin
ibreleri oynamaya başlıyor. Polis, daha sonra, cebimdeki
çakmağı çıkarıp, bitkiyi yakmaya kalkıyor. Hayret!
Makinenin ibreleri deli gibi dönüyor.
Bu ne? Bu, bizi, bitkilerin de aynen insan aklını
okuyabildiği yargısına götürüyor. Tabii işin asıl gerçeğini
bilim adamları açıklayacaklar. İlginç, değil mi?
Hayret ve hayranlıkla “çoook!” diye seslendiler.
- İşte arkadaşlar, böylece, çiçeklerin de duygusal
tepki vermeleri, bir tesadüf eseri olarak bulunmuş oluyor.
Şimdi, burada bir şeyi söyleyip öyle devam edelim; bütün

87

buluşlar tesadüf gibi görünseler bile, uyanık beyinlerin,
insanlığa bir armağanıdır.
Cemre elini kaldırıp:
- Hocam, ben konuyla ilgili bir şey anlatabilir
miyim?
- Tabii ki. Buyur.
- Hocam, bizim evde, “öpme küserim” diye bir
çiçek vardı. Hani bu çiçeğe dokundun mu içine
kapanıyor, yani büzüşüyor ya. Ben, bu çiçeğin yanına
oturup onunla tatlı tatlı konuştum, ona şarkılar söyledim.
Sonra da eğilip yavaşça öpüp kalktım, bunu ara ara
yaptım. Hayret! Artık, öptüğümde içine kapanıp
buruşmuyordu.
- Aferin sana. E, sonra?
- Böyle incelikleri babam çok sever, onun işten
dönmesini bekledim. Geldi. Çok heyecanlıydım. Tabii o
da heyecanlandı. Yine yaptım. Çiçek hiç duruşunu
bozmuyordu. Her ikimiz de çok sevindik. Doğru. Çok
doğru. Çiçeklerin de yani bitkilerin de duyguları var.
Onlar da iyi ve kötüyü biliyorlar. Yani onlar da sevgiyi
ve sevginin dilini biliyorlar. Çok haklısınız hocam.
- Çok güzeldi. Sana çok teşekkürler ediyoruz... Of!
Bakın şimdi aklıma ne geldi. Bunu anlatmazsam olmaz.
Geçen yıldı. Bir arkadaş bana, ormanla ilgili çok ilginç
bir olay anlattı… Olay şu… Ormanda birbirine bakan iki
gözetleme kulesi var. Kulenin birinin yakınından
dumanlar yükseliyor. Arkadaşı, telsizle “n’oluyor
88

orada?” diye soruyor. O da oldukça sakin “yok bir şey,
ağaçları korkutuyorum” diyor. “Ne diyorsun sen, kafayı
mı fıttırdın?” diye bağırıyor. Arkadaşı: “Burada bir sürü
fıstık var. Üç yıl oldu. Hiçbirinde de tık yok. Ben de
çevrelerinde kontrollü olarak ateş yaktım. Merak etme!
Korkacak bir şey yok. Sen tasalanma, işine gücüne bak.
Tamam mı? Sen seneye göreceksin, hepsi de fıstık gibi
fıstık verecek…” Arkadaşı: “Aptal, kafayı yemiş bu ya!”
diyerek telsizi kapatıyor…
Aynen dediği gibi, seneye bütün çamlar meyveye
durmuş. Üniversite de olayı öğrenir ve sonra da bu
durumun bilimselliği onaylanır.
Bu olayı başka türlü de denerler. Meyve vermeyen
ağaçlardan birkaçını, yüksek sesli odun motoruyla kesip
parçalarlar ve zamanı gelince oradaki ağaçların hepsi de
fıstık vermeye başlar.
Yine başka bir araştırmada; ağaçların, hiçbir nem
ortamı ve takibi söz konusu olmadığı hâlde yer altındaki
suyun sesini duyarak köklerini o tarafa doğru
yönlendirdikleri saptanır.
Aybar, avuçlarını açıp ellerini yukarı kaldırarak:
“Hocam, izninle konuya bir katkı da ben yapmak
istiyorum.” dedi.
- Evet, Aybarcığım, seni dinliyoruz. Buyur.
- Benim bir arkadaşım var, işte bazen onların evine
gidiyoruz. Evlerinin önünde, birçok ağaç türü olan orta
ölçekli bir bahçeleri var. Üç tane de erik ağaçları var. İki
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erik ağacı, her yıl meyveye duruyor ama biri hiç
aldırmıyor.
Bir gün arkadaşın annesi, bu erik ağacının yanına
varıp ağaca bağırıp çağırıyor ve “eğer ki bu baharda da
çiçek açmazsan, vallaha seni kesip odun yapıp yakarım”
diyor.
Bir hafta falan sonra erik ağacının yanına
vardıklarında ağacın, gelinlik giymiş kız gibi çiçek açmış
olduğunu görüyorlar. Bu kadar.
- Güzel… Çok güzel ya... Evet, çocuklar, şimdi
soruyorum, ağaçların da duyguları var mıymış?
Hep birlikte “varmış” diye yanıtladılar.
- Öyleyse, onları da dost edinip onları da sevip
saymalıyız. Onlarla oturup dostça konuşmalıyız. Her
birine sevgiyle dokunup sarılmalıyız. Belki de bizlere,
hiç aklımızdan geçmeyen, geçemeyecek olan armağanlar
da sunuyor olabilirler.
Pürdikkat bana bakıp dinleyen Baran’a: “Değil mi
Baran?” dedim.
Baran sanki uykudan uyanır gibi, “evet” dedi.
“Şimdi de sizlere, bizlere çok uzak bir ülkeden
ilginç bir olay anlatacağım; bu ilginç olay, Solomon
denen adalarda geçiyor. Malum. Solomon Adaları, Batı
Pasifik Okyanusu’nda, Papua Yeni Gine'nin doğusunda
olan yüzlerce adadan meydana gelen bir Okyanusya
ülkesidir. Ülkemize uzaklığı yaklaşık 13.800
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kilometredir.” deyip: “Haritalara bakma alışkanlığımız
var mı?” diye sordum.
Hepsi de bana bir tür suçlu bakışlarla bakıp
sustular.
Ben gülümseyerek: “Neyse… Bundan böyle yeri
geldikçe bakarsınız. Bu mavi gök kubbe altında harika
bir gezegenin omuzlarında yaşıyoruz. Dünya ve biz ya da
çiçekler ve böcekler… Ne de olsa harita, bu dünyanın
aynasıdır ya da resimleridir.
Şimdi biz, hemen bu ilginç olaya geçelim. Solomon
Adaları’nda yaşayan yerlilerin ilginç mi ilginç bir ağaç
kesme yöntemleri varmış. Nasıl mı? Şöyle; efsaneye
göre; yerliler, baltayla kesemeyecekleri kadar kalın bir
ağacın çevresinde bir halka oluşturup, hep birlikte
fısıldayarak ağacı yere deviriyorlarmış.
Evet, yanlış duymadınız, fısıldayarak. Baltayla
deviremeyeceklerini düşündükleri ağacın çevresini sarıp,
hep birlikte yan yana dizilip, hep bir ağızdan ağaca kötü
sözler fısıldıyorlarmış. Bunu yaparken, her bir ağacın
içinde bir ruh olduğuna inanıyorlarmış. Kötü
fısıltılarının, bu ruhu çökertip ağacı terk etmesini
sağlıyormuşlar. Tabii sonunda haklı da çıkıyorlarmış.
Derken... Bir süre sonra ağaç, bunlara küsüp
kurumaya yüz tutuyormuş, ardından da devrilip yere
seriliyormuş…
Bu ne kadar doğru? Doğrusu tam tamına
bilmiyorum. Ama haber bu… Fısıltı! Sevginin ve aşkın
özgün dili. Korkunun, yani öfke ve nefretin dili ise;
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bağırtıdır! Bağırmaktır. Bağırtılar çoğu kez duyulmaz.
Duyulmayan şeyse anlaşılmaz. Anlaşılmayan her şey
korku üretir. Korku! Çünkü korkuda, korunma devreye
girer. Duygular içe doğru kapanır. Ama sevgi öyle midir?
Sevgi; açılmayı, açılıp görünmeyi öngörür... Bir başka
deyişle; sevgi, özgürlüğe ve aydınlığa bir çağrıdır.
Özgürlükse barışın, paylaşımın ve birlikte var oluşun
adıdır.
Şimdi burada durup şunu diyorum; bu Solomon
Adaları’ndaki fısıltıların gizleri ne? Keşke bizler de bu
gizlerin şifrelerini çözüp, şu aramızdaki oyunbozanların
haklarından gelebilseydik. İşte o zaman belki bilgelik
fısıltıları bunları da etkileyebilirdi…
Her neyse. Biz şöyle bir geriye durup ağaçlara
bakmaya, yani ağaçları dikkat ve rikkatle okumaya
devam edelim.” dedim ve çocukların yüzlerine coşku
dolu duygularla bakarak “Edelim mi arkadaşlar?” diye
sordum.
Hepsi de hep birlikte: “Eveeeet hocam!” diye
ünlediler…
- Evet, arkadaşlar, bilindiği gibi, bütün canlılar yer
değiştirirler ama bitkilerin yer değiştirme gibi bir
yetenekleri yoktur... Ama bitki, bu dezavantajı, kendine
ait yöntemlerle etkisiz hâle getirmeyi de bilir. Nasıl mı?
Şöyle: Diyelim ki bir kötü koku aldığımızda ne yaparız?
Tabii ki yüzlerimizi buruşturup orayı terk ederiz. İşte
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bitkiler de belli oranlarda bu tür kokulara tepki
veriyorlarmış.
Mesela; olgunlaşan meyveler, “etilen” isimli bir
kimyasal salgılarlar. Bu kimyasalı algılayan
olgunlaşmamış meyveler, hızla gelişimlerini
hızlandırırlarmış. Böylece ağaçtaki tüm meyveler, hemen
aynı sürede olgunlaşırmış. Ve yine bu koku, polen
toplayan böcekleri, kendine doğru çekermiş.
Diğer bir örnek ise “ceset bitkisi”dir. Bu bitki de
çürümüş et kokusuna benzeyen bir koku salgılarmış. Bu
da sinekleri ve diğer çürükçül böcekleri kendine doğru
çekermiş. Bazı ağaç türleri de tehlike anında
yapraklarının iştah kesici olmasına ve sindiriminin zor
olmasına yarayan kimyasallar salgılarmış.
Daha etkileyici bir örnek ise, mısır ve pamuk
bitkileri, bir tırtıl tarafından yenmeye başlandığında,
tırtılı etkisiz hâle getiren, eşek arılarını çeken kokular
salgılarmış. Başka bir deyişle; mısır ve pamuk hemen her
zaman eşek arılarıyla iletişim hâlindeymiş! Tırtılın
yaprak yerken çıkardığı o ses bile, bu kokuların
yayılmasını sağlıyormuş.
Bir de bitkiler de takım çalışmaları yaparlarmış.
Evet, bir mantar türü sayesinde bitki kökleri gelip
birbirlerine bağlanırmış. Böylece, kendi aralarında besin
ve bilgi alışverişi yaparlarmış. Harika, değil mi? Tamam.
O zaman devam ediyoruz.
Büyük bitkiler, daha küçük ve güneş ışığı alamayan
bitkileri, boyları yeterince uzayana kadar besleyip
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büyütürmüş. Aynı şekilde, tüm sene boyunca yaprak
dökmeyen bitkiler, tam da kış geldiğinde, yaprakları
dökülen bitkilere besin sağlarmış. Ve takım çalışması
hâlindeyken aralarında hiç de sorun morun çıkmazmış.
Ama biz insan soyu öyle miyiz? Bırakın
başkalarını, bazen kendimize bile zarar veriyoruz. Biz,
diyorum, bu konularda da bitkileri örnek almalıyız.
Çünkü bitkiler, yeryüzünde Allah’ın en güzel ayetleri
yani evrensel yol işaretleridir…
Şimdi şu ceviz ağacına hep birlikte dikkatle
bakalım... Bu ağaç bizlere ne diyor? Ne diyecek?
Önce; tutarlı ol!
Doğana uygun ve uyumlu yaşa.
Ayaklarını yere sapasağlam bas.
Sosyal, siyasal, ekonomik rüzgârlar, fırtınalar,
yağmur ve yaşta hemen öyle yerlere seriliverme. Toz
toprak olup gitme. Köklerini derinlere, en derinlere sal.
En derinlere sal ki çiçeklerin, yaprakların ve meyvelerin
susuz kalmasın, her türlü dışsal esintilerde tarumar olup
gitme. Sen, sen ol, sen meyve, yani eser vermeye devam
et. Senin varoluşunun amacı her neyse onu yap. Kadir
kıymet bilmezlere aldırma. Sen aynen benim gibi iyi
olmaya devam et. Çünkü iyi olmak her zaman iyidir.
Herkes kendine yaraşanı yapar. Sen de kendine yaraşanı
yap...
Şimdi burada durup düşünüyoruz… Bizlere göre…
Ağaçta kök ne demek? Ağaçta kök; tarihtir. Daha önce
de dedik; tarih, ulusların ortak belleğidir. Yani köküdür.
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Onun için, tarih bilmemek, kökü dışarıda olmaktır. En
küçük bir yabanıl esintide ağaçlar, yani insanlar zir’ü
zeber olup giderler.
Ağaçta gövde nedir? Ağaçta gövde, milletir, yani
birlikteliktir.
Ne olursa olsun gövdeyi kavi kılmak için, kökler
olabildiğince derinlerde olmalı. Yani çok ama çok
sağlam ve derinlikli tarih bilmek gerek. Soy, sanat, ulus,
göç, felsefe vs. gibi tarihle hemhâl olmak gerek.
Dal nedir? Dallar, halklardır. Halkların her türlü
dilleridir. Yani örf âdet, oyun, türkü, ağıt, ninni ve daha
nice şey. Çünkü yapraklara, yani insanlara gölge olan,
meyveleri tutan, kuşları davet eden ve onların şarkılarına
vesile olan, dallardır.
Ağaçlarda yapraklar, bizleri tozdan topraktan
koruyup kollayan, birbirimize ve yabana albenili ve
gözde gösteren saçlarımızdır. Yapraklar renkleriyle,
gözlerimizdeki yorgunluğu giderir ve gönlümüze neşe,
erinç verir. Yapraklar; üzerlerimize giydiğimiz en dış,
yani görünür giysilerimizdir. Bizlere hava veren ve temiz
hava solutan canımızdan canlar...
Ağaçta meyve, ağaçların eseridir.
Ağaçların, yani insanların eseridir.
Yaşama nedenleridir.
Her bir ağacın, yani insanın övüncüdür, bugünden
yarınlara taşıyan anılarıdır. Ölümsüzlüğe yazılan
mektuplarıdır. Granitten kayalara kazınan yazıtlarıdır.
Işıktan ışıl ışıl anıtlarıdır.
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Evet, çocuklar, ağaç betikleri, yani kitapları, bize
ne diyor?
Bu doğada olan ve her gün yanlarından geçip
gittiğimiz dostlar ne diyor? Gökleri tutan dalları ve
yapraklarıyla neler neler demiyor ki? Ama en çok da
“bizleri okuyun, okuyun” diye sesli sessiz çığlıklar atıp
duruyorlar.
Eeee… O zaman, artık onları daha çok okuyup,
öğretmen edinelim. Tamam mı arkadaşlar?
Çocuklar, coşku içinde hep birlikte “tamam” diye
ünleyip alkışladılar.
Dedim: “Eğer isterseniz biraz ara verebiliriz.”
Hep birlikte, “hayır” dediler.
Ben de: “Tamam. O zaman biraz daha sabır.”
deyip, kaldığım yerden devam ettim:
- Arkadaşlar, daha önce de söylediğimiz gibi,
bitkilerin de hafızaları, yani bellekleri var. Mesela; şu
küstüm otu gibi. Hani dokunduğunda büzüşüveriyorlar…
Bu, bilim adamlarına göre, üzerlerine konan böcekleri
korkutmak içinmiş. Ya... Onların da kendilerine özgü
bellekleri ve zekâları var. Ama tabii, zekânın ilk koşulu
olan beyin ve sinir hücrelerine sahip değiller. Fakat
iletişim hâlinde olmak ve grup hâlinde çalışmak
açısından bakılınca, çok zeki oldukları görülüyor.
Öyleyse, bir sebzeyi ya da meyveyi yerken, onların
da duyguları olduğunu hatırlarsak iyi olur diye
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düşünüyorum. Belki o zaman onlara ve kendimize daha
çok değer verip kadir kıymet bilmiş oluruz.
Hadi yeri gelmişken şunu da söylemeden
geçmeyelim: Bilindiği gibi; ağaçlar, insanlara, nefes
alması için gereken oksijeni üretir. Ormanlar her yıl
yaklaşık 25-55 ton arasında tozu bünyelerinde tutup,
kronik astım riskini azaltırlar. Ayrıca atmosferdeki kötü
koku ve gazları emerler. Böylece, en sık görülen cilt
kanserlerini önlerler. Ve tabii hastaların daha hızlı
iyileşmesini de sağlarlar. Çocuklarda da dikkat
eksikliğini giderirler. E bunlara ek olarak akli
yorgunluğu azaltıp daha verimli olmayı sağlarlar.
Coğrafyanın ısısını düzenleyip dengelerler. İnsanların
ve her türlü canlının eğlenme, dinlenme ve boş
zamanlarını değerlendirme imkânlarını sağlarlar. Bir de
beyin hücreleri arasındaki ilişkileri iyileştirerek belleği
daha bir güçlendirirler... Peki, ağaçların başka ne tür
yararları var?
Cemre, elini hafifçe kaldırıp: “Hocam; ağaçlar,
şehri ve sokakları serinletir, enerji, su gibi
tasarruflarda bulunmamızı sağlar, erozyon olmasını
önler, bir de çocukları zararlı ışınlardan korur.” dedi
ve durup gülerek, “bu kadar” dedi.
- Cemreciğim, zararlı olan ışınlar ne? Belki
aramızda bilmeyenlerimiz olabilir…
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- Güneşten gelen dalga boyları, kısa olan ışınlara
deniyor. Cildin esnekliği üzerinde kalıcı zararlara yol
açabiliyorlarmış.
- Bu duruma en çok sebep olan ne?
- Buna en çok sebep, atmosferimize güneşten gelen
ışınlar, süzülerek geliyorlar. Gelişen teknolojilerle
beraber oluşan gazlardan dolayı ozon tabakası da darbe
almış oluyor. Artık eskisi kadar görevini iyi yapamıyor.
İşte böyle.
- Çok güzel. Sağ ol… Ağaçlar hakkında başka
diyeceği olan var mı?
İrem, ışıl ışıl bakışlarıyla: “Bizlere, kuşlara, diğer
hayvanlara gıda, yani besin üretiyorlar.”
Aybar, elini kaldırıp başına koyarak: “Ali Ağabey,
bana göre, ağaçların en büyük yararlarından biri de
şiddetin azalmasını sağlaması. Nasıl mı? Şöyle; havanın
durumu doğrudan her şeyi etkiliyor. Yani iklim diyorum.
Bu gölge yerde ders yapmakla, şu güneşin altında ders
yapmak aynı değildir. Bu kadar hocam.” dedi ve dönüp
gitarına baktı.
Ceren, heyecanlanıp ayağa kalkarak: “Kuşlara yuva
olur.” dedi.
Ardından hemen Asya, ayağa kalkarak:
“Mevsimleri anlarız, bir de salıncak yapıp oynarız!” dedi.
- Cemre, sen bir şey söyleyecek misin?
- İnsanları bir araya getirir ve gölgesinde çay
içilir.
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- İyi. Çok güzel.
Itır da ayağa kalkıp: “Kuşlar gelip dallarında
şarkılar söyler.” dedi.
- Oh be! Bu da çok güzeldi. Evet, sevgili ve güzel
kardeşim, Baran.
Baran, alnını sağ parmaklarıyla sıkıp gerinir gibi
yaptıktan sonra: “Gövdeleriyle ev yapılır, dallarıyla ateş
yakılıp ısınılır, yemek pişirilir, bebeklere beşik olur,
ölenlere de sal olur.” deyip, ilk kez güldü.
Dedim: “Baran, sana, çok güzel güldüğünü
söyleyen oldu mu?”
Baran, gülerek “yok” dedi.
“Evet, çok güzel gülüyorsun.” deyince, bana en
kalbî duygularla baktı ve utanıp, başı öne düştü.
- Çocuklar, ben de diyorum ki ağaçlar, hem
öğretmen hem de oyun arkadaşıdır, hayvanlar için
tente ve yuva görevi görürler, çirkinlikleri örterler,
çiti olurlar, depremlerden korurlar. Daha nice... Çok
güzel, değil mi?
Ha, bak ya... Müthiş bir şey! Aklıma ne geldi? Bu,
yaşanmış bir hikâye. Çok ama çok seveceksiniz ama önce
Aybar’dan bir şarkı dinleyelim. Tamam mı? Hadi
bakalım…
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Aybar, yanı başındaki gitarı eline alıp, Cem
Karaca’nın, “Ceviz Ağacı” şarkısını çalmaya başladı.
Gerçekten de çok güzel çalıp söylüyordu. Bitirdiğinde
hep beraber alkışlayıp, iltifatlar ettikten sonra:
- Evet, çocuklar, şimdi sizlere, hep aklınızda
kalmasını istediğim, dünyanın en güzel sorusunu
soracağım: “Eğer söylediklerim bilimle çelişirse, siz,
bilimi seçin!” diyen güzel insan kim?
Aybar, sağına soluna bakınıp elini kendinden emin
bir şekilde kaldırarak: “Atatürk, Ali Ağabey!” dedi.
- Evet, doğru, Atatürk! Şimdi ondan, doğayla ilgili,
yaşanmış çok güzel bir hikâye anlatacağım. Bu güzel
hikâye, hep ama hep aklınızda kalsın.
Arkadaşlar, Atatürk’ün yaşadığı şu “iğde ağacı”
hikâyesini bilen var mı? Yok. Tamam. Anlaşıldı.
Doğrusu, ben de sizlerin yaşlarındayken bilmiyordum.
Üstelik o zamanlar maalesef halkımızda da bu denli
çevre bilinci yoktu… Yoktu işte.
Oysa doğa demek, insan demekti. Evet, insan!
İnsanı al, büyüt büyüt, doğa olsun, doğayı da al, küçült
küçült, insan olsun. Bunu şöyle de diyebiliriz; insan,
doğanın bir tür özüdür. Yani maskotudur. Hani en çok
“doğa ana” deriz ya... Bu gerçekten de isabetli bir sözdür.
Çünkü anada rahim vardır, doğurgandır ve göğsünde
besleyip büyütendir. Onun için Türkçede, anası olmayan
çocuklara “öksüz” denir. Yani ana göğsünden yoksun
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olanlar, anlamında… Doğa; yaşamla ilgili her bir şeyi
öğretendir ve de en kavi öğretmendir.
İşte doğa da aynen ana gibidir. Ana! Toprak ana
gibi doğurgan ve ana gibi koruyup kollayandır, öğretip
yaşatandır… Neyse. Biz sözü deminde bırakıp asıl
hikâyemize geçelim mi?
Çocuklar, hepsi de hep birlikte, kollarını yukarı
doğru kaldırıp, “geçelim” diye ünlediler.
Ben de gülerek “tamam” diye bağırıp, anlatmaya
başladım:
- Arkadaşlar, malum, Atatürk, doğayı çok severmiş.
Çok! 1925 yılında, kendi aylığından bedelini ödeyerek,
bugünkü çiftliğin yerini satın alır. O zaman burası
bataklık ve boş bir arazidir. Şimdi burada daha bir dikkat
diyorum... O, şehircilik, çevre ve tabiat güzelliği ve
benzeri kavramlara, ta 1920'li yılların şartları içinde ışık
tutan bir dehadır.
Yeni ve başkent Ankara’yı düzenleyecektir.
Avrupa’dan en iyi şehircilik uzmanlarını getirtir.
Ağaçlar dikilecek, bulvarlar açılacak, çiftlikler
kurulacak, halkın dinlenmesi için parklar yapılacaktır.
İşte her konuda örnek olan Atatürk, bu konuda da
örnektir.
Bir şeyi, evet, bir şeyi ısrar ve inatla söyleyelim;
onun hayatında bitki ve hayvan sevgisi çok önemlidir. Bu
sevgi nereden geliyor? Nereden olacak? Tabii ki
çocukluğundan. En çok da dayısının çiftliğinden. Doğa
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sevgisi, ilk, dayısının çiftliğinde yeşerip boy veriyor.
Yani yeşilliğe, toprağa ve doğaya ilk ilgi, buralarda uç
verip çiçeğe duruyor. Çünkü o, ileriki yaşamında,
çiftlikler kuracak, hayvanlar besleyecek ve
ağaçlandırmalar yapacaktır. Hatta en çok sevdikleriyle
gidip, bir orman ortamında, geri kalan ömrünü yaşayıp,
böylece uçmağa varacaktır.
Atatürk'ün sınıf arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy,
onun doğa sevgisini belirtirken bir anısını şöyle anlatır:
“Harp Akademisi'nin üçüncü sınıfına geçtiğimiz zaman
Gazi, bizde misafir kaldı. O günlerin birinde Alemdağ'a
doğru uzandık. Arkadaşım, çok samimi bir doğa âşığıydı.
Ormanlık yerlerden çok hoşlanırdı. Öğleye doğru pınar
başında mola verdik. Uzaklarda bir kasır vardı ve çok mu
çok güzeldi. Orası âdeta Mustafa Kemal'i büyüledi.
Oradan ayrılırken Mustafa Kemal: Fuat, dedi; insan
yaşlandıktan sonra şehirlerin o gürültülü hayatından
uzaklaşmalı, şöyle sakin ve ağaçlık bir yere gelip
yaşamalı. Bak, şu karşıdaki köşk; insanın ruhuna nasıl da
bir ferahlık veriyor.”
Bir yazısında Afet İnan da: “Atatürk'ün, Çankaya'yı
seçmesinin nedeni, birkaç büyük karakavak ve söğüt
ağacıydı. Onların, rüzgârlı günlerdeki hışırtısından daima
zevk duyardı.” der.
Ya, işte böyle, arkadaşlar. İnsan bir şeyi sevdi mi
aynen böyle sevmeli.
Bir gün Atatürk, Kurmay Başkanı İsmet Bey'le,
Diyarbakır çöllerinde atla gidiyormuş. Mustafa Kemal,
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İnönü’ye: “Çabuk bana yeni bir din bulun. Yeni! Bu din,
ağaç dini olsun. Bir din ki ibadeti, ağaç dikmek olsun!”
demiş.
İşte doğa sevgisi bu.
Çünkü doğayı doğru ve sağlıklı anlamayanlar,
hayatı da doğru ve sağlıklı anlayamazlar. Neden? Neden
olacak? Doğa, her bir şeyi var eden varın; kevnî ayetidir.
Yani yol işaretidir. Varlığın gizini gösteren en sağlam
göstergedir.
Ağaçlar ise, yaşamın olmazsa olmazlarıdır.
Ağaçlar, beşikten mezara köprüdür.
Ağaçlar, yer ile gök arasındaki rehberdir.
Ağaçlar, dişil ile erilin evliliğidir.
Ağaçlar, bugünden önce yarından sonradır.
Atatürk, ağaçlarla anlayacağını anlamıştır.
Çünkü ağaçları anlayanlar varoluşun da asıl gizini
çözenlerdir.

