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Editörden

Merhaba sevgili okur
Çaydan-lık 6.sayıdan hepinize selamlar.
Neredeyse pandemi dönemiyle eş zamanlı
olarak başladığımız dergimizde bu sayımızla
1 yaşımızı dolduruyoruz. Sizlerin
teveccühüyle çaydan-lık büyüyerek devam
ediyor. Bu teveccüh aynı zamanda sonraki
sayılar için daha çok çalışmamız hususunda
bizim en büyük motivasyon kaynağımız
oluyor.
Yeni sayımızda edebiyatın kök imgeleri,
temel dayanak noktası masalları inceliyoruz.
Masalların oluşumu, eğitimde ve psikolojide
kullanımı, masal denince aklımıza ilk gelen
küçük çocuk kavramı başlıca inceleme
noktalarımız.
Masal nedir? Fantastik canavarlar, büyücüler,
çok uzak ülkeler aslında bize ne söyler?
Masallar, dinleyen insanın hayal gücünü,
dikkatini, hafızasını, dil becerisini ve kelime
dağarcığını nasıl etkiler? Kısaca masallar,
duygularımızı, endişelerimizi,
mutluluğumuzu ifade etmeyi nasıl etkiler?
‘’Masallar bizim neyimiz olur? ‘’ yeni
sayımızda cevabını aradığımız temel
sorumuz. Bu sorunun cevabını bulma
yolunda doyurucu yazılarla karşılaşacaksınız.

Halk edebiyatının ülkemizdeki duayen
hocaları Prof.Dr. Özkul Çobanoğlu ve
Prof.Dr. Ali Duymaz’ ın yazılarında masalların
farklı cephelerine açılan pencereler
bulacaksınız. Masalları yeniden söyleme ve
masal çeviri hususunda ilk akla gelen
isimlerden Tuvana Gülcan’ın dilimize
kazandırdığı bir ergen masalıyla farklı
dünyalara dalacaksınız. Ülkemizin önemli
çevirmenlerinden, aynı zamanda dünya
masalları derleyicisi Nuray Önoğlu ile
masallara farklı bakacaksınız.
Binlerce yıllık yol azığımız masalları bir dergi
sayısına sığdırmak şüphesiz ki mümkün değil.
Amacımız masallar üzerine farklı bakış açıları
geliştirmek ve masalların kişi gelişimine
etkisini dikkate değer bir çizgide
tartışabilmek.
Yine bu sayımızda dosya dışı konular
bağlamında eğitimden şehir ve kültüre, gezi
yazısından portreye ve kitap incelemelerine
kadar geniş yelpazede yazılar siz okurlarını
bekliyor. İyi okumalar.
Sağlıkla kalın.
İsmail Şimşek
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> DOSYA

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE MASAL KAVRAMI VE TÜRK
MASAL GELENEĞİ ÜZERİNE TESPİTLER
Özkul Çobanoğlu *

İnsanlık yüzbinlerce yıldır varlığını, çok zorlu doğa
koşullarında ve kendinden üstün fiziki güce sahip
canlılarla olan mücadelesini kazanabilmeye borçludur. Bu
zorlu varoluş mücadelesini gündelik hayatında elde ettiği
deneyim ve bilgileri birbirine ekleyerek biriktirmesi ve
bunlara dayalı yeni davranış, düşünüş ve hayatta kalış
stratejine uygun olarak geliştirdiği araç ve gereçler
sayesinde kazanmıştır. İnsanın elde ettiği deneyim,
duygu ve düşünceleri diğer insanlara aktararak
paylaşması en eski eğitim ve öğretim yoludur. Bu şekilde
insanların başkalarının tecrübelerini de dinleyerek
kendininkilere eklemesi yoluyla onları ve ifade ettikleri
bilgileri biriktirmesi yazının icadına kadar sadece bellek
yoluyla ezberlenip öğrenilerek başkalarına aktarılmasıyla
yapılabilmiştir. Bu amaçla destan, efsane, menkıbe ve
masal gibi yaratıcıları bilinmediği için “anonim” olarak
adlandırılan sözlü edebiyat türleri icat edilmiştir. Biz bu
yazımızda “masal” türünü ve onun kültürümüzdeki
haliyle sahip oldukları özelliklerini ele alacağız.
Bir başka ifadeyle, evrensel olarak en yaygın anonim halk
edebiyatı ürünlerinin başında masallar gelmektedir.
Yeryüzünde masal türü ürünlere sahip olmayan kültür
yoktur. İnsanlık tarihinin erken dönemlerinde
memoratlar, mitler, efsaneler ve epik destanlar gerçek
olduklarına inanılan türler olarak birbirinin ardı sıra
ortaya çıkmışlardır. Bu sözlü edebiyat türlerinin
tamamının ortak paydası “gerçek olduklarına
inanılması”dır. Tamamen “inanç” faktörüne dayalı bu
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türlerden sonra bir edebi tür belirleyici özellik olan
“gerçek olduğuna” inanılmaması gereken anlatılar ortaya
çıkmıştır. Edebi tür belirleyici özelliği “gerçek olduğuna
inanılmaması” olan ve kalıplaşmış bir anlatım tekniğiyle
anlatılan bu anlatılara “masal” (folktale) adı verilir.
Masal kelimesinin Türkçe’ye, halk dilinde yaygın olarak
“öğüt” anlamındaki Arapça “mesel” kelimesinin anlam ve
söyleyiş değişikliğine uğramasıyla geçtiği yaygın olarak
kabul edilmektedir. Bu kendine has sözlü edebiyat
özelliklerine sahip bir anlatmalık tür Türkçe’de XIX.
yüzyıldan beri “masal” olarak adlandırılmaktadır. Masal
türüne XIX. yüzyıla kadar Türkiye’de ve Balkanlar’da
“kıssa, destan, hikaye, hekat, mesel” adı verilmiştir.
Türkiye dışında yaşayan diğer Türk topluluklarında ise
masal yerine Türkistan’da “erteği”, “ertek”,
Azerbaycan’daysa “nagıl”, Çuvaşlarda “hallap”,
Uygurlarda “ötünç” (öğüt verici hikaye) terimleri
kullanılmaktadır.

Masallar, belki de “mutlak
doğru”dan yani şüphesiz ve
tartışmasız doğru anlamında
“dogma”dan ayrılışın ilk
çocuklarıdır.

* Prof. Dr. / Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü

Masalın uygarlık tarihindeki yerini, diğer sözlü türlerle
ilişkilerini ve anlatıldıkları sosyo-kültürel bağlamları
dikkate almadan sadece yazıya geçirilmiş masal
metinlerinden hareketle pek çok ve eksik tanımları
yapılmıştır. Masalı, “masal mefhumundan anlaşılan mana
bilinmeyen bir yerde veya sahada bilinmeyen şahıslara ait
faaliyetlerin hikayesidir” veya “… olayların geçtiği yer ve
zamanı belli olmayan, peri, cin, dev, ejderha, arap bacı vb.
gibi kahramanları belirli kişileri temsil etmeyen hikayedir”
şeklinde metin merkezli yaklaşımlarla tanımlamak eksik
hatta yanlış tanımlamalardır. Masal, anlatılanlar yazıya
geçirildiğinde elbette bir yazılı metin elde edilen bir sosyo
-kültürel etkinliktir. Ancak, masal, sadece yazılarak elde
edilen o kuru ve ölü metin değildir. Masal anlatma sözlü
kültür ortamında anlatanla dinleyenlerinin masal anlatma
yoluyla kurduğu sözlü kültürel bir iletişim biçimidir. Aynı
durum mit, memorat, epik destan, fıkra, halk hikayesi ve
halk şiiri türleri gibi diğer sözlü edebiyat türleri için de
geçerlidir.
Sözlü edebiyatın en önemli anlatmalık türlerinden birisi
olan masallar, modern ve yüksek teknolojiye sahip kitle
iletişim araçlarının ortaya çıkıp yaygınlaşmadığı
dönemlerde -bir başka ifadeyle insanlık tarihinin oldukça
erken dönemlerinden itibaren- insanların bir araya gelip
sosyalleşmeleri sürecine katkıda bulunan, onların hoşça
vakit geçirmelerini sağlarken kültüre özel değerler ve
evrensel bakış açıları doğrultusunda bilgilenmelerini ve
eğitilmelerini sağlayan son derece önemli bir araç,
kaynak, eğitim ve iletişim biçimiydi.
Masallar, insanlık tarihinin en eski sözlü edebiyat türleri
olan memoratlar, mitler, memoratlar, epik destanlar ve
efsanelerin karşısında onlara adeta antitez olan bir
anlatım türüdür. Bilindiği gibi mitler, epik destanlar ve
efsaneler adeta "mutlak doğru” ve “gerçek tarih”
imişcesine inanılarak anlatılan anlatım türleridir.
Anlatılanların “gerçek olduğuna inanılması” bu sözlü
edebiyat türlerinin en önemli ve tür belirleyici özelliğidir.
Bu türlere ait anlatıların geleneksel icra bağlamlarında
mutlaka olup bitmiş “gerçek” bir olayın bir anlatıcı
tarafından sözlü olarak aktarıldığına inanılır. Bu sözlü
edebiyat türlerinin ağırlıklı olarak işlevleri adeta “haber”,
“bilgi” ve “buyruk” vermekle sınırlı gibidir. Memorat, mit
ve efsaneler, bu dünyayı yaratan aşkın güç veya güçlerin
“istek”, “emir”, “dilek” ve “lütuflarını” çeşitli olaylar içinde
insanlara ileten adeta kâinatı yaratan ve mevcut düzenini
çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya koyan güç ya da
güçlerin bu özelliklerini güncel ve aktüel olaylarla
canlandırarak, yeniden yaşatan ve onları güçlendiren
özellikler taşırlar. Epik destanlarda bu özellikler biraz daha
insani kahramanlara yöneltilmekle birlikte temel işlevler
aynıdır. Epik destanda anlatılan son tahlilde; geçmişte
soyun, boyun yahut ulusun yapılan bir yanlışlık, tanrısal
bir cezalandırma ya da kötü bir gücün saldırısına karşı
uğranılan kötü bir durumdan kurtarıcı bir kahramanın