Konuşmama, neşe dolu bir ses tonuyla devam
ettim:
- Şimdi, Atatürk’ten, sizlere harika bir anı
anlatacağım… Bu harika anı, hepinizin o güzel
kulaklarında birer küpe olarak kalsın.
Atatürk, Yalova’dadır. Yalova, gelecek nesillere bir
cennet örneği olsun istemiştir. Tam da bu nedenle ilk iş
olarak, o zamanın ünlü bahçıvanlarından Pandeli
Efendi’yi, Boğaz içindeki çiçek bahçesinden alıp işin
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başına getirmiştir. Onun sevgi ve aşk dolu yakın
ilgileriyledir ki bugün Çamburnu adı verilen ormanlık
alan yaratılmıştır.
Gazi, bir şeyi, evet, bir şeyi çok iyi bilmektedir. O
da Türklerin, Orta Asya’dan, kuraklık ve ağaçsızlık
nedeniyle göçtüğü.
İşte bu nedenle o sanki çığlık çığlığa: “Yurt
toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan yalnız
sensin. Bizler senin fedaileriniz. Sen, Türk ulusunu
sonsuza dek yaşatmak için hep verimli kalacaksın!”
demiştir.
Ankara’daki o “Orman Çiftliği”ni, boz bir
topraktan ormanlık hâle getirmiştir.
Ağaçların yere dikilişini, toprakta tutuşunu, göklere
doğru büyüyüşünü adım adım izlemiştir.
Az bir zamanda Akköprü tarafından Çiftlik’e giden
yolun etrafını meyvelik hâline getirmiştir...
Çankaya’daki bahçesini yapan o günkü memur der
ki: “Bir gün Atatürk’le birlikte bahçeyi dolaşıyorduk.
Çok ihtiyar ve geniş bir ağaç, Atatürk’ün geçeceği yolu
engelliyordu. Ağacın bir yanı havuz, bir diğer yanı da dik
bir yokuştu. Atatürk, ağaca yaslanarak güçlükle karşı
tarafa geçebildi. Onun önüne doğru atılıp: ‘Efendim,
emrederseniz hemen keseyim!’ dedim.
Yüzüme şöyle bir bakıp: ‘Bu ağacı sen mi diktin?’
diye sordu. Ben, saygılı bir dille, ‘hayır’ dedim.
O, oldukça sevecen: ‘Biz onları seviyoruz, insan,
sevdiğine kıyabilir mi?’ dedi.”
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Evet, çocuklar, bu ön girişten sonra artık asıl
konumuza daha rahat girebiliriz. Atatürk, gerçekten her
anlamda bir dünya lideridir. Neden? Çünkü ben vatanı
düşmandan kurtardım, diyerek ve geri çekilip yan gelip
yatmamıştır…
Şimdi de manevi kızı olan Afet İnan anlatıyor.
Diyor ki: “Atatürk çok nadir ağlayan biriydi. Ben 25
yıldır araştırmacıyım, onunla ilgili yedi çok önemli
tespitim oldu... İlki, Çanakkale’de topçu atışında. Bir
diğeri ise şuydu:
Sene 1937...
Mevsim ilkbahar.
Gazi’yle Orman Çiftliği’ne doğru gidiyoruz.
Çiftliğin büyükçe bir kısmı meyve bahçesi olarak
düşünülmüştü. Henüz yeni, sıra sıra fidanlar dikilmişti…
Küçük, çelimsiz ağaçlardı. O günün Ankara’sı oldukça
kurak ve çoraktı…
Atatürk, bu çıplak ve çorak topraklara yeni ekilmiş
meyve bahçesine neşe dolu gözlerle bakıyordu. Yol
kenarlarında ameleler çalışıyor ve fidanlar dikiyorlardı.”
Evet, güzel kardeşlerim, şimdi geldik asıl
geleceğimiz yere. Hani kulaklarınızda küpe kalsın
demiştim ya; işte o hikâyeyi anlatacağım…
Atatürk’ün manevi kızı Afet Hanım diyor ki:
“Çankaya’dan Meclis’e giderken yol üzerinde sadece
ama sadece bir tek iğde ağacı vardı. Gazi, o iğde ağacının
önünden geçerken arabayı durdurup gider ve o iğde
ağacına selama dururdu.”
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Evet, selama. İşte, içindeki çocuğu yaşatmak bu.
Yunus Emre’nin; “bir ben var, benden içerû” dediği şey,
bu olmalı.
Evet, devam ediyoruz. “Aman Paşam,” derler, “ne
yapıyorsunuz böyle?”
O da oldukça ciddi ve içtenlikli der ki: “O ağaç,
yediğim meyvenin, sığındığım gölgenin, soluduğum
havanın bir neferidir. En az diğer neferler kadar bunun da
selama hakkı yok mudur?”
Evet, böyle der, aynen böyle der. Buna tarih
tanıktır ve manevi kızı Afet Hanım, delildir.
Her şeyin bir hakkı vardır… Ama her şeyin…
Bilge olmanın hakkı da içindeki o dâhi çocuğu
yaşatmaktır.
Bunun en güzel göstergesi de kibre ters düşmektir.
Çünkü kibir; kendi kendine yabancılaşmadır.
Yani kendin olmayıp bir başkası olmaya
öykünmedir.
Atatürk, her zaman kendiyle ve halkıyla barışık
olmayı öne almıştır.
O, yalakalıktan ve birilerini aşağılamaktan
hoşlanmamıştır.
O, yaşamı boyunca hep yanlışlarla ve cehaletle
savaşmıştır.
O, kişilerin özlerini değil, edimlerini kınamıştır.
O, büyük olmanın hakkını; engin gönüllülüğüyle ve
erdemli duruşuyla vermiştir…
Evet, arkadaşlar, biz devam edelim hikâyemize.
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O yine bir gün yolda giderken, yanındaki
arkadaşına, “İşte bu benim...” derken bir de bakıyor ki
orada ne görsün? Ağaç yerinde yok. Hemen alelacele
arabadan inip, oradakilere “Ne yaptınız bu ağaca?” diye
sorar.
İçlerinden biri: “Paşam, yolu genişletmek için
mecburduk, onu oradan kaldırdık, ağacı kestik!” der.
Gazi, oldukça üzgün: “Yahu, bana soraydınız ya. O
ağacı oradan kurtaracak bir yol mutlaka bulunurdu.” diye
sitem eder...
Üzülüyor, çok üzülüyor. Ama yapacak da bir şey
yok. Çaresiz, daha fazla dayanamayıp arabaya biniyor.
Şoförün ve arkadaşının gözü önünde, daha fazla
dayanamayıp hüngür hüngür ağlıyor. Neşesi, az önceki
neşesi, alıp başını gidiyor...
Çünkü bu ağaç, çiftliğin ilk çorak günlerinin bir
yeşillik hatırasıdır. Ama o şimdi yerinde yoktur ve bir
daha olmayacaktır.
Evet, arkadaşlar, Gazi, bir tek iğde ağacı için
ağlıyor.
Bir tek iğde ağacı için ağlanır mı? Ama o ağlıyor
işte.
Çünkü o, bir bilgedir ve kendi içinde tertemiz, saf
bir çocuktur.
Çünkü o, halkına adanmış bir yürektir ve bu vatanı
çok zor şartlarda kurtarmıştır… O, bir canlının ölümünü
ve yaşamını çok iyi görüp bilmiştir… O ki ölümü
yaşamına kararak yaşamayı bilmiştir...
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Bunları da anlattıktan sonra çok duygulandım,
ağlamaklı oldum, bir süre önüme bakıp kendimi topladım
ve yeniden anlatmaya başladım:
- Arkadaşlar, biliyorum, hepimiz de çok
duygulandık… Biliyorsunuz, ben emekli bir inşaat
mühendisiyim. Mühendislik okudum, yani yapım ve
yıkım yasalarını çok iyi bilirim.
Bu anlatacak olduğum, mühendislik tarihinde bir
ilktir. Şimdi, hep beraber, cankulağıyla dinliyor ve
belleğimize bir iyice berkediyoruz…
Yıl 1930...
Atatürk, Yalova Köşkü'nden yola çıkmaktadır. Bir
de bakar ki ne görsün; bir bahçıvan, koca bir çınar
ağacını kesmek üzere… Hemen gelir ve: “Yahu,” der,
“sen ne yapıyorsun öyle! Sen ki hayatında hiç böyle bir
ağaç yetiştirdin mi? O ağacı kesmeye nasıl kendini
muktedir görüyorsun?” Bahçıvan: “Paşam, bu çınar
ağacının kökleri, köşkün temelini kaldırabilir. Dalları da
köşkün pencerelerine müdahale ediyor. Ya köşkü
kaybedeceğiz ya da bu ağacı keseceğiz. Onun için de
kusura bakmayın ama biz bu ağacı kesiyoruz.” der.
Gazi, bir süre düşünüp: “Hayır, gerekirse köşkü
ağaçtan uzaklaştırırız.” der. Orada herkes şaşkındır.
İçlerinden, “bugün Mustafa Kemal’de bir hoşluk var”
diye düşünürler... “Ne demek oluyor, köşkü tutup da
ağaçtan uzaklaştırmak? Üstelik Gazi, mühendis değil,
mimar değil, ziraatçı değil.” diye içerlenirler…
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Daha sonra bu durum nasıl gelişir, biliyor
musunuz?
İstanbul’da köprü altındaki tramvay rayları,
Yalova’ya taşınır.
O köşkü hiç yıkmadan olduğu gibi tutarak kendisi
de kazma kürekle temelini kazıp, altına tramvay rayları
döşenerek köşk, ağaçtan 4 metre 80 santim kenara
çekilir...
Evet, durum böyledir ve o ağaç hâlâ oradadır…
Yıl 1930…
Dünya henüz “çevre” lafını bile etmemekte.
Gazi, ta 1930 yılında, dünyaya, somut bir çevre
mühendisliği dersi verir…
Şimdi yine yeniden “dikkat” diyorum.
Mart 1996...
Güya, Amerika’da eski bir müzikholün, hiç
yıkılmadan, dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemle
raylar üzerinde iki metre kenara çekildiği haberi
veriliyor...
Burada, “dünyada ilk kez” lafı, boş bir laftır.
Çünkü raylar üzerinde çekilen ilk bina, Amerika’da
değil, Yalova’dadır.
Üstelik de iki metre değil, 1930 yılında, 4 metre 80
santimdir.
Bütün bunlar, sadece bir ağacın dalını kurtarmak
içindir.
İşte doğayla dost olmak budur.
İşte gizil gücün emanetine saygı budur.
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Hadi, sırası gelmişken şunu da anlatalım...
Gazi, Ankara civarında çorak bir araziyi satın alır.
“Burada büyük bir çiftlik kuracağım. Bu çiftlikte
hayvan yetiştireceğim. Bir küçük ormanın kenarında zirai
endüstrimize ait bacalar tütecek.” der.
Bir ziraatçıyı Orman Çiftliği’nin başına tayin eder.
Orada, boynu bükük dört söğüt ağacı vardır.
Gazi, bir küçük çadırda bizzat ilk çalışmaları idare
ederken civar köylüler gelip etrafını sararlar. Gazi, bu
konulardaki hayallerini onlarla da paylaşır.
Onlar: “Paşam, bu dediklerin buralarda olmaz,
çünkü bu topraklar verimsiz.” derler... Gazi: “Bu hükme
nasıl varıyorsunuz?” diye sorar.
Onlar da: “Bizim, dedelerden kalma bir usulümüz
var, akşamdan su dolu bir testiyi toprağa gömer, ertesi
gün testide ne kadar su kaldığına bakar ve ona göre
hareket ederiz.” derler. Hemen o akşam denerler,
büyücek bir testiye su doldurup toprağa gömerler. Ertesi
gün testi topraktan çıkarıldığında içinde bir dirhem suyun
kalmadığı görülür… Ama Gazi yine de fikrini
değiştirmez ve “işe devam edeceğiz” der. Devam ederler.
Ertesi yıl çiftlikten, beklenmedik bir ürün alınır…
Gazi, köylülere: “Arkadaşlar, toprak ki en yumuşak
başlı dosttur. Her ne istenirse onu verir. Yeter ki bizler,
ondan istemeyi bilelim.” der.
Ne güzel, değil mi ya? Çok hoş bir insan.
İşte, milletine ve insanlığa adanmış bir yürek.
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Son asrın en büyük lideri! En büyük! Neden?
Çünkü “yurtta barış, dünyada barış” diyen ve bütün bir
yeryüzünün esenlik yurdu olmasını isteyen tek liderdir.
Savaşı, mecbur kalmadıkça uygun görmeyip, dahası,
cinayet sayan bir liderdir...
Şimdi de onun bir başka bir özlemini anıp, sonra da
ara vereceğiz...
Atatürk; manevi kızı Sabiha Gökçen’e: “Sana bir
büyük özlemimden söz etmek isterdim.” diyor. O da:
“Buyurun Paşam, çok sevinirim, ama umutsuz bir şey
olmasın lütfen.” diyor.
Gazi, kırık ve buruk bir gülümseyişle: “Umutsuz
olmak için bir neden yok ki. Sadece şu yatağı ve bu
hastalığı sevmiyorum, hepsi o kadar.” diyor ve bir süre
bekledikten sonra: “Evet, içimde büyük bir özlemim
var… Büyük! Şöyle ağaçların arasında, hatta
gökyüzünün bile görülmediği bir yerde, planını bile
kendim çizdiğim, mütevazı bir evimiz olsun isterdim.
Oraya gidip çiçeklerle, kuşlarla, ağaçlarla uğraşıp onlarla
haşır neşir olmak isterdim. Diyorum ki acaba böyle bir
şey mümkün olur mu? Olabilir mi? Sanmıyorum. Ama
bu ta gençliğimden beri hep düşlediğim bir şey… Hep!
Bu özlemimi rahmetli annemle de paylaşırdım. Ona;
‘anne, şöyle ağaçlar arasında, küçücük bir evimiz olacak
ve orada mutlu bir şekilde, hep birlikte yaşayacağız’
derdim. O zaman annemin sevinçle gözleri parlayıp çok
mutlu olurdu.” der…
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Evet, arkadaşlar, onun bütün bir yaşamı, milletine
adanmış kısacık bir ömür… Kısacık! Heyhat!
“Bu özlem dolu düşünü maalesef
gerçekleştiremedi. Bazı şeyler öyle sözcüklerle
anlatılamıyor ki. Hani nasıl desem ki onda yeşil tutkusu,
ağaç sevgisi... Gazi’nin en büyük adımlarından biri de
annelerin, kadınların eğitimine çok önem vermesiydi.
Türk kadınları siyasette, ekonomide, bilimde, kısaca
hayatın her alanında olsunlar isterdi. Bunun için dev
adımlar attı. Ama maalesef bu dev adımların değeri,
yeteri ve gereği gibi anlaşılamadı. Eğer anlaşılmış
olsaydı, şimdi bambaşka yerlerde olunurdu.” diyor,
dünyada ilk kadın pilot ve Gazi’nin manevi kızı Sabiha
Gökçen…
Beni pürdikkat dinleyen Cemre’ye bakıp: “Nasıl?
Bunlar doğru mu?” diye sordum.
Cemre, serzenişle: “Hani, Ali Ağabey, bir söz var
ya; ‘sözün bittiği yer’ diye... Dedem böyle durumlarda
hep der ki: ‘Her nimetin bir hakkı vardır. Bunu bilmek
gerek... İşte zenginliğin hakkı; paylaşmaktır. Olmayan,
olandan umar. Paylaşamadın mı işte o zaman yapayalnız
kalırsın. Çok güçlü olmanın bir hakkı vardır; zayıflara
yardım etmektir. Çok bilgili olmanın da bir hakkı vardır;
kibirden, garezden uzak durmaktır. Çok güzel olmanın da
bir hakkı vardır; elden geldiğince erdemli olmayı
bilmektir. Eğer ki güzel olup da erdemli olamazsan, işte o
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zaman onun bunun eğlencesi olup çıkarsın.’ İşte böyle
der dedem.
Ağabey, ben de diyorum ki bizim ülkemiz
gerçekten çok güzel. Harika bir ülke. Üç tarafı da
masmavi denizlerle çevrili. Almanya yüzölçümüne denk
yemyeşil ormanları var... Hemen her yerde akıp giden
çağıl çağıl ırmakları, gölleri ve çayları var... En önemlisi
de dört mevsim ve yedi iklimi var... Üstelik de tarihte,
uygarlıkların beşiğidir. Genç ve coşku dolu bir nüfusu
var... Çok dilli, çok dinli, çok meşrepli ve çok kültürlü bir
coğrafyası var... Hele de yer altı yer üstü zenginlikleri
ooo deme gitsin. Neyse. Bu böyle uzar da gider…” dedi
ve gülerek “bu kadar” deyip, yanındaki Itır’a baktı.
Ben, sağ elimi sıkı bir yumruk yapıp kaldırdım ve
“Çok güzel! Harikasın! Harika… Kutluyorum seni.”
dedim.
Cemre, oldukça mutlu ve coşkulu: “Kimi?” diye
güldü.
- Başka kimi olacak, tabii ki seni.
- Yok! Burada en büyük pay; kesinkes dedemin...
- İyi, hadi o zaman, hepimiz de dedene
tebriklerimizi, yani alkışlarımızı gönderiyoruz… Hadi
bakalım, çocuklar, Nedim Ağabey’i alkışlıyoruz.
Hep beraber coşku içinde alkışladık.
Cemre’ye dedim ki: “Cemre, bu alkışın içinde
senin de payın vardı. Alabildin mi?”
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Cemre de gülerek: “Aldım aldım, almaz olur
muyum?” dedi.
- Evet, arkadaşlar, en iyinin ve en güzelin hasımları
her zaman çok olur. Neden? Çünkü aslında zalim olanlar,
bir yerde güçsüz olanlardır. Güçsüz! Zayıf. Âciz.
Düşkün. Kendilerine güvenenler, kendilerinden emin
olurlar. Bir başkasına asla zarar vermeye tenezzül
etmezler. Böyle bir edimi düşüklük, basitlik olarak
görürler. Ama kendi içinde bir “ben” olamayanlar, ancak
bir başkasına bağımlılıkla var olabilirler. Aynen
sarmaşıklar gibi. Öyle bir başlarına var olmayı
beceremezler. Kendilerini ya bir grupla ya servetle ya
mevki makamla ya tenle ya da kas gücüyle ifade ederler.
Oysa insanı insan yapan en temel etken erdemdir.
Erdemliliktir! Yani erdemli oluştur. Erdem ise iyi
olmaktır. İyi olan biri, en iyiyi gördüğünde imrenir,
sevinir. Daha da iyi olmak için motive olur.
Şimdi gelelim bizim ülkemize; bizim ülkemiz, her
bakımdan zengin olan bir ülkedir. Bu durum, hainlerin
acziyetlerine, düşkünlüklerine ayna oluyor. Nasıl desek
acaba? Hani dostluğu ve paylaşımı bilmeyen çocuklar
vardır. Bunlar kendi sahip oldukları oyuncağın daha
güzelini gördüklerinde kıskanırlar, işte bizim güzel
ülkemizin güzelliğini de gören uluslar aynen bu hırçın,
bu şımarık ve bu şirret çocuklar gibi serkeş
oluveriyorlar…
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İşte tam da bu yüzden, bu akbaba tıynetli uluslar,
ülkemize göz dikip elimizden almak istiyorlar. O zaman
ne yapmak gerek? Bir şey; evet, bir şey; güzeli, en güzel
olanı; bilgiyle, bilinçle ve erdemli bir duruşla
taçlandırmak gerek… Çünkü her nimetin bir külfeti
vardır…
Şöyle bir düşünelim; bu düşkünler ordusu, güzel
ülkemizi işgal ettiklerinde, ilk önce ülkemizin en güzel
yerlerini kendi aralarında pay ediverdiler.
Evet, sözün özü; güzel olan daha çok dikkat çeker,
daha çok göze batar, göze batan da o kem gözlerin, o
kötü niyetlilerin radarına daha çok takılır. Bilmem
anlatabildim mi?
Şimdi arkadaşlar, dersimize burada ara veriyor ve
hep birlikte on dakika sonra yine bir araya geliyor ve
çeşmeye kadar “Dağ Başını Duman Almış” marşıyla
yürüyoruz...
Yola koyulmadan önce en küçükten büyüğe doğru
art arda tek sıraya geçtik. Tabii en önde Asya ve en
arkada da bendim. Aybar komut verdi ve asker
yürüyüşüyle marşımızı söyleye söyleye çeşmeye doğru
yürüdük. Hepimiz de çok neşeli ve mutluyduk. Çocuklar
çeşmeden sularını içtiler ve ellerini yüzlerini yıkayıp
kıkır kıkır gülerek ve çığlıklar atarak birbirlerinin
yüzlerine sular serpiştirerek eğleniyorlardı.
Teknenin üzerinde dengelerini bozmadan bir uçtan
bir uca yürüme şakaları yapıyor ve bazen de dengeleri
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bozulup teknenin içine düşüp ıslanıyorlardı. Asya ve Itır,
çok küçük oldukları için tekneye çıkmaya cesaret
edemedi.
Ceren bu durumun farkına varıp, her iki elini de
yukarı kaldırıp yüksek bir sesle herkesi durdurdu.
“Şimdi, sıra Itır ve Asya’da… Hadi bakalım, bir uçtan bir
uca…” dedi.
Önce Itır çıktı, Itır, heyecandan bir türlü adım
atamıyordu. En başta Aybar, Baran ve diğer çocuklar,
onları yüreklendirmeye çalışıyor ve devam etmeleri için
motive ediyorlardı. Sonunda her ikisi de teknenin bir
ucundan diğer ucuna coşku içinde gidip gelmeyi
başardılar. Çocuklar, her ikisine de tempo tutarak
alkışlayıp iltifatlar etiler.
Yaklaşık on beş dakika sonra bunları çeşmenin
doğu tarafındaki iri ve yaşlı ardıç ağaçlarının altına
çağırıp: “Arkadaşlar, şimdi hep beraber ‘Biz Atatürk
Gençleriyiz’ marşını söyleyeceğiz. Bu marşı içinizde kaç
kişi biliyor?” diye sordum. Cemre ve Ceren duymuşlar
fakat sözlerini bilmiyorlardı. Aybar ise hem sözlerini
biliyor hem de çalabiliyordu.
Dedim: “Ben şimdi sözlerini ağır ağır okuyacağım,
daha sonra da hep beraber, Aybar bizlere bu marşı
söyletecek… Evet, başlıyoruz...” Marşı baştan sona
okudum. Aybar karşımıza geçti, sırtını ardıç ağacına
döndü ve marşı hep birlikte büyük bir coşku içinde
okuduktan sonra: “Beğenmeyen var mı?” diye sordum.
Yoktu. “O zaman hep birlikte kendi kendimizi
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alkışlıyoruz.” dedim. Alkışladık. “Yarın inşallah hep
birlikte İzmir Marşı’nı söyleyeceğiz. İtiraz eden var mı?”
diye sordum. Yoktu. “O zaman bir kez daha kendimizi
alkışlıyoruz.” Alkışladık…
“Çocuklar, inanın, hepiniz de harikasınız. Şimdi
sizlere ilginç bir soru soracağım.” dedikten sonra bir süre
durup, ardından: “Acaba bu soruyu yarın mı sorsam; niye
mi? Çünkü vakit bir hayli geçti de ondan. En iyisi öyle
yapalım, sizler de bu arada hem dinlenmiş hem de daha
çok merak etmiş olursunuz.” dedim.
Cemre: “Şahsen ben hiç yorulmadım, zaten bu ders
dediğimiz şey; bana göre bir tür oyun gibi, eğlenmek gibi
bir şey.” dedi.
Ben de: “Pekâlâ… Öyle olsun. Çocuklar,
Cemre’nin görüşüne katlıyorsanız o zaman Cemre’yi
alkışlayalım.” dedim. Hepsi de “ya ya ya, şa şa şa,
Cemree sen çok yaşa” diye tempo tutarak alkışladılar.
- Biraz geç kalırsanız evden merak ederler mi?
Hepsi de “etmezler” diye ünledi.
“İyi. Çok güzel.” deyip Baran’a döndüm:
- Barancığım, senin için geç kalmanın bir sakıncası
var mı?
“Yok. Zaten babam ‘aman, Ali Ağabey’ini iyi
dinle, o, tevatür adam’ diyor.” deyip güldü.
Ben de gülerek “baban da tevatür adam” deyip,
çocuklara, tevatürün ne olduğunu sordum, sadece Baran:
“Herhâlde, çok iyi, demek.” dedi.
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- Tevatür; büyük, bol, yüksek, sağlam, olağanüstü
gibi anlamlara gelir. Mesela; “bu yıl tevatür mahsul oldu”
ya da “Aybar çok tevatür org çalar” gibi. Bak ya...
Aklıma ne geldi. Aybarcığım, sen ne demiştin? Org da
çalarım...
- Evet, çalarım.
- E o zaman yarın orgunla gel. Tamam mı?
- Tamam. Gelirim.
- İyi, çok güzel. Şimdi ben asıl sorumuza
geçiyorum. Diyorum ki hayatta en büyük felaket nedir?
Felaket! Acele etmek yok. Düşünüyoruz ve ardından,
aklımıza gelenleri bir bir söylüyoruz. Hadi bakalım.
Ceren hemen parmağını kaldırıp, “kör olmak” dedi.
- Neden?
- Kör olunca hiçbir şey göremeyiz. Her yer gepgece
olur.
- Değil.
İrem, gülümseyerek, “sanırım, kötürüm olmak”
dedi.
- Hayır! Bu da değil.
Itır, oldukça heyecanlı, “annem” deyip ağladı.
- Hayır, değil.
Baran, heyecanını bastırmaya çalışıp:
- Hem öksüz hem de yetim kalmak mı?
- Yok, değil.
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Cemre, parmağını şakağına dayayıp:
- Bir ömür boyu mahkûm olmak...
- Değil.
Aybar, gözlerini kısıp:
- Herhâlde tedavisi imkânsız bir hastalığa
yakalanmak...
- O da değil.
Cemre:
- Evet, ya, işte bu! Vatanın düşmanlar tarafından
işgal edilmesi, değil mi?
- Değil.
Asya, “konuşamamak” dedi.
- Değil... Bu sorunun cevabını yarına ertelesek,
nasıl olur acaba?
Aybar, iki elini de yukarı kaldırıp: “Yok ya, Ali
Ağabey, Allah korusun ya sana şey olursa...” deyip,
gerisini getiremedi. Sonra da biraz mahcup: “Ağabey,
vallaha kusura bakma.” dedi.
Ben de: “Yok. Yok... Rahat ol. Zaten her canlı
ölüme doğar. Doğar, yaşar ve ölür. Önemli olan ne?
Önemli olan, nitelikli yaşamak. Şu gök kubbe altında hoş
bir seda bırakabilmek. İnsanları ve diğer canlıları
memnun, mutlu edecek bir eser bırakabilmek. Bu eser;
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resim, beste, şiir, yontu, roman olduğu gibi, ilaç, alet,
köprü vs. de olabilir. Hani çok meşhur bir söz vardır:
‘Eşek ölür, semeri; adam ölür, eseri kalır.’ diye. Demek
ki insana düşen, bu gök kubbe altına semer değil, iyi bir
eser bırakabilmek… İşte bu sorunun tam da cevabı bu
eserin içinde saklı, diyorum…
Pekâlâ. Sizleri daha fazla bekletip yormadan
sorunun yanıtını söylüyorum...” deyince, hepsi de
pürdikkat cevaba kilitlenmişlerdi.
“Hayatta en büyük felaket, aklını kaybetmektir ya
da aklı olduğu hâlde aklını yeteri ve gereği gibi
kullanamamaktır… Çünkü Allah’ın insanlara en büyük
armağanı akıldır. Akıl doğru ve sağlıklı kullanılabilirse
demir, demirin üstünde yürütülebilir, demir yığınları bir
kıtadan bir başka kıtaya uçurulabilir, bir apartman
büyüklüğündeki gemiler, su altından yürütülebilir, bir
parmak dokunuşuyla bir koca şehir aydınlatılabilir, bir
küçücük aletin içine dünyanın en büyük kütüphaneleri
sığdırılabilir. Daha nice...
Şimdi hep birlikte düşünüyoruz; 1918’lerde
ülkemizi dünyanın en büyük, en gelişmiş ülkeleri işgal
etti... Sevr diye bir işgal, yani teslimiyet anlaşması
yapıldı. Bu anlaşma gereği teslim olundu ve ülke de
teslim edildi. Ama içimizden biri, bu zavallılığa, yani bu
zelil duruma karşı isyan etti.
Sonra ne yaptı? Durdu. Düşündü ve gereğini yapıp
yola koyuldu. Çok kısa bir zamanda, halkını
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örgütleyerek, halkının önüne düşüp, ülkesini yeniden
zifirî karanlıklardan apaydınlıklara çıkarttı...
Şu hâlde, akıl etmek ne oluyor?
İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak.
Yok yoksullukları yenip varlığa ulaşmak.
Hasta oluşlara razı olmayıp, esenliği aramak.
Zorbalıklara isyan edip barışa durmak.
Bütün bir caniliklere, zorbalıklara, zontalıklara
başkaldırıp adalete, erince ermek… Sözün özü; hayatta
en büyük felaket; aklı olup da onu kullanamamaktır…
Evet, arkadaşlar, hayatta en büyük felaket, aklı olup da
akıl etmesini bilmemektir. İşte bu zavallılıktır, zavallılık
ise güçsüzlük, âcizlik, düşkünlüktür. Onun için, zalim
olan, güçsüz olandır… Evet, bu böyledir. Neden? Çünkü
başkalarına ait olanı tanımıyor, tanıyamıyor. Neden?
Neden olacak? Duyguları dumura uğramış da ondan.
İradesi çöküp felç olmuş, yani kendi kendine yetmeyip
basit, banal bir varlık olmuş.” deyip, Cemre’ye bakarak:
“Doğru mu?” diye sordum.
O da: “Doğru. Çok doğru. Parada, kaslarda,
çoklukta değil, sadece sevgide, iyilikte ve adalettedir.”
deyip, Aybar’a bakarak, “sen devam et” dedi.
Aybar: “Benim devam edeceğimi ne bildin ki?”
diye sordu.
Cemre de: “Bakışlarından!” dedi.
Aybar:
- Ali Ağabey, bugün dünden daha güzel oldu. Ben
de Cemre gibi diyorum, asıl güç; bilgidir, bilginin bilince
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dönüşmesidir. Şöyle diyebilir miyiz? İnsan, doğru
bildiklerinin toplamıdır. Yani ne kadar biliyorsa o
kadardır.
- Evet, işte ben de bunları söylemek istiyordum.
- İyi. Çok güzel. Şimdi Atatürk’le ilgili sizlere bir
şey soracağım. O da şu: Size göre Atatürk’ün en güzel
sözü ne?
Cemre ve Aybar: “Hayatta en hakiki mürşit, akıl ve
ilimdir...”
- Doğru. Evet, şimdi burada bir şeye dikkat edelim.
O da “en” sözcüğü. “En” diyor, neden “en” diyor?
Aybar:
- Dikkat çekmek için.
- Doğru. Dikkat çekmek için. Malum. Bilgi, bir
başına yeterli değildir. Yani bilgi tek başına, gerçeğe
varmak için rehber olamaz. Önemli olan ne tür bilgi
olursa olsun asıl olan eleştirel, yani sorgulayan akılla o
bilgiyi değerlendirmek gerekir. İşte Atatürk bu püf
noktaya dikkat çekiyor…
Bir sözünde de şöyle der: “Sorgulamayan insan
cahildir; sorgulatmayan insan ise zalimdir!”
Harika bir söz. Çok güzel. Ben bu söze bayılırım.
İnsan, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü ve de güzel ile
çirkini; akıl eleğinde eleyerek, akıl terazisinde tartarak ve
sorular sorup sorgulayarak anlar. Eleme, tartma ve
sorgulama…
Bir bilginin zan mı yoksa hurafe mi ve gerçek mi
olduğunu ancak ve ancak bir şeyle anlayabiliriz; o da
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sorgulayan akılla, yani sorgulayarak… Bilgi, hele de
herkesi ilgilendiren bilgi; öyle emmi dayıyla ya da şeyhle
meyhle anlaşılmaz. O adı meşhur olmuş adamlarla ya da
yazarlarla da anlaşılmaz.
Söz gelimi; beni çok seviyor olabilirsiniz. Olsun.
Bu güzel bir şey. Ama beni sevmeniz ayrı, benim
söylediklerim ve yazdıklarım ayrı. Her insan gibi ben de
insanım. Şu ya da bu şekilde zaafa düşebilirim. Kiralanır
ya da satılabilirim. Allah korusun, akli dengemi
kaybedebilirim. Eğer bana da bir iyilik olacaksa, beni
dikkatle dinleyecek ve bana teslim olmayacaksınız.
Düşünecek, soracak, sorgulayacak ve doğruluğundan
emin olduktan sonra o doğrunun ardına düşeceksiniz…
Varsa bir yanlışım benimle paylaşacaksınız ve böylece
ben de kendimi düzeltmiş olacağım. İşte birbirinin aynası
olmak ve birbirinde çoğalmak, bu...
Neyse. Bugünlük bu kadar, diyoruz... İnşallah
yarın, ceviz ağacının yanındaki harman yerinde, önce
yakan top, sonra da voleybol oynayacağız… Yarın
sohbet yok, spor ve müzik var. Şimdi bu teklifimi
oylamaya sunuyorum…
Çocukların hepsi de “tamam” dediler.
Cemre: “Aybar org resitali verecek. Tamam mı?”
deyince: “Tabii ki. Onu unutmadık. Önce yakan top
oynar, arada da org dinler, şarkılar söyler ve daha sonra
da voleybol oynarız.
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Şimdi herkes serbest. Ailelerinize, ben ve Asya’nın
selamları var.” deyip, bir taş atımlık çalılıkların oraya
doğru yürüdüm…

KUŞLAR UÇAN DOĞADIR
Gökyüzünde öbek öbek, beyaz, gri ve kurşuni
bulutlar, birbirlerine doğru yürüyüp sonra dağılıyorlar ve
tekrar sağa sola gezinip duruyorlardı… Cırcır böcekleri,
ikindi serinliğini soluyarak yine çığlık çığlığa
senfonilerine devam ediyorlardı. Başıboş atlar hem
otlanıyor hem de birbirleriyle yârenlikler yapıp arada da
kişniyorlardı. Yanı başımızdan geçen, ikisi genç, biri
yaşlı bir sığır, gelip, gölgesinde oturup konuştuğumuz
ceviz ağacının altında durdu…
Cemre gidip sığırları oradan uzaklaştırdı.
Ceren: “Biraz beklesen kendiliklerinden
giderlerdi.” dedi.
Cemre: “Oraya bırakacakları şeyleri sen mi
temizleyecektin?” diye sorunca, Ceren: “Şimdi anladım,
iyi ettin.” dedi.
Ceviz ağaçlarının az yukarısında, harman yeri için
özel olarak yapılmış bir düzlük vardı. Bu düzlüğe,
çocuklar, poşet içinde grimsi bir kil toprak getirip, bu
toprakla ortadan bir çizgi yaparak dikdörtgen çizdiler.
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Ben, Baran, Itır ve Asya bir tarafta; Aybar, Cemre,
Ceren ve İrem ise öbür tarafta takım oluşturduk.
Takımlarımızın birinin adını “Asya Spor”, diğerinin adını
da “Itır Spor” koyduk.
Daha sonra ben, bilmeyenler için, yakan top nasıl
oynanır kısaca anlattım.
“Şimdi, oyuna başlamadan şunu da söyleyeyim;
burada, oyundan daha çok, birbirimizi tanımak, sevmek,
anılar oluşturmak için bir aradayız. Onun için, top
oynarken mümkün olduğu kadar sevecen, zarif ve
anlayışlı olacağız. Burası bir güç gösterisine asla
dönüşmemeli. İşte hep birlikte eğleniyoruz. Hadi
bakalım, herkese kolay gelsin.” dedim.
Hava gitgide kararmaya başladı, hatta arada bir tek
tük yağmur damlaları düşüyordu. Yarım saat sonra
oyunumuzu sonlandırdık, bu oyundan en çok Itır ve Asya
memnun ve mutlu oldu. Doğrusu bütün çocuklar çok
anlayışlı ve zarifti.
Oyundan sonra ceviz ağaçlarının batısındaki koca
kayanın başına çıktık. Aybar, orgunu kutusundan çıkarıp
çalmaya başlamadan, dedi ki: “Arkadaşlar, daha çok, hep
birlikte söyleyeceğimiz şarkılar ve türküler çalacağım.
Ama herkes katılsın. Tamam mı?”
İlk şarkımız “Leylim Ley” idi. Şöyle bir
hissettirmeden Asya’ya baktım, Asya, bu şarkıya âdeta
bayıldı. Şarkı bittiğinde dedim ki: “Aybar, bu parça
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Asya’nın ve Itır’ın çok hoşuna gitmiş olmalı. Acaba bir
daha tekrar edebilir miyiz?”
Çocuklar hep beraber “eveeeet” diye ünlediler…
“Leylim Ley” şarkısı söylenirken bir şey çok
dikkatimi çekti, o da Baran’ın sesinin güzelliği.
Gerçekten de çok güzel bir sesi vardı.
Dedim ki: “Arkadaşlar, bir şeyi fark edebildiniz
mi?”
Baran’a baktım ve “Barancığım, daha önce senin
sesinin çok etkileyici olduğunu söyleyen birileri oldu
mu?”
Baran mahcup, titrek bakışlarını, bakışlarımdan
kaçırarak: “Evet, söylediler. Öğretmenlerimiz bana hep
türkü söyletirlerdi. Bir de babam, çok efkârlandı mı ‘hadi
babasının aslanı, şöyle bir asıl da kafamız bir dağılsın’
der.” dedi.
“Şimdi biz de hep beraber, sana, ‘hadi asıl bakalım,
Baran’ diyoruz... Değil mi ya arkadaşlar?” dedim.
Çocuklar da yine hep birlikte “eveett” diye
ünlediler.
Baran bana bakıp: “Ne söyleyeyim?” dedi.
Ben de “içinden geleni” dedim.
O da: “Yüce Dağ Başında Bir Sürü Kuzu, türküsü
olsun mu?” dedi.
“Şöyle ilk baştan türkünün sözlerinden biraz oku
bakayım.” dedim.
Baran, oldukça rahat okumaya başladı:
- Hey ulu dağlar
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Çevreli bağlar
Ben garip öldüm (Anam)
Garibe kim ağlar...
“Tamam, hadi bakalım, seni dinliyoruz.” dedim.
Aybar da: “Türküye şöyle ilk baştan birazcık ezgili
bir giriş yap bakalım.” dedi.
Baran da hafif bir ses tonuyla türkünün havasını
vermeye çalıştı.
Aslında hiçbirimiz, daha önceden türküyü
duymamıştık. Ama yine de hafif hafif eşlik etmeye
çalıştık.
Dedim: “Baran, bizler, bu güzel türküyü daha önce
hiç duymadık, ama sen çok güzel söyledin, diyorum ki
acaba bu güzel türküyü bir kez daha hep beraber okusak
mı?”
Baran “tamam” dedi.
Bir kez daha seslerimizi daha bir yükselterek ve bir
büyük keyifle okuyup bitirdikten sonra birbirimizi
alkışlayıp “hey hey”ler çekerek koca kayaları
yankıladık…
Yarım saatten fazla türküler çağırıp şarkılar
söyledik. Daha sonra on beş dakika ara verdik, aradan
sonra da voleybol oynamak için direkler dikip, iki direk
arasına da filemiz olmadığı için ip gerdik. Gün batıp hava
kararıncaya kadar voleybol oynayıp eğlendik.
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Çocuklar vedalaşıp gittikten sonra Asya, bana:
“Dede, burası çok güzel, ben burayı çok sevdim, seneye
yine gelelim, tamam mı?” dedi.
- Bakalım... Ben de oldum olası buraları çok
severim. Benim bütün bir çocukluğum bu dağlarda, bu
kayaların başında geçti. Kışın bu dağların başı, ta mayıs
aylarına kadar apak karla kaplı olur. Bahar geldi mi
karlar yavaş yavaş erimeye başlar ve bir sürü arklar,
dereler oluşur. Kar suları yukarılardan aşağılara doğru
şırıl şırıl, şarıl şarıl akmaya başlar. Derken ağaçlar
göverir, çiçekler açmaya başlar. Her yerler yemyeşil ve
rengârenk olur.
En çok da oğlaklarımız olurdu. Oğlak güderdim.
Her birine durumlarına göre bir ad koyardım. Mesela;
çok zayıf olana “aydaş” derdim, yârenlik yapmayı
sevenlere “yâren”, çişten, fıkırdak, bıngıldak gibi tembel
olanlara da “uykucu, uyuntu”, işte buna benzer isimler…
Hayatımda, kuşları vurmak için hiç sapanım
olmadı, biz bu sapana, “kuş lastiği” derdik. Bir gün
dedem bana, kuş lastiği sapanı yapmak istedi. “Gerek
yok.” dedim. O gün bu tavrıma çok şaşırıp
anlayamamıştı. Babam geldi. Babama dedi ki: “Babası,
bu tibili bize alınmış, sana sapan sapı yapayım, dedim,
gerek yok, dedi. Soralım bakalım, ne diye alınmış?”
Sordular. Dedim ki: “Onların da canı var. Onların da
yavruları var.” Güldüler… Dedem, bana gülerek:
“Onların ömrü ne ki? Onlar zaten ölüp toprak olacaklar!”
dedi. Ben de dedeme: “Sen ölünce yıldız mı olacaksın?”
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deyince, hemen beni aldı ve kucağına çekip: “Seninle
tükürük yarıştırılmaz.” dedi…
Benim babam, at alıp satardı. At alıp satanlara
“cambaz” denirdi. Bazen yakın yerlere beni de götürürdü.
Bir köye vardık. Babamın bir arkadaşının evine misafir
olduk. Babamın arkadaşı, babama; az ötede öyle dalıp
gitmiş eşeği göstererek: “Şunu ıssız bir yere gönderip
orada kurda kuşa terk edeceğim. Gün gün zayıflayıp
burada ölüp de leşi üstümüze kalmasın.” dedi.
Babam da “vallaha ne diyeyim” diye karşılık verdi.
Ben hemen atılarak, “onu bana ver” dedim.
Adam “Sen ne yapacaksın?” diye sordu.
“Bakarım, arkadaş olurum.” dedim.
Adam da “al senin olsun” dedi.
Sevindim. Çok sevindim. Babam: “Boş ver, ben
sana eşek alırım.” dedi… “Yok, ben bu eşeği istiyorum.”
deyip ağlamaya başladım. Onlar da “ağlama, al senin
olsun” dediler.
O zamanlar yedi yaşında falandım, eşeği alıp bazen
üzerine bindim bazen de yularından çekerek işte buraya
getirdim. Ona bostanlardan otlar biçip önüne attım,
çeşmeye getirip suladım ve her gün onunla konuşup
şakalaştım. Eşek günbegün iyileşti ve beni gördü mü
neşesi daha bir arttı. Sonra bir iyice iyileşti.
Artık onun üzerine binip istediğim yere birlikte
gidip geldik.
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Bir gün babam: “Ali oğlum, artık şehre gideceğiz,
bu eşeği, ona iyi bakacak birine satmak zorundayız.
Parasının da hepsi senin olacak.” dedi.
O an durakaldım, babama ne diyeceğimi, nasıl
diyeceğimi bilemedim. Çok üzülmüştüm. Neden? Çünkü
o eşek beni, ben de onu çok sevmiştim. Birbirimizi çok
sevip iki dost olmuştuk...
Neyse. Babam eşeği sattı. Getirip parasını da bana
olduğu gibi verdi. Ben de o parayla şehirde kitaplar
aldım, sinemaya gittim ve bir de kiralık bisikletlere
bindim.
O eşeğin parasıyla aldığım kitapları hâlâ saklar ve
arada bir açıp okurum. İstersen o kitapları sana da
vereyim, ha, ne dersin?
- Çok duygulandım, dede. Sen çok iyi birisin.
- Sen de öyle.
- Hiç kuş vurmadın mı?
- Tabii ki. Hiç kuş vurmadım. Onlar, sırf yemek
için ne ki? Küçücük, mini mini şeyler! Küçücük şeyler.
Üstelik onların, doğada çok önemli görevleri de var.
- Nasıl yani?
- Şu kayaların tepelerine bir bak. İşte oralara, o
ağaçları, bu kuşlar dikiyor.
- Nasıl?
- Nasıl mı? Şimdi bu kuşlar o ağaçların meyvelerini
yiyorlar, sonra da oralara gidip dışkılıyorlar. O dışkıların
içindeki ağaç çekirdekleri, oradaki topraklara karışıp
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sonra da vakti geldiğinde filiz olup derken de ağaç olup
çıkıyor.
Tabii başka görevleri de var. Fazla olan
yumurtalarıyla başka canlıları besliyorlar, ağaçlara gelip
doğayı şenlendiriyorlar, bilim adamlarına esin kaynağı
olup yeni buluşlara neden oluyorlar.
Her ne olursa olsun, bu gök kubbe altında
güzellikleriyle gönlümüzü şenlendiriyorlar ve her şeyden
önce onlar, birer uçan doğadır. Onlardan en çok
sanatçılar yararlanıyorlar. Şiirlerde, hikâyelerde,
masallarda, şarkılarda, türkülerde hep onlar vardır.
Doğada bu kuşların hepsi de faydalıdır. Bir defa,
tavuk, ördek, hindi, kaz gibi evcilleşmiş kuşların, günlük
hayatımızda büyük bir yeri vardır. Bunların
yumurtasından, etinden, tüyünden geniş ölçüde
yararlanırız.
Kuşların yiyecek bulmak için durmak dinlenmek
bilmeden çabalaması da insanlara çok büyük faydalar
sağlar, çünkü birçok zararlı böcekleri yerler. Bu
bakımdan, kuşlar olmasa başarılı tarım bile yapılamaz…
Gerçekten de böcekler çok hızla çoğalan canlılardır.
Şimdi, burada duruyor ve hayretler içinde kalmaya
hazırlanıyoruz… Hazır mısın?
Asya, “hazırım dede” diye karşılık verdi.
- Bak şimdi... Bilim adamlarının araştırmalarına
göre böcekler, iyi besin bulurlarsa, düşmanlarına da yem
olmazlarsa, birkaç yıl içinde bütün bir dünyayı
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kaplayacak kadar çoğalabilirmiş… Şimdi sana, bir ilginç
şey daha… Amerika’da yapılan incelemede, bir
ağaçkakanın midesinden 1.000 küçük böcek çıktığı
görülmüştür.
“Vay!” diye ünledi Asya. Ben de devam ettim:
- Sanırım martı görmüşsündür?
- Evet, dede.
- Amerika’daki Salt Lake City’de büyük bir martı
anıtı varmış. Bu anıtı ne diye yapmışlar biliyor musun?
Çok garip... İnanılır gibi değil, ama gerçek. Oraya ilk
yerleşenleri büyük bir çekirge felaketinden kurtaran
martıların hatırasına dikilmiştir… Ya! İlginç, değil mi?
Hadi bir şey daha söyleyeyim; bu kuşlar var ya, işte
bu kuşlar, sadece yabani ot tohumlarını yemiyorlar, bir
de atmaca, baykuş gibi kuşlar, fare gibi zararlı
kemirgenleri de büyük ölçüde yiyerek insanlara faydalı
oluyorlar. Her atmaca, her baykuş, günde en aşağı üç fare
yiyormuş. Kemirgenler nerede çoğalırlarsa o bölgeye
kuşlar hücum ederlermiş.
- Dede... Ben çok korktum.
- Niye?
- Ya her yer börtü böcek olursa?
- Kuşlar var ya.
- Ya onlar uçar giderse.
- Gitmezler.
- Neden?
- Onların görevi de bu.
- Onlar cankurtaran mı?
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- Evet, bir yerde öyle sayılır... Doğada her şeyin bir
anlamı ve görevi vardır.
- İnsanın görevi ne?
- İnsanların da görevi; akıllarını kullanıp doğaya
karşı saygılı olmak ve yeryüzünü güzelleştirmek.
- Güzelleştirmese görevini yapmamış mı oluyor?
- Evet.
- O zaman ne oluyor?
- O zaman hain oluyor. Hain!
- Hain olmak çok mu kötü?
- Çok kötü.
- Olsun, n’olur ki?
- Mutlu olamazlar…
- Niye?
- Niye olacak, insan bir işe yaradığı zaman beyni
çeşitli sıvılar salgılar. Bu sıvılar, insana kendini iyi
hissettirir de ondan.
- Bu dediğin şey, hainlerde olmaz mı?
- Olmaz! Tersi olur.
- Sen nereden biliyorsun?
- Aslında sen de biliyorsun.
- Nasıl?
- Sen birine bir iyilik yaptığın zaman çoğu kişi de
sana iyilik yapmıyor mu?
- Ya yapmasa o zaman hain mi olmuş oluyorlar?
- Bak sen kediye bir şey veriyorsun o da gelip
seninle arkadaş oluyor, bir köpeğe bir şey veriyorsun o
da seninle hem arkadaş oluyor hem de seni kötülerden
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koruyor. Bu, hayvanlarda böyle olduğu gibi ağaçlarda da
böyledir.
- Ağaçlarda akıl var mı ki?
- Var… Anlattık ya. Onların da kendilerine göre
akılları var.
- Nasıl yani?
- Nasıl mı? Ormana şöyle bir bakalım. Ne
görürüz? Ağaçların kalın dallarının birbirinden
ayrıldıklarını… Neden? Çünkü birbirlerinin ışıklarına
mâni olmamak için…
Bilim adamlarına göre, ağaçlar da öğrenip, hasta
komşularına yardım bile edebiliyorlarmış… Ağaçlara,
ihtiyaçlarımızı ve lükslerimizi karşılamak zorunda olan
“organik robotlar”mışçasına bakmak yerine onların da
bizler gibi nefes alıp veren canlılar olduğunu görüp
anlamalıyız.
Asya, merakla:
- Dede, doğa da biraz senin gibi, değil mi?
- Nasıl yani?
- İşte onlar senin gibi öğretiyorlar ya.
Ben coşku içinde Asya’ya sarılarak:
- Aferin sana. Harikasın ya! Doğru. Vallahi çok
doğru, doğa da bir öğretmendir, capcanlı harika bir
kitaptır ve aynı zamanda da bizleri yiyip içiren anneler
gibidir… Onun için insanlar doğaya ne demişler? Doğa
ana demişler…
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Asya, âdeta rüya görür gibi:
- Herkesin de anası mı?
- Evet, herkesin.
- Yani herkes onun çocuğu mu?
- Evet.
- Doğa anaya kötülük yapan çocuklar, kötü
çocuklar mı?
- Evet, kötü ve nankör çocuklar.
- Nasıl yani.
- İşte ağaçlara, çiçeklere, hayvanlara, derelere,
ırmaklara zarar verenler, çok kötü ve hain çocuklar.
- Doğa ana da kızar mı?
- Oooo... O kızdı mı beter kızar.
- Küser de mi?
- Küser.
- Kızdı mı ne yapar?
- Kızdı mı fırtına çıkarır, her yeri sel suya verir,
deprem yapar, toprakları kaydırır.
- Başka?
- Başka... Yağmurları yağdırmaz, kuraklık olur.
- Başka?
- Sıcak olur, çok sıcak.
- Sonra?
- Sonra, çok kızarsa her şeyi yakıp kavurur.
- İyileri de mi?
- İyileri de.
- Ama niye?
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- Onlar da kötülere karşı koymadıkları için.
- Anladım.
- Aferin sana.
- Sana da.
- Bana niye?
- Çok şey biliyorsun ya.
- Hadi sana bir aferin daha.
- Benden de sana.
- İyi. Sağ ol. Şimdi sen bana biraz müsaade et, ben
ta şu çalıların oraya kadar bir gidip geleyim.
- Tamam, dede…

SU
Dün öğleden sonra ara ara yaz yağmurları yağdı.
Dolayısıyla çocuklar gelemedi. Tabii toplanıp söz konusu
dersimizi de yapamadık. Ben Asya ile aynı odayı
paylaştığımdan, romanımı yazmaya ara verdim. Çünkü
ben oldum olası insan seslerinin, hareketlerinin olduğu
bir yerde yazmaya yoğunlaşıp odaklanamıyordum. İşte
bu nedenle biz de Asya ile evin sundurmasına oturup, ara
ara yağan yaz yağmurlarını seyrediyor hem de bol bol
konuşup bilgi ve görgümüzü çoğaltıyorduk. Aynı
zamanda da ona hemen her akşam anlattığım “Yavru
Kuş” masalının devamını anlatıyordum…
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Sabah uyanıp dışarı çıktığımızda her yeri yoğun bir
sis kaplamıştı. Asya, bu yoğunlukta bir sis olayını ilk kez
görüyordu. Korku ile coşku arasında gidip geliyordu.
“Bu ne dede?” diye sordu.
Ben de “sis” dedim.
- Sis ne, dede?
- Sis, toprakla temas hâlinde olan bulut...
- Nasıl yani?
- Nasıl mı? Nasıl anlatsam acaba? Diyorum ki sis,
genellikle gece vakti ve sabahın erken saatlerinde
görülür. Neden? Sis, soğuk havayla daha sıcak yüzeyin
sürtüşmesinden meydana gelir de ondan. Geceleri
toprağın soğumasıyla, enginlerdeki hava da soğur, bu
soğuk havanın daha sıcakça havayla birleştiği yerlerde sis
denen şey meydana gelir. Bir süre sonra da alıp başını
gider.
- İyi ki gider, yoksa biz ne yapardık?
- Şimdi böyle de güzel değil mi?
- İşte, gideceği için güzel.
- Bak. Doğa ana, bize, mutlu olmamız için su
gösterisi yapıyor.
- Sis, su mudur?
- Tabii ki. Sis, çiy, yağmur, dolu, kar, bulut, buz,
hepsi de su.
- Vay! Bunu hiç düşünmemiştim ya.
- Başka ne su? Bütün canlıların hemen dörtte üçü
su. Belki de daha fazlası…
- Benim bebeğim olunca adını “Su” koyacağım.
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- Neden?
- Ben suyu çok sevdim.
- Çok güzel. Ya bebeğin erkek olursa?
- Olsun.
- Ama ben hiç erkek Su adı duymadım.
- Benim olunca duyarsın dede.
- Vallahi helal olsun sana. Tabii ya... Niye olmasın
ki? Hey Su Bey, hadi gel bakalım...
- Bir an önce büyümek lazım.
- Pekâlâ. İkinci bebek olursa?
- Ona da Çiytanem deriz.
- Ya ben sana ne diyorum? Akıllı torunum. Sen
bunu gerçekten hak ediyorsun ya.
- Dede, iyi ki bu yaz buraya gelmişiz, değil mi?
- İnşallah önümüzdeki yaz yine geliriz.
- Yirmi sene sonra yine geliriz. Neden mi? Bu
sisleri, bu sincapları, bu ceviz ağaçlarını Su da Çiytanesi
de görmüş olur.
“Oooo... Gel sana şöyle bir güzel sarılıp öpeyim.”
deyip, Asya’ya sarılıp öptüm.

SU GÖSTERİSİ
Bugün de gökte gri, ağır, kurşuni bulutlar, bir sağa
bir sola devinip durdular. Ara ara bulutlar, rüzgâr önünde
oradan oraya sürüklenen iri, kocaman kara boğalar gibi
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birbirleriyle toslaşıp, şimşekler çaktırarak ve gümbür
gümbür gümbürdeyerek vuruşup sarsılıyorlardı.
Ceviz ağaçlarındaki sincaplar, ağaçlara konup
uçuşan kuşlar ve orada burada yayılan sığırlar görünmez
olmuşlardı.
Önümüzdeki ceviz ağaçlarının dalları âdeta
çıldırmışçasına çırpınarak, dans edip savrularak, gelecek
yağmuru haber veriyordu. Gökyüzünde, yeri göğü bir
anda yalayıp sönen, tanımı imkânsız bir şimşek çakışı ve
ardından sanki gök darmadağın olmuş gibi bir gök
gürültüsüyle ben, anneannesi ve Asya, titreyip
birbirimize sarıldık…
Anneannesi, titrek ve ürpertili bir ses tonuyla:
“İçeride otursak daha mı iyi olur acaba?” dedi.
Ben, Asya’nın bir avuç yeni açmış zambak yüzüne
bakarak: “Ne yapalım?” diye sordum.
Asya, bana daha bir sokulup, “burada kalalım,
dede” dedi.
“Tamam.” der demez yoğun ve hırçın bulutlar,
kendilerini tutamayıp hışımla ve savrularak yağmaya
başladılar.
Biz üçümüz, üzerimizdeki battaniyeye bir güzel
sarılarak ve yan yana, yağmurun âdeta delirmişçesine
yağışına kapılıp gittik.
Yağmur gitgide azalarak, yaklaşık yarım saat yağıp
bir iyice yavaşladı. Bu arada, ağaçların dansları da
durgunlaşıp yatıştı.
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Asya, yağmur iyice dinginleşince: “Dede, bu su
gösterisi de böylece bitti. Ama çok güzeldi. Ürperdim.
Arada bir korktum da.” dedi.
- Demek, su gösterisi, ha?
- Evet, bizim Su’nun gösterisi de böyle coşkulu
olacak.
- İnşallah…
- Yarın yine yağsa. Biz buradan gidinceye kadar
her gün yağsa.
- O zaman çocuklar buraya gelemezler ki.
- Bunu hiç düşünemedim.
- Gel seninle bir anlaşma yapalım, bu su gösterisini,
suyu var eden vara bırakalım, o nasıl dilerse öyle olsun.
Asya: “En iyisi senin dediğin gibi.” dedikten sonra,
anneannesi: “Ben kalkıp şöyle yandan çarklı bir kahve
yapayım.” dedi.
Asya, merak dolu:
- Dede. Yandan çarklı ne demek oluyor?
- Yandan çarklı ne demek? Yandan çarklı;
“cafcaflı, gösterişli, her şeyi tamam, omzu düşük
yürüyen” gibi anlamlara geliyor.
- Cafcaflı ne demek?
- Gösterişli olan.
- Tamam, teşekkür ederim.
“Ben de sana teşekkür ediyorum.” deyip, hacet için
kalkıp aşağıya indim.
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BİR AYRILIK, BİR YOKLUK BİR ÖLÜM
Sabah oldu. Gökyüzü ışıl ışıldı. Gökte tek tük,
koyun yünleri gibi apak bulutlar, durdukları yerde
duruyordu. Ağaçlar, ağaçlarda dallar oldukça sakin ve
durgundu. Cırcır böcekleri, tertemiz havayı soluyarak var
güçleriyle çığlık çığlığa cırlıyorlardı. Yanı başımızdaki
koca, apak kayaların yüzlerinde, keçiler otlamaya
çalışıyordu.
Biz Asya ile birlikte evin sundurmasında Çatalan
Baraj Gölü’ne bakarak ve tek tük konuşarak, radyodaki
şarkıları dinliyorduk. Merdivenin başında Baran’ın “Ali
Ağabey!” diye sesini duyunca yerimden kalkıp, “gel
Baran” diye seslendim.
Baran ve Aybar, sundurmaya çıkıp, orada durup
selam verdiler. Baran, süt kabını oraya, uygun bir yere
koyup: “Ali Ağabey, biz bugün gelemeyeceğiz.” dedi.
“Neden?” diye sordum.
Baran, oldukça üzgün ve ağlamaklı bir sesle:
“Dünkü yağmurda emmimin oğlu davarları güderken,
altına sığındığı ağaca yıldırım düşmüş. Orada şey olmuş,
yani ölmüş. Babam, oraya gitti. Evde de benden başka
kimse yok.” dedi.
Aybar da “biz de oraya gideceğiz” dedi.
“Allah rahmet eylesin, çok üzüldüm ya… Tamam,
az sonra biz de köye ineriz.” dedim.
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Çocuklar, “biz gidelim” deyip, dönüp gittiler.

GÖK EKİN BİÇMİŞ GİBİ
Tam tamına üç gün ders yapamadık. Üç gün sonra
yine dört sularında bir araya gelip, yüz yüze oturduk.
Hepimiz de oldukça üzgündük. Çünkü yıldırım çarpıp
ölen 12 yaşındaki Yasin, hepimizin de çok yakın
akrabalarından biriydi.
Biliyorum, bütün çocuklar, bu konuya ilişkin benim
ne söyleyeceğimi bekler gibiydiler.
Hepsinin de şöyle bir yüzlerine bakıp: “Ünlü ozan
ve bilge Yunus Emre şöyle der: “Bu dünyada bir nesneye
yanar içim göynür özüm/Genç iken ölenlere gök ekini
biçmiş gibi.” diyerek söze başladım...
- Evet, arkadaşlar, Yunus’un da söylediği gibi;
genç iken bu dünyaya veda etmek gerçekten daha bir
acı… Ama yapacak da bir şey yok… Çünkü varlığımız,
gücümüzle sınırlı…
Her ne olursa olsun, ölüm denen şey gerçekten de
zor. Karacaoğlan da şöyle der: “Üç derdim var
birbirinden seçilmez/Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm...”
Ama ne yaparsın ki bu da hayatın bir gerçeği. Zor! Hele
de genç iken ölmek daha bir zor.
Atalar ne güzel demişler; “ölenle ölünmez” diye.
Neden? Çünkü diriler için hayat devam ediyor da
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ondan… O zaman bizlere düşen ne? Bizlere düşen;
ölenlerden, ölümlerden ders almaktır.
Şimdi; Yasin’in ölümünden nasıl bir ders alabiliriz
ki? Hadi gelin birlikte şöyle bir düşünelim… Bilindiği
gibi orada, daha önce de o ağacın altında yine yıldırım
düşüp ölenler olmuştu… Şimdi bu ne? Neden oraya, o
ağaca gelip yıldırım düşüyor? İşte bu gizi düşünüp
anlamaya çalışmalıyız.
Bana göre; o ağacın bulunduğu yerde yıldırımı
daha çok çeken bir şey olmalı. Ama ne olabilir? Tabii ki
madenî bir şey… Diyeceğim, bundan böyle yağmur
yağdığında o tür yerlerden uzak durmak gerek. Bilineceği
iyi bilirsek daha anlamlı, daha iyi yaşarız. Onun için hep
diyoruz ya; doğayı doğru ve sağlıklı tanıyıp anlamaya
çalışmalıyız...
Mesela; yağmur yağmaya başladığında eğer açık
alandaysak çömelmiş durumda olmalıyız… Ağaçların,
direklerin ve benzerlerinin diplerinde durmamalıyız.
Elektrik ileten şeylerden uzak durup, şemsiye
açmamalıyız. Cep telefonuyla falan konuşulmamalıyız.
Araba başındaysak içine girip camları iyice kapalı
tutmalıyız. Ağaçların altında, gruplar hâlinde, sulardan
uzak ve yıldırımlardan korunaklı bir yer aramalıyız.
Gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalıyız...
Malum, yıldırım da bir elektriktir.
Evet, arkadaşlar, doğayı iyi tanımalıyız.
Çünkü doğa, bizlere, bütün aksiliklere rağmen
hayatın devam ettiğini öğretir…
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Maalesef, evrenin dilini yeteri ve gereğince
bilmiyoruz, oysa doğa, bizlere, sürekli mesajlar verip
durur. Doğa, mesajlarını tavrıyla, duruşuyla, yani beden
diliyle verir. İşte bizler bu mesajları, yıldırımlarla,
sellerle, depremlerle, çiçeklerin kokularıyla, kuşların
cıvıltılarıyla, suların akışıyla, göllerin görüntüsüyle,
gökyüzünün değişimiyle görür ve anlarız.
Dediğim gibi; her sabah ve her akşam doğa bizlere
bir şeyler anlatır durur. Bizler, gün doğumunun ya da gün
batımının ne dediğini anlayabiliyor muyuz?
Mesela; gök niye mavi ve yaprak neden yeşildir?
Yaprakların şavkı sulara düştüğünde nasıl bir renk
alır?
Ya yerin altındaki o mağaralar, o sarkıtlar, o yer
altı gölleri ve o kristalize sular? Gökyüzündeki o bulutlar
ve o gökkuşağının albenili ve harika ziyafetleri? Ya o
görkemli prizmalar ve olağanüstü renk tayfları? Acaba
diyorum; şu görklü dünyada ne kadar canlı türü var?
Bilim adamları; bir avuç toprakta yaklaşık 10 bin çeşit
bakteri olduğunu söylüyorlar… Üstelik her yıl, her
dönem yepyeni bakteri türleri ortaya çıkıyormuş...
Bunları anlattıktan sonra ayağa kalktım ve ceviz
ağacından bir yaprak koparıp parmaklarımla ezerek,
çıkan kokusunu içime çektim. Çocuklara verip onların da
koklamalarını istedim… Onlar da sırayla ve coşkuyla
kokladıktan sonra: “Nasıl ama?” diye sordum.
Hemen hepsi de “çok güzel bir parfüm” dediler.
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Aybar ayağa kalkıp, üzerindeki daldan bir yaprak
daha kopararak parmaklarıyla ezip bir iyice içine çekti
ve: “Başka isteyen var mı?” diye sordu.
Çocukların hepsi de “ben de istiyorum” dediler.
Artık hepsinin de ellerinde birer ceviz yaprağı
vardı.
“Şimdi arkadaşlar, sizlere çok ilginç bir bilimsel
gerçeği anlatacağım. Ama çok dikkat rica ediyorum.
Evet, arkadaşlar, hazır mıyız?” dedim. Hepsi de hep
birden “hazırız” dediler.
- Bilimsel gerçek şu; termit diye bir canlı duydunuz
mu?
Aybar, Baran ve Cemre: “evet, duyduk” dediler.
“Baran, sen söyle yeğen.” dedim.
Baran, “akkarınca” dedi.
- Evet, doğru, akkarınca… İşte bu beyaz
karıncaların bir diğer adı da “termit”tir. Bunlar, yaklaşık
bir santimetre büyüklüğünde ilginç canlılardır. İlginç!
Bunlar hem mimar hem mühendis hem de ziraatçıdır…
Çocuklar, bu böcekler var ya; bu böcekler, yer
altında toprağı işleyip, ağızlarıyla bir güzel yoğuruyor.
Daha sonra da topraktan, kendilerine özgü yapılar
üretiyor. Nasıl mı? Nasıl olacak? Mantarvari yüksek
binalar, yapılar... Bu yapıların her birinin uzunluğu 10-12
metre. Evet, 12 metre. Bütün bunları küçücük bir böcek
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yapıyor. Üstelik de son derece sağlam binalar, tüneller…
Daha neler neler... Üstelik bu binaların klimaları,
havalandırmaları ve bacaları da var. Ayrıca bu binaların
içinde doğal hava dolaşımı da söz konusu.
Şimdi burada durup şöyle bir güzel düşünüp, olup
biteni anlamaya çalışalım. Önümüzde boş bir arsa var...
Bu arsanın üzerine bina yapılacak... Bu bina için ilk önce
ne gerek? Tabii ki ilk önce mimar, mühendis ve de
ustalar... E pekâlâ, bu adını andığımız meslekler olmasa
olmaz mı? Tabii ki olmaz…
Ya… Ne dedik? Böcek!
Sanat; ayrıntıları görme becerisidir. Çünkü ayrıntı,
bütünün habercisidir…
İşte bu küçücük böcekler birer ayrıntı görme
ustalarıdır. Yapıyorlar, üstelik de gökdelenler yapıyorlar.
Şimdi çok sıkı durun! Bu böcekler var ya; işte bu
böcekler hem sağır hem de kör. Sağır ve kör!
Duyamıyorlar ve de göremiyorlar. Ve fakat birbirleriyle
anlaşıp barış içinde çalışıp, ortaya çok güzel eserler
koyabiliyorlar…
Ben hep bir şey bilir hep onu derim... O da insan,
bildiklerinin toplamıdır. Her kim ne kadar biliyorsa o
kadardır…
Bu böyledir.
Onun için; en sağlam, kavi kitap, doğa kitabıdır…
Öyleyse, bu doğa kitabını doğru ve sağlıklı
okumayı muhakkak öğrenmeliyiz.
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Pekâlâ… Bu kitabı bizlere okumayı kimler
öğretecek? Kimler mi? Tabii ki ortaya örneksiz eserler
koyan pirler.
Kim ola bu pirler?
Anlattık ya... Tabii ki karıncalar, kuşlar, arılar,
bitkiler vs.
Çünkü bu doğa kitabından öğreneceğimiz nice bin
imkânlar var…
Sayısız nice bin ibret dersleri var.
Onlar, bu dehşet bilgileri nereden öğreniyor
olabilirler?
Bu yakıcı sorunun yanıtı; her gün görüp yanından
geçip gittiğimiz çiçeklerdedir, böceklerdedir,
kelebeklerdedir ve kuşlardadır… Öyleyse, onları asla
hafife almamalıyız.
Bilenler bilir ki bu hayatın üç sacayağı vardır:
Bilim, bilgelik ve sanat.
Bilim, bir şeyi bilinmesi gerektiği gibi bilmenin
adıdır.
Bilgelik ise, bir şeyi yerli yerine koyabilme
becerisidir.
Sanat da güzeli olanı, salt güzel olanı arayıp bulup,
göstermektir.
Bunların her üçü de yanlışlığı ortaya koyulamadığı
sürece doğrudur, iyidir ve güzeldir… Bir başka deyişle;
bilim; evrende var olan evrensel yasaları keşfetme
edimidir. Bilgelik; evrendeki evrensel yasalara uygun ve
uyumlu olmayı esas almaktır. Sanat ise, Yaradan’ın
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evrendeki ve doğadaki imzasını görüp fark ederek
gösterme inceliğidir.
İşte insanın biricik görevi; bilime, bilgeliğe ve
sanata duyarlı ve saygılı olmaktır… Aslında bu üç
kavram, bir yerde birbirleriyle iç içe, sarmaş dolaştır...
Her birey ne yapıp edip bu üç kavramı da soluyup
anlamaya çalışmalıdır.
Anlamasa ne olur?
Anlamasa, sadece doğaya bakarak “vay be, ne
güzel çiçek, ne güzel tablo” deyip sonra da aldırmayıp
geçip gider… Oysa asıl olan, doğayı doğru okumaktır…
Okuyup, anlamın anlamına vâkıf olmaktır. İşte o zaman
var olmanın mutluluğunu yaşar… Sözün özü; evreni ve
doğayı doğru okuyup, doğru anlayıp, doğru yazanlar,
doğru ve sağlıklı yaşayanlardır...
Sanatçı, duyulacağı herkesten önce duyan,
görülmeyeni gören, fark edilmeyeni fark edip anlayandır
ve de anlatmayı bilendir...
Şimdi gelin şöyle bir doğaya bakalım...
Doğada ne görüyoruz?
Hemen hemen bütün canlılarda simetri sanatını fark
ederiz. İşte... Kar taneleri, kelebek kanatları, tavus
kuşlarının o görkemli kanatları, çiçeklerin yaprakları,
arıların bal petekleri vs. Hep simetrik... Ve de kavisli.
Daha nice bin çarpıcı örnek…
O altıgen dokuyu üretmeyi bu arılar nereden, nasıl
öğrendiler? Ha sahiden… Niye beşgen değil de altıgen?
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Çünkü mimarinin en gözde çokgeni altıgen de
ondan…
Her şeyde simetri... Simetri sanatı yanında yansıma
denen olay da bir başka bilgelik. Doğadaki sarmallar,
spiraller ve daha nice simgeler...
Başta çiçekler, bitkiler, örneğin; salyangozun
kabuğundaki, evrendeki, galaksilerdeki spiral, daha nice
harika tasarımlar! İnsana verilen sorumluluk, evreni
doğru algılamak, doğayı, okunması gerektiği gibi
okumaktır.
Şimdi sizlere, sanatla ilgili çok güzel bir örnek
vereceğim; hepinizin kulaklarında benden bir anı küpesi
olarak kalsın… Kalsın mı?
Çocukların hepsi de hep birden “kalsın!” diye
ünlediler. “Kalsın” sesleri, gidip kayalara çarptı ve
yankılandı.
- Evet, can dostlarım, adamın biri, düşüncelerinden
dolayı hapsedilir. Yakınları için sadece yılda bir kere ve
bir kişiyle görüş vardır. Mahkûm, ziyaretçi listesine; 7
yaşındaki kızının adını yazar. Kız, babasının yanına
giderken ona, hediye olarak yaptığı bir resmini götürür.
Mahkûmlar ise, ziyaretçilerini bir salonda
beklemektedirler…
Yedi yaşındaki bu küçük kız, kapıya gelir.
Gardiyan, kıza: “O elindeki ne?” diye sorar.
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Küçük kız: “Babama resim yaptım da onu
vereceğim.” der.
Gardiyan, resme bakar, bu bir kuş resmidir. Kuş
ise, özgürlüğü temsil ettiği için yasaklar listesindedir.
Gardiyan, resmi alıp yırtar ve maalesef bu görüşme de
gerçekleşemez.
Aradan bir yıl daha geçer, küçük kızın babası,
ziyaretçi listesine yine kızının adını yazar… Kızın elinde
yine bir resim vardır...
Gardiyan, kıza sorar: “O elindeki ne?”
Kız, bir resim olduğunu söyler.
Gardiyan, resme bakar, bu bir ağaç resmidir.
Gardiyan, yasaklar listesinde ağacın olmadığını görüp,
kıza, görüşme iznini verir...
Kız, koşarak babasının yanına gider ve babasına
hasretle sarılıp: “Baba! Sana resim yaptım!” der ve
heyecanla resmi gösterir.
Babası, resmi görünce çok duygulanıp: “Bu ne
güzel bir güneş, ne güzel bir ağaç, dallarında da
meyveleri var... Bunlar elma mı?” diye sorar.
Kız, babasına bir iyice sokulup: “Hşşşşt! Sakin
ol... Sakin! Onlar meyve falan değil, onlar, dalların
yaprakları arasına saklanmış kuşlar. Bak hepsi de
sana nasıl bakıyorlar… Nasıl?” der.
Evet, böyle der. İşte sanat bu. Küçük kız,
sanatın gücünü kullanarak bir kuş değil, bir sürü
kuşu, her şeye karşın hapishaneye sokmayı
başarmıştır.
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Sanat, karanlıklarda çaresiz kalmışlara ışık
olabilmektir. İmkânsızı âdeta mümkün kılmanın
gizidir.
Onun için Atatürk: “Sanatsız kalmış bir milletin
hayat damarlarından biri kopmuş demektedir.” der.
Hayat damarlarından biri kopan insan yaşayamaz ki.
Yine Atatürk: “Beyler, milletvekili, bakan, başbakan
ve hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatçı
olamazsınız.” diyerek, sanatın ne denli önemli olduğuna
dikkat çekmiştir...
Cemre’ye bakarak: “Sence Atatürk haklı mı?” diye
sordum.
Cemre: “Evet, haklı. Çok haklı. Ben, Atatürk’ün bu
sözünü çok görüp okudum ama bu gün, ne kadar önemli
olduğunu daha iyi anladım.” dedi.
Aybar: “Ağabey ben var ya, harbiden bu doğa
kitabını çok sevdim. Üstelik müziği de daha çok sevdim.
Artık bundan böyle bir şeyi, sadece bir meslek öğrenmek
için değil, aynı zamanda hemen her disiplini, hayatı daha
dolu yaşamak için de öğreneceğim. Ali Ağabey, diyorum
ki uygun bir zamanda şu müzik ve dans üzerine de
konuşalım. Ya bak, vakit de geçip gidiyor. Bir
bakıyorsun hiç beklenmedik olaylar oluveriyor, işte şu
yıldırım olayı gibi. Onun için ben, sizin müzik
hakkındaki düşüncelerinizi de bir an önce öğrenmek
istiyorum.” dedi.
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Baran’a: “Baran kardeş, sen de merak ediyor
musun?” diye sordum.
- Evet, Ali Ağabey. Ben bağlama da öğrenmek
istiyorum, ama babam, işte öyle bir şey... Neyse ya...
- Tamam, ben anlayacağımı anladım, bizim evde,
büyük kızımdan kalma fazladan bir tane var. Onu sana
gönderelim. Pekâlâ, buralarda nasıl öğreneceksin?
- Şey... Nedim Amca öğretir.
- İyi. O sana, bağlama nasıl akort edilir, nasıl ayar
verilir öğretti mi gerisini sen el yordamıyla öğrenir
gidersin. Biliyor ve inanıyorum ki sen bu işi yaparsın.
- Yaparım ağabey.
Cemre, elini kaldırıp gülerek: “Ben de anneme
söyledim, şehre döndüğümüzde bana da org alınacak, sağ
olsun, Aybar da öğretmeye başladı. Çok güzel bir şey.”
deyince, ben gülümseyerek, “bence de güzel ama eksik”
dedim.
Cemre merak dolu bakışlarla: “Nasıl, anlamadım
ki?” dedi.
- Şöyle... Şimdi diyorum ki güzel olan her şey
paylaşıldıkça daha bir güzel olur. İnşallah seneye yine
burada buluşacağız. İşte o zaman, alacağınız bu orgu
Ceren de çalabilmeli diyorum…
Cemre gülerek:
- Tabii ki. Birlikte çok iyi olur. Zaten Aybarlarla
aynı mahalledeyiz. Bazen onlara da gideceğiz. Anlaştık.
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- İyi. Çok güzel. Sevindim. İnşallah seneye bir
bağlama ustamız, bir gitaristimiz, iki de orgcumuz
olacak… Geriye kaldı Asya, Itır ve İrem... Tabii onlar da
zamanı geldi mi bir müzik aleti çalmayı öğrenecekler.
Şimdi burada, bu üç güzele de soruyoruz: İleride, yani
büyüdüklerinde, bu müzik aletlerinden herhangi birini
öğrenip çalmayı düşünüyorlar mı acaba?
Üçü de istediklerini söylediler. Biz de onları coşku
dolu duygularla alkışladık…
Daha sonra ben, çocuklardan müsaade isteyerek
roman çalışmama döndüm, onlar da hep birlikte “Dağ
Başını Duman Almış” marşını söyleyerek çeşmeye doğru
yürüdüler…

****
Havada çok hafif bir esinti vardı.
Yanı başımdaki çalıya çok ama çok küçücük bir
kuş gelip kondu.
O kuşu alıp, bütün bir yüreğimle öpmek, öpmek
istedim.
Kuşlar ki… Uyuyan alt beyinlerimizi uyarıp üst
beyinleri etkileyen, ezelden beri süregelen elçiler.
Doğanın yaşayan en sevimli, en hoş simgeleri...
Yaşadığımız zamanların niteliğini gösteren
haberciler.
Yer ve gök…
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Ne zaman yüreklerimiz daralsa, ne zaman naçar
kalsak hep gökyüzüne bakarız. Gök ve mavi… Daralan
yüreklerimizin devası... Gök ve mavi… Yeğnilik ve
kuşlar… Kuşlar ki yürek genişliğinin, gönül yeğniliğinin
ve yaşam umudunun rahmet elçileridir... Eğer ki doğa
çok renkliyse, çok varsılsa ve çok boyutluysa, kuşlar da
vardır.
Ama kuşların sesleri gitgide azalıp güçten
düşüyorsa, işte o zaman, işte o zaman; tehlikeler de
geliyor demektir... Türkçede “uçmağa” kelimesi,
“uçmak” kelimesinden türetilmiştir ve Türkçe kökenli bir
kelimedir. Cennet anlamına gelmektedir. “Uçmağa”
kelimesinin temeli, öldükten sonra ruhun bir kuşa
dönüşüp cennete uçması anlamı da taşımaktadır.
Her ne olursa olsun, kesin olan bir şey vardır; o da
kuşlarla, yaşanmaya değer hayat doğru orantılıdır. Bir
kez daha söylemek gerekirse, doğa ne kadar sağlıklıysa,
insan da o kadar sağlıklı demektir. Eğer gün gelir de
kuşlar alıp başlarını giderse, işte o zaman insanlara ne
sevgi, ne aşk ve ne de aş kalır.
Kala kala yok yoksulluk ve bir amansız kavga
kalır.
Evet, kuşlar gitmemeli.
Çünkü onlarsız yaşanmaya değer bir hayat yoktur.
Onlar ki mavi gökte uçan doğa...
Onlar ki gönüllerimizdeki gözyaşlarını dindiren
dostlar.
Onlar ki doğanın yılmaz diriliş işçileri.
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Onlar ki her sabah, her akşam sesleriyle
gönüllerimizi şenlendiren sesteşler... Doğru yolda
yoldaşlar…
Onun için, her evin dört bir yanına ağaç dikilmeli.
Ağaç dikilmeli, yollara, meydanlara ve parklara...
Ağaç dikilmeli ki her bir ağaca, sağlık ve mutluluk
habercileri olan kuşlar gelip konmalı. Ağaç ki bizlere
tertemiz nefesler vermeli ve bizler ki bu tertemiz
nefeslerle, ömürlerimize ömür katıp esenliklere
durmalıyız. Ve böylece sancılı, o ağrıyan yanlarımızı,
yani yorgun gönüllerimizi kuş sesleriyle sarıp
sağaltmalıyız.
****