başarısı ve ona bağlı olarak yeniden
kuruluşun bilgisi veya haberidir.
Bu sözlü edebiyat türlerinde, gerçek olmayan ancak
gerçekmiş gibi anlatılan anlamında “kurmaca”ya yer
yoktur. Onlar “doğru” olanı “veya kendilerince “mutlak
gerçeği” anlattıkları iddiasındadırlar. Bu türler inanç
dolayısıyla ilahi ve tanrısal var oluşları anlatırlar. Bu
bağlamda masallar insanlık düşünce tarihinde belki de
“kurgu” ve “kurmaca”nın meşru bir düşünüş ve anlatış
biçimi olarak kabul edilişinin ifadesidirler. Masallar, belki
de “mutlak doğru”dan yani şüphesiz ve tartışmasız doğru
anlamında “dogma”dan ayrılışın ilk çocuklarıdır. Masallar
“kurgu” ve “kurmaca”yı, ilahi bir var oluşu anlatan türler
yerine insani bir var edişi, edebî yaratmayı koyan ilk sözlü
edebiyat türüdür. Buna göre masallara; edebî kurguyu
bizzat kurgu olarak anlamaya, tanımaya ve tasarlamaya
olanak veren insan yaratıcılığının en erken dönemlerinde
aldığı biçimdir demek yanlış olmaz. Masalları bu
özelliklerinden dolayı rüyalara benzeten ve onlarda
insanlığın arzu veya dileklerinin sembolize edildiğini
düşünenler olmuştur. Masallarda olmayacak şey yoktur.
İnsanların olmasını çok istediği, ancak olması imkansız
gözüken her şey masallarda oluvermiştir. Bugün çok
sıradan bir şey olan uçmak, binlerce yıl insanoğlunun bir
arzusu olarak önce masallarda gerçekleşmiş ve yaşatılmış
sonra da gerçekten gerçekleşmiştir.

Bu bağlamda özellikle mitlerin “kültürel
kahramanı” (cultural hero), epik destanların iç ve dış
düşmanlara karşı olağanüstü özelliklere bürünmüş bir
halde yurdu ve kavmi koruyan kahramanlık çağının
(heroic age) insan kahramanı ki efsane ve menkıbelerde
de insanüstü ve dinsel özelliklere bürünmüş olarak
yaşamaya devam edecektir. İlk olarak karşılarında
kendilerini çeşitli ”hile” ve “desise”lerle, “aldatan bir
hayvan karakter” veya “kahraman” (trickster hero)
bulurlar. Bu aldatan hayvan kahraman tipine bağlı olarak
ilk masallar doğmuş olmalıdır. Muhtemelen hayvancılıkla
uğraşan ve şamanist göçerevli topluluklarda ilk olarak
ortaya çıkmış olan daha sonraları “fabl” olarak anılacak
hayvan masalları türü ilk yaratılış bağlamlarında yarı-dini
bir karakter de taşıyor olabilirler. Ancak kısa sürede din
dışı bir karaktere bürünerek mit, efsane ve epik
destanlarla olan bağını motif, kahraman ve benzer olaylar
düzeyine indirgeyerek bağımsızlıklarını kazanmış
olmalıdır. Aldatan, hilekar kahraman (trickster hero)
kültürden kültüre değişen hayvanlarla temsil edilmektedir.
Meselâ, Amerikan yerlilerinde tilki veya kurt iken, Türk
kültür ekolojisinde “tilki” belki ondan da eski olan
“saksağan” ve kuzgun” daha sonraları da önce “dazlak”
veya “taz kişi”lerin temsil ettiği “kel hilekar kahraman”
daha sonra bir masal tipi olan “Keloğlan”a dönüşecek ve
Türk kültüründe “Keloğlan Masalları” başlı başına bir
külliyat hacmine erişecektir.
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Masal bir edebi tür olarak bu serüveni yaşarken bu
yolculuk gereği kendine has tür ve şekil özelliklerine
kavuşacaktır. Bunların başında, masalların başlangıç, orta
ve sonlarında bulunan “formel” veya “tekerleme” adı
verilen kalıplaşmış ifadeler gelmektedir. Türkçe’de
“tekerleme”dediğimiz bu formel ifadeler başlangıçtan
itibaren türü, diğer sözlü edebiyat türlerinden özellikle de
anlatılanın gerçek olduğuna inanılan “mit, efsane ve
destan”dan ayırmak için yaratılmış veya tekerlemeler bu
işlev ile donatılmış olmalıdır.
Böylece, “Bir varmış, bir yokmuş” şeklindeki ifadeyi duyan
dinleyiciye dolaylı olarak söylenilen, “Ey dinleyici bundan
sonra söylediklerimin tamamını, bir masalın parçaları
olarak anla ve yorumla, bunların gerçekle ilgisi yoktur.”
Anlatılanları “gerçek” olarak anlamamalı ve öyle
yorumlamamalısın. Bana ve diğer dinleyicilere de masal
anlatan ve dinleyen insanlar olarak yaklaşmalı bu
durumun gerektirdiği geleneksel ve kültürel olarak
istendik davranışlar içinde olmalısın. Aksi haldeki
davranış, anlayış ve yorumlayışlar kabul edilemez,
demekten başka bir şey değildir. Masalın bitiş veya
kapanış tekerlemesine kadar dinleyiciden istenilen
davranış şekli belirlenmiş olmaktadır. Masallar yoluyla
yaşanan hayattan alınan veya mitler dahil sözlü
edebiyattan derlenen malzemelerin masal türüne has bir
işleyiş ve anlatım tekniğiyle ayıklanıp işlenip değiştirilerek
bir bakıma düşsel veya fantastik bir gerçekliğe
dönüştürülerek ya da zihinde tasavvur edilerek, kurulup
kurgulanarak dinleyiciye anlatılmaktadır. Masalın
geleneksel icra bağlamlarında anlatış töresini bilen
dinleyici de dinlediği masaldaki sembolik kahramanların
temsil ettiği değerler ve anlamları ve onların mücadelesini
algılayıp anlayarak takip etmekte ve özümsediği,
benimsediği değerlerin sembolik başarısından haz
duymaktadır. Bu tür icralara yeni katılmaya başlayanlara
veya çocukların şahsında yeni kuşağa da sosyal ve
toplumsal olarak özümsenen ve benimsenen sosyokültürel değerler semboller etrafında telkin edilmektedir.