BEDEN DİLİ VE SESİN RENKLERİ
İkindi vaktiydi… İşte yine saat dörtten beşe doğru
yavaş yavaş akıyordu…
Çocukların konuşmaları ise âdeta kuşların sesleri
gibi bıcır bıcırdı.
Buraya doğru gitgide yaklaşıp enerji
doluyorlardı…
Bugün onlarla, müzik ve dans üzerine
konuşacaktık...
İşte göründüler…
Yine gelip her zamanki gibi selam vererek, uygun
yerlere oturdular.
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Hâl hatırdan sonra: “Arkadaşlar, bugün ne
konuşacaktık?” diye sordum.
Aybar, iki elini birden kaldırıp, “dans ve müzik”
diye atıldı...
Ben, İrem’e bakarak: “İrem Hanım, şimdi sen bize,
burada dans eden bir şey gösterebilir misin?” diye
sordum.
İrem heyecanlanıp, şöyle bir çevresine bakarak,
“yok, göremedim” dedi.
“Pekâlâ... Arkadaşlar, siz ne diyorsunuz?” dedim.
Çocuklar da söyleyecek bir şey bulamayıp, çeşitli
mimik hareketleri yaparak düşünüyorlardı…
Yaprakları kıpır kıpır kıpırdayıp arada bir sallanan
ceviz dallarına bakarak
“Bakın, şöyle bir dallara, yapraklara bakın,
arkadaşlar, oralarda ne çok dans edip şarkılar söyleyen
var… Ne çok.” deyince, Cemre, iki avucunu da birbirine
şak diye vurup ve coşku içinde gülerek: “Ya sahiden,
bunu hiç düşünmemiştik! Doğru ya... Şuna bak, dallar,
dallardaki yapraklar, şu karşımızdaki çalılar, çalıların
yanındaki otlar, hepsi de salına salına, savrula savrula
dans edip duruyorlar…” dedi.
- Pekâlâ. İrem Hanım, sen, Cemre Abla’na katılıyor
musun?
İrem, oldukça utangaç ve sevecen, “evet, doğru”
dedi.
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- Asya ve Itır, sizler, İrem’e katılıyor musunuz?
Her ikisi de aynı anda “eveeet!” diye ünledi.
- Şimdi hep birlikte gözlerimizi kapayıp, doğayı
dinliyoruz. Tamam... Kapadık mı? Kapadık. O zaman,
dinliyoruz... Sessizlik… Daha sessizlik… İşte böyle...
Ben içimden yavaş yavaş sayıyorum… Evet, elli beş
oldu... Devam ediyoruz… Aybar, ne duyuyorsun, sadece
birini söyle...
Aybar, “cırcır böceklerini” dedi.
- Sen Cemre?
- Kuşlar! Cik cik...
- Sen Asya?
- Yapraklar!
- Sen Itır?
- Atlar yürüyor gibi!
- Ceren, sence neden gözlerimizi kapadık?
- Sesleri daha iyi duymak için.
- Doğru. Gözlerimizi kapadık mı seslere daha iyi
yoğunlaşıp daha iyi duyuyoruz. Tamam, artık herkes
gözlerini açıp doğayı dinleyebilir. Bakın arkadaşlar,
bütün bir doğanın kendine özgü bir senfonisi ve dansı
vardır… Evet, malum, bugün konumuz dans ve müzik.
Yani bedenin dili ve seslerin renkleri… Bizler
birbirimizle sadece kelime ve harflerle anlaşmıyoruz ki.
157

Bunlardan başka ses, renk, şekil, hareket ve daha nice
şeyler… Evet, daha nice…
Müzik ve ses ya da ses ve müzik...
Hem yerde hem de gökte ses vardır.
Her şey, yani her ses, bir titreşimdir.
Şu anda da her şey titreşip durmaktadır.
Öyle ki vücudumuzda bütün organlarımız, farklı
frekanslarda titreşip durmaktadırlar.
Şu hâlde bizler, her birimiz, birer faklı akortlarız.
Zaten bir yerde sağlığın tanımı da akordun tam bir uyum
içinde olmasıdır. Duyu organımız olan kulaklarımız, gün
yirmi dört saat çalışır.
Şimdi ben burada Asya Hanım’a bir soru
soracağım: Asya, kızım, kulaklarımız ne işe yarar?
Asya heyecanlanıp bana bakarak, “duymaya” dedi.
-Evet, doğru. Çok güzel. Kulak, duymak için
vardır. Şimdi... Burada durup düşünüyoruz... Bizler
şehirlerde en çok ne dinliyoruz? Buna bir cevabı olan var
mı acaba?
Aybar, “araba sesleri” dedi.
- Başka?
Cemre: “Televizyon, radyo, iş makineleri, arada
gezen seyyar satıcılar falan...” dedi. “İyi. Güzel, bu kadar
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yeterli.” deyince, Asya, “dede, bir de uçaklar” diye
ekledi. Itır da elini kaldırıp: “Şey… Neydi ya? Aklımdan
gitti işte...” dedi.
Ben hemen: “Helikopter mi?” dedim.
- Yok.
- Tren mi?
- Hah, işte o!
-Tamam, çocuklar, bu kadar yeterli. Bu çağın adı
aslında ne olmalı? Bana göre “Gürültü Çağı” olmalı. Ne
diyorsun Aybar?
Aybar: “Çok doğru hocam, çok.” dedi.
- Aybar’a katılmayan var mı? Bakıyoruz... İyi.
Yok. Gür gür gürültü... Trak trak trak... Çat pat, tak tuk…
Tak tuk…
Avrupa Birliği verilerine göre, Avrupa nüfusunun
yaşam sağlığı; bu “tak tuk”, yani gürültü yüzünden yüzde
25 etkileniyormuş. Tabii bu durum, uyku düzenini bozup
mahvediyormuş... İşte tam da bu nedenle her yıl iki yüz
bin insan ölüyormuş... Öfff! Felaket, değil mi ya?
Felaket! E pekâlâ… Ne yapmalı? Çare ne? Çare;
bir an önce bu kötü seslerden uzak durmalı. Doğaya,
doğal olana dönmeli...
Yani hışır hışır esen rüzgâra, çağıl çağıl akan sulara
ve cıvıl cıvıl öten kuşlara dönmeli! Neden? Çünkü doğa
sesleri, rastgele gerçekleşen sesler değildir... Hepsi de
oldukça sağlık ve esenlik yüklüdür... Hepsi de yıllar
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içinde evrimler geçire geçire, yani evrile evrile bugünlere
gelmiştir.
Sessizlik de güzeldir...
Çünkü sessizliğin de kendine özgü bir sesi vardır.
Sadece mimaride değil, ses ile olan tasarımlar da
oldukça anlamlıdır.
Bize, bizlere, en çok Aybar gibi ve Baran gibi;
sesten, seslerden, ses dilinden anlayanlar gerek. Çünkü
ses tasarımları, gelecektir… Barıştır... Huzurdur...
Şimdi burada şöyle bir soluklanıp, Cemre
kardeşime bir soru soruyorum: Sence, sesle tedavi
mümkün müdür?
Cemre, ceviz ağacının dalına bakarak: “Evet,
mümkündür… Hani müzik ruhun gıdası, yani ilacıdır,
denmiş ya. Bence çok doğru. İnsanlar mutluluklarında da
can sıkıntılarında da müzik dinleyerek rahatlıyorlar.
Mesela yağmurların, karların, kuşların, kuzuların,
ekinlerin, suların sesini kim sevmezlik edebilir ki? Hiç
kimse!” deyince, İrem, elini kaldırıp: “Dedem, benim
dedem, ne zaman müzik sesi olsa, hemen şunu kapatın,
der. Tamam mı?” dediğinde hepimiz güldük.
Aybar, elini kaldırarak: “Ali Ağabey, müzik daha
anne rahminde başlıyormuş... Anne rahmindeyken
bebeklere çeşitli müzikler dinletiliyorlarmış... Bebek
doğup, ağladığında, anne rahmindeyken dinletilen o
müzik dinletilince ağlamayı kesip susuyormuş.” deyip,
ardından da “bu kadar” dedi.
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- Evet, arkadaşlar, önce Aybar kardeşimize çok
teşekkür ediyor ve diyoruz ki: şu hâlde müzik her
yerdedir. Yerde, gökte, anne rahminde, ninnilerde,
ağıtlarda, nişan ve düğünlerde, savaşlarda, barışlarda, her
yerde... Şimdilik bu kadar, diyoruz...
Evet, arkadaşlar, insan var olmadan önce de ses
denen şey vardı. Tıpkı hava gibi, su gibi ve diğer olmazsa
olmazlar gibi... Şimdilerde, tasarlanmış seslerle çok güzel
şeyler yapılmaktadır… İşte otizm, demans ve benzeri
hastalıkları tedavi etmek gibi...
Ben hangi konuda olursa olsun, her ne yapılırsa
yapılsın ama mutlaka bilinçli yapmak gerek diyorum.
Müzik de bilinçli olarak dinlenmeli… Nasıl her bir şeyin
bir eğitimi varsa, tabii ki müziği dinlemenin de bir
eğitimi vardır.
Bence her kişi, ona buna öykünmeden şarkı ve
türkü söyleyebilmeli… Aslında bir yerde hemen herkesin
sesi güzeldir. Mırıldan ve söyle gitsin. Her kim ne derse
desin, boş ver, aldırma gitsin... İnat et ve içinden geldiği
gibi söyle. Çünkü yapılan bilimsel araştırmalara göre,
müzisyenlerin beyni, diğer beyinlere oranla daha bir
büyükmüş…
Öyleyse, bizlere armağan edilmiş olan
kulaklarımızı, kötü seslerden, yani gürültülerden uzak
tutup, doğal ve tasarlanmış seslerle eğitmeliyiz… Ses
ortamlarımızı güzel olacak şekilde tasarlayıp
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düzenlemeliyiz. Ama en çok doğadaki doğal seslere
yönelip, onlarla içli dışlı olmalıyız…
Mesela; en çok kuşların sesleriyle hemhâl
olmalıyız. Çünkü kuş sesleri, çoğu kimseler için güven
veren, huzur veren bir ses türüdür. Tabii ki bunun bir
sebebi vardır. Eğer bir yerde kuşlar varsa, yani kuşlar
ötüyorsa, orada her şey güvende demektir... Öyleyse,
onlar her yerde her zaman olmalıdır.
Eğer gün gelir de kuşların sesleri yeteri ve gereği
gibi duyulmaz olursa, işte o zaman orada tehlike vardır
ya da tehlike gelmektedir…
Demek ki hayat onlarla vardır ve onların sesleri
içinde saklıdır.
İlkel toplumlarda insanlar, duygu ve düşüncelerini,
doğanın seslerini taklit ederek ifade ederlermiş. Birbiriyle
tekrar eden düzenli darbelerle, yani nesnelere vurarak
iletişim kurarlarmış… Derken ritmin farkına varmışlar.
Ve böylece, vücutlarını bu seslere uydurarak dansı
keşfetmişlerdir. Korku ve coşkularını dans ve müzikle
ifade etmişler… Tabii ki giderek de bu danslar, belli
kural ve kalıplara bağlanıp, o günlerden bugünlere akıp
gelmiş.
Müzik ve dans…
Ses ve devinim…
Acının ve sevincin evrensel dili...
Mesela; Uygur Türkleri, eski zamanlarda, ölülerini
şarkı söyleyerek ve dans ederek yolcu ederlermiş. Dede
Korkut örneğinde de olduğu gibi. Dede Korkut
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hikâyelerinde olduğu gibi; bir yandan öğüt verir, bir
yandan destan söyler, bir yandan kopuz çalar ve bir diğer
yandan da hasta tedavi eder ve böylece çeşitli konularda
iyi sonuçlar alınması için dualar ederlermiş.
Müzik, görüldüğü gibi, sadece bir zevk, neşe, aşk,
hüzün ve eğlence katkısı değil, bununla birlikte devlet,
millet birliğini oluşturan; savaşlarda orduya cesaret
duygusu veren, yürüyüş ve hareketini düzenleyen, ses ve
ritimler toplamıdır.
Müzik ve dans, gönülleri tedavi eden, ruhları
dinlendiren, iradelere güç veren, aynı zamanda da
toplulukta birlik ve beraberlik sağlayan bir imkânlar
bütünüdür…
Biz ne dedik?
Dans, insanları hem zihinsel hem de fiziksel olarak
rahatlatır.
Biliyorsunuz… Ritim ve müziği duyar duymaz
yüzlere bir neşe, bir gülümseme yayılıverir. Canlarımıza
can gelir ve yüreklerimiz de daha bir coşkulu çarpmaya
başlar… Böylece kendimize olan güven duygumuz
çoğalır da çoğalır…
Derken zaman içinde dansla sosyalleşiriz.
Ve yeni, yepyeni arkadaşlıklar oluşur.
Çünkü dans, başlı başına bir sanattır…
Dans, cinsiyet, sınıf, renk, dil, coğrafya vb.
ayrımcılığa karşı açılan bir isyan bayrağıdır. İnsan,
müziğin o coşku dolu ırmağında yıkanır ve tüm
kirlerinden arınıp yeğnileşir… Onun için dans, evrensel
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bir dildir... Sözcükler ağızdan değil, bedenin
hareketleriyle iletilir, karşı tarafa. Doğayla da bütünleşir,
dans eden insanlar. O anda müzik, bir rüzgâr oluverir ve
tıpkı tarladaki başaklar gibi bir o yana bir bu yana salınır
durur dans edenler… Dansla masallar ülkesinin kapıları
açılır ve dans, büyülü bir anahtara dönüşüverir... Orada,
rengârenk ve tozpembe düşlerimiz bizleri bekler. Evet,
dostlar, bu dans denen ülkede tek yasak vardır; o da
yürümektir!
Evet, arkadaşlar, yürüdüğünüz an, o büyü bozulur
ve aynen Külkedisi masalı örneğinde olduğu gibi, bal
kabağından dünyanıza geri dönersiniz! Kadın ya da
erkek, çocuk ya da ihtiyar… Dansın bir yaşı yoktur…
Herkes, ama herkes dans edebilir… Ve de etmeli de.
Öyle ki bedensel özürlü olunsa bile dans için engel
yoktur...
Dans deyip geçmemeli. Doğadaki bütün canlılar,
aslında hemen her gün kendilerine özgü bir dille dans
edip durmaktadırlar... İşte koyunlar kuzularıyla, köpekler
enikleriyle, ayılar palaklarıyla ve ağaçlar da dallarıyla
dans etmektedir. Ha dans demişsin ha raks ya da oyun
demişsin ne fark eder ki?
Dans, insanı insana dost eder, dostu dosta kardeş
eder.
Dans, ömre ömür katıp ömrü uzatır…
Özellikle de 40 yaşının üstündekiler için.
Çünkü dans, sindirim sisteminin en büyük
yardımcısıdır.
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Dans, yapılan bilimsel çalışmalara göre; beynin
daha bir hızlı çalışmasını da sağlar. Nasıl mı? Müzik
sinyalleri ile kaslar devinir ve böylece organlar düzelir…
Bu nedenle uzmanlar, yaşlılık belirtilerinden en önemlisi
olan unutkanlığa karşı da dansı önerirler. Nasıl ama diyor
ve sevgili Aybar’dan “Güneş Topla Benim İçin” şarkısını
çalıp söylemesini rica ediyoruz…
Aybar, oldukça rahat ve kendinden emin, bu güzel
şarkıyı çalıp söylerken bizler de eşlik ettik… Daha sonra
da ben, çocuklardan müsaade isteyip çalışmama döndüm
ve çocuklar, Asya’yı da yanlarına alarak çeşmeye doğru
pürneşe içinde yürüdüler…

ATATÜRK VE ÇOCUK
Kuşluk vaktiydi. Çeşmede, akrabalardan, 67
yaşlarında, orta boylu, hoşsohbet biriyle karşılaştım. Hâl
hatırdan sonra bana kendinden ve şehirden söz ederek:
“İki kız, üç oğlum var. Hepsi de şehre göçtü. İş güç
sahibi oldular. Bana da gel o kara dağlarda durma,
diyorlar. Bir yanda çocuklar, bir yanda da dağlar... Ama
ben aldırmıyorum... Neden? Neden olacak? Alışmışım,
alışıp vurulmuşum buralara. Ne zaman şehre gitsem, kısa
bir süre sonra âdeta boğulur gibi oluyorum. Boğulur
gibi… Of of! Yürürken, gelip sırtıma karabasan gibi bir
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şey abanıyor. Bir şey! Bu karabasan gibi şey, sırtımda
gitgide ağırlaşıyor ve dizlerimin bağı gevşeyip, oraya bir
yere çöküp kalacak gibi oluyorum. Ben de ilk fırsatta
orada bir tanıdık bulup evdekilere haber göndererek,
gelen ilk arabaya binip buraya kaçıyorum…
Ulan arkadaş, ulan yeğen, ben bu şehir denen yere
bir türlü alışamadım gitti... Alışamam da. Çocuklara
vasiyet ettim. ‘Bir gün emrihak vaki olursa, yani şehirde
ölür mölürsem, aman oraya defnetmeyin. Ben oraya
diriyken bir türlü alışamadım, olur ya ölüyken hiç
alışamayabilirim.’ dedim.
Öf, sıkıldım ya... Nereden açtık bu konuyu? Neyse
ya. Hadi bana müsaade kardeş.” deyip yürüdü…
İçimden, “ne güzel anlatıyor” deyip, ben de
yürüdüm.

ÜLKÜ
Ceviz ağaçlarının ardındaki koca kayanın başında
bir keklik, şen şakrak, sanki her bir şeye meydan okur
gibi ötüyordu. Oldum olası dağlarda keklik seslerini ve
kekik kokularını çok sevmişimdir. Nasıl sevmem ki?
Biri, ruhumun arınıp iyileşmesini, öteki de içimin, yani
gönlümün hoş olmasını sağlıyor...
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İkindi serinliği gitgide kendini iyice hissettirmeye
başladı, işte yine kayaların ardından çocukların da sesleri
duyulur oldu…
Asya, engin ufukları seyrettiği hamaktan az
doğrularak: “Dede, çocuklar geliyor!” dedi.
Yazma işini bırakıp, “tamam” dedim.
Nihayet çocuklar gelip yerlerine oturdular.
Onlara: “Bugün, ‘Atatürk ve çocuk’ üzerine
konuşmak istiyorum.” dedim.
Cemre gülümseyerek, “bence çok iyi olur” dedi.
- Tamam. Ama yine de bu konuda bir oylama
yapalım mı? Önce, oylama isteyenler el kaldırsın.
Çocukların hepsi de “olur” anlamında el kaldırdı.
- İyi, çok güzel, doğrusu buna çok sevindim...
Şimdi, önce şunu baştan bir söylemeliyim, ben oldum
olası, çocuklarla ilgili meseleleri konuşmayı ve onlarla
oynamayı çok sevmişimdir. Aslında kendini bilen,
kendine değer veren her insan, çocukla çocuk olmayı
sevmiştir. Çünkü hayat baştan sona bir tür oyundur.
Önemli olan, bu hayat oyununu iyi ve güzel oynamaktır.
Her neyse... Biz şimdi asıl konumuza dönüyoruz…
Şimdi soruyorum: Atatürk, yaşamı boyunca tüm
sevdiklerine hangi yaşta olursa olsunlar, en çok ne derdi?
Ha, ne derdi? Tabii ki “çocuk”. Evet, “çocuk” derdi…
Çünkü onun sözlüğünde çocuk, sevgi demekti. Sevgi!
Onun çocuğu yoktu ama içinde bitimsiz bir çocuk sevgisi
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vardı. Bundan dolayı içinde bir burukluk var mıydı yok
muydu bilmiyoruz… Ama bütün Türk çocukları, onun öz
yavruları gibiydi. En çok keyif aldığı şey de çocukların,
hiç çekinmeden isteklerini bildirmeleriydi… Zaten en
son yıllarını da çok sevdiği bir çocukla geçirmişti. Evet,
bir çocukla... Peki, bu güzel çocuğun adı neydi?
Cemre, İrem ve Aybar, ellerini kaldırdılar. Ben,
İrem’e bakarak: “İrem, hadi bakalım sen söyle.” dedim.
İrem, oldukça heyecanlı, “Ülkü!” dedi.
- Evet, bu güzel çocuğun adı; Ülkü... Çok güzel bir
isim. İremciğim, nasıl bildin?
- Öğretmenimiz anlatmıştı.
- İyi. Çok güzel, burada hepimiz hep birlikte o
güzel öğretmeninize iyilikler diliyoruz ve devam
ediyoruz…
Ülkü, Atatürk’ün çocuk sevgisinin âdeta bir
simgesiydi. Atatürk, çağdaş ve mutlu Türkiye’yi en çok
çocukların şahsında görüyordu… Tüm yurt gezilerinde
çocuklara ayrı, apayrı bir sevgi duyup, onlarla
konuşmadan edemezmiş…
Atatürk bir gün, çocuk balosuna gidiyor. Oraya
varınca bir şaşkınlık havası esmeye başlıyor. Küçük bir
oğlan çocuğu gelip, tam salonun ortasında duruyor ve
hayranlıkla bir süre Atatürk’e baktıktan sonra:
“Atatürk’üm, seni öpmek istiyorum.” diye sesleniyor...
O anda salona yoğun bir sessizlik hâkim oluyor…
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Ve neden sonra Atatürk: “Öyleyse, gel ve öp!”
diyor.
Çocuk koşarak Atatürk’ün boynuna sarılıp öpüyor.
O sırada diğer çocuklar da “biz de biz de” diye
bağrışıyorlar. Böylece bütün çocuklar bir bir Atayı öpüp
sarılıyorlar. Bu görüntü çoğu kişiyi çok duygulandırıp
ağlatıyor. Tabii ki Atatürk de ağlıyor…
Evet, Türk çocuklarının bu engin sevgileri için
ağlıyor. Hem de sevinç gözyaşlarıyla… O gün
yanındakilere, sitayişle: “İşte benim kuşaklarım,
bunlar.” diyor… Böylece, çocukların ne kadar önemli
olduğuna dair çok güzel bir örneklik sunuyor…
Yıl: 17 Ekim 1922…
Bursa’da kendini karşılayan çocuklara da şöyle
seslenir:
“Küçük hanımlar, küçük beyler;
Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, bir yıldızı ve
ikbal ışığısınız.
Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz.
Kendinizin ne kadar önemli, ne kadar değerli
olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden
çok şeyler bekliyoruz.”
Ve işte bilgelik bu... Hani meşhur bir söz vardır;
“her çocuk hayata dâhi olarak doğar” diye... Ama o dâhi
olan çocukları, doğduktan sonra ailesi ya da çevresi ya
dâhi olarak koruyup kollarlar ya da aptallaştırıp işe
yaramaz hâle getirirler. Atatürk, bu yaşamsal gerçeği çok
iyi bilerek çocuklara ona göre hitap etmekte ve onlarla
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iletişim kurmaktadır. Çünkü o, bir şeyi çok iyi biliyordu.
O da: birine her ne denirse, o olma ihtimalinin artmış
olmasıydı.
Çünkü: “Çocuklar bugünün yarını, yarının ise
umududur.” denmiştir.
Söyleyenler ne güzel söylemişler… “Gülmeyi
çocuklar icat etti ama en çok da bizler tüketiyoruz.”
Bir de denmiş ki: “Hayatta en büyük servet, iyi
çocuklar yetiştirmektir. Çünkü çocuklar,
göremeyeceğimiz bir zamana gönderdiğimiz, en canlı
mesajlardır.” Bir düşünür de: “Terbiyenin gizi, çocuğa
saygı ile başlar.” der...
Beni dikkatle dinleyen Baran’a bakarak:
“Barancığım, çocuk olmak güzel mi?” diye sordum.
Baran, “çok güzel” dedi.
- Sen ne zaman çocukluğa veda edeceksin?
- Daha iki yıl var!
- Sonra gençlik başlayacak. Baban, yorulup
oturduğunda, “ah gençlik” demeye başladı mı?
- Yok ağabey… Biri “artık yaşlandık” dedi mi
babam: “Ben kolay kolay yaşlanmam, bedenim yaşlansa
bile benim gönlüm yaşlanmaz.” der… Bazen de bana
“gel de seninle şöyle bir güreş tutalım” der.
- İyi. Onun babası da öyleydi. Babaannen de güçlü
ve gönlü çok genç hanımlardandı. Sanırım 107 yaşlarına
kadar yaşadı.
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- Evet, ağabey. Köyde en uzun yaşayan kadın,
derlerdi.
- Siz bilmezsiniz, benim de babamın bir amcası
vardı… Ona Hacı Emmi derlerdi. Asıl adı; Hasan
Hüseyin’di… Bu adamı ben de çok iyi tanır ve
severdim… Aslında bütün köyün çocukları sevip sayardı.
Çok güzel, hoş bir adamdı… Hayatında en çok,
çocukları, doğayı ve atları severdi. Her doğan kız,
büyüdüğünde, onun atına binip gelin olurdu… Bu adam
atıyla, ağaçlarla ve çocuklarla konuşmayı çok severdi…
Bir de çocuklarla yârenlikler yapmayı ve onlara öteberi
alıp vermeyi, yani işte leblebi, şekerleme, kuru üzüm
falan gibi…
Bu adam, Allah rahmet eylesin, Yemen’de,
Suriye’de, Libya’da, en son da Çanakkale’de savaşmış,
tam yedi yıl İngilizlere esir düşmüş, zincirlere vurulmuş
ve esirlikten de kurtulmuş ve üç dil bilen bir
kahramandı…
İşte bu güzel insan, tamı tamına 110 yaşında vefat
etti.
Hayatı aynen bir çocuk gibi coşku içinde yaşadı.
İçindeki o iyi ve güzel çocuk hemen hiç
yaşlanmadı.
O güzel çocukla her koşulda doğru orantılı yaşayıp
gününü gün etmeyi bildi.
Şimdi burada şunu demek istiyorum; çocuk ne?
Bana göre çocuk; doğallığın, sadeliğin, merakın,
özgünlüğün ve güzel olan her bir şeyin diğer adıdır.
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Bana göre çocuk, haziran gecelerinde yeni doğan
aydır.
Çocuk; bir dağ yamacında, bir koca kaya dibinde
bıngıl bıngıl bıngıldayarak akıp giden pınar, sabahın
seher vaktinde, ilk göz aydınlığı, iri iri ve ılık ılık yağan
nisan yağmuru, yaz gecelerinde, çalı diplerinde ışıl ışıl
ışıldayan ateş böceği, uzun kış gecelerinde, ocaklarda
alaz alaz yanıp çıtır çıtır çıtırdayarak sağa sola sıçrayan
çıngıdır…
Çocuk; her bir insanın içindeki öz, yani cevherdir.
Bilenler bilirler ki içlerindeki özü, yani çocuğu
yaşatanlar, gerçekten yaşayanlardır. Çünkü çocuk,
yürekteki özdür, yani ateştir. Enerjidir. Yaşama yakıtıdır.
Gelecektir. Umuttur. Hemen her çocuk, hayata bir dâhi
olarak doğar… Bu doğrudur… Evet, bu böyledir.
Eğer bir çocuğun içindeki bu emsalsiz ateş,
yakınları tarafından söndürülürse, işte o zaman bu çocuk
hem kendi kendine hem de çevresine bir amansız yük
olup çıkar.
Onun için çocuk; her bireyin içindeki gelecektir,
yani umuttur.
Umut ise, dünden bugüne ve bugünden yarına
uzanan köprüdür.
Yani insanı, yapay olandan, doğal olana alıp
götüren enerjidir…
Candır. Bir başka deyişle, ölümden ölümsüzlüğe
doğru bir hicrettir.
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İşte o güzel insan, yani Yüce Atatürk, bu gerçeği
çok iyi bilip, içindeki o güzeller güzeli çocuğu
yaşatmıştır. Bu içinde yaşayan çocukla hayatı duya duya,
dolu dolu, coşku içinde yaşamayı bilmiştir. Çünkü çocuk;
baştan sona, başlı başına bir meraktır. Merak ise, yürekte
yanıp duran ateştir, yani gideceği yeri aydınlatan ışıktır.
Bilgi her zaman merakın ardından gider. İnsan bildikçe
yeni şeyler bilmenin coşkusunu yaşamalı. Bilgi, cana can
katan güçtür. Bir insan ne kadar biliyorsa o kadardır.
İnsan, yaşanmaya değer bilgiyle çoğaldıkça daha çok
çoğalmak ister… Daha çok…
Çocuk ve merak... Merak ve bilgi... Bilgi ve güç...
Güç ve canlılık... Canlılık ve neşe... Neşe ve erdemlilik...
Erdemlilik ve iyi insan... İyi insanlar ve adil toplum...
Adil toplum ve barış… Barış ve sevgi... Sevgi ve
Atatürk...
Ceren’e gülümseyerek: “Doğru mu?” diye sordum.
Ceren: “Ben de çok şeyi merak ederim, en çok da
anneme sorarım.” dedi.
- Ya annen bilemezse?
- O zaman internete bakarız.
- İyi, çok güzel.
- Pekâlâ, Asya Hanım, sen, bilemezsen kime
sorarsın?
- En çok sana.
- Ya ben de bilemezsem?
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- Sen bilirsin.
- İyi, bu da çok güzel, ama şu kesin ki elbette
benim de bilmediğim çok şeyler var… Elbette vardır…
Bileceğiz, kuşlar için kanat, aslanlar için pençe, ağaçlar
için su her neyse, bizler için de bilgi odur…
Şimdi sizlere bir soru daha; en çok kimler soru
sorar?
Çocukların hepsi de ellerini kaldırdılar.
Ben, her birinin yüzüne sevgi ve coşku dolu
nazarlarla bakarak: “İremciğim, hadi sen söyle bakalım.”
dedim.
İrem, âdeta “bunda ne var ki” der gibi, “çocuklar”
dedi.
- Neden çocuklar?
- Onlar daha çocuk da ondan.
- Olsun.
- Ama çocukların öğrenmeleri gerek.
- Evet, doğru. Çocuklardan başka kim sorar?
Cemre ve Aybar, birbirlerine bakıp gülümseyerek
ellerini kaldırdılar.
Ben, Asya’ya bakarak: “Asyacığım, bu sorunun
cevabını Cemre Abla mı söylesin yoksa Aybar Ağabey
mi?” diye sordum.
Asya da Aybar ve Cemre’ye bir süre baktıktan
sonra yerden küçük bir taş aldı. Benim arkama geçip, taşı
avucunun birine sakladı. Ardından, onların yanına gidip,
174