Bu bağlamda masal, “gerçek” ve “inanç” bağlarından
kurtulmuş olarak insan düşüncesinin, hayal sınırları içinde
yaptığı özgür düşünüş, uçuş ve yaratış alıştırma ve
araştırmalarıdır.
Ancak, “Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine”
ifadesiyle sembolize edebileceğimiz “Bitiriş” veya “Kapanış
tekerlemesi” ya da “formeli”nden sonra masal yoluyla
iletişim ve masal icrası bitmiştir. Normal ve her günkü
davranış tarzına günlük hayatın ve sosyal hiyerarşinin
gerektirdiği kültürel koda dönebiliriz. Kapanış formeliyle
dolaylı yoldan verilen mesaj bundan başka bir şey
değildir.
Bu söylediklerimizi özellikle geçmişte çok daha yoğun
olarak yaşanılan, tabu sözleri söylememe, tabu sözleri ve
ifadeleri gereksiz yer ve zamanlarda yapanlara musallat
olacağı düşülen olağanüstü varlıkları da hesaba
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kattığımızda daha net anlamak mümkündür. Bu
bağlamda masalların da Türk kültür ekolojisinde tıpkı epik
destan ve bazı menkıbe ve mitlerin gündüz
anlatılmamaları gibi günümüzde bile bazı geleneksel
korkularla anlatılmaması düşünüldüğünde tekerlemelerin
belki de çok geçmişte kalması nedeniyle kolayca fark
edemediğimiz ritüelistik veya ayinsel işlevlerinin izlerini
daha rahatça takip etmek mümkündür. Bu tür özellikler
anlatıcı, dinleyici bazında unutuldukça bunların iletişimine
bağlı olarak oluşan masal metinlerinde de başlangıç ve
bitiş formelleri diğer tekerlemelerle birlikte kullanımdan
tamamen düşebilir.
Masallarda gerçek anlamda zaman ve mekan kavramı
yoktur. Bazı masallarda yer alan Çinü Maçin, Hindistan,
Yemen hatta İstanbul gibi gerçek yer adlarından söz
edilse bile bunların kullanımı masalı o kendine has masal
dünyası ve ülkesi kavramından kopararak gerçek hayata
bağlayacak nitelikte değildir. Bu yer adlarının masalın
anlatımında herhangi bir katkısı ve önemi yoktur. Aynı
şekilde zaman kavramı da belirsizdir. Gerçek anlamda bir
masalın nerede ve ne zaman olduğuna dair hiçbir bilgi
bulunamaz. Bu özellikler masalın tür belirleyici özellikleri
olarak son derece önemlidir. Bu tür bilgilere sahip
metinler bulunduğunda bunların masal türünden çok
efsane türüne yakın olduğu anlaşılır.
Tıpkı epik destanlar gibi “masal anası”, “masal ninesi”
veya “masalcı” adı verilen çok büyük bir çoğunlukla hanım
olan özel bir anlatıcı tarafından ve belli kural ve
kalıplaşmalara sahip bir geleneğe bağlı olarak anlatılan
masallar hacimleri itibariyle bir destan veya halk hikayesi
kadar uzun –nadir de olsa birkaç gece boyunca
anlatılabilen masallar da vardır- olabilen anlatmalık
türlerdir.
Asıl halk masalları ve peri masalları arasında bu tür uzun
masallara rast gelinmektedir. Hayvan masalları ve
zincirlemeli masallar göreceli olarak daha kısa anlatım
türleridir. Bazı masallara anlatıcı tarafından eklenen
küçük ve kısa manzum kısımların dışında hemen hemen
bütün masallar mensurdur. Masalcılar unutkanlığa bağlı
olarak bazen birkaç masalı karıştırarak ve birbirine
ekleyerek tek ve yeni bir masalmış gibi anlatıldığı da
görülür.
Masallar sözlü kültürde yoğun bir anlatım geleneğinin
ürünü olmaları nedeniyle oldukça sade bir halk diliyle
yaratılıp anlatılırlar. Diğer pek çok sözlü edebiyat türü gibi
masalların da içinde efsane, atasözü, deyim, alkış, kargış,
mani, türkü, bilmece gibi pek çok başka sözlü edebiyat
türü bir arada bulunabilir.
Masalların içeriklerinde pek çok bakımdan olağanüstü
çeşitli olaylar bulunabilir. Aynı şekilde masal
kahramanlarının çoğu olağanüstü özelliklere sahip olarak
karşımıza çıkarlar.

Masallar da insan ve hayvanların yanısıra cansız pek çok
nesne ve eşya da olağanüstü özelliklere sahip olarak
anlatılır. Masallarda 3,5,7 veya 40 gibi formel sayılar
olarak adlandırılan kalıplaşmış sayılar ve ifadeler geleneğe
bağlı olarak değişmeksizin yer alırlar.

Masallar kahramanlarının hayvan olmalarına, olağanüstü
olay ve yaratıklara sahip olup olmamalarına, güldürmeye
yönelik anlatım tutumuyla anlatılmalarına ve birbirine bir
zincir gibi bağlanmış biri biterken diğeri onun içinden
başlayan olaylar zincirini andırmalarına bağlı olarak:
1.) Hayvan Masalları.
2.) Asıl (Olağanüstü) Masallar.
3.) Güldürücü Masallar.
4.) Zincirlemeli Masallar. şeklinde de sınıflandırılmışlardır.
Masalların yapısı ve kahramanın niteliği ne olursa olsun
evrensel mesajlar verdiği görülür. Hemen hemen bütün
masallarda dinleyicilere verilen mesaj: Onları iyiliğe,
dürüstlüğe, güzelliğe, doğruluğa, çalışkanlığa yöneltecek
evrensel, ortak bir mesajdır. Kültürlerarası evrensel ortak
değerlerin oluşup yayılmasında masalların son derece
önemli bir yeri ve rolü olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Bu bağlamda, Türk masal araştırmaları, Türk halkbilimi
çalışmalarının üzerinde en çok çalışılan ve en eski
araştırma alanlarından birisidir. Bu alanda yapılan
çalışmaların tamamını burada ele almaya imkan yoktur.
Ancak, birkaç önemli çalışmaya işaret ederek anahatlarıyla
özetleyebiliriz.
Türk halkbiliminin, Türkiye’de bir disiplin olarak ortaya
çıkış sürecinde önemli bir isim olan Ziya Gökalp daha
sonraki yıllarda bir yandan masalları nazma çekerek diğer
yandan da derlediği masalları yayınlayarak halkbilimi
üzerinde araştırmalarını sürdürür. Ziya Gökalp
Diyarbakır’da yayınladığı Küçük Mecmua adlı dergide
(1922b, 1922c) ”Usullere Dair; Halkiyyat (1) Masallar” ve
”Usullere Dair: Tandırnâme” adıyla yayınlanan
makalelerinde masal derlemelerinde takip edilecek
yöntemler konusunda ve kaynak kişi olarak masal
analarının özellikleri üzerinde duran ve birçok bakımdan
hâlâ geçerli olan araştırmalarını ve derlediği masalları
yayınlar. Ziya Gökalp metotla ilgili makalelerinde derlenen
masalların diline müdahale edilmemesini vurgulamasına
rağmen yayınladığı bazı masal metinlerinin diline
müdahale edip düzelttiği görülür. Ülkemizde Ziya
Gökalp’in açtığı masal araştırmaları çığırı günümüzde
kadar yüzlerce araştırmacı tarafında devam ettirilerek
bilimsel yöntemlerle 25.000’den fazla masal,
anlatanlarından kaydedilerek derlenmiş ve arşivlenmiştir.
Günümüzde de Atatürk Kültür Merkezi Türk Masal
hazinesinin tamamını derleyerek değerlendirme amaçlı
olarak geliştirdiği projelerle çalışmaya devam etmektedir.
Bu ön bilgilerden sonra ve bu bağlamda Türk masallarının
yapısal özelliklerine, masal kahramanlarımızın ve masal

anlatma geleneğimizin özelliklerine
daha yakından bakabiliriz.
A.)Türk Masallarının Yapısı: Türk masallarının yapısı
döşeme, olay ve dilek olarak adlandırılan üç bölümden
oluşur. Birinci ve üçün kısımlar az veya çok birbirine
benzeyen kalıplaşmış ifadeler olan tekerlemelerden
oluşur. Bu nedenle de, birinci ve üçüncü kısımlar Türk
masallarının büyük bir çoğunluğunda ortaktır.
a.) Döşeme: Bu bölüm masalcının dinleyicileri masal
atmosferine ve masal biçimindeki iletişim ve etkileşim
şekline hazırlamasıdır. Döşeme bölümünde masalcı
çoğunu gelenekten öğrendiği ve bu örneklere uygun
olarak kendisinin de yarattığı ya da naklettiklerine bazı
unsurlar kattığı başlangıç veya masala giriş tekerlemeleri
söyler. Dinleyiciler bir yandan tekerlemelerdeki komik
sözlere gülerken diğer yandan da masalcıya yaklaşarak ve
dikkatlerini toparlayarak masalı dinlemeye hazırlanırlar.
Döşeme bölümünde söylenen tekerlemelere: “Bir varmış
bir yokmuş, Allah’ın kulu çukmuş. Evvel zaman içinde
deve tellal iken, sıçan berber iken ben on beş yaşında
iken anamın babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken..
Var varanın sür sürenin destursuz bağa girenin hali budur
hey… Yananı Sefa, Bekri Mustafa, kaynadı kafa… Ak sakal
kara sakal, yeni berber elinden çıkmış bir taze sakal…
Kasap olsam sallayamam satırı, nalbant olsam
nallayamam katırı, hamamcı olsam dost ahbap hatırı…
Birisi benim kârım değil doğru kelâm bir gün başıma
yıkıldı hamam..” şeklinde örnek verilebilir.