iki elini yumruk hâlinde uzatarak: “Hangisi, taşın nerede
olduğunu bilirse...” dedi.
Aybar ve Cemre, bir süre düşündükten sonra her
biri, kendilerine yakın eli gösterdi ve taş, Cemre’ye
düştü.
Cemre, bana sevgi dolu bakıp gülerek “eyvah”
deyip, “çocuklardan sonra en çok, düşünen bilge insanlar,
hayata ilişkin soru sorarlar” dedi.
Ben de “evet, doğru” deyip ardından: “Pekâlâ,
hayata kimler soru sormaz?” deyip, durup bekledim...
Cemre, Aybar ve Baran, el kaldırdılar.
- Evet, Baran.
Baran, karşı kayanın yüzünde yayılan üç davarı
gösterdi ve gülerek, “işte onlar, soru sormazlar” dedi.
Bu sözün üzerine hepimiz de yârenlikler yaptıktan
sonra: “Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz.”
dedim ve:
“Ne demiştik? Atatürk, kendi içindeki o merak
dolu, sevgi dolu çocuğu çok sevip, ona çok değer
vermiştir. O, içindeki çocuğu çok değerli biri yapmak
için hayata binlerce soru sormuş, binlerce kitap okumuş
ve çok güzel arkadaşlar edinmiştir.
Bilenler bilir ki kendilerine değer vermeyenler, bir
başkalarına da değer veremezler, yani bir başkalarına da
saygı duyamazlar… Onun için bütün bilgeler, hep şunu
söyler: ‘Kendini bil, yani kendini tanı!’ derler.” deyince,
eşim Seher Hanım, gülerek geldi ve selam verdikten
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sonra, elinde tuttuğu büyük tepsiyi orta yere koydu…
Tepside çay, pasta ve kek getirmişti.
“Şimdi sizler biraz ara veriyorsunuz ve ben de
gidiyorum.” deyip tam giderken Aybar’ın ardındaki orgu
görünce dönüp geri geldi ve uygun bir yere oturup, hem
çocuklarla yârenlikler yaptı hem de bizlerle birlikte çay
içti.
Daha sonra da Aybar’a bakarak: “Hadi bakalım,
benim için bir şarkı söyle.” dedi ve ardından gülerek:
“Yoksa bir daha pasta falan yok, sadece çay içersiniz.”
dedi.
Aybar da neşe dolu gülerek: “Ya abla, sen yeter ki
çal, de, ben değil şimdi, vallahi her gün gelir, sana
istediğin kadar çalar ve şarkılar söylerim.” deyip
arkadaşlarına bakarak: “Söyleriz değil mi?” dedi.
Çocuklar da hep beraber gülerek, “söyleriz abla”
diye ünlediler.
Daha sonra Aybar, orgunu eline aldı ve
“Samanyolu” şarkısını hep beraber söyledik.
Seher Hanım çok duygulanıp ayağa kalktı ve
teşekkür edip yine tam gidecekken, Cemre, elini
kaldırarak: “Ali Ağabey, Baran da ‘Seher Yeli Bizim Ele
Gidersen’ türküsünü Seher Abla için söylesin, bizler de
hep beraber eşlik edelim diyorum.” dedi.
“Tamam, hadi Barancığım, şu güzel sesini bir de
Seher Abla’n duysun da bizlere daha çok ve de daha
güzel bir şeyler getirsin.” dedim.
Baran, oldukça istekli ve rahat “tamam” dedi.
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Aybar orguyla bir giriş yaptıktan sonra Baran ve
hepimiz, bu güzel türküyü söyleyip birbirimizi coşku
dolu duygularla alkışladık.
Çay ve yârenlik faslından sonra Asya’ya bakarak:
“Asyacığım, kaldığımız yerden devam edebilir miyim?”
dedim.
Asya, kendine danışılmasından çok mutlu:
“Ağabeyler yine şarkı söyleyecekler mi?” diye sordu.
- İyi... Kendilerine soralım bakalım. Aybar ve
Baran, yine şarkı söyleyecek misiniz?
Her ikisi de “tamam, söyleriz” dedi. Ben Cemre’ye
bakarak: “Cemreciğim, Atatürk’le ilgili şöyle kısaca bize
bilgi verebilir misin?” dedim.
Cemre, bir süre karşı kayalara baktı ve zihnini
toplayıp: “Doğrusu... Böyle bir soruyla karşılaşacağımı
hiç beklemiyordum, ama yine de aklıma gelenleri
söylemeye çalışayım…”
Ben de gözlerimi yarı kısıp: “ Rahat ol, çok rahat
ol, hadi bir ucundan başla bakalım.” dedim.
“Tamam... İşte, hemen herkesin bildiği şeyler.
Atatürk, Selanik Askerî Rüştiyesi’nde, zekâsı ve yeteneği
sayesinde öğretmenlerin ilgi odağı olur. Bir gün
matematik öğretmeni: ‘Senin adın da Mustafa, benimki
de. Bu böyle olmaz. Aramızda bir fark olsun. Artık senin
adın Mustafa Kemal olsun!’ der. Sonra Manastır Askerî
İdadisi’ne başlar. Burayı da başarı ile tamamlar. Daha
sonra da Harp Okulu’na, en son da Harp Akademisi’ne
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gider… En sonunda da kurmay yüzbaşı olur.” deyip bana
baktı ve “bu kadar yeterli mi?” diye sordu.
- Yok! Bu kadar yeterli değil, lütfen devam et.
- Durun bakalım, ha, Atatürk’ün bir anısını
anlatayım mı?
- Lütfen…
- Atatürk’ün bu anısını ben oldum olası çok
sevmişimdir. Defalarca da ona buna anlatmışımdır. Anı
şöyle: Mustafa Kemal, dördüncü sınıftadır. Okullarında
koşu yarışması olacak. Okullarının çevresinde iki tur
koşulacak. Yarışma sonunda birinci gelen öğrenci,
okulca yapılacak yarışmada sınıfı adına yarışacak… İlk
turu birinci tamamlar ve fakat ikinci turun yarısında tam
bitiş çizgisine yaklaşırken durur. Az ötede, kanatları
yaralı, uçamayan bir kuş görür... O anda bu zavallı kuşa
doğru koşan bir kediyi fark eder.
Ve... Ve yarışmayı bırakır.
Bir koşu gider ve kuşu kediden kurtarır.
Tabii böylece yarışmayı da en son bitirmiş olur.
Durumu öğrenen öğretmenleri, Mustafa’yı takdir
edip överler.
Öte yandan yarışı birincilikle bitiren arkadaşı:
“Birincilik Mustafa’nın hakkıdır... O benden daha hızlı,
sınıfımızı o temsil etmeli.” der. On beş gün sonra
yarışmada Mustafa, okul şampiyonu olur. Daha sonra da
Selanik şampiyonu olur… Böyle…
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“Çok güzel. Harika bir anı.” deyip, Aybar’a
bakarak: “Sen de Atatürk’ten bir şeyler anlatmak ister
misin?” diye sordum.
Aybar, tatlı bir gülümseyişle, “olur Ali Ağabey,
anlatayım” deyip, anlatmaya başladı:
- Hani Yazı Devrimi’nden sonra Atatürk’ün, kara
tahta başındaki resmi görülüyor ya; işte bu resimden
sonra ona “başöğretmen” denmeye başlanıyor. Bir
gazeteci, Atatürk’e: “Yurdu kurtardınız, şimdi ne yapmak
isterdiniz?” diye soruyor. Gazi de hiç duraksamadan:
“Millî Eğitim Bakanı olup Türk kültürünü yükseltmek
istiyorum.” diyor. Bundan sonra Atatürk, en çok okullara
uğrar ve öğrencilerle konuşmaktan çok büyük bir
mutluluk duyar…
Günlerden bir gün Gazi’nin yolu, bir köy okuluna
düşer. Bu okul tek sınıflı bir okuldur. Sınıfta ise genç bir
öğretmen ders yapmaktadır. Atatürk sınıfa girince,
öğretmen, kürsüyü terk eder. Gazi, öğretmene, oldukça
nazik: “Hayır! Lütfen yerinizde oturun ve dersinize
devam edin… Eğer izin verirseniz, bizler de sizden
yararlanmak isteriz. Bir öğretmen sınıfa girdiği zaman
cumhurbaşkanı bile olsa öğretmenden sonra gelir.” der…
İşte Ali Ağabey, bu, eğitimin önemiyle ilgili
hikâye, benim çok hoşuma gider… Bu hikâyeyi hemen
her fırsatta anlatırım da…
“Evet ya, gerçekten çok güzel bir hikâye. Şimdi ne
diyelim? Diyecek bir şey yok.” dedikten sonra,
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gökyüzüne bakarak: “Başka, Atatürk’le ilgili anı
anlatacak olan var mı?” dedim.
Baran, elini kaldırarak, “Ali Ağabey, bir de ben
anlatayım mı?” dedi.
- Tamam, buyur sevgili güzel kardeşim.
Baran, hafifçe boğazını temizledikten sonra
anlatmaya başladı:
- Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi, kereste tüccarı
olduğu için, Selanik dışında çalışıyormuş. O zamanlar
annesine siyahi bir kadın yardımcı oluyormuş. Daha
sonra Mustafa Kemal dünyaya gelmiş. İki ay sonra, bu
siyahi kadının bir yeğeni doğmuş… Adını da Halit
koymuşlar… Mustafa Kemal’le Halit aynı yaşlardaymış.
İlkokula da aynı gün başlamışlar...
Mustafa, bir süre sonra o okuldan ayrılıp Şemsi
Efendi İlkokulu’na gitmiş. Halit ise, orada kalmış.
Aradan birkaç yıl geçmiş. Bir gün Halit, Mustafa’nın
yanıma gelip “efendi ve kölenin” ne olduğunu sormuş. O
da anlatıp “kimse kimsenin kölesi olamaz” demiş.
Bunun üzerine Halit, “sen gel bunları bizim
arkadaşlara da anlat” demiş. “Benim tenim siyahi olduğu
için, kendilerini efendi, beni ise, köle olarak görüyorlar.”
demiş.
Mustafa da: “Sınıf arkadaşların mı?” diye sormuş.
“Evet, sınıf arkadaşlarım.” demiş… O da: “Bak Halit,
yarın bizim öğretmen izinli, okula gitmeyeceğim...
Sınıfınıza gelir, onlarla konuşurum... Olur mu?” demiş…
Halit de “olur” demiş...
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Ertesi gün Mahalle Mektebi’ne gitmiş, Halit’in
ikinci dersten sonra ortadan kaybolduğunu öğrenmiş.
Epey aramış ama bulamamış. Ta akşama doğru evlerine
gelmiş… Halit, köle olmasını ve her dediklerini
yapmasını isteyen arkadaşlarından kurtulmak için,
okuldan kaçıp, Selanik dışına çıkmış, daha sonra Mustafa
Kemal’in, “herkes kendi kendinin efendisidir” sözünü
hatırlayıp geri evlerine dönmüş.
Bundan sonra Halit bir daha o Mahalle Mektebi’ne
gitmemiş. Annesi onu Şemsi Efendi’nin laik okuluna
yazdırmış. Böylece Halit’le Mustafa, aynı sınıfa
düşmüşler... O günden sonra Halit gitgide açılıp mutlu
olmuş... Daha çok derslerine çalışıp, çok çalışkan bir
öğrenci olmuş.
- İyi, çok güzeldi, çok teşekkürler. Şimdi de bizim
Asya’ya soralım: Asyacığım, senin de siyahi bir
arkadaşın olsun mu?
Asya hiç düşünmeden “olsun” dedi.
- Pekâlâ. Itır Hanım, senin de bir siyahi arkadaşın
olsa nasıl olurdu acaba?
Itır, gülümseyerek:
- Olsun, bizim siyah bir kedimiz vardı… Ben onu
çok severdim…
- O da seni sever miydi?
- Ooooo, ölürdü benim için.
- Nasıl ölüyor?
- Öyle ölmüyor ki.
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- Ya nasıl ölüyor?
-Nasıl desem ki... İşte, beni çok seviyor.
- Ha tamam… Anladım… Vay be! Çok güzel…
Cemre kardeş, sanırım, bu konuda senin de
söyleyeceklerin olmalı.
Cemre, derin bir iç geçirip gözlerini yarı yumarak:
- Ben de doğa ile ilgili konuşmak istiyorum… Ben
doğayı oldum olası çok severim. Arkadaşlar, bana “yaz
tatilinde nereye gideceksin?” diye soruyorlar. Ben de
onlara, “yaylaya, dedemlerin köyüne gideceğim”
diyorum. Onlar: “Ya her yıl, dağ olur mu? Deniz daha
güzel.” diyorlar. Ben de diyorum ki: “Deniz üç gün, ama
dağ için gün sınırı yok.” Daha sonra da bir sürü
tartışıyoruz.
Neyse… Ali Ağabey, ben her zaman dağdan
yanayım. Bunları niye anlattım? Şunun için; dağ demek,
biraz da renk demek. Renk ise hayat demek… Hayat ise,
renklerle güzel, diyorum… Hani deriz ya “çok renkli bir
kişilik” ya da “yaşadın mı çok renkli yaşayacaksın”, işte
onun gibi…
Ağabey… Şöyle bir doğaya bakıyoruz. Her
mevsimin kendine özgü bir rengi var… İşte ilkbaharın
rengi yeşil ağırlıklı, yazın rengi sarı ağırlıklı, güzün rengi
kırmızıdan kahverengiye doğru bir çeşitlenme. Kışın
rengi ise; beyaz… Diyeceğim, bütün bu renklerin en
başında, dört mevsimde de siyah renk var… Aslında
siyah renk, bana göre, zarafetin rengidir…
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Ama bunları asla renk ırkçılığı olsun diye
söylemiyorum. Yerinde ve zamanında bütün renkler
güzeldir. Mesela; göller, ırmaklar ve denizler, renklerini
gökteki renklerden almıştır. Yani göğün rengi neyse
suların rengi de odur... Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
- Pekâlâ, Cemre kardeşim, geçekten de çok güzel
şeyler söyledin. Aybar, sen de bu konuda bir şeyler
söylemek ister miydin?
- Ali Ağabeyciğim, ben ne diyeyim ki? Irkçılığın
her türlüsü saçma… Bu ister renk, ister dil, ister din, ister
cinsiyet vs. olsun… Hepsini de al birini vur ötekine…
Bence önemli olan bir tek şey vardır, o da iyi insan
olabilmektir. Böyle, ağabey...
- Evet, bu da çok güzeldi. Barancığım, bir şey
söylemek ister misin?
Baran, başını öne eğip kaldırdıktan sonra:
- Ali Ağabey, Karacaoğlan’ın çok güzel bir türküsü
var ya...
- Neydi?
- Hani “bana kara diyen dilber” diye.
Ben birden heyecanlanıp:
- Baran, sen bu türküyü biliyor musun?
- Biliyorum ağabey...
- Tamam, çok güzel, harikasınız ya! Hadi, onu bir
söyle bakalım.
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Baran, gerçekten de çok güzel, çok içli söyleyip
hepimizi de duygulandırdı. Türkü bittiğinde hep birlikte
coşku içinde Baran’ı alkışlayıp “ya ya ya, şa şa şa, Baran,
sen çok yaşa” diye tempo tutup coştuk...
- Çocuklar, bu Karacaoğlan ve Yunus Emre var
ya… Bu iki adama iyi belleyin, bu adamlar, Türkçenin ve
Türk ekininin en iyi dostlarıdır.
Adam, kendine “kara” diyerek küçümseyen bir
güzele, en güzel dizelerle, kırıp dökmeden, kara rengin
de ne kadar güzel olabileceğini göstermiş.
Şuna bakın ya... “Bana kara diyen dilber/Gözlerin,
kaşların, saçların, benlerin ve biber, kahve, sümbül”
vs.deki karanın güzelliğini getirip en sonunda da “kara
değil mi?” diyerek aklımızın odağına koyup
düşünmemizi istiyor.
Ya helal olsun sana Baran, konuya çok güzel bir
açıklık getirdin. Artık ben bu türküyü hiç unutmam…
Sanırım, Aybar’ın da çok hoşuna gitmiş olmalı…
- Gitti. Gitmez mi ağabey? Ben bu türküyü, ileride,
farklı bir tarzda besteleyip insanların belleğine
berkedeceğim. Belki de önümüzdeki sene yine burada,
yeni tarzıyla sizlere de sunarım. Kısmet!
- Şimdi arkadaşlar, konuyu değiştiriyoruz, ben de
sizlere, Gazi’den bir anı anlatmak istiyorum. Malum...
Mustafa, çok çalışkan bir öğrencidir. Gittiği her okulda
istisnasız öğretmenlerinin dikkatini çeker, hemen her
derste başarılıdır. Biliyorsunuz, en başarılı dersi de
matematik ama en sevdiği ders ise, tarihtir.
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O, sizler gibi küçük bir çocukken, annesi ile
arasında şöyle bir konuşma geçer…
Annesi: “Oğlum, bak, baban da bir tüccardı. Senin
de onun gibi tüccar olmanı istiyorum.” der. Mustafa
Kemal de: “Ben, omzumda basma topları taşıyamam, ben
asker olacağım.” der.
Gördüğünüz gibi o, daha küçük yaşlarda kendisine
bir ideal belirlemiş ve o ideale doğru yürümektedir. O
hâlde sizler de şimdiden kendinize bir ideal
belirlemelisiniz.
Onun, ortaokula gelene kadar adı sadece
Mustafa'ydı, ama daha sonra matematik yeteneğiyle
Mustafa Kemal, emperyalizmi dize getirmesiyle de Gazi
Mustafa Kemal oldu... Yüzlerce yılın kökleşmiş
alışkanlık ve geleneklerini yıkıp, yerine yepyeni bir
devlet kurmasıyla da Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu...
Türk halkı ona “Atatürk” dedi. Bizlere, izleyeceğimiz
yolu gösterip “Fikrimizin Rehberi” oldu.
Arkadaşlar; onun insan olarak ülküsü; iyilik,
güzellik ve doğruluk olup bir siyaset adamı olarak da
ülküsü; ekmek, eğitim ve barıştı. Bu ülkülerini
gerçekleştirmek için inançla, cesaretle, bilgi ve akılla
çalıştı… Hurafelere karşı savaş açıp, hepsini de yıkıp
geçti…
Kendinden, padişah olmasını isteyenlere: “Hayır,
cumhuriyet kurulacaktır!” dedi. Düş gezginlerine:
“Yurtta barış ve dünyada barış!” dedi. Yani Misak-ı
Millî'yi gösterdi.
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Kurtuluş ve bağımsızlık için fabrikalar ve okullar
yaptırdı. Ölü geleneklerden yarar umanlara da “Hayatta
en gerçek yol gösterici, bilimdir!” diyerek, gerçek
kurtuluşun yollarını gösterdi. Ülke savunması dışında
savaşı bir “cinayet” olarak görüp gösterdi. Özgürlük;
onun karakteri ve bilim ise; tek yol göstericisidir. O en
çok, ulusunu boğmakta olan cehalet denen karanlığa
dikkat çekip uyardı. Hiçbir zaman diktatör olmaya
tenezzül etmedi. Çünkü o, özgür bir birey olmanın
güzelliğine âşıktı... Hadi Aybarcığım, şu “Hey Özgürlük”
şarkısını bir daha söyle de dinleyelim.
Aybar’la hep beraber “Hey Özgürlük” şarkısını
söyleyip coştuk ve “hey hey hey” diye ünledik,
ünleyişlerimizin, yakın kayalara çarpıp tekrar bize “hey
hey hey” olarak geri dönmesi gerçekten anlatılamaz, yani
büyülü bir güzellikti…
“Hadi çocuklar, bizler de ceviz ağacının yeşil
dallarına, kayaların ak yanaklarına, en güzel gecelere,
uzayıp giden keçi yollarına, mavi göklere ve apak
bulutlara ve de Asya ve de Itır’ın avuçlarına ‘Ey
Özgürlük’ diye yazalım mı?” diyerek ünledim...
Onlar da “yazalım!” diye çınladılar.
Asya ve Itır’ın ellerini ellerimize alıp, işaret
parmaklarımızla “Ey Özgürlük” diye yazıp gülüştük…
Daha sonra da hep birlikte İzmir Marşı’nı söyleyip,
harman yerinde halay çekip top oynadık…
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ATATÜRK VE ÇOCUK
Hava oldukça bulanık, yağmurun eli kulağında, ha
yağdı ha yağacak gibi. Ağustos böceklerinin sesleri yavaş
yavaş kısılıp şiddeti gitgide azalıyordu. Ceviz ağacının uç
dallarında sincaplar, âdeta bale yapar gibi o daldan bir
başka dala atlayıp duruyorlardı. Buraya geldiğimizden bu
yana, Asya ile ilgili romanın yarısını çoktan geçip artık
sonlara doğru tıpkı çağıl çağıl bir ırmak gibi akıp
gidiyordum… Sanırım bu şimdiye değin yazdığım
romanlar içinde beni en çok sarıp sarmalayan roman
olacaktı…
Diyorum; bir romanın nerede yazıldığı, en az;
teması, kurgusu, örgüsü, işçiliği kadar önemli bir şeydi.
Çünkü romanın yazıldığı yerin atmosferi, yani solunan
oksijeni, oradaki ilişkiler ağı ve yenen içilen şeyler de
romanın içeriğini ve biçimini doğrudan etkileyip
şekillendiriyordu.
Asya, hemen her gün, yanı başımızdaki küçük
kayanın üstüne çıkıp, çocukların yolunu gözlüyordu.
Doğrusu buradaki çocuklardan, onlarla oyunlarından ve
söylenenlerin bir kısmını anlamasa bile, dinlemekten;
burada olmaktan çok memnun ve mutluydu… Özellikle,
akşamları yatmadan önce anlattığım “Yavru Kuş”
hikâyesine bayılıyordu. Bana hemen her defasında:
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“Dede n’olursun, bu hikâyeyi yaz… Ben bu hikâyeyi çok
sevdim. Başka çocuklar da okuduğunda çok severler!”
diyordu…
Ben de ona “sen yaz” diyordum. O da: “Ben daha
küçüğüm, benim aklımda hepsi kalmıyor ki.” diyordu.
Ben de bu sefer: “O zaman büyüdüğünde yazarsın.”
diyordum. O da: “Ama o zamana kadar ya unutursam,
akıllımdan çıkıp giderse!” diyordu… Ben de “tamam”
dedim… “Ya kışın ya da seneye yine buraya
geldiğimizde yazarım.” dedim.
Asya, çocukları gözlediği kayanın üzerinden
ünleyerek: “Dede hazır ol, geliyorlar!” dedi.
Masadan kalkıp, Asya’ya doğru yürüdüm. Asya ile
beraber çocukları beklemeye başladık.
Çocuklar oldukça neşeli ve yârenlikler yapa yapa
geldiler. Her biriyle tek tek tokalaştık. Hâl hatırdan sonra
gidip yerlerimize oturduk…
Dedim ki: “Arkadaşlar, içinizde, az sonra yağmur
yağmasını isteyen var mı?”
Hemen hepsi de “yağsın!” diye bağırdılar.
“Ama ıslanırız.” dedim.
“Olsun!” dediler.
“Harikasınız ya!” dedim.
Cemre gülerek: “Yaz yağmuru... Yaz yağmurları
altında yürümeyi çok severim. Annem de çok sever. O da
çocukken çok ıslanıp, annesinden hep azar işitirmiş.
Kendi kendine: ‘Büyüdüğümde, çocuklarım olduğunda,
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ıslandıklarında onlara hiç kızmayacağım.’ diye söz
vermiş.” dedi.
Ben de coşku içinde: “Çok güzel… Ne iyi annen
var, değil mi? Tanrı’ya ne kadar şükretsen az. Ben
çocukken senin kadar şanslı değildim. Hemen her
yağmurda azar işitir ve dayağı göze alırdım. Ben de
yağmur altında ıslanmayı ve yürüyüp koşmaya
bayılırdım… Ta ortaokula gidinceye kadar, bu böyle
sürüp gitti…
Şimdi aklıma gelmişken sizlere bir sorum var,
sorum şu: Yağmur yağarken hava neden sıcak olur?”
Çocuklar, sanki sözleşmişler gibi, gözlerini bir
iyice kısıp düşünmeye başladılar…
Aybar, başını kaldırıp, ceviz ağacının dallarına
bakarak: “Ali Ağabey, diyorum ki soran, sorulanlardan
daha iyi bilir… Biz böyle diyoruz ağabey…” dedi.
- Tamam, artık gözlerinizi bir iyice açıp bana
bakabilirsiniz. Yağmur, gaz hâlindeki su moleküllerinin,
yoğuşma sonucu sıvı hâle gelmesidir… Tabii, bu
yoğuşma sırasında çevreye ısı yayılır, işte bu nedenle
hava ılık olur. Aynı durum kar yağarken de geçerlidir…
Ha şöyle de denebilir; yoğuşma sırasında bulutlardaki
su molekülleri ısı kaybeder... Bu olay sonucunda ısı
yer değiştirerek ortamı ısıtır. Evet, arkadaşlar, bu
nedenle yağmur yağarken hava ılık olur. Yağmur
yağdıktan sonra havanın soğumasının nedeni ise,
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yağmur sularının, buharlaşırken çevreden ısı
almasıdır!
İşte sorumuzun yanıtı buydu…
Şimdi durup dururken bunu ne diye anlattım?
Şunun için; yağmur yağarken ıslanmakta hiçbir
beis yoktur.
Ama yağmur dindikten sonra hava soğuyacağından
dolayı, hemen üzerimizi değiştirip üşütmemeye
çalışmalıyız. Yoksa hasta olabiliriz.
Cemre, neşe dolu bir gülüşle: “Aslında ana babanın
dayak faslı; işte bu hasta olma korkusundan olmalı,
diyorum…” dedi.
- Evet, teşhis doğru ama tedavi biçimi yanlış...
- Nasıl yani?
- Şöyle; dayak hiçbir zaman eğitim aracı olarak
kullanılmamalı. Çünkü dayak çok onur kırıcı bir şey…
- Çok doğru.
- İçinizde, bu yargıya katılmayan biri var mı?
Çocukların hepsi de “yok” diye karşılık verdi.
- Evet, dostlar, biz yine dünkü, kaldığımız yerden
devam edelim. En son ne demiştik? Atatürk ve çocuk!
Evet, arkadaşlar, şimdi tam bir dikkat istiyorum…
Dikkat!
Ne demişti Atatürk, 17Ekim 1922’de, Bursa’da
kendini karşılayan çocuklara: “Küçük hanımlar, küçük
beyler... Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal
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ışığısınız… Memleketi asıl ışığa boğacak olan
sizlersiniz… Kendinizin ne kadar önemli, ne kadar
değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız…
Sizlerden çok şey bekliyoruz…”
Görüldüğü gibi, sevgi dolu bir yürekle hitap ediyor.
Çünkü Atatürk, önce kendi içindeki o güzel çocuğu
sevmektedir.
Kendi içindeki çocuğu seven biri, o çocuğa değer
verir, değer verdiği birini de değerli hâle getirmek için
elinden geleni yapar.
Şimdi, burada sizlere, çok önemli bir sorum var.
Hazır mıyız?
Çocuklar, “evet, hazırız” dediler.
- Sorum şu; dünya insanlık tarihinde ilk Çocuk
Bayramı’nı, çocuklara kim armağan etmiştir?
Çocukların hemen hepsi de ellerini kaldırıp
heyecanla bekliyorlardı.
- Itır, ilk sen söyle bakalım.
- Atatürk!
- Pekâlâ, o zaman bu bayramın adı ne? Bunu da
Asya söyleyebilir mi acaba?
Asya, kendinden emin bir duruşla: “23 Nisan
Çocuk Bayramı!” dedi.
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- Evet, arkadaşlar, aramızdaki bu ikiliyi yürekten
alkışlıyor ve onlara kocaman kocaman bir aferin
veriyoruz…
Çocuklar hep birlikte üç kez: “Aferin! Aferin!
Aferin!” diye bağırdılar.
- 23 Nisan 1920… İlk kurulan Türkiye Büyük
Millet Meclisi.
Halkların ortak iradesinin tecelli ettiği Yüce
Mekân...
23 Nisan... İlk Ulusal Egemenlik Bayramı, yani
“Çocuk Bayramı”
Atatürk’ün, çocuklara verdiği değerin bir
göstergesi.
Bu bayram, dünya insanlık tarihinde ilk çocuk
bayramıdır...
Ve bütün dünya çocuklarına armağan edilmiştir.
Atatürk, öyle güzel bir yürek ki o, insanların
yaşına, diline, dinine, ırkına, cinsiyetine bakmayıp
herkese sevgiyle yaklaşırdı. Sevdiği insanların hemen
hepsinin de ortak adları; “çocuk”, evet, “çocuk”tu. Çünkü
çocuk, onun gözünde ışıl ışıl ışıldayan ışıktan bir sevgi
anıtıydı. O, geleceği, Türk çocuklarının gözlerinin içinde
görüp, çocukların, Türkiye’yi daha çağdaş ve daha
yaşanılası bir duruma getireceklerine inanırdı. O ki
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çocukları çok sevip dinlemekten bıkmayan bir koca
yürekti.
Evet, onun çocuk sevgisi gerçekten çok büyüktü,
çünkü o, bir çocuğu elinden tutup, onu resim sergisine
götürmüştü, bir cumhurbaşkanı olarak bir çocuğu alıp
protokol sıralarının en önüne oturtmuştu. O, devletin en
başında olduğu hâlde bir çocuğun salıncakta
sallanmasına elleriyle yardım etmişti, bir çocuğu taşıttan
kendi elleriyle indirip, yabancı konuklarla birlikteyken
bile yanına çağırmıştı, üstelik bir yetişkini dinlerken
gösterdiği ciddiyetle onları da yürekten dinlemişti.
Onlarla birlikte denize girip birlikte objektiflere poz
vererek, onlarla birlikte gezintilere çıkmıştı, evet, bu,
onun çocuklara olan sevgisidir ve onlara verdiği değerdir.
Çünkü o gerçekten de bir devlet adamı olarak bu
konularda biriciktir…
Yarınların büyükleri olacak çocuklara örnek bir
devlet adamıydı.
İncelik ve zarafet dolu, yani örnek bir kişilikti.
Çünkü o, içindeki çocuğa ve bütün çocuklara
saygılı bir kişilikti.
Eğer bir insan, önce kendine karşı saygılı değilse
başka birisine de saygılı olamazdı. Kimilerinde saygı gibi
görünen tutum ve davranışlar; aslında bir tür gösteriştir.
Bu da bir aldanıştır ve aldatıştır. Zaten kendi kendini
kandıran kişilerin de içsel mutluluğu yakalaması
mümkün değildir ki yürekten olmayan sevgi ve saygı,
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sonuçta yapaylıktır. Yapay kişiliklerin de mutlu olma
şansları asla yoktur…
İşte Atatürk, bu doğal durumu çok iyi anlayıp,
bütün bir hayatına karıp yaşamıştı…
O zaman, kendini bilen, yani kendine değer veren
her kişinin, aynen Atatürk gibi bir ülküsü, yani ütopyası
olmalı… Çünkü derde derman ütopyalar olmadan, ne
bilimsel ne sanatsal ne de bilgece keşifler olur. Bizleri
geçmişten yarınlara taşıyacak olan, yani o köhnemiş, o
miladı dolmuş kalıplardan arındırıp bambaşka iklimlere
ve yepyeni dünyalara, göklere taşıyacak olan, sadece ama
sadece ütopyalarımızdır…
Evet, unutmayalım ki her bir insan, bu evrende
biriciktir. Biricik ve benzersizdir. Benzemek, yani
öykünmek, zaman içinde insanın özünü örseler ve daha
sonra da öldürür… Zaten eğitimin amacı da insanın, her
bir şeyiyle bu biricikliğinin ayırdında olmasını
sağlamaktır. Zihinsel kalıplanma, ezber, bir soykırımdır.
Düşüncelerin, düşlerin, zekânın, istencin soykırımı...
Velhasılıkelam, Atamız, işte bu gerçeği çok iyi görüp
bildiği için, bu yavru kuşuna; yani Ülkü’süne, “Ülkü”
adını vermiştir… Ülkü!
Cemre’ye bakarak: “Pekâlâ, Cemre Hanım, sana
göre, Gazi’nin olduğu gibi benim de bir Ülkü’m var mı?”
diye sordum.
Cemre, sol elini alnına götürüp uzaklarda bir şeyler
görmeye çalışır gibi yapıp bir süre öyle baktıktan sonra,
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başını aşağıya yukarıya kaldırıp indirerek: “Ha evet, evet,
var tabii!” dedi ve Asya’ya bakarak: “İşte, onu gördüm,
şu çinçin!” dedi.
“Evet, doğru, işte bu da benim Ülkü’m.” dedim.
Asya daha bir böğrüme sokularak: “Benim adım
Asya!” dedi.
“Evet, senin adın Asya.” deyip çocuklara bakarak:
“Asya büyüdüğünde ne olacakmış biliyor musunuz? Hadi
bunu da kendi söylesin bakalım.” dedim.
Asya, kendinden emin: “Veteriner!” dedi.
Aybar, gülerek: “Neden veteriner?” diye sordu.
Asya, coşku dolu: “Hasta olan kedileri
iyileştireceğim.” dedi.
Aybar: “Hasta olan eşekler, köpekler, kuşlar
n’olacak?”
- Onları da. Ama önce kediler.
- Neden?
- Çünkü kedileri en çok seviyorum.
- Neden en çok?
- Sevimliler, meraklılar, ısırmıyorlar, işte bu kadar.
Cemre, gülümseyerek: “Keşke ben kedi olsaydım!”
dedi.
Ben de Cemre’ye “Niye?” diye sordum.
Cemre: “O zaman Asya, beni de çok severdi.” dedi.
Ben de Asya’ya bakarak: “Kızım, sen bu Cemre
Abla’nı ve çocukları seviyor musun?” dedim.
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Asya, neşe dolu: “Evet, buraya yine gelelim, dede.”
dedi.
- Itır, burayı sen de sevdin mi?
Itır, gülümseyerek: “Evet Ali Ağabey. Asya’yı da
çok sevdim.”
-Çok güzel ya… Ben de sizleri çok sevdim,
inşallah seneye yine burada buluşup, daha güzel şeyler
yaparız… Şimdi biz yine Atatürk’e ve Ülkü’ye dönelim
mi?
Çocuklar hep birlikte coşku ve aşk dolu:
“Dönelim!” diyerek seslerini yükselttiler.
-İyi. Çok güzel, sizlerle konuşmak harika bir şey
ya… Nerede kalmıştık? Ha, tamam, Atatürk, ömrünün
sonlarına doğru, bu sevimli yavruyu ilk, kundakta görür.
Onu daha görür görmez, yüreği ona karşı pır pır ediverir.
Gönlü ona doğru akıverir…
Ha, burada şunu hemen söyleyelim; Atatürk, bir tek
Ülkü’yü, kendine manevi evlat edinmez, kız-erkek dokuz
çocuğu daha evlatlık edinir. Bunlardan ilki, Birinci
Dünya Savaşı esnasında Van’da bulunurken gördüğü
kimsesiz sekiz yaşındaki Abdürrahim’dir.
İkincisi, yine genel savaşta, Bitlis’in geri çekilmesi
sırasında kendisine sığınan, altı yedi yaşlarındaki Afife
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adlı bir yetim kızdır... Onu alıp, okutup büyütmüş,
terbiye etmiş, sonra evlendirerek İzmir’e yollamıştır.
Bundan sonra da Latife Hanım’la evlenip
İstanbul’a gelişlerinde, Kâğıthane’deki Yetimler
Yurdu’ndan aldıkları Zehra var. Zehra’yı bir süre
Çankaya Köşkü’nde alıkoyduktan sonra, Arnavutköy
Amerikan Kız Koleji’ne verir… Oradan da Almanya’ya
okumaya gönderir…
Bu sırada, Konya taraflarında geziye çıktığında,
orada, acıklı hâli kendisine anlatılan Rukiye adında bir
kızı evlat edinip bağrına basar. Her türlü öğrenim ve
terbiyesinde yardımcı olur. Daha sonra da değerli bir
jandarma yüzbaşısıyla evlendirir.
Atatürk’ün, yine Arnavutköy Amerikan Koleji’nde
okuttuktan sonra, tanınmış hariciyecilerden biriyle
evlendirdiği manevi evladı Nebile Hanım vardır...
Sonra… Bayan Sabiha Gökçen… Bursa Hünkâr
Köşkü’nde görüp tanışır. İlk Türk kadın pilotu olma
şerefini kazanır.
Atatürk’ün yine, bir Yalova gezisinde zekâsına
hayran kalıp bizzat evlat edindiği çocuklardan biri de
küçük çoban, Mustafa’dır. Onu da Kuleli’de okutmuş, ne
ki subaylığını göremeden vefat etmiştir.
Atatürk, Afet Hanım’ı, Avrupa’ya tahsile
gönderdiği sıralarda, yine evlat bilerek himayesine aldığı
Sabriye adındaki genç kıza da hukuk okutmuş, yargıç
olmasını sağlamıştır. Atatürk’ün bu şefkati hep böyle
sürüp gitmiştir. Çocuklarıyla aynı sofrada bulunmaktan
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büyük bir huzur duyup, çevresindekilere de anlayışlı
olmaları için uyarılarda bulunmuştur. Çankaya
Köşkü’nde, hepsinin de bir arada, barış içinde
yaşamalarını sağlamıştır.
Sabiha Gökçen Hanım, Ülkü’ye dair bir anısında
şöyle der: “Sisler arasında kalan bir gündü. Vasfiye
Hanım, kucağında tam kırk günlük bir bebekle Çankaya
Köşkü’ne geldi.” Vasfiye Hanım da kim mi? Malum.
Zübeyde Hanım da aynen oğlu Mustafa Kemal gibi
iyiliksever biriydi... Elinden geldiğince herkesin
yardımına koşmuş biriydi... Günün birinde yanına cici bir
kız getirirler. Tatlı mı tatlı, üstelik yaşına rağmen olgun
da. Pek beğenmiş bu kızı Zübeyde Hanım, işte Vasfiye,
bu hanımdır...
Yanına almış, el bebek gül bebek büyütmüş.
Vefatına kadar da hiç yanından ayırmamış.
Gün gelmiş kısmeti çıkmış Vasfiye Hanım’ın,
evlendirmişler.
Ama nedense bir türlü mutlu olamamış Vasfiye.
Başından birkaç kez evlilik gelip geçmiş.
Hep dönüp dolaşıp yine Zübeyde Hanım’ın yanına
gelmiş. Ve ölümüne kadar da yanından ayrılmamış.
Sonra Vasfiye Hanım ortalarda kalakalmış.
Derken bu boşlukta yaşayamayacağını anlayarak
çıkıp Paşa’nın yanına gelmiş. Ona hâlini anlatmış.
Annesine çok düşkün olan Gazi, Vasfiye Hanım’ı da
onun bir yadigârı olarak bağrına basıp, yanına almış…
Yazgı işte. Yine bir kısmeti çıkmış. Ankara Orman
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Çiftliği İstasyon Şefi Tahsin Bey’le evlenmişler. Paşa’nın
onayını alan Vasfiye Hanım, Tahsin Bey’le evlendikten
sonra hamile kalmış, bir kız çocukları olmuş. Şöyle kırk
günlük olunca yavruyu Paşa’ya göstermek istemişler.
Paşa, bebeği görünce kanı ısınıvermiş, sevmiş, adını da
kendisi koymuş: Ülkü.
Ülkü, 1932 yılında Ankara’da doğmuş.
Atatürk'ün en küçük manevi kızı... Bebekliğinden 6
yaşına kadar Atatürk'ün yanında Çankaya Köşkü'nde
yaşamış, 6 yaşına kadar Atatürk’le birlikte olmuş.
Atatürk hayatını kaybedinceye değin ona yurt gezilerinde
eşlik etmiş ve onun çocuk sevgisinin simgesi olmuş...
Atatürk öldüğünde Ülkü, altı yaşlarındaydı. Atatürk'ün
ölümünden sonra eğitimini tamamlayamadan genç yaşta
evlenmiş…
Hasan Rıza Soyak, anılarında, Ülkü için: “Atatürk,
onu yanından hiç ayırmak istemezdi. Bir gün yine yanına
vardım… Ülkü’yü kucağında oturur gördüm…
Şakalaşıyorlardı. Çocuk katıla katıla gülerek, onun altın
sarısı saçlarını çekiyor, burnuna yapışıyor, ara sıra
yumuk elleriyle, yüzüne küçük küçük tokatlar
indiriyordu. O da âdeta bir çocuk gibiydi. Bir yandan
kahkahalarla gülüyor, bir yandan da Ülkü'ye bakarak,
ülkesi için yapacaklarını tasarlıyordu.” der...
Şimdi burada durup soruyorum: Atatürk nasıl
biridir?
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Ceren, gözlerini devirerek: “Sanki çocuklar gibi
biri!” dedi.
Aybar, araya girerek: “Kendinden emin, çok
doğal…” dedi.
- Evet, arkadaşlar, o hep doğal ve hep kendiyle
barışık biriydi… İçindeki o küçük Mustafa’yı hep
koruyup kolladı.
Bir gün sekreterine: “Çocukluk ne güzel şey! Bu
çocuklar ne güzel, ne tatlı yaratıklar. En çok hoşuma
giden hâlleri nedir, bilir misiniz? Riyakârlık denen şeyi
bilmemeleri, bütün istek ve duygularını içlerinden geldiği
gibi açıklamaları.” der.
Sıkıldığı zamanlarda hep Ülkü'yle olup, hatta
komadan çıktığında bile, ilk Ülkü'yü arayıp sormuş…
Ülkü'nün annesi, bu konuyu şöyle anlatır:
“Komadan çıkar çıkmaz, Ülkü'yü istedi. Yatağının
yanına oturtup, onu okşayarak, bana: ‘Cumhuriyet
Bayramı yaklaştı, Ülkü’yü alıp Ankara'ya gidin, bayramı
görsün.’ dedi. Ülkü, Atatürk'ün boynuna sarılıp: ‘Sensiz
Ankara'ya gitmem!’ dedi. Bunun üzerine Atatürk: ‘Ben
de geleceğim.’ dedi.”
Ülkü, bir gün, Atatürk'ü, Çankaya'daki bahçede
çimenler üzerinde yatar görünce: “Kalk, Atatürkçüğüm,
hasta olacaksın!” der...
Bu söz Atatürk'ün çok hoşuna gider. “Ne duygulu
çocuk!” demekten kendini alamaz. “Kim olduğumu
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bilmeden beni nasıl da seviyor!” diye de duygularını
açığa vurur…
Evet, arkadaşlar, bir kez daha söyleyelim; o,
ulusunu, çocukları ve gençleri çok sevdi. Ama onun en
büyük ülküsü, halkıyla bir ve beraber olmaktı. 1923
yılında: “Yeni Türkiye Devleti, bir halk devletidir, halkın
devletidir.” der. O, yok yoksul halkların gerçek anlamda
adamıydı. O aynen, Kur’an'da İsra suresi, 36. ayette
olduğu gibi: “Hakkında kesin bilginiz olmayan hiçbir
şeyin ardına düşmeyin, gözünüz, kulağınız ve aklınız
sorumludur.” sözüne göre yaşadı ve herkese de bu ayetin
ruhuna uygun yaşamayı öngördü. “Sadece kendi aklınızı
kullanın. Hiç kimsenin ardında sürüklenip giden
sürülerden biri olmayın!” dedi. En çok bunu dedi.
O sanki bir masal kahramanı gibiydi.
Onu sevenlerin birçoğu, onu önce resimlerinden
tanıyıp sevdiler.
Sonra onun adına yazılmış şiirlerden, şarkılardan
öğrendiler.
Resimlerini, heykellerini içtenlikle sevip, saygı
gösterdiler.
Sınavlarda çıkması olası sorularla onu tanıyıp
anlamaya çalıştılar.
Ama onu en çok; yapıp ettiklerinden dolayı
sallapati, yani umarsızca kişiliğine, yaşam biçimine,
özeline saldıran olumsuz, çok acımasız yargılayan
hasımlarından öğrendik.
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Bir başka deyişle; onun gerçek değerini en çok da o
zaman anlamaya başladık… Çünkü o zaman gerçek
manada bu saldırıların nedenini, niçinini sorgulamaya
başladık. Bu konuda bizleri en güçlü kılacak tek şey; onu
tüm gerçekliğiyle bilip anlamaktır… Evet, bütün
gerçekliğiyle bilip anlamaktır…
Şimdi şöyle bir sorup sorgulayalım… Atatürk,
hâkimiyeti, yani ortak iradeyi, neden saltanattan alıp,
halkın ellerine veriyordu? Köylüyü niçin milletin
efendisi olarak ifade ediyordu? Bir ağacın dalı için
koskoca bir bina neden raylar üzerinde bir başka yere
kaydırılıyordu? Sanata ve sanatçıya neden bu denli çok
değer verilip, onlar korunup kollanıyordu? Neden ezberci
eğitim ve öğretime karşı çıkılıp, salt akıl ve aklın ürünü
olan ilim, rehber ediliyordu? Yurt nasıl olur da kaybedilir
ve neden, nasıl, sonra kurtarılırdı? Düşman kimlerdi,
nerelerden gelindi ve neden savaşıldı ve nasıl kurtuluş
sağlandı?
Ona neden “başöğretmen” dendi? Oyuncakları bile
olmayan çocuklara neden dünyada ilk kez “Çocuk
Bayramı” armağan edildi? Çiftçilik, köylülük neden bu
denli önemsenip toprak reformu yapıldı? Cumhuriyet
neden en çok çocuklara ve gençlere emanet edildi?
En önemli ve verimli vazife neden millî eğitimdi?
Neden hayatta en hakiki yol gösterici, akıl ve
ilimdi?
Neden, “ne mutlu Türk’üm” denirdi?
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Bu kadar kısa zamanda bu kadar dış borçlar nasıl
ödenirdi?
Dünyanın en büyük bilinen devleti ekonomik krizler
yaşarken Türkiye, yüzde on nasıl olur da kalkınırdı?
Henüz bütün bir dünyada kadınlar için seçme
seçilme hakkı yokken, bu, Türkiye’de nasıl olurdu?
Bin küsur yıl hemen hiç bilmeden ardından gittiği,
uğrunda öldüğü bir dinin kitabı, halkının diline neden
tercüme edilirdi?
Neden Nutuk, Gençliğe Hitabe yazılıp gençliğe ve
çocuklara emanet edilirdi? Neden tarih ve dile bu denli
önem verilip kurumlaştırılırdı?
Neden en çok akıl ve bilim öne alınıp, sadece
bunlar miras bırakılırdı?
Neden “Bütün ümidim, çocuklar ve gençliktir.”
denirdi?
Neden “Çocukları sevin, çünkü onlar bizim
davamızın devamıdır!” denirdi? “Her çocuk, bizler için
sonsuzluğa doğru uzayıp giden özlemin birer
karşılığıdır!” denirdi?
Bunları söyledikten sonra, çocuklara:
“Arkadaşlar, şimdi buradan hep beraber kalkıyor ve
şu bizim evin ardındaki o koca kayanın en tepesine
çıkıyor ve ta oradan, yere ve göğe bakıyoruz… Tamam
mı?” der demez, hep beraber, “ye hu!” diye ünlediler.
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“Arkadaşlar, büyükler küçüklere yardımcı olacak,
acele etmek yok, geç olsun ama aman güç olmasın, hadi
bakalım, mor dağların güzel çocukları.” dedim.
Kalktık. Art arda yola koyulduk. En önde Aybar,
onun yanında Itır vardı. Cemre, Ceren’den sorumlu ve
Baran da İrem’den sorumluydu, tabii ki ben de
Asya’dan…
Tek tük konuşa konuşa devasa kayanın ta tepesine
çıkıp, uygun bir yere yay şeklinde oturduk.
Artık her yer al gözüm seyreyle misaliydi.
Çukurova’nın hemen bütün ırmakları, gölleri, bizlere
daha bir yakınlaşıp, sanki göllerin üzerindeki ışıltıları
görünür gibiydi. Güneş de ufka bir iyice sarkıp, dağlara
veda etmek üzereydi…
Çocuklar pürneşe, engin ufukları izliyorlar hem de
bir arada olmanın o eşsiz havasını soluyorlardı.
Çocuklara coşku içinde: “Arkadaşlar, şimdi
hepimiz hep birlikte şöyle bir gözlerimizi yumuyor ve
doğanın o eşsiz senfonisini, yani sesini dinliyoruz.”
deyip, ardından:
- İşte böyle… Evet, böyle… Oh! Çok güzel!
Duyun… Rüzgârın ellerinize, yüzünüze ve saçlarınıza
hafif hafif dokunuşunu duyun. Doğanın o eşsiz sakin
seslerini yüreğinizle dinleyin. Evet, neler duyuyorsunuz?
Cırcır böceklerini, arada bir kuş seslerini ve tek tük davar
seslerini ve bir de yanı başımızdaki çalıların ve ardıç
ağaçlarının yapraklarının seslerini, hışırtılarını
duyuyoruz…
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Şimdi de en derinden nefes alıp bir süre öyle
tutuyoruz. Daha sonra yavaş yavaş bırakıyoruz. Acele
etmek yok, çünkü yaşanmaya değer hayatın gizi;
yavaşlığındadır. Yavaşlığında… Bir tren düşünün…
Tren! Tamam, şimdi gelip, bu trenin penceresinin önüne
oturun. Tren hızlandıkça renkler yavaş yavaş kaybolmaya
başlar, en sonunda, sadece gri bir renk kalır. Tren belli
bir hıza kavuştuktan sonra, artık trenden dışarıya
bakmanın öyle pek bir keyfi kalmaz. Çünkü her bir şey,
gri bir duvar gibi olur… Öyleyse, yaşam hızımız
gerektiği kadar olmalı… Olabildiğince yavaş ve dingin...
Bütün bilgeler bu konuda bir şey derler. Evet, bir şey, o
da: “Sakin olmak, sakin, çünkü güçlülük, sakinliğin
içinde saklıdır!” aynen böyle derler.
Bizler de hayat yolunda yol alırken, olabildiğince
sakin olacağız ve görülecekleri görmeye çalışacağız.
Eğer ki acele eder, panik içinde olursak birçok şeyi
kaçırırız ve bize kala kala siyah-beyaz ya da gri bir hayat
kalır. Bir başka deyişle; bu hayatı çok renkli, çok boyutlu
ve çok varsıl yaşamanın biricik yolu, sakin olmaktır ve
sakin olmaktan geçmektedir…
Şimdi artık gözlerinizi yavaş yavaş açın… Açın!
Gökyüzünün maviliklerine, sanki ilk kez
görüyormuşçasına bakın. Hayret ve hayranlıkla bakın…
Mavi, evrende gözlerimizin en çok gördüğü renktir…
Çünkü mavi; gözlerimizi ve gönlümüzü dinlendiren
renktir. İç darlığını gideren ve içimizi genişleten renktir.
Yani özgürlüğün rengi… Ne zaman içimiz daralırsa, ne
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zaman bir bungunluk yaşarsak göğe bakalım. Göğe! En
çok göğe bakalım... Göğe bakmak, sıkılan, bunalan,
boğulur gibi olan yürekleri rahatlatır. Bir yerde göğün
diğer adı da huzurdur. Evet, huzur. Çünkü ısınmak için
ateş, ışımak için aydınlık, yerdeki hayat için rahmet ve
yüreklerdeki huzur için iksir, gökten gelir… Gökten!
Şimdi de dağlara bakın. Ağaçlara, ağaçlardaki
kuşlara, kayalara, çalılara ve her bir şeye... Şunu hiç
unutmayın! Yeryüzünde ve gökyüzünde her bir şeyin bir
anlamı vardır... Hani çok meşhur bir söz vardır. “Hayat
boşluk kabul etmez.” diye. Bu söz, çok doğru bir
sözdür... Yerdeki karıncaların, kertenkelelerin, arıların,
yılanların ve gökteki ayın, güneşin, yıldızların, yani her
bir şeyin anlamı vardır…
Diyelim ki gördüğümüzde ürperip ürktüğümüz
bütün yılanları öldürdük. Ne olur? İşte o zaman börtü
böcekler ve fareler çoğalır ve evlerimize, bağlarımıza,
bahçelerimize hücum ederler... Her bir şeyleri tarumar
ederler… Onun için, rastgele hiçbir şey yapmamak
gerek… Her ne yapılırsa bilerek ve de bilinçle
yapılmalı… Bilerek ve bilinçle!
Şimdi de ufka bir iyice yaklaşmış olan şu güneşe
bakın. Hayret ve hayranlıkla bakın… Şu renk
çeşitlemelerine, halelerine ve tonlarına bakın… Hatta
farklı farklı bakışlarla bakın. Tıpkı bir ressamın, bir
âşığın, bir bilim adamının, bir bilgenin, bir sanatçının, bir
hastanın, bir vs.nin bakışlarıyla bakın…
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Bilelim, çok bilelim, çünkü ne kadar çok bilirsek o
kadarız demektir. Öyleyse, çok bilelim. Çok bilebilmek
için de çoklu okumalarımız ve bakışlarımız olmalı. Çoklu
bakış!
Şimdi burada, Asya Hanım’a bir sorum olacak.
Diyorum ki sevgili Asya; bu güneş, böyle nereye
gidiyor?
Asya sanki bir tür esrimeden çıkar gibi: “Nereye...
Gidip tekrar gelmeye.” deyince, bütün çocuklar kıkır
kıkır güldüler.
Ben de gülerek: “Niye öyle gülüyorsunuz ki doğru
değil mi?” dedim.
Çocuklar, Asya’yı alkışlayıp: “Çok doğru!” dediler.
- Ha şöyle. Pekâlâ, Asyacığım, olur ya, güneş gitti,
bir daha dönmedi. O zaman ne olur?
- Karanlık.
- Başka?
- Sen daha iyi bilirsin.
İrem’e bakıp gülümseyerek:
- Hey, zümrüt bakışlı kız, sen söyle bakalım, güneş
gitti ve gittiği yerde uyuyakaldı. N’olur?
- Güneş uyumaz ki…
- Neden?
- O bir canlı değil ki.
- Ya ne?
- Ateş gibi bir şey...
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- İyi. Çok güzel, şimdi hep beraber İrem’i de
alkışlıyoruz. Vallahi çok güzel ya. Şimdi de şu lüle lüle
saçları olan güzel kıza soralım bakalım. Ceren Hanım, şu
güneş batıp bir daha çıkmasa ne olur?
- Bir gün yine de döner gelir. Bir de belki bilim
adamları güneş gibi bir şeyler yaparlar.
- Nasıl yani?
- Kocaman, hem aydınlatan hem de ısıtan elektrikli
sobalar gibi.
- Harika ya. O zaman Ceren’e de çok güçlü bir
alkış.
- Şimdi de Baran’a soralım, Baran bak, güneş yarı
yarıya battı. Bu görüntü sana ne hatırlatıyor?
- Bana, yanıp, artık sönmek üzere olan ocaktaki
közleri hatırlatıyor.
- Sana Cemre?
- Bana da nar çiçeğini.
- Evet, Aybarcığım, bir de sen söyle…
- Bana da ayrılığı, işte gidip de dönmemeyi ve
küsüp gitmeyi.
- Neden? Neden böyle?
- Ya, Ali Ağabey, hani ben çok müzikle, şiirlerle
uğraşıyorum ya. Müsaade edersen biz de sana soralım,
sana ne hatırlatıyor?
- Of! Bana mı? Vallahi… O günkü durumuma
bağlı. Bazen güneşin batışı; geri dönüp gelen, hınç dolu,
öfkeli bir militan olur, bazen öpmek istediğin sevgilinin
al yanağı ya da dudağı olur. Bazen sana nankörlük edip
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gidenlerin geriye bıraktığı ateşten hüzün olur, bazen
Tanrı’nın o muhteşem görüntülerle seninle yaptığı
yârenlikler olur, bazen de bu güzel dünyada işte gelip
gidici bir gariban olduğun gibi daha buna benzer bir sürü
şey… Of anam of, olur…
Cemre, Asya’ya dönüp: “Asya’nın güzel dedesini
de hep beraber alkışlıyoruz!” diye bağırdı.
Çocuklar beni, ben de onları, yani birbirimizi coşku
dolu duygularla alkışladık…
Hepimiz de esrik duygular içindeydik ve keyfimize
diyecek yoktu…
- Şimdi arkadaşlar, güneşin batışı ile bugünkü son
sözümüzü söyleyip sonra da kalkıyoruz… Denir ki
hayatta güzel olan üç şey vardır; güneşin batışı, suların
akışı ve bunları gören gözlerin bakışı.
Nasıl ama? Çok güzel, değil mi? Bu söze
katılmayanlar alkışlasın!
Çocukların hepsi de alkışladı.
Her iki elimi de yukarı kaldırıp biri süre öyle
durduktan sonra: “Niye ki? Bu söz güzel değil miydi ki?”
dedim.
Onlar da: “Güzeldi. Zaten güzel olduğu için
alkışladık.” dediler.
Ben, o son cümleyi bir daha söyleyince, çocukların
hepsi de hep birlikte gülüştü.
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- Şimdi arkadaşlar, size bir soru daha sorup, daha
sonra da ver elini ev, diyeceğiz… Şu ardıç ağacını,
buraya, ta bu koca kayanın başına kim dikmiş olabilir?
Bir de bu ağaç, buraya ne diye dikilir ki?
Çocukların gözleri, ardıç ağacına odaklandı ve
düşünmeye başladılar.
Ben, Asya’ya bakarak: “ Evet, Asya Hanım, ilk
önce sen söyle.” dedim.
Asya, tekrar ardıç ağacına bakıp bana dönerek:
“Ama dede, daha bunu bize anlatmadın ki!” dedi.
Cemre: “Ardıç tohumunu rüzgâr buraya uçurmuş
olabilir mi?” diye sordu.
“Yok.” dedim.
Aybar: “Sanırım bir kuş getirmiş olmalı.” dedi.
“Evet, bu ardıcın burada bitmesini bir kuş sağladı.
Bu kuşun adı; ardıç kuşudur. Nasıl mı? Hadi onu da
kısaca anlatayım.
Ardıç, kendisine has meyveleri olan, iğne yapraklı
bir ağaçtır. Bu ağacın tohumları yere dökülür ve ardıç
kuşu gelip, bu tohumları yer… Sonra… Tohumlar, ardıç
kuşunun sindirim sisteminde aktif hâle gelir. Sindirim
sisteminde kabukları açılan tohumlar, kuşun dışkılaması
ile ağaçtan uzak yerlerde toprağa karışır. Böylece, ardıç
ağacının oluşması sağlanır...
Bu ardıç ağacının meyveleri var ya; işte bu
meyveler, birçok hastalığa şifadır. İlk olarak veba
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hastalığında kullanılmış. Kuraklığa da çok dayanıklıdır
ve de çok yavaş büyürler… Meyveleri de eylül ile kasım
aylarında toplanır. Ardıç meyvesinde kalsiyum,
magnezyum, potasyum ve C vitamini bulunur. Üstelik
kanı da temizler… Ayrıca mide, akciğer ve bağırsaklarda
meydana gelen enfeksiyonları ortadan kaldırır. Bir de
mideleri aşırı derecede güçsüz olanlar, ardıç meyvesini
tüketerek midelerini güçlendirebilirler. Daha say
sayabildiğin kadar, bir sürü şey… Şimdilik benim aklıma
gelenler bunlar.” dedikten sonra, güneşin batışını da
görüp, hava kararınca kalktık ve yavaş yavaş aşağıya
doğru yürüdük…

ASYA VE MAĞARA
Sabah uyandığımda ağzımda kekre bir tat vardı.
Canım hiç kahvaltı yapmak istemiyordu. Sanrım üşütmüş
olmalıyım. Birkaç bardak çay içtim. Başkarakteri Asya
olan romanımı yazma isteği içimde hiç yoktu. Kendi
kendime: “En iyisi bugün, çocuklar gelinceye kadar Asya
ile olayım.” dedim.
Kahvaltıdan sonra Asya ve eşimle birlikte çeşmeye
gittik. Asya bir süre suyla oynayıp anneannesiyle
eğlendikten sonra, doğuya doğru keçi yollarından bir
mağaraya vardık. Bu mağarayı ben daha önceden, yani ta
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çocukluğumdan bu yana biliyordum… Bu mağaranın
tavanından damla damla su akıyor ve bu su da mağaranın
dışında bir taş yalağında birikiyor, gelen hayvanlar
içiyordu…
Mağaranın yanında iri ve oldukça yaşlı bir defne
ağacı vardı… O ağacı ta çocukluğumdan bilirdim.
Özellikle cilt hastalıkları olanlar buraya gelirler. Bu
defne yapraklarını bir kova suyun içine koyup
kaynatırlar, daha sonra da bu suyu alıp, çalıların arasına
giderek yıkanırlardı.
Mağaranın içi, loşluğu ve suyun sızıntılarının yavaş
yavaş bir araya toplanıp aşağıya şıp şıp düşüşü, Asya’nın
çok dikkatini çekti. Bu su oyunu ve mağaranın büyüsü,
onun çok hoşuna gitmişti… O kadar çok hoşuna gitti ki
dışarı çıkması bir hayli gecikmişti.
Sonunda dışarı çıktık, hem eşime hem de Asya’ya,
defne ağacını gösterip: “Bu ağaç çok ilginç bir ağaçtır.
Biz küçükken anamlarla buraya sık sık gelirdik. Bu
ağacın yaprakları sağlığa çok iyi geldiği için hem kaynar
suya koyup yıkanır hem de tütsülenirdik.” dedikten
sonra: “Bir de defne yaprağını yaktıktan 10 dakika sonra,
etrafa çok güzel bir koku yayılır. Bu koku, biraz sonra
çok büyük bir rahatlık ve huzur verir… Huzur!
Yemeklere de konur, özellikle de çorbalara. Çok hoş bir
tadı olur... Defne yaprakları sadece yemeklerde değil,
aynı zamanda ilaç olarak da kullanılır. Defne yaprakları
sakinleştirici, ağrı kesici, iltihap sökücü ve böbrek
taşlarını önleyicidir, nezle ve gribe de iyi gelir.” dedim.
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Mağaranın önünde ve çevresinde epey zaman
geçirdik. Daha sonra, mağaradan yaklaşık bir kilometre
ötede, tarihî bir ören yerine gittik. Kim tarafından neden
yaptırıldığı belli olmayan bu yerde, iri ve granit taşlarla
yapılmış, yüksekliği bir insan boyundan daha az olan bir
eve girdik…
Asya, merak dolu duygularla: “Dede, bu ev
kimin?” diye sordu.
“Binlerce yıl önce yapılmış, kimin evi olduğu belli
değil.” dedim.
Evin bir köşesinde, yanıp sönmüş ocağı gösterip:
“Bu ateşi kim yakmış?” dedi.
- Sanrım, çobanlar.
- Onların evleri yok mu?
- Bu ev sadece çobanların değil, herkesin.
- Nasıl yani?
- Diyelim ki şimdi yağmur yağdı, n’olacak? Islanıp
hasta olmamak için bu eve sığınırız. Eğer üşürsek, ateş
yakıp ısınırız.
- Hadi biz de girip yakalım.
- Üşüyor musun?
- Öylecikten üşürüz.
“Seneye bir daha geldik mi bu evin içinde darı
kebap yapıp yiyelim. O zaman annenler de gelir. En iyisi
şimdi biz eve doğru yol alalım, bak vakit geçip gidiyor.
Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.” dedim ve evimize
doğru yürüdük.
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Eve geldiğimizde ikindi vaktine az bir süre
kalmıştı. Yürüyünce daha erken acıktık. Hemen bir şeyler
atıştırıp yine ceviz ağaçlarının altına gittik. Derken
çocuklar da geldiler…
Hâl hatırdan sonra: “Arkadaşlar, bugün sizlere,
Atatürk’ün zekâsıyla ilgili çok ilginç bir olay
anlatacağım. Malum, artık bizim, şehre gitme vaktimiz
de bir iyice yaklaştı. Birkaç gün sonra Asya’nın ailesi
gelecek… Onlar gelmeden önce şimdi sizlere
anlatacağım bu hikâyeyi, hep beraber bir skeç hâline
getirip oynayalım, diyorum…
Hem Asya’nın ailesine hem de sizlerin ailelerine
sürpriz yapmış olur ve böylece, unutulmaz bir dostluğun
da altına imza atmış oluruz. Üstelik bu skecimizi de
video kamerayla kayda alıp, geleceğe armağan etmiş
oluruz…
Kim bilir, bir on sene sonra hepiniz bir meslek
sahibi olur, evlenir, çor çocuğa karışır ve burada her yıl
için bir gün belirleriz, o gün yine böyle ağustos ayı da
olabilir. İşte burada buluşup, o çocukluk ve ilk gençlik
günlerinizi anıp mutlu olursunuz. Nasıl?” deyince,
çocukların hepsi de coşku dolu duygularla alkışlayıp
bana çok teşekkür ettiler.
“Şimdi beş günümüz var. Beş gün içinde
programımızı yapıp sahneye koyacağız… Ben diyorum
ki programımız ilk önce Cemre’nin sunusuyla başlasın…
Ben, mesela; eğitimle ve “Atatürk’ün öğrencisi nasıl
olunur”la ilgili kısa bir konuşma yapayım… Daha sonra
214

Aybar, kısa bir resital versin. İşte daha sonra da skeci
oynarsınız. Skeçten sonra, Aybar’ın orgu eşliğinde
Baran, iki türkü söyler
Ardından da Asya, Itır, Ceren, İrem; istedikleri bir
şarkı, bir şiir okuyabilirler. En sonunda da Cemre, dedesi
Nedim Ağabey’i sahneye çağırıp, ona, bağlamasıyla iki
türkü okutur…
En sonunda da Cemre, orada bulunan aileden
herkesle hem yârenlikler yapar hem de onların,
günümüzle ilgili görüş ve düşüncelerini alır.
Program bittikten sonra da dileyen şarkısını,
dileyen dansını ve dileyen de dilediğini yapar…
Bu programın saatini, gününü sizler belirleyin.”
dedim.
Çocuklar çok sevinip heyecanlandılar…

ATATÜRK’ÜN EŞSİZ ZEKÂSI
- Şimdi çocuklar, sizlere, oynayacağımız skeçle
ilgili, yaşanmış çok ilginç bir olayı anlatacağım, olay şu;
Atatürk, Amasya’yı ziyarete gelir. O yörenin ileri
gelenleriyle Vali Konağı’nda toplanırlar. Atatürk’ün tam
karşısında 50-55 yaşlarında, ak sakalları ta göğsüne kadar
inen biri oturmaktadır.
Atatürk, yanı başında oturan valinin kulağına
eğilip: “Kimdir bu adam?” diye sorar.
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Vali: “Efendim, kendisi şeyhtir. Bu yörede çok
hatırı sayılan biridir.” der.
Bunun üzerine Atatürk, şeyhi yanına çağırtır ve
adama: “Bak baba, imanın ölçüsü sakalın boyunda
değildir. Şunu rica etsem de en azından Peygamber
Efendimiz’inki gibi kısaltsanız.” der ve eliyle de
boyun altı hizasını gösterir.
Şeyh: “Emrin olur Paşam.” diyerek yerine çekilir.
Toplantı bittikten sonra Atatürk, Amasya’dan
ayrılır ve aradan birkaç ay geçer…
Olacak bu ya, bir akşam Atatürk’ün aklına,
Amasya’daki o şeyh gelir. Valiyi telefonla arayıp, şeyhin,
sakalını kesip kesmediğini sorar.
Vali, şeyhin sakal boyunda herhangi bir değişiklik
olmadığını söyler.
Atatürk, telefonu kapatıp eline bir kâğıt, kalem alır
ve bir şeyler yazıp nazırını çağırır… Nazırı gelir ve ona:
“Bu yazıyı Amasya Valiliği’ne tebliğ edin.” der.
Söz konusu yazı şeyhe ulaşır ulaşmaz, şeyh
hemen ertesi gün yola çıkıp Ankara’ya gelir. Şeyh,
sakalı tamamen kesip sinekkaydı tıraş olmuştur.
Üstelik de saçlarını bir iyice kısaltmıştır. Kısacası,
kılık kıyafeti baştan sona değişmiş, bambaşka biri
olmuştur.
Şeyh, bu yeni görünümüyle Atatürk’ün huzuruna
çıkar ve görüşürler. Görüşme bitip şeyh gittikten sonra,
orada bulunanlar, bu değişime çok şaşırıp, Atatürk’e:
“Aman Paşam, o şeyh ki sakalına el dahi sürdürmezdi,
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siz bu şeyh efendiye ne yaptınız ki sakalının kökünden
kesilmesini sağladınız?” diye sorarlar…
Atatürk gülümser, sonra da yanındakilere dönüp:
“Dün akşam Amasya Valiliği’ne bir yazı gönderdim
ve şeyhi, Afyon’a vali olarak atadığımı bildirdim...
Adam apar topar, hışımla geldi. Görüşüp
konuştuktan sonra, gördüğünüz gibi ayrıldı…
Ardından yeni bir yazı hazırlayıp nazıra vererek, bu
yazıyı şeyhe tebliğ edin, dedim.” der.
O söz konusu yazı şöyledir: “İnancın ölçüsünün
sakalda olmadığını anladığına çok sevindim. Valilik
meselesine gelince… Bugün koltuk uğruna 40 yıllık
sakalından vazgeçebilenler, yarın başka şeyler için
milletinden de vazgeçebilirler... İşte bu nedenle seni
böyle bir ikileme mahkûm etmek istemedik...”
İşte Atatürk zekâsı bu!
Bu hikâyeyi anlattıktan sonra, çocuklara: “Nasıl?”
diye sordum.
Çocukların hepsi de bir ağızdan “harika!” diye
seslerini yükseltiler...
Aybar elini kaldırıp: “Çok zeki hocam ya, sanki
Nasreddin Hoca’dan bir mizah damarı var gibi... Orada
herkesi hem güldürüyor hem de düşündürüyor.” dedi.
Cemre, derin bir iç geçirip: “Keşke 10 yıl daha
yaşayabilseydi. Şimdi ülkemiz bambaşka yerlerde
olurdu.” dedi.