Masallar sözlü kültürde yoğun
bir anlatım geleneğinin ürünü
olmaları nedeniyle oldukça sade
bir halk diliyle yaratılıp
anlatılırlar.
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b.) Olay: Asıl masal, masalın bu bölümüdür. Döşeme ve
Dilek bölümleri adeta bu bölüme yapılmış ekler gibidir.
Bu bölüm de kendi içinde, anlatılacak olayın
kompozisyonu şeklinde, giriş, gelişme ve sonuç olarak üç
kısımdan oluşur. Masalcının asıl söz ve hikaye etme
gücünü ortaya koyacağı yer bu bölümdür. Anlatacağı
olayı dinleyiciye girişinde takdim eden veya masalın
olayına giriş yapan masalcı, bu olayın gelişmesini nelerin
nasıl olup bittiğini anlatır, anlattığı olayda çözülmesi güç
düğümlere dönüşen karmaşıklaşan örgüleri de çözerek,
olayın sonucunu ortaya koyar. Masalın, Olay bölümünde
de yer yer tekerlemelere veya kalıplaşmış sözlere yer
verilir. Bu bölümdeki tekerlemeler çoğunlukla, masalda
kahraman tarafından aşılması gereken büyük zaman ve
mekan aralıkları bulunduğunda bunlarının oluşunu ifade
etmek için söylenilir. Aynı şekilde masal kahramanın
başından büyük değişiklikler geçmesi durumunda da
masalcı “az gider uz gider..”, “… konarak, göçerek lale
sümbül biçerek..”, “Tepelerden yel gibi, derelerden sel
gibi..”, veya “Manastır’dan Tire’den ben söyleyim
buradan siz dinleyin oradan..” gibi ifadelerle dinleyiciyi
buna hazırlar. Masal içinde anlatılan bir olaydan başka
olaya geçişi sağlayan bu tekerlemeler “bağlayış” veya
“geçiş formelleri (tekerlemeleri)” adıyla da bilinir. Bunlara
örnek olarak “Uzatmayalım kameti, koparırız kıyameti”,
“çok işlerde hikayeler uzun gider, ustalar tez bağlarlar”
verilebilir. Masalda anlatılan kahramandan başka bir
kahramana geçiş için de kullanılan kalıplaşmış sözlere
“Gel haberi …. dan verelim.”, “Haberi kimden verelim…”
gibi örnekler verilebilir.
c.) Dilek: Dilek kısmında da masalcı kalıplaşmış sözler
veya tekerlemeler söyler. Masalın sonunda masal hemen
herkesin kabul edebileceği ve katılabileceği güzel bir
sonuca bağlanır. Oluşan bu birlik ve birliktelik ruhunu
pekiştirecek mahiyette, masalcı masal kahramanlarının
başarına gelen mutlu son ve sonucu, şans ve bahtlarını
dinleyicileri için de dilemeye başlar. Dilek kısmında
söylenen tekerlemelere, “Onlar ermiş muradına, darısı
buradakilerin başına”; veya “Gökten üç elma düşmüş,
görenlerin başına, birisi bu masalı düzüp koşana, birisi
oturup dinleyene, birisi de anlatana..” ya da dilek yer
almamakla birlikte bir tekerleme havası içinde masalcı
masalı dinleyenleri masalın dünyasından gerçek dünyaya
çıkaran “.. Ben de orada bir zaman daha kaldım, sonra
bıraktım geri geldim. Daha ne ettiler bilmiyorum”, “…
Onlar orada safa sürsünler, ben de bıraktım geldim.”
şeklinde örnekler verilebilir. Bu tür bitiriş tekerlemeleri,
bazen bitmekte olan bir masala ahlaki