217

- Evet ya... Keşke. Ama işte hayat… Onu bir
dostları değil, aynı zamanda en yaman düşmanları bile
takdir edip övmüştür.
Mesela; 1922 yılında İngiltere Başbakanı,
Anadolu'daki emelleri gerçekleşmeyen İngiltere'nin, Türk
düşmanı olarak bilinen Başbakanı Lloyd George, Atatürk
hakkında Parlamento'da kendisine yöneltilen suçlama ve
tenkitleri şöyle yanıtlar: “Arkadaşlar, yüzyıllar nadir
olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük
dâhi, çağımızda Türk milletine nasip oldu. Mustafa
Kemal'in dehasına karşı elden ne gelirdi?”
Aynen böyle diyor... O gerçekten bir dehadır.
Pekâlâ, deha ne demektir? Deha; olağanüstü işler
görmek ve eserler yaratmak kabiliyetinde olandır. Yani
herhangi bir şeyi herkesten daha önce anlayıp gören,
sezen, kavrayan, duyan ve duygulanandır.
Bir akşam Atatürk’ün sofrasında, dâhinin tarifi
yapılır ve herkes, bir görüş ortaya atar. En sonunda
Atatürk: “Dâhi odur ki ileride herkesin takdir ve kabul
edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğunda, orada ona herkes,
‘bu delilik’ der. Ama o, aldırmaz.” diyerek olaya
yaklaşır…
Evet, dâhi, “uydum kalabalıklara” deyip günü
kurtaran sıradan adam değildir. Dâhi, bir işin sonunu,
daha işin başında düşünüp, neyin ne olacağını
kestirebilendir…
İşte tam da bu anlamda Atatürk, olağanüstü bir
seziş, bir kavrayış ve bir duyuş yetisine sahipti... Mesela;
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ortaya çıkması olası bir konuda sorun ve olayları çok
önceden tahmin edip görebiliyordu.
6 Ağustos 1915’te başlayan İngiliz saldırıları
sırasında Liman von Sanders ve Esat Paşaları, iki ay
önceden, tehlikeyi görüp uyarmıştı. Bu başarı, onun
dehasının verdiği bir “sezme” gücüydü. Atatürk, çok
önem verdiği herhangi bir sıkıcı durumu çözdükten sonra
rahatlayıp: “Beynime saplanıp kalmış bir çiviyi söküp
attım.” dermiş. Tasarıları hakkında köylü ya da
kentlilerle, pek belli etmeden sorular sorup konuşur ve
onların tepkilerine bakıp ona göre hareket edermiş...
Tabii... Yapacağı işlerde eşref saatlerine de çok dikkat
edermiş. Türlü yoklama ve tartışmalardan sonra herhangi
bir karara vardı mı o kararı ne yapıp eder
sonuçlandırırmış...
Bunları söyledikten sonra susmak zorunda kaldım.
Çünkü arada bir ceviz ağacında öten sincap, çocukların
dikkatini dağıtıyordu...
Baran, bana bakarak: “Ali Ağabey, ona ben bir taş
fırlatayım, kaçar gider.” dedi.
“Pekâlâ, fırlat ama vurma, yazık.” dedim…
Baran, eline uygun bir taş alıp geriye doğru
çekilerek taşı fırlattı. Sincap, neye uğradığını şaşırıp
daldan dala atlayarak yere indi ve kayalıklara doğru
kaçıp gitti.
Böylece yeniden dersimize dönüp: “Arkadaşlar,
nerede kalmıştık?” diye sordum.
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Aybar: “Atatürk’ün dâhiliğine ilişkin örnek
verecektiniz.” dedi.
“Tamam. Evet, hatırladım. Dediğim gibi, o
gerçekten bir dâhiydi. Çünkü dâhilerin en önemli
özelliklerinden biri de ileri görüşlü, yani öngörü sahibi
olmaları, dedik…
Şimdi sizlere, bu konuya ilişkin çok ilginç bir
örnek anlatmak istiyorum... Ama dikkat istiyorum,
dikkat… O gün Meclis, ana baba günü, bağrışmalar
çağrışmalar gırla gitmektedir. Hemen herkes ağzına
geleni ulu orta sayıp dökmektedir. Yürek paralayıcı
tenkitler, akıl almaz sataşmalar ve tehditler birbirini
izlemektedir. Dediğim gibi, Meclis ana baba günü. Ama
Atatürk, inadına azimli ve kararlıdır. Asla sarsılıp geri
adım atmıyor... Ve sonunda Meclis’ten, istediği kararı
çıkarmayı da başarıyor.
Bir bu mu? Sakarya Savaşı’nda attan düşüp üç
kaburga kemiği birden kırılıyor. Sadece kırılma mı?
Hayır! Kırılan kemikler, ciğerine batıyor. Of Allah’ım of!
Nasıl da acıyor… Bir koltuğa gelip oturuyor ve öyle
acılar içinde mıhlanıp kalıyor... Tam yirmi iki gün, yirmi
iki gece hiç uyumadan bu amansız savaşı baştan sona
yönetiyor.” dediğimde, Itır, çok etkilendi ve gözleri dolu
dolu olunca:
“Itır, güzelim, bakıyorum, çok duygulandın!”
dedim. Başını öne eğip, kendini tutamadı ve ağladı. O
ağlayınca doğrusu ben de etkilenip ağlamaklı oldum. Bu
durumu gören çocukların hepsi de çok duygulandılar.
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Bir süre, sağ elimi şakağıma dayayıp sustum ve
hem kendimin hem de çocukların sakinleşmelerini
bekleyip, sonra, konuşmaya devam ettim:
- Arkadaşlar, düşman ellerine düşen bu güzel
ülkemizi, halkımız âdeta imkânsızı mümkün kılarak alıp,
bizlere emanet etmiştir. Sakın ola ki bu gerçeği hiç
unutmayalım… Eğer unutursak o leş kargaları yine
gelirler ve bu güzeller güzeli yurdumuzun üzerine
yeniden çullanırlar...
Şimdi biz yeniden en başa dönelim, ne diyorduk?
Atatürk, 1927’de o büyük Nutuk’unu hazırladı… Nutuk'u
hazırlarken dosyalar içinde aylarca sabahladığı olmuştur.
Aman bu kitabı okumayı da ihmal etmeyin. Tamam mı?
Bu konuyla ilgili daha nice örnekler var.
Bilindiği gibi Atatürk de bir Osmanlı çocuğudur. O
da ülkesinin yıkılışına ve yükselişine tanık olmuştur. Her
türlü hainliklere ve kahramanlıklara şahit olmuştur. O en
çok ama en çok bir konuda çok titizdir ve oldukça
duyarlıdır. O da dinin, yani kutsalın kullanılıp
sömürülmesidir. Bu, dinde umursamazlık, Osmanlı'yı
yıkıma uğratmıştır. Halk, cehennem azabıyla korkutulup,
başka ülkelerdeki yenilikler, yüzyıllar boyunca bu
topraklara sokulamamıştır. Bu yüzden de XVI. yüzyılın
en güçlü devleti, her bakımdan geri bırakılıp, gitgide
ocağı söndürülüp, en sonunda da bir hiç olup gitmiştir.
Aybar: “Onlardan biri de hâlâ bizim evde yaşıyor,
bu kadar değişim, bu kadar devrimler, bu kadar yenilikler
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oluyor ama adamlar bir türlü ayılamıyorlar... Mesela; işte
bizim dede gibi. Aslında, bu benim dedem çok iyi biri.
Diyelim ki elinde iki elma var, iyisini başkasına verir.
Evde otururken susasa, hiç kimseye, bana su verin,
demez. Hasta da olsa kalkıp gider, suyunu alıp içir. Ama
gel gör ki ne kadar çağcıl kavram varsa hemen hiçbirine
tahammül edemez…” deyip, iki avucuna gözlerini bir
iyice açarak bakıp: “İşte böyle.” dedi.
Ben de: “Sağ ol Aybar, anladım, bu tür insanlar
maalesef hemen bütün ailelerde şöyle ya da böyle var.
Üstelik okumuşlarımızın arasında da var. Önyargı... Ah!
Bu önyargı; zihinsel kalıplanma... Oysa insanın zihni
her anlayışa, her görüşe açık olmalı… Her sözü
dinleyip en güzeline uymalı... Sözün özü; önyargılı
olmak, daima, zayıf kalmaya teşne olmaktır.” deyince,
Cemre, zümrüt yeşili gözleriyle ışıl ışıl bakarak:
“Einstein: ‘Önyargıları kırmak, atom çekirdeğini
parçalamaktan daha zor.’ demiş.” dedi.
- Doğru. Çok doğru. Harper Lee de: “Önyargı; arı
soktu diye bal yememektir.” der. Ben bu sözü ilk
duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Sanki biraz da
kıskanır gibi olmuştum… Şu ünlü düşünür, Marshall
Jevons de çok güzel der: “Tek bir kitabın adamları
olmaktan, aman kendinizi koruyun!” diye... Nasıl ama?
Çocuklar da: “Of! Çok güzel.” dediler.
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- Ama bana göre, en güzelini Atatürk söylemiş...
Nasıl mı? Hadi bakalım, biraz düşünelim, Ata ne demiş?
Çocuklar, bir süre düşündüler. Cemre, elini
kaldırarak:
- “Eğer bir gün benim söylediklerim, bilimle yani
mantıkla çelişirse, sizler bilimsel olanı seçin!” demiş…
- Evet, çok muhteşem bir söz, işte özgün aklın
göstergesi.
Aybar, coşku dolu:
- Adam gibi bir adamın sözü!
Cemre de gülerek:
- Kendine özgüvenin ve kendiyle barışık olmanın
ispatı!
Asya’ya dönüp: “Asyacığım, bu konuda sen ne
diyorsun?” diye sordum.
Asya sanki dalgınlığın o kendine özgü yeğni
ellerinde: “Ben eşeğe binmekten korkmam ki!” dedi.
Hepimiz gülüp alkışladıktan sonra: “Niye
korkmazsın?” diye sordum.
Asya, karşı kayadaki sarmaşıklarda sanki bir şey
fark etmiş gibi: “Onlar binmek için var, onlar çok akıllı.”
deyip, gerisini getiremedi.
Dedim: “Başka?”
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Asya bir süre önüne baktıktan sonra güldü ve
“şimdi aklıma gelmedi” dedi.
İrem, oldukça heyecanlı:
- Ali Ağabey! Ben var ya, üç sene önce eşeğe binip
sürdüm!
- Hiç korkmadın mı?
- İşte birazcık korkar gibi oldum ama sonra alıştım.
- Itır, sen eşeğe bindin mi?
- Ooo! Çok bindim, ablamla da binip, gezdik bile.
- Hayda, burada herkes eşeğe binip gezmiş, ama
Ceren Hanım’dan hiç ses çıkmıyor.
Ceren, çakır gözlerini devirip:
- Ben hem eşeğe, hem de ata bindim. Bir de deveye
bile bindim.
- Ceren, Atatürk’ün az önceki sözüne sen ne
diyorsun?
- Nasıldı? Heyecanlandım da.
- Diyor ki: “Sizler beni çok sevmiş olabilirsiniz
ama benim sözlerim, yapıp ettiklerim, eğer ki bilime,
yani akla ters düşerse, yani çelişirse, sizler doğru olanı,
aklı, yani mantıklı olanı seçin!” diyor. Sen bu söze ne
diyorsun?
- Ben… Bir şey demiyorum, sadece çok doğru
diyorum. Zaten dedem de annem de hep bizlere böyle
der.
- Nasıl?
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- Nasıl mı? Şöyle: “Beni dinleyin ama sizler de
düşündüklerinizi söyleyin, akıl yaşta değil, baştadır.”
Öğretmenimiz de: “El elden, akıl akıldan üstündür.” der.
Böyle...
- Ya, diyorum, vallahi hepiniz de çok harikasınız.
Şu büyükler, yani yaşlılar yok mu? Bunların çoğu,
yaşlandıkça âcizleşiyor. Nasıl mı? Nasıl olacak? Hem
bedenen hem de zihnen. Bazıları var ki epey tehlikeli.
Sevgi adına ellerinden gelen hemen her kötülüğü
yapıyorlar...
Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani adamın
çok güzel bir kuşu varmış… Olur ya bir gün uçar gider
korkusuyla kafesten kuşu hiç çıkarmıyormuş, bir de
dokunursam, n’olur n’olmaz diye eline, yani avucuna bile
almıyormuş. Bir gün bir de bakmış ki ne görsün; kuş
üzgün, zayıflamış ve derken vakitsiz ölekalmış.
Oysa her canlı dokunulmaktan, okşanmaktan büyük
bir güç alır. Çünkü “sevmek; dokunmaktır.” Bir kuşun
gerçekten kuşluğunu yaşayabilmesi için; mutlaka ama
mutlaka uçması gerekir. Tabii ki bu da kanatlarını
kullanmasıyla doğru orantılıdır.
Yani kısaca şunu demek istiyorum; kuşlar,
kanatlarını kullanarak kuş olurlar, insanlar da akıllarını
kullanarak insan olurlar. Bir başka deyişle; kuş,
kanatlarını çırpmalı ki kuş olsun, insan da aklını
çalıştırmalı ki insan olsun.
Şimdi hepinize soruyorum; bu benzetmeler doğru
mu?
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Çocukların hepsi de hep birden “doğru, çok doğru”
dediler.
Mutluydum ve coşku içinde: “Arkadaşlar, Atatürk
her zaman önce dürüstlüğü ve vefayı öne almıştır. Bile
isteye aldatmayı seçenleri mimleyip, bir daha onlara
güvenmemiştir. Birlikte çalıştığı kişilerin işlerine
doğrudan karışmayıp, sadece kendi görüşlerini uygun bir
dille söylemiştir. Mesela; ‘ben böyle düşünüyorum,
amma işin sorumlusu sensin, ona göre düşün taşın ve
kararını da ona göre ver’ dermiş… Ayrıca, yanında da
herhangi biri aleyhinde bir söz söylenildiğinde, bu sözü
söyleyen her kim olursa olsun ona inanmadan önce, o işi,
yansız bildiği bir ya da birkaç kişiye inceletip ona göre
hareket edermiş.” deyip, İrem’e döndüm:
- İrem, Atatürk’ün bu yaptıkları sence doğru mu?
- Doğru.
- Itır, sana göre?
- Bana göre de doğru.
- Pekâlâ, Asya, sana göre?
- Annem de bana sorar.
- Ne sorar?
- “Bu konuda sen ne diyorsun?” der.
- İyi, çok güzel, evet, arkadaşlar, o, her işi coşku
içinde yapan ve sevdikleriyle eğlenip neşelenmeyi hoş
gören biriydi. Bilindiği gibi, sofrası, bir bilgelik
sofrasıydı… Onun en önem verdiği şeylerden biri de her
bir başarıyı, sadece kendine özgülemeyip, daha çok Türk
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ulusuna mal etmesiydi. Her ne yapmışsa “Türk
ulusundan aldığı ilhamla ve güçle” yapıp ettiğini
söylemiştir.
Şimdi burada durup, soruyorum; Atatürk bir
deha mıydı?
İrem, elini kaldırarak:
- Evet. O gerçekten bir dehaydı…
- Pekâlâ. Cemre, sen ne diyorsun?
Cemre gülümseyerek:
- Evet, o bir dehaydı. Çünkü o, sıra dışı bir zekâ.
Neden? Neden olacak? O, yaşadığı zamanda
düşünülemeyeni düşünüp ortaya koymuş biri…
- Ne gibi?
- İşte... Ne gibi? Ali Ağabey, ben geçen kış, şu
meşhur adam Leonorda da Vinci’yi okumuştum. Vallahi
onu okurken hayretler içinde kaldım. Adam ta o
zamanlar, tıp alanında, güzel sanatlar ve mühendislik
alanında birçok projenin fikir babası ve uygulayıcısı
olmuş… Bir de hemen her şeyle ilgilenmiş. Çok ilginç
bir adam... İşte Atatürk de aynen onun gibi, ona benziyor.
Mesela; yaptığı bütün savaşları kazanmış. Bu dâhilik
değil de nedir? Üstelik çok yönlü bir zekâya sahip…
Matematik, geometri, tarih, yurttaşlık gibi kitaplar
yazmış ve üstelik bunların derslerini de vermiş. Ayrıca ta
o zamanlar “İstikbal göklerdedir!” diyerek ne kadar ileri
görüşlü olduğunu da bütün bir dünya âleme göstermiş.
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Cemre, avuçlarını açıp iki elini de yukarı kaldırıp
gülerek: “Benden bu kadar!” dedi.
Aybar da sağ elini yumruk yapıp yukarı kaldırarak:
- Ya, Ali Ağabey, şimdi söylesem mi bilmiyorum,
neyse ya, en iyisi söyleyeyim gitsin, hani bizim dede var
ya... Söylemiştim… Adam aslında çok iyi, samimi bir
adam, ama Atatürk’e, sinemaya, müziğe karşı, hele de
resme. Yontuyu hiç söylemeye bile gerek yok. Bununla
kaç kez konuşmayı denedim, elinden oyuncağı alınmış
küçük çocuklar var ya; aynen o çocuklar gibi, hemen
alınıp küsüveriyor. Bir de küsüp öyle kolay kolay
barışmıyor da. Acayip bir adam yani…
Hadi diyelim, dedem, doğru dürüst okuyamamış ve
birçok şeyi bilmiyor ama aynen dedem yaşında, okumuş
adamlar da var… Hatta öğretmenler bile var. Şöyle farklı
bir şey söylemeyegör, öf de öf! Sanki zonklayan bir
yaralarına dokunulmuş gibi acı duyup tepki
gösteriyorlar...
Şimdi ağabey, aklıma geldi, önce şu soruyu sana
bir sorayım, sonra devam edeceğim, siz bu şeylere, yani
bunlara ne diyorsunuz?
- Şöyle diyelim; gönül ister ki bütün insanlar aynı
yolda yoldaş, hatta duygudaş ve kardeş olsunlar, ama işte
olmuyor… Olmuyor! Neden? Bunun birçok nedeni var.
En iyisi bu konuya hiç girmeyelim, bu konu uzar da
uzar…
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Ben burada kısaca şunu diyeceğim; özellikle yaşlı
yakınlarımızla böyle zor konuları, en iyisi tartışmamak…
Bırakalım onlar bu tür hurafeleriyle yaşayıp gitsinler.
Bizler önce doğruyu, iyiyi, güzeli arayan insanlara
gidelim. Onlarla, yani bu düş gezginleriyle vakit
kaybetmeye değmez. Hani çok güzel bir söz vardır;
baktın “akışı değiştiremiyorsan, hiç olmasa bakışını
değiştir” diye.
Malum... En tehlikeli insanlar, bilmedikleri hâlde
bildiklerini sananlardır. Önyargılı insanlarla uğraşmak
çok zordur. Zaman, hayat demektir. Hayat ise, bizlere
verilmiş en değerli armağandır.
Aynı konuda bazılarına beş dakika, bazılarına beş
saat, bazılarına ise bir ömür zaman ayrılabilir. Bu konuya
çok dikkat etmeliyiz… Sanırım, bu kadar açıklama
yeterli olmalı...
Aybar, gülerek:
- Yeterli Ali Ağabey... Anladım… Şimdi ikinci
soruya geçiyorum, sorum şu; Atatürk’ü kimileri ırkçı,
kimileri din karşıtı gibi niteliyor, siz bunlara ne
diyorsunuz?
- Evet, maalesef öyle diyorlar… Desinler, gök
gürültüsünden ummanlar bulanmaz ki sadece geçici
olarak bulanık görünürler. Önce şunu diyorum; Allah
onlara akıl fikir versin. Biz başta ne dedik? Atatürk çok
zeki bir adam, deha dedik. Hadi gelin şöyle bir
düşünelim, deha çapında bir beyin, bir başkasının, kendi
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elinde olmayan nedenlerle sahip olduğu, yani doğuştan
getirdiği; ırk, renk, cinsiyet gibi şeylerle ne diye uğraşsın
ki? Bırakalım deha olmayı, bu, aklı başında olan hiç
kimseye yakışmaz da. Yakışır mı? Tabii ki yakışmaz…
Gelelim din meselesine; Atatürk gibi bir adam,
onun bunun diniyle ne diye uğraşsın ki? Bu aslında beyni
olan hiç kimseye yakışmaz. Adam kendine göre bir inanç
seçmiş, seçsin, tabii ki seçer. Bu seçtiği inancı da
yaşamak istiyor, elbette yaşar. O zaman her kim nasıl
mutlu olmak istiyorsa, varsın öyle olsun. Sana ne? Bana
ne? Senin inancın sana, onun inancı da ona…
E pekâlâ… Atatürk’ün burada asıl karşı olduğu şey
ne? Onun asıl karşı olduğu şey; insanların dinleriyle,
ırklarıyla, cinsiyetleriyle, renkleriyle aşağılanıp istismar
edilmesi… Onların sırtından geçinilmesi… Din adına
düşmanlarla işbirliği yapılması…
Atatürk, asla bir Türk ırkçısı değildir. Aksine
milletini, milletinin yüzyıllarca dilini, kültürünü, töresini
aşağılayanlara karşıdır. Hakşinastır, yani hakkı teslim
eden bir özgürlükçüdür.
Şimdi şöyle bir düşünelim; bir insan, annesini,
babasını, ailesini sevmekten, onların kimliklerine ve
kişiliklerine saygı duymaktan dolayı kınanabilir mi?
Tabii ki kınanamaz. Öyleyse hepimizin büyük, yani geniş
ailesi olan millet de kınanıp küçümsenemez. Bu akıl dışı
bir şeydir.
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İşte Atatürk, Türk milleti de her millet gibi
kendinden ve geçmişinden utanmasın ve kendi geçmişini
öğrensin istemiştir.
Din konusunda da aynı şey geçerlidir. Milletini ve
milletinin dinini hiç kimse istismar edip sömürmesin
istemiştir. İşte bunun için de halkının kutsal bilip ardına
düştüğü kitabını Türkçeye tercüme ettirip, halkı, onun
bunun oyuncağı olmasın istemiştir.
Özetin özeti olarak diyorum ki aklı başında,
kendini bilen biri, bir başkasının inanmakla mutlu olduğu
bir şeye karışmamalı ve onu ortadan kaldırmaya
yeltenmemeli. Her bir şeyi, kendi doğal akışına
bırakmalı. Ta ki bir başkasına zarar vermedikçe… Yani
herkesin özeli kendinedir…
Atatürk’ün, yaşamı boyunca en çok öne aldığı şey;
herkesin özgür ve bağımsız olmasıdır. O, yeri geldiğinde,
hemen her konuşmasında: “Benim karakterim özgür ve
bağımsız olmaktır!” der ve bunu sürekli vurgular.
Şimdi şu ırkçılık meselesinde şunu da anmadan
geçmeyelim; Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmadan
önce, bir Türk’ün “ben Türk’üm” demesi neredeyse ayıp
bir şey gibi algılanıyormuş... Güç sahipleri, Türk
çocuklarını küçümsemek için “etrak-ı biidrak”, yani
anlayıştan yoksun anlamında bir deyim kullanırlarmış…
Osmanlı Devleti döneminde, ne yazık ki bu deyim,
Türkleri tanımlayan bir tamlama olmuştur. Ayrıca “ebleh
Türk, hödük Türk, kaba saba Türk” gibi versiyonları da
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kullanmışlar... Bazen de “idraksiz, geri zekâlı” anlamında
da söylemişlerdir…
Malum, Osmanlı Devleti, çağcıl bir ulus devleti
değildi. İşte klasik Orta Çağ hanedan ve devşirmelerden
oluşan bir devletti. Saltanat! Başta bir padişah var ve ona
tabi olan, tabiler… Yani kullar… Bu, Osmanlı’yı
aşağılamak değildir, aksine bu, bir durum tespitidir… O
gün öyleydi…
Hiç kimsenin bir milleti küçümsemeye hakkı
yoktur… Çünkü Türk milleti, tarihe büyük bir miras
bırakmış ve bütün insanlığa örnek olmuş bir millettir. İşte
sırf bundan dolayı Atatürk, iki kuruma çok önem
vermiştir… Bunlardan biri Türk Dil Kurumu ve öteki de
Türk Tarih Kurumu’dur.
Tarih, bir milletin ortak belleğidir, dil ise, bir
milletin her şeyidir… Bellek ve dil… Şimdi sizlere
soruyorum; bir insanın belleği olmadı mı n’olur?
Çocukların hepsi de hep birden ellerini kaldırıp,
gözlerini âdeta dört açar gibiydiler…
Ben, coşku dolu duygularla çocuklara bakarak:
“Acaba kim söylese, kim söylese...” deyip, en sonunda
Asya’ya bakarak: “Asyacığım, sen söyle bakalım.”
dedim.
Asya oldukça istekli: “Aklımıza hiçbir şey
gelmez.” dedi.
“Ben de mi?” diye sordum.
O da: “Evet, sen de.” dedi.
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- Neden?
- Neden? Cüzdan kaybolursa içindeki para da gider.
- Of be! Bu nasıl örnek ya! Bunu sana kim öğretti?
Asya sevindi, heyecanlanıp “kimse” diye sesini
yükseltti.
Asya’nın tam karşısında oturan Aybar’a: “Aybar,
yoksa sen Asya’ya cüzdan mı dedin?” diye sordum.
Aybar da muzipçe: “Yok vallahi, ben bir şey
demedim.” dedi.
“Şimdi sen demediğine göre hep beraber
alkışlarımızla Asya’yı tebrik ediyoruz.” dedim.
Alkışladık. Asya mahcup, bana doğru sokuldu.
- Şimdi de bu sorumuzu, sevgili Itır’ımıza soralım.
Bir insanın dili olmasa n’olurdu?
Itır, elini başına götürüp sarı saçlarının üzerine
koyduktan sonra: “Ama kimse söylemesin.” dedi ve bir
süre düşünüp: “Konuşamaz ki. Bir de hiçbir şey
söyleyemez. Of çok kötü olur ya, çoook!” dedi.
Çocuklara bakıp gülümseyerek: “Itır’ın bu
söyledikleri doğru mu!” diye sordum.
Çocukların hepsi de “doğru” diye ünlediler.
“O zaman hep birlikte...” der demez, Itır’ı da
alkışladık.
Baran, ta ilk günden bu yana her bir şeyi dikkat ve
rikkatle izleyip anlamaya çalışıyordu.
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Baran’ a dönüp:
- Barancığım, eğer insanlarda bellek ve dil olmazsa
aynen davarlar gibi mi olur?
Baran oldukça neşeli:
- Yok ya ağabey, davar gibi olur mu?
Anlamaya çalışarak:
- Neden olmasın? Ya nasıl olacak?
Baran gülerek ve çenesini tutup bana yarı kısık
gözlerle bakarak:
- Ali Ağabey, aslında sen cevabı biliyorsun, ama
beni konuşturmak için şey yapıyorsun… Ağabey,
davarların da kendilerine göre bellekleri var. Mesela
ağılını, kuzluğunu, oğlağını ve sahibini bilir… Onlar da
birbirleriyle anlaşırlar. Dostlarını ve düşmanlarını bilirler.
Onlar için bu yeterlidir, sorun yok.
- Demek sorun yok ha?
- Yok.
- Yani insanlar, hayvanlar gibi değil mi demek
istiyorsun?
- Öyle ağabey… Hayvanlar aç kalmadıkça
birbirlerine zarar vermez.
- İnsanlar?
- Onlar verir. En çok da en zenginler verir.
- Nasıl yani?
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- Ağabey, adam, “şu da benim olsun, bu da benim
olsun, çeşmeler, dereler, bostanlar, davarlar hep benim
olsun” diye gece gündüz yatıp uyumuyor.
- Sonra?
- Sonra da yorgun düşüp geberip gidiyorlar...
Baran böyle söyleyince hepimiz kahkahalarla
güldük.
- Vallahi Baran, harikasın, hem türküleri iyi
söylüyorsun hem de çok zekisin ha.
- Çok değil ağabey.
- Nasıl çok değil?
Aybar’a bakıp gülerek: “Aybar benden daha zeki!”
deyince, Aybar, coşku dolu duygularla ve gülerek
yerinden kalkıp geldi ve Baran’ın boynunu sarılıp: “Ya,
senin bu kadar zeki olmaya hakkın var mı?” deyip,
Baran’ı sırtüstü yere yatırdıktan sonra: “Ali Ağabey,
şimdi ben buna ne yapayım?” dedi.
“Boş ver, o bulacağını bulmuş, onu kendine bırak
gitsin.” dedim.
Aybar da gülerek, Baran’ın üzerinden kalkıp, gidip
yerine oturdu.
- Barancığım, o biriktirme, yani çok çok zengin
olma hastalığına yakalanıp sonra da yorgun düşüp ölüp
gitme örneğin çok güzeldi.
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Baran, elini yukarı kaldırıp:
- Yok ya Ali Ağabey... Bir dakika... Bir yanlışın
var. Bu misal benim değil.
- Ya kimin?
- Babamın. Babamın buna benzer çok lafı var.
- Vay! Çok güzel ya… Babanın bu laflarından, yeri
geldikçe sonra bizlere söylersin. Tamam mı?
- Tamam.
Cemre, elini kaldırıp, gülerek:
- Ali Ağabey, Baran Ağabey ne dedi?
- Ne dedi?
- O söz babamın, dedi.
- Evet ya. Sözün adresini söylüyor.
- Yani çok da dürüst, erdemli, değil mi?
- Evet, çok güzel bir tespit. Erdemli! Erdemli
olmak çok ama çok önemli. Bir bilge, erdemli olmayı üç
şarta bağlar. Bunlar; bilinçlilik, gönüllülük, süreklilik…
Çok güzel. Şu hâlde Baran arkadaşımız hem erdemli hem
de çok zeki biri.
Aybar, Baran’a bakarak: “Sakın itiraz etme. Sen
resmen ve alenen zekisin işte.” deyip: “Ali Ağabey,
izninle bunun bir şeyini daha anlatabilir miyim?” dedi.
- Tabii ki. Anlat.
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- Şimdi biz, bununla güreş tutuyoruz…
Güreşiyoruz. Beni incitip ezmemek için elinden geleni
yapıyor ve en sonunda da ya yeniliyor ya da “of şuram
acıdı” diyerek güreşi bırakıyor. Ama ben bu arada
anlayacağımı anlayıp anlamazlıktan geliyorum.
- Nasıl?
- Bir şey kaldırıp taşırken olsun, bir ağaca falan
çıkarken olsun, bu benden daha güçlü, üstelik de daha
çok güreş oyunları biliyor. Ama kapris yapmıyor, yani
dostluğu hep öne alıyor.
Baran, elini yukarı doğru savurarak: “Yok ya! Ben
o kadar güçlü müçlü değilim, senden de yaşça bir yaş
büyüğüm. Hepsi bu!” deyip: “Ali Ağabey, babamın bir
sözü var; o bazen der ki: ‘Hiç kimseyi mecbur olmadıkça
gücünle ezme. Güç ayılarda da öküzlerde de var, önemli
olan, adam olabilmek!’...” dedi.
- O zaman sen bunu mu yapıyorsun?
- Yok ya ağabey, Aybar kardeş, gerçekten çok
güçlü.
“Evet, arkadaşlar, durum anlaşıldı, şimdi hep
beraber, bu güzel dostluğu alkışlıyor ve ayağa kalkıp üç
kez kayalara doğru ‘yaşasın dostluk’ diye var gücümüzle
ünlüyoruz.” dedim.
Hep beraber ayağa kalkıp, yüzlerimizi koca
kayalara doğru dönüp, var gücümüzle, üç kez “yaşasın
dostluk!” diye ünledik.
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- Şimdi asıl kaldığımız yere dönüyoruz. Ne
demiştik? Şunu; her kim ne derse desin; “Türk’ü
öldürmeden Atatürk’ü ve Atatürk’ü öldürmeden de
Türk’ü öldüremez!” diyoruz… Evet, böyle diyoruz. Bu
böyle…
Şimdi de Atatürk’ün dilinden Türk ne demek onu
anlamaya çalışalım mı?
Üniversite hocası, Atatürk'ün manevi kızı olan Afet
İnan’a, doktora tezi olarak “Türk’ün tarifi” konusunu
verir. Afet Hanım, büyük bir çabadan sonra tezini
hazırlar ve Atatürk’e gelip göstermek ister. Atatürk de
yüzlerce sayfalık tezi okuyup bitirdikten sonra, tezin
sayfasına, kendi el yazısıyla şu notu düşer...
Aslında herkesin ezberleyip belleğine bir iyice
berkedeceği bir tanım. Dinleyin, çok ilginç. Çok güzel.
Der ki:
“Bu memleket, dünyanın hiç beklemediği, asla
umut etmediği, ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu. Bu
sahne, en az 7 bin yıllık bir Türk beşiğidir!
Beşik, doğanın rüzgârlarıyla sallandı.
Beşiğin içindeki çocuk, doğanın yağmurlarıyla
yıkandı.
O çocuk, doğanın şimşeklerinden,
yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi
oldu, sonra onlara alıştı… Derken, onların oğlu oldu!
Bir gün o doğa çocuğu, doğa oldu; şimşek,
yıldırım, güneş oldu!

238

Türk oldu! İşte Türk budur! Yıldırımdır,
kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir!”
Nasıl, çok hoş değil mi?
Çocuklar, yüzlerindeki o onurlu ve soylu ifadeyle,
hepsi de coşku içinde: “Harika!” diye ünlediler.
- Damarlarında Türk kanı dolaşıp da böyle bir
anlatım karşısında irkilip ürpermemek olası mı? Atatürk
demekten bile ürküp Mustafa Kemal diyerek rahatsızlık
duyanlara ne demeli? Bu adamlardan, Atatürk'ün bu veya
buna benzer anlatım ve özdeyişlerini neden hiç
duyamayız? Bu hakkı teslim edemeyen yapay kişiliklerin
altında acaba ne var?
Aybar’ın gözleri çakmak çakmak:
- Hocam, bilineceği gereği gibi bilmiyorlar!
- Neden bilmiyorlar?
- Bellekleriyle oynanmış.
- Yani yanlış biliyorlar, diyorsun.
- Evet, hocam.
- Doğru. Birçoğu yanlış biliyor, bazılarının da işine
gelmiyor. Şimdi bu işine gelmeyenler kimler olabilir?
Cemre, iki elini de yukarı kaldırıp, başını
avuçlarıyla yanlardan sıkarak:
- Bir; ülkemizin güzelliklerine göz diken
yabancılar, iki; dinimizin sırtından geçinen parazitler, üç;
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bunların büyüleriyle büyülenip sömürülenler; dört; dört
neydi ya, heyecanlandım vallahi, şimdilik bu kadar,
diyelim hocam.
- İyi, çok güzel, harikasın.
- Teşekkür ederim, bu iltifatı akşam dedemle
paylaşacağım.
- Nasıl yani?
- Hocam, dedem hemen her fırsatta bize bu
konuları anlatır da.
Aybar, gülerek: “Ya hocam, bu Cemre ve Ceren
çok şanslılar.” deyip, kardeşleri İrem ve Itır’a bakarak:
“Bizim dedenin birisi Atatürk’e tam düşman, ötekinin de
memleketmiş, milletmiş hiç umurunda değil, varsa yoksa
para pul işleri…” dedikten sonra, ben hemen araya girip:
“Neyse ki annen ve baban, onlar gibi değil…” dedim.
Aybar da gülümseyerek: “Evet, öyle. Özellikle de
annem harika biri… Babasının tam zıddı.” deyip ellerini
açarak: “Bu kadar!” dedi.
“Evet, arkadaşlar, dört demiştik, dörtten sonra,
başka?” diye sorduktan sonra, bir süre bekleyip, devam
ettim anlatmaya:
- Tamam. Anladım. Gelelim, beşincisine; saltanat
döneminde, kimi din adamları ve azınlıklar, bunlar
askerlikten ve vergiden muaftılar, yani askerlik
yapmıyorlar ve de vergi vermiyorlardı, Cumhuriyet’le,
Yurttaşlık Yasası gereği herkes eşitlendi.
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Bu vatan denen ortak ve büyük evimizin içinde hiç
kimsenin bir ayrıcalığı olamazdı. Her yurttaş,
Cumhuriyet’le birlikte artık eşitti. İşte bu ayrıcalıklı sınıf,
buna razı olamadı… İşlerine gelmedi.
N’oldu? N’olacak, orada burada, örtülü örtüsüz
başkaldırdılar. Yanlarına, zaafa uğramış olan aymazları
da alarak isyan ettiler... Pekâlâ. Gerekçeleri ne?
Gerekçeleri “din elden gidiyor” yaveleri.
Aybar, öfkeli:
- İşte onların kurbanlarından biri de bizim dede.
- Evet, öyle.
Ceren, oldukça duygulu ve ağlamaklı bir ses
tonuyla: “Ali Ağabey, ben akşam dedem geldiğinde ona
sarılıp alnından öpeceğim...” deyip, gerisini getiremedi.
- Harikasın, Ceren! En son kaçta kalmıştık?
Baran: “Altıya geldik.” dedi.
- Altı... Arkadaşlar, Atatürk’ün en büyük üç hasreti
vardı… Üç! Bir; toprak reformu yani toprağı olmayan
halka toprak vermek. İki; toprağı işlemeyi öğretecek
okullar, yani köy enstitüleri açmak. Üç; halkı
özgürleştirip aydınlatacak halkevleri...
Güzel ve bereketli yurdumuzun her yerinde toprak
işlenecekti. Böylece, karnı tok ve sırtı pek bir toplum
oluşacaktı.
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Yurdun her yerinde köy okullarıyla, bilginin
ateşleri yanıp, her bir yeri aydınlatacaktı. Aydınlık ve ışıl
ışıl beyinler, yeri ve göğü keşfe yürüyeceklerdi.
Bütün yerleşim yerlerinde halkevleri olacak ve
halk, buralarda okuyacak, düşünecek, tartışıp
sorgulayarak, özgürlüğün ve bağımsızlığın o tanımsız
havasını soluyacaktı…
Ama heyhat! Atatürk’ün çok erken hicretinden
dolayı, bunların hemen hiçbiri de malum nedenlerle tam
anlamıyla gerçekleştirilemeden yarıda kalakaldı...
Aybar, sağ yumruğunu sol avucunun içine vurarak,
ayağa kalkıp: “Vallahi hocam, şimdi gidip şu dedemin
yakasından tutup, ‘bu ülkenin geri kalışının asıl nedeni en
başta sensin, hem bilmiyorsun hem de bilmediğini de
bilmeyecek kadar safdilsin’ diyesim geliyor!” deyip,
devasa ak kayalara bakarak, kendi etrafında şöyle bir
daire çizip, yerine tekrar oturdu.
“Aybar, seni çok seviyor ve sana en çok sabırlar
diliyoruz.” dedim.
Sonra Cemre’ye bakarak: “Cemre, bu konuda sen
ne diyorsun?” diye sordum.
Cemre: “Ali Ağabey, ben ne diyeyim ki? Artık bu
saatten sonra, dedelerin, ninelerin yakalarına yapışmak
maalesef çözüm olmaz ki! Tabii ki bunu Aybar da pekâlâ
biliyor. Onunki sadece bir durum tespiti… Bütün bu
birikmiş sorunların çözümü, hepimizin omuzlarında.
Ama ben çok umutluyum, çözeceğiz! Ama mutlaka
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çözeceğiz!” deyip, iki elini de yumruk yaparak birbirine
vurdu…
- Evet, çözeceğiz. Çözeriz de değil mi Aybar?
- Çözeriz hocam, o zamanlar Atatürk’ün imkânları
bizlerden de azdı. Ama o sanki imkânsız gibi görünen bir
şeyi mümkün kıldı. Bu bizim için çok güzel bir esin
kaynağıdır.
- Çok güzel. Hepiniz de harikasınız. Barancığım,
şimdi kaçta kalmıştık?
Baran, mahcup, gülerek: “Ya ağabey, vallahi
heyecanlanınca unutmuşum, kaçta kaldık, ha tamam, altı
bittiyse yedi olmalı...” dedi.
- Doğru, yedi. Evet, şimdi sanırım en önemlisi bu
olmalı. Malum... Kurtuluş ve kuruluşu gerçekleştiren
Cumhuriyet kadrosunun birbirlerine karşı olan duygusal
tutumları… Duygusal tutum, yani haset!
Bilindiği gibi, insan denen varlık, bütün bir
duygularının toplamıdır. Bu duygular neler? Bu
duygular; işte sevgi, nefret, öç, hoşgörü, sahip olma,
paylaşım, merak, kuşku, haset ve benzeri şeyler gibi...
İşte bu duygular içinde iki duygu var ki of anam of!
Bu duygularda bir ölçü kaçmayagörsün, işte o zaman gir
ağla çık ağla...
Bu iki duygu ne? Bunlar haset ve tamah
duygularıdır… Haset, bir başkasının sahip olduğu şeyleri
çekememek, bunlardan rahatsız olmak ve o kişinin
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elinden bütün bunların gitmesini istemek, yani
kıskançlık. Öteki de tamah yani açgözlülük. Açgözlülük;
bir şeyi haddinden fazla istemektir. Kanaatkâr olmanın
tam zıddı... Azıcık bir şey için bile açgözlüce hırs küpü
oluvermektir…
Pekâlâ. Arkadaşlar, bu sayıları daha da artırmak
tabii ki mümkün, ama biz bu kadarla yetinip,
konuşmamıza öyle devam edelim…
Efendim, o güzel insan, bir konuşmasında diyor ki:
“İstanbul'da çıkan bir gazeteyi Kaşgar’daki bir Türk de
okuyup anlayacaktır. Türkiye Türklerindir… Millî
benliğini bulamayan milletler, başka milletlerin avları
olurlar. Bu ülke, tarihte Türk’tü bugün de Türk'tür ve
sonsuza değin de Türk olarak yaşayacaktır.”
Ve “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize,
görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel ve
her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine,
millî ananelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele
etmek lüzumu öğretilmelidir.” der.
Ve devam ederek: “Türkiye bir maymunlar ülkesi
değildir ve hiçbir milleti de taklit etmeyecektir. Türkiye
ne Amerikanlaşacak ne de Batılılaşacaktır; o sadece
özleşecektir.” der ve devam ederek:
“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha bir
yüreklenecek ve daha büyük işler yapacaktır.”
Ve “Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de
dildir. Türk milletindenim, diyen insan, her şeyden önce
ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan
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bir insan, Türk kültürüne, toplumuna bağlılığını iddia
etse bile buna inanmak doğru olmaz.”
Ve “Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur.
Kurtuluş Savaşı'nda ben de milletime, birtakım hizmetler
yaptım, ama bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim.
Yapılanların hepsi milletin kendi eseridir, dedim. Evet,
böyle dedim ve gerçeği de budur.”
Ve “Mazide sayısız medeniyetler kurmuş bir ırkın
ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için,
yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri
süremeyiz. Bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok
büyük işlerimiz vardır. İlmî araştırmalar da bunlar
arasındadır. Benim, arkadaşlarıma tavsiyem şudur:
Şahsınız için değil fakat mensup olduğumuz millet için
elbirliği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur.”
Ve “Şundan asla şüphem yoktur ki Türklüğün
medeni özellikleri, bundan sonraki gelişmeleri, geleceğin
yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi
parlayacaktır...”
Ve “Yeni Türk yazısını, tarlalarında çalışan
çiftçilerimize, sürüleri başında dağlarda dolaşan
çobanlarımıza en kıza zamanda öğretmek, hepimizin
vicdan ve millî haysiyet borcudur.”
Ve “Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler
yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı
ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.”
Ve “Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk
milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir… Türk milleti
245

yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış bir kavmin
kahraman evlatlarıdır. Bu millet bağımlı yaşamamıştır ve
yaşayamaz da… Çünkü Türk milleti, millî birlik ve
beraberlikle her türlü güçlükleri yenmeyi bilmiştir.
Elinde ve kafasında tuttuğu şey, müspet ilimdir.”
Ve “Asla kuşkum yoktur ki Türklüğün unutulmuş
yetenekleri yeniden doğacak ve geleceğin aynasında tıpkı
bir güneş gibi parlayacaktır.”
Ve “Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dostluk
bize uzak olsun.” der.
Şimdi arkadaşlar, Atatürk’ün bu özlü sözlerinden
sonra, Türklerin en önemli atalarından biri olan Bilge
Kağan’ın yasalarını da konumuza on dakika ara verdikten
sonra şöyle bir anımsayıp öyle devam edelim, diyorum.
Çocuklar, ayağa kalkıp topu her zamanki yerinden
alarak, harman yerine gidip birbirlerini incitmeden topla
oynamaya başladılar… Ben de az yukarımızdaki, yeni
yeni kızıl düşmeye başlayan kızılcık kirazlarının yanına
doğru yürüdüm…
On dakika sonra tekrar yerlerimize oturduk…
Dedim ki: “Arkadaşlar, niye ara verdim, biliyor
musunuz?”
Cemre: “Niye hocam?” dedi.
- Bilimsel çalışmalara göre, normal bir insanın
herhangi bir konuya dikkati, yani odaklanması, yaklaşık
15 dakika sürüyormuş, ondan sonra zihin gidip
geliyormuş. Neyse. Şimdi anlatacağım konu çok
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önemli… Evet, şimdi biz kaldığımız yerden devam
ediyoruz. En son ne demiştik?
Aybar: “Bilge Kağan!” dedi.
- Evet, Bilge Kağan… Bilge Kağan der ki: “Türk
kul/köle olmaz, iki Türk tek olan düşmana saldırmaz, atlı
bir Türk, piyade, yani yaya bir düşmana saldırmaz,
yalancıdan danışman olmaz, aman diyene dokunulmaz,
kadın ve uşaklara/çocuklara vurulmaz, bunlara
uymayanların cezası ölümdür. Türk yurdunda yoksulluk
yok edilmeli, yoksulluk ayıp, yani en büyük günah
sayılmalı.” Aynen böyle der.
İşte Türk, bu!
Doğanın ve doğallığın çocuğu.
Temel evrensel yasalarla yoğrulmuş, kendilerini
iyiliklere ve güzelliklere adamış insanlar. Mavi göğün ve
yağız yerin gözdeleri. Yerden aldıklarının ağırlığını
sırtlarında, kaygılarını da zihinlerinde taşımayan özgür
insanlar... Eşlerini ne önlerinde ne de artlarında yürütüp,
yan yana, omuz omuza yürüyen aşktaşlar/arkadaşlar.
Yani han ve hanımlar… Aşkla aşı birbirine karıştırmayıp
her bir şeyi yerli yerine koyanlardır… Çocukları ve
dedeleri sevgi ve saygıda eş görebilen yücelik… Bütün
hayvanları ve ağaçları yaşamın en vazgeçilmezleri görüp,
onlarla hayatı paylaşan güzellik… Türk demek,
aydınlığın habercisi, yani elçisi “tan” demektir. Tan;
ışıldayan göz, işleyen akıldır. Türk demek, türe, tüze,
yani temel, evrensel yasa demektir… Türk için; havadan,
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sudan ve ekmekten daha önce gelen; yasadır, yani haktır,
hukuktur...
Bilindiği gibi, Türk kelimesinin aslı “türümek” ya
da “töremek” fiilinden gelmektedir. Bu fiilden ise kişi ve
insan manasına gelen “türük” ve nihayet hece düşmesiyle
nihai olarak “Türk” kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim
Anadolu’da bir kısım göçebeler de “yürümek”ten
“yürük” veya “yörük” adını almışlardır. Türk kelimesi,
ayrıca çeşitli kaynaklarda; “töreli”, “töre sahibi”, “olgun
kimse”, “güçlü”, “kuvvetli”, “terk edilmiş”, “usta
demirci” ve “deniz kıyısında oturan adam” anlamlarında
da kullanılmaktadır.
Tarih kaynaklarında “Türk” kelimesi, yazılı ilk kez
Çin kaynaklarında “tiě lè” olarak geçmiştir… Milattan
sonra 552’de kurulan Göktürk Kağanlığı bağlamında “tū
kué” sözcüğü kullanılmıştır. “Türk” sözcüğünün
etimolojisi, yani kökeni ve özgün anlamı tam açık
değildir… 10. yüzyıla ait Uygurca metinlerde Türk, “güç,
kuvvet” anlamında kullanılmıştır… “En büyük insan
topluluğu (türü)” anlamına geldiği de ileri sürülebilir.
“Türk” kelimesini, Türk Devleti’nin resmî adı
olarak ilk defa kullanan devlet, miladi 7’nci ve 8’inci
yüzyıllarda (681-745) hüküm süren Göktürk
Devleti’dir...
Sözlerimi bitirdikten sonra Asya’ya bakarak:
“Kızım, Türk ne demek oluyormuş?” diye sordum.
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Asya da gözlerini daha bir açıp: “Türk, ‘güçlü’
demek!” diye cevapladı.
Bakışlarımı Itır’a çevirip: “Itır Hanım, sence de
Türk, ‘güçlü’ demek mi oluyor?” diye sordum.
O da: “Evet, Türk ‘güçlü olan’ demek.” dedi.
- İyi, çok güzel..Biz yine konumuza kaldığımız
yerden devam edelim; şimdi de çok kısa da olsa, Türkiye
kelimesinin menşesine şöyle bir bakalım:
“Türkhia”, yani “Türkiye”nin, coğrafi ad olarak 6.
yüzyıldaki Bizans kaynaklarında Orta Asya için
kullanıldığını görüyoruz. Bu deyim, 9 ve 10.yüzyılda
Volga’dan Orta Asya’ya uzanan sahaya denmekteymiş...
Bu da Doğu ve Batı Türkhia olmak üzere ikiye
ayrılıyormuş. Doğu Türkiye, Hazarların; Batı Türkiye ise
Türk asıllı Macarların ülkesiymiş. Memlüklerin ilk
dönemlerinde Mısır’a da “Türkiye” denmekteymiş.
Selçuklular döneminde 12. yüzyıldan itibaren
Anadolu’ya denmeye başlanmış…
Evet, arkadaşlar, ülkemizin ismi nereden gelmekte,
azıcık da olsa öğrenmiş olduk. Daha uzun araştırma
yapmak isteyen, yapar.
Biz şimdi de “cumhuriyet” kelimesinin tanımına da
şöyle kısaca bakıp konumuza devam edelim. Biliyorum,
bu konular burada üç kişinin yaşlarına göre değil,
onlardan da sabır rica ediyoruz…
“Cumhuriyet” kelimesi, ilk kez Roma
İmparatorluğu döneminde kullanılmaya başlanmış…
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Ülkemizde ise Cumhuriyet, Atatürk’ün önderliğinde
kazanılan Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 29 Ekim 1923’te
ilan edilmiştir. Bilindiği gibi, Cumhuriyet rejimi, yani
idaresi, dünyada farklı farklı uygulanmaktadır…
Her ne olursa olsun, cumhuriyet, halkların iradesine
dayanmaktadır… Yani egemenlik, bir kişi veya zümreye
değil, toplumun bütün kesimlerine aittir. Cumhuriyetin
kısa tanımı; egemenliğin millete ait olduğu bir yönetim
şeklidir...
Cumhuriyeti özet olarak şu şekilde de tarif
edebiliriz: Ulusun, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve
bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla
kullandığı devlet biçimidir...
Aybarcığım, sana göre ülkemizde egemenlik halka
aittir diyebilir miyiz?
Aybar, gülerek:
- İşte hocam, yarı yarıya gibi...
- Nasıl yani?
- Ali Ağabey, ülkemizde cumhuriyet, şekil olarak
var ama içerik olarak tam var denemez ki… Niye? Çünkü
milletvekillerini belirleyenler ya parti liderleri ya kimi
gruplar ya cemaatler ya da ağalar, beyler falan gibi…
- Tam olması için ne gerek?
- Bilinç! Herkesin bilinçlenmesi gerek.
- Doğru. Önce insanların birey olması gerekiyor.
Hani Yunus Emre’nin “ilim ilim bilmektir/ilim kendin
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bilmektir” şiirinde olduğu gibi… Bir başka deyişle;
bireyler ne istediğini bilecek ki istenen olsun.
Cemre gülerek: “Uydum efendime ya da uydum
kalabalıklara, denmeyecek!” dedi.
Aybar da ellerini yukarı kaldırıp halayda en başta
mendil sallayanlar gibi: “Kapıldım gidiyorum, bahtımın
rüzgârına misali olmayacak!” dedi.
- Bu iyi, çok güzel... Ne yazık ki dedelerin çoğu, bu
yakıcı gerçeği maalesef bilemeden o sonsuzluğa giden
gemiye binip binip gittiler. Ama bak sizler çok
farklısınız… Evet, çok farklısınız…
Heyhat! Sizler gibi küçücük çocuklar, Yemen’lere
gidip bir daha dönememişler. Neden Yemen’le 300
yıldan fazla savaşılmış ki? Neden? Ne gereği vardı ki?
İşte o yüce insan, yani Gazi, bütün bunları çok iyi bildiği
için; ne demiş? “Yurtta barış, dünyada barış.” demiş.
Arkadaşlar, herkesin bu güzel dünyaya ilk ve son
gelişidir… Onun için, hiç kimse, geleceğini onun bunun
eline terk etmemelidir. Bizim hayatımız; salt bizlerindir.
“Aman canım ya, bu defa olmadı ama bir dahaki sefere
kendi irademi kendim kullanacağım” deme şansımız
olmayacak. Evet, olmayacak…
Öyleyse, önce birey olacağız, ille de birey
olacağız…
Atatürk, neden büyük? Hayatlarımızı çalan
hırsızları gösterdiği için.
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Atatürk, niye büyük? Salt aklı ve bilimi rehber
edinin, dediği için.
Atatürk, niye büyük? Gelgeç hevesleri için değil,
bireye, yani insana değer verdiği için.
Atatürk de isteseydi çok kolayca bir monark, yani
padişah olabilirdi ama o böyle basit, banal, sıradan
şeylere tenezzül etmeyecek kadar soylu ve onurlu bir
kişilikti…
O her zaman; “en önde olan, en iyi gören, en iyi
duyan ve en iyi bilen gelsin” demiştir… İşte tam da bu
yüzden, onu hem dostları hem de düşmanları takdir edip
ona imrenmişlerdir...
Çünkü o, bir aydındır. Aydın; donup kalmaya
muhalif olandır ve doğrularını gelgeç şeylerle
değiştirmeyendir.
O bir sanatçıdır. Sanatçı; sürekli güzel olanı, daha
bir güzel olanı arayandır.
O bir bilgedir. Bilge; sürekli iyiyi, daha iyi olanı
arayandır.
O bir bilim adamıdır. Bilim adamı; hatada ısrar
etmeyip sürekli doğruyu, sadece doğruyu arayandır.
O bir barış elçisidir. Barış elçisi; bütün bir
yeryüzünün esenlik yurdu olmasını isteyendir.
O bir erdem adamıdır. Çünkü onu aşağılamak
isteyenler, sadece kendi küçüklüklerini görüp küçülürler.
O bir dâhidir. Çünkü o hiçbir zaman alçak
gönüllülük gösterisi yaparak halklarını aldatmaya asla
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tenezzül etmemiştir. Hep ama hep halkına güvenmiş ve
onlara da kendilerine güvenmeyi salık vermiştir.
O bir kahramandır… Kahraman; inandığı değerler
için, inandığı değerlere kendini adayandır.
O bir Atatürk’tür, ona, halkının ortak iradesinin bir
tecellisi olarak Atatürk ismi verilmiştir…
O bunu hak etmiş midir? O zaman, şimdi,
Atatürk'ün, “Gençliğe Hitabe”sini okuyalım. Okuyalım
mı arkadaşlar?
Çocuklar pürdikkat ve coşku içinde: “Okuyalım
hocam!” diye karşılık verdiler…
“Ey Türk gençliği!
Birinci görevin Türk bağımsızlığını, Türk
Cumhuriyet’ini sonsuza kadar korumak ve
savunmaktır… Varlığının ve geleceğinin tek temeli
budur… Bu temel, senin en değerli hazinendir…
Gelecekte bile, seni bu hazineden yoksun bırakmak
isteyecek iç ve dış düşmanların olacaktır.
Bir gün bağımsızlık ve Cumhuriyet’i savunmak
zorunluluğuna düşersen, göreve atılmak için, bulunduğun
durumun olanak ve şartlarını düşünmeyeceksin!
Bu olanak ve şartlar, çok elverişsiz bir özellikte
ortaya çıkabilir.
Bağımsızlık ve Cumhuriyet’ini yok etmek
isteyecek düşmanlar, bütün dünyada eşi görülmemiş bir
galibiyetin temsilcisi olabilirler.
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Zorla ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri ele
geçirilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları
dağıtılmış ve ülkenin her köşesi eylemli olarak ele
geçirilmiş olabilir.
Bütün bu koşullardan daha acı ve daha tehlikeli
olmak üzere, ülkenin içinde iktidara sahip olanlar
duyarsızlık, sapkınlık ve hatta ihanet içinde
bulunabilirler.
Üstelik bu iktidar sahipleri, kişisel çıkarlarını
işgalcilerin siyasi istekleriyle birleştirebilirler.
Ulus fakirlik ve çaresizlik içinde yorgun ve bitkin
düşmüş olabilir.
Ey Türk geleceğinin evladı!
İşte, bu durum ve şartlar içinde bile görevin, Türk
bağımsızlık ve Cumhuriyet’ini kurtarmaktır.
Gereksinim duyduğun güç, damarlarındaki asil
kanda bulunmaktadır!”
“İşte Atatürk bu.” dedim ve ayağa kalkıp:
“Arkadaşlar, yarın benim biraz işlerim var. Aşağıya,
köye ineceğim, orada kimi arkadaşlarla falan
görüşeceğim. Sizler şu ‘Şeyh ve Sakalı’ adlı skeç için
hep birlikte bir güzel hazırlanın. Daha sonra yine bir
araya gelip bir prova yapalım ve provadan sonra da yine
aynı saatlerde ailelerinize de haber vererek burada
buluşalım. Tamam mı?” dedikten sonra: “Şimdi, gelecek
olan misafirlerimizin oturacakları yerleri hazırlayalım. Şu
kayanın önüne, bizim evin yanı başındaki o uzun odun
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kütüklerini getirip yan yana koyalım, gelenler, onların
üzerine otursunlar. Eğer beklenenden daha çok kişi
gelirse, onlar da ya yere otururlar ya da altlarına taştan,
odundan bir şey alıp otururlar. Neyse, bu çok da önemli
değil…
Bizim için önemli olan, oyunu iyi oynamaktır.
Bunun için herkes, skeçteki oyununu bir güzel ezberlesin.
Ola ki oyun esnasında oyuncu, kimi kelimeleri
hatırlayamazsa, doğaçlama yapsın…
Şeyh için bize sakal lazım.” deyince, Aybar,
gülerek: “Ayarladık Ali Ağabey.” dedi.
- Nasıl?
-Baran’la, beyaz kıllı keçilerden bir parça kıl kesip,
bir bezin üzerine tutkalla yapıştıracağız. Daha önce
Baranlar, köyde yapmışlar.
- İyi. Güzel. Atatürk gibi giyinme olayı nasıl
olacak?
- Nedim Ağabey’in kravatı, fötr şapkası varmış.
“İyi. Tamam. Önemli olan, skeçteki o sözler…
Tamam, sizler ne yapacağınızı bilirisiniz.” dedim ve
coşku içinde vedalaştık…

ATATÜRK’ÜN ÖĞRENCİLERİ
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Her yerde ikindi eylül serinliği hâkimdi. Cırcır
böcekleri, dursuz duraksız ötüyordu. Çeşme yolu
üzerinde yılkı atları ve başıboş sığırlar yayılıyordu.
Mavi gökyüzünde, yer yer koyun yünleri gibi ya da
pamuklu şeker gibi bulutlar ağır aksak geziniyordu. Öyle
sanıyorum ki bugünkü gösteride en heyecanlı olan,
Asya’ydı. Dünden bu yana, okuyacağı şiiri ve şarkıyı,
dün gelen anne ve babasına defalarca tekrar edip durdu.
Sabah kuşluk vaktinde; hem Cemrelerin hem de
Aybarların anneleri, yanlarında un, sebze ve meyvelerle
geldiler. Hamur yoğurup meşe odunlarının küllerinin
altına çörekler gömüp, ekmek sacları arasında köy
çektirmeleri, börekler ve sıkmalar yaptılar… Yeterinden
fazla, ayran, şerbet gibi şeyler de yapıp, gölge bir yere
koydular...
Eşim Seher Hanım’a hem eşlik ettiler hem de
çocuklarına gösterdiğimiz yakın ilgiden ve onlara
yaptığımız ikramlardan dolayı âdeta bizlere şükranlarını
böyle gösterir gibiydiler.
Çocuklar, iki çarpı üç, yani altı metrekare ve iki
metre yüksekliğinde bir sahne yaptılar… Bu sahnenin üç
tarafına savanlar gerip bir tiyatro sahnesi oluşturdular.
Orta yere masa niyetine aynı boyda olan, yan yana iki
kütük koydular… Bu kütüklerin üzerine de masa örtüsü
gibi bir şey örttüler. Sandalye niyetine de birbirlerine
yakın, yan yana yer minderleri serdiler. Beyaz keçi
kılından bir maske yapıp bir de fötr şapka ayarladılar.
Sehpanın üzerine bir bardak su, plastik bir sürahi ve bir
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cam bardak içine çiçekler koydular... Artık her şey
tastamamdı…
Saat 16.00… Konuklar art arda gelip, uygun
yerlere oturdular. Doğrusu, çocuklar kadar veliler de
heyecanlıydı... Asya’nın öğretmen olan babası ve annesi
de bu güzel günü, biri kamerayla, diğeri de cep
telefonuyla kayda alacaklardı…
Bu altında buluşup toplandığımız ceviz ağaçları, bu
yaşlarına kadar belki de ilk kez böyle bir coşkuya ve
mutluluğa tanık olacaktı… Ta karşı kayaların bir yerinde,
bir sincap, yirmi saniye falan ötüp sustu.
Cemre, konuşmak için, elindeki cep telefonunu, bir
tür mikrofon gibi yapıp yukarı kaldırdı… Yüzü
heyecandan al al olarak: “Değerli Alınpınarı yayla
sakinleri, hepinize, ‘Atatürk’ün Öğrencileri’ olarak, hoş
geldiniz, sefalar getirdiniz, diyor ve programımızı, sevgili
Ali Ağabey’in konuşmasıyla başlatmak istiyoruz. Şimdi
hep beraber alkışlıyor ve buraya davet ediyoruz.” deyip,
geri çekildi.
Ben yerimden kalktım ve varıp, sehpanın önünde
durarak: “Merhaba, sevgili dostlar ve güzel hısımlarım...
Zahmet verip buraya kadar geldiğiniz için hepinize,
‘Atatürk Öğrencileri’ adına teşekkür ediyor ve hoş
geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
Bu teşekkürü iki nedenle yapıyorum, birincisi;
böyle güzel ve böyle zeki çocuklar yetiştirdiğiniz için,
ikincisi de zahmet edip bir sürü emekler vererek buraya
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kadar gelip bu coşku dolu güzelliği bizlerle paylaştığınız
için.
Az önce, burada hepimiz duyduk. İnan olun, daha
önceden birlikte böyle bir isim düşünüp
kararlaştırmamıştık. Cemre, kendilerini ‘Atatürk’ün
Öğrencileri’ olarak ifade edince, çok duygulanıp
sevindim. Hepsine, kendi adıma ve sizlerin adına da
teşekkür ediyor ve onları alkışlamanızı rica ediyorum.”
der demez herkes alkışlayıp gülüştü…
“Biz ailecek buraya ilk 1990’da ve en son da 1993
yılında gelmiştik. Asya’nın annesi, o zamanlar tam Asya
kadardı. Doğrusu, şehirden buraya gelirken böyle bir şeyi
hiç düşünmemiştik. Hani çok meşhur bir söz vardır ya;
‘hayat sürprizlerle doludur’ diye… Gerçekten de öyle
oldu… Cemre ve Ceren’in annesi Elif Hanım’ı, ilk kez
burada görüp tanımıştım. Elif Hanım, o zamanlar 13
yaşlarında, hayat dolu, akıllı bir kızdı… Şükürler olsun…
Çocukları da aynen kendi çocukluğu gibi coşku dolu,
sevgi dolu.
Tabii ki Ferit Ağabey’in çocuklarını da o yıllarda
tanıyıp sevmiştim, ama hiç kimse alınıp kusura
bakmasın, torunlarının bir başka olduğunu söylemezsem,
sanki bir şeyler içimde hep eksik kalacak gibi... Hepsi de
nasıl desem, çok hoş, aynen lirik şiirler gibi, yanık
türküler gibi çocuklar. Hepsi de adları gibi güzel, aynen
adlarına uyumlu çocuklar.
Gelelim bizim Asya’ya… Bizim Asya, buraya
gelirken biraz nazlanıyordu. Ama burayı görünce, hem
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arkadaşlarını hem de burayı çok sevdi. Şimdiden, gelecek
ağustosu iple çekmeye başladı bile.
Bakın, şöyle bir Asya’ya bakın ve sizler de görün,
başıyla nasıl da onaylıyor…
Şimdi gelelim, çocukluk arkadaşım, can dostum
Yusuf kardeşimin oğlu Baran’a… Baran artık benim
gönül ülkemin köşkünde bir türkü kağanı olarak
yaşayacak… Gün gelip bizler o uçmağa uçup gitsek bile,
o, söylediği türkülerle bu dağlarda yankılanmaya devam
edip gidecek…
Keşke Baran kardeşimin annesi Ayşe kardeşimiz de
şimdi burada, aramızda olabilseydi. Ona buradan sağlık,
iyilik diliyor ve selamlarımızı gönderiyoruz.” deyince,
Baran çok duygulanıp, kendini tutamayarak ağladı. Tabii
o ağlayınca babasının da burcu bulanıp o da ağlamaklı
olup, başını öne eğdi. Doğrusu o an hepimiz de çok
duygulandık.
Bir süre konuşamayıp bekledikten sonra: “Pekâlâ,
efendim, şimdi ben sözü, sevgili kardeşim, güzel
sunucumuz Cemre Hanım’a bırakıyorum... Sizlere tekrar
teşekkür ediyor; sağ olun, var olun, diyorum.” dedim.
Herkes alkışlayıp: “Bizler de teşekkür ediyoruz!”
dedi…
Cemre gülerek: “Ali Ağabey’e, bu naif
konuşmasından dolayı biz de çok teşekkür ediyor ve
şimdi alkışlarınızla sahneye Aybar arkadaşımızı davet
ediyorum… Aybar, bizlere, gitarı ile bir resital sunacak.”
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deyip, eliyle de Aybar’ı göstererek: “Evet, hep birlikte
çok kuvvetli alkışlıyoruz.” dedi.
Aybar, gerçekten hem orguyla hem de gitarıyla
birer şarkı söyleyip, annesini sevinçten ağlatıp, herkesi
esprileriyle de güldürdü...
Daha sonra Baran ve Baran’a orguyla eşlik edecek
olan Aybar, yine sahneye davet edildi…
Baran’dan sonra sahneye, bir şiir ve bir de şarkı
söylemek üzere Asya davet edildi… Asya, heyecanlı
olmakla birlikte şiir ve şarkı okumakla kalmayıp: “Ben,”
dedi ve eliyle gösterip, “bu ablaları ve ağabeyleri çok
sevdim. Sizleri de çok sevdim... Burayı da çok sevdim...
Oradaki çeşmeyi de çok sevdim, daha…” deyip, başıyla
selam vererek alelacele sahneden ayrıldı ve hemen
yanıma gelip oturdu.
Asya’dan sonra aynı şekilde Itır, Ceren, İrem de
birer şiir ve şarkı okudular ve kısacık konuşmalar yapıp,
yerlerine oturdular…
Cemre, Nedim Ağabey’i sahneye davet etti.
Nedim Ağabey, elinde bağlamasıyla sahneye gelip,
bağlamasını akort ettikten sonra: “Önce herkesi hürmetle
selamlıyor ve ‘Atatürk Öğrencilerine’ de böyle bir şeye
vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum... Bir de
çocuklarımıza, torunlarımıza ve bu dağların her bir
canlısına güzel örnek olduğu için Ali kardeşime ve onun
güzel eşi Seher Hanım’a da çok teşekkür ediyorum.”
deyip, art arda üç güzel türkü söyledi...
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Daha sonra çocuklar, hazırladıkları skeci oynadılar.
Skece ilginç doğaçlamalar da katarak herkesi güldürüp
eğlendirdiler...
Cemre, en son, iyi ve güzel şeyler başarmanın
coşkusuyla: “Önce, biz ‘Atatürk Öğrencileri’ olarak
herkese çok teşekkür ediyor ve saygılarımızı
sunuyoruz… Burada bir şeyi söylemesek o hep içimizde
kalacak. O da şu: Biz, bu ceviz ağacının altında, Ali
Ağabey’den bir şey öğrendik… Bu, bizler için
hayatımızda bir milat olacak. Bunlardan biri; hayatı
özgün kitaplardan okumak, öteki de hayatı çıplak
gözlerle okumaktır. Ali Ağabey’i tanıdıktan sonra artık
bizler için bundan böyle her ağaç, her taş, her kuş, her
börtü böcek ve benzeri her bir şey, birer canlı, capcanlı
kitap oldu…
Bizler bir iyice anladık ki yani bilinçle anladık ki
hayatta en güzel, en zevkli şey; öğrenmek, yani bilgi ve
bilinç sahibi olmaktır.
Bizler bu yaz, bu ağustos ayında, Ali Ağabey
vesilesiyle sevgili Atatürk’ümüzü bütün bir boyutları ile
bir kez daha yeniden keşfetmiş olduk... Şunu bir iyice
anladık ki o büyük insan, bizlere tek bir miras
bırakmıştır; o da akıl etmek, yani aklımızın basmadığı
hiçbir şeyin ardına düşmemek.
Atatürk, bütün yapıp ettikleriyle en kalıcı olarak
bizlere şunu demektedir: ‘Eğer bir gün benim sözlerim
bilimle çelişirse, sizler, bilimi seçin!’ Artık bundan böyle
bizlerin biricik rehberi, bu temel, bu evrensel ilke
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olacaktır.” deyip, kapanış konuşması için yine beni
sahneye davet etti...
Ben yerimden yavaşça kalktım, sahneye vardım ve
Cemre’nin yanında öyle kendinden emin ve mutlu durup:
“Evet, dostlar, tekrar merhaba, bu güzel, bu anlamlı
gün de şükürler olsun, böylece bitmiş oldu… İnşallah
önümüzdeki yaz yine burada, bu iri ve yaşlı ceviz
ağacının gölgesinde buluşuruz... Yine bir araya gelip,
birbirimizi yeni, yepyeni şeylerle çoğaltır ve yenileriz…
Belki de gün gelir bizler, yani ebeveynler, o uçmağa,
yani yeni ve daha güzel evrelere alıp başlarımızı
gittiğimizde, sizler, bu güzel anıları yeniden yâd eder ve
birbirinizle olan dostluklarınızı yeni, yepyeni
bilgeliklerle taçlandırırsınız...
Şimdi en son olarak, yani programımızı bitirirken,
dün, burada sizlere okumak için yazdığım, ‘Yaşamak’
adlı şiirimi sunacağım ve daha sonra da programımızı
bitireceğiz. Programımızdan sonra dileyenler türkü
söylerler, dileyenler dans edip oynarlar, dileyenler de
sabahtan bu yana annelerin hazırladıkları, o tadına
doyum olmaz nimetleri yiyerek ve de içerek Tanrı’ya
şükürlerini eda ederler.” deyip, şiire geçtim…

YAŞAMAK
Unutma!
Yaşamak bir başına bir mucizedir
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Bilerek yaşayanlar gerçekten yaşayanlardır
Yani farkı fark ederek yaşayanlar
Yaşamın hakkını vererek yaşayanlardır.
Hadi şimdi şu ağaca bir iyice bak,
İşte sana en çok yankılanan şu dala
O dalda dursuz duraksız öten şu cırcır böceğine
O cırcır böceği ki az sonra öte öte çatlayacak
Ve içinden bir başka böcek çıkıp,
Çıkıp o senfoniye devam edecek.
Hey arkadaş!
Yaşamak öyle hayata bön bön bakmak değildir
Yaşadın mı hayret ve hayranlıkla yaşayacaksın
Baktın mı baktıklarını “şıp” diye göreceksin
İşittiklerini her iki kulağınla aynı anda duyacaksın
Hele de dokundun mu dokunduklarını ta yüreğinde
Yüreğinin o çekirdeğinde hissedip kanacaksın
Tıpkı berrak akıp giden bir su gibi.
Evet, bir su gibi ya da tan vakti gibi olacaksın.
Diyelim ki önüne bir engel mi çıktı
O engeli aynen bir su gibi,
Aynen bir su gibi, ne yapıp edip aşacaksın
Ya toprağa sızıp bir pınara bir damar olacaksın
Ya da buğu buğu göğe yükselip,
Yükselip kuru, kupkuru gönüllere
Bir nisan yağmuru olup çisil çisil yağacaksın
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Unutma!
Unutma ki her insan özde iyidir
Özü örselenip çintik çintik yaralar almış olsa bile
An gelip bir zerre su olduğunu hatırlayıp
Yüreğini dişlerine takıp özgürleşir ve gürleşirse
İşte o zaman her daim gözde ve gönüllerdedir.
Evet, aynen hep akıp giden berrak bir su gibi
Arada bir nadanlar bu zerreyi bulandırsalar da
O, devasa bir inatla varacağı ummana varacaktır.
Evet, arkadaş,
Yaşadın mı işte böyle inadına iyi yaşayacaksın
Mesela; her daim iyi olmak için iyi olacaksın
Çünkü yaşamın gizi; hep, yani daima iyiliktedir
Yani iyi olmaktadır ve sürgit iyilikler içre
olmaktadır
Ve her daim ama her daim, yaşadıklarına iyimser
bakabilmektedir.
Bak arkadaş,
Sana her kim ne derse desin
Sen hangi hâl üzere olursan ol
İyilik her yerde hep soluduğun soluğun olmalı
Çünkü özünü özgürleştirip gürleştiren iyi olur,
Yani iyi olmak ve iyimserlik,
Özgün ve özgür yaşamın en vazgeçilmez yakıtıdır.
Diyelim ki
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Sen bunca iyiyiyken
Ve hep iyi olmaya kendini adamışken
İyiliklerinle onu bunu onurlandırmak isterken
Onlar, amansız bir nankör kesilseler bile
Sen asla iyi olmaktan geri dönmemelisin
Çünkü iyiye iyi olmak ve kötüye de nankör olmak
yakışır
Her kim ne ekerse hasadı her daim o olur
Bu evrensel bir yasadır, bu her daim böyledir.
Boş ver,
Sen boş ver arkadaş,
Umursama, aldırma gitsin.
Nasıl olsa her şey akıyor o malum sona doğru
Özü güzel olanlar, kanatlanıp uçmağa uçacaktır
Özünü bozup darmadağın edenler ise
Bir amansız hüzünle ve de yıkılışla
Ve bir kahredici kahırla
Burada öyle darmadağın,
Öyle darmadağın, al alazlar içinde
kalakalacaklardır.

EPİLOG
Dün, Baranların evine gittik... Annesi Ayşe
Hanım’ı ziyaret ettik. Epey bir süre evlerinde oturup
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gönüllerini hoş ettik... Daha sonra da yayla
komşularımızla ve o güzel çocuklarıyla bir bir
vedalaştık...
Bu bir ay süren yaz tatilimiz gerçekten de çok
bereketli geçti. Birincisi; Asya ve çocuklarla olan
ilişkilerimiz, ikincisi; Asya’nın benden istediği,
başkahramanı kendi ve Atatürk olan “Asya ve Mavi
Gözlü Çocuk” romanının bitmesi ve üçüncüsü de
kaldığımız bu dağ başında elektrik olmadığından dolayı
hemen her akşam Asya’ya anlatmak istediğim, ama
anlatmaya başlar başlamaz 5-10 dakika içinde
uyuduğundan, bir gün sonra yine geri dönüp gereği gibi
ilerleyemediğim “Yavru Kuş” hikâyesiydi…
Asya 6 yaşında ve anaokuluna gidiyor… Bu yaz
tatilinden sonra ilkokula başlayacak... Bu yeni yazdığım
“Asya ve Mavi Gözlü Çocuk” romanını, önümüzdeki
yarıyıldan sonra okumayı düşünüyor... Çünkü o zamana
kadar, okuyup yazmayı geliştirmiş olacak...
Ona söz verdim, önümüzdeki yaz, şu “Yavru Kuş”
hikâyesini hem ona anlatacağım hem de yazıp roman
hâline getireceğim… Hadi hayırlısı bakalım, seneye yine
kitaplarda buluşmak ve okurdaş olmak umuduyla…
Şimdilik bu kadar...
Ağustos/Alınpınarı/Aladağ
SÖZLÜK
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Aydaş: Zayıf, cılız.
Berketmek: Sağlamlaştırmak, pekiştirmek, sıkıştırmak,
sertleştirmek, katılaştırmak.
Çemremek: Kolunu veya paçalarını sıvamak, eteğini
toplamak.
Çıngı: Kıvılcım.

Çinçin: Serçe büyüklüğünde ve toprak renginde bir çeşit
kuş.

Çişten: Şımarık
Çiti: 1- Saman taşımak için kağnılara konan büyük sepet.
2- Bahçe ve ağılların etrafına çekilen çit.
Ekin: Kültür, hars.
Gönenmek: Mutlu, mesut olmak, rahat bir hayat sürmek,
sevinç duymak, sevinmek, abat olmak.
Görk: 1- Güzellik, yüz güzelliği. 2- Meziyet, iyi huy. 3Süs, ziynet.
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Kekre: Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan.

Murt: Mersin ağacının yazın olgunlaşan, bezelye
büyüklüğünde, morumsu siyah, çeşitli hastalıkların
tedavisinde kullanılan meyvesi.
Palak: Ayı yavrusu.
Sal: Tabut.
Tahra: Bir tür eğri budama bıçağı.
Tibili: 1- Tarla kuşu. 2- Açıkgöz.
Uğunmak: Büyük bir üzüntü veya acıdan kıvranmak.

Ünlemek: Yüksek sesle bildirmek, seslenmek.

Yave: Saçma sapan söz.
Yeğni: Hafif.
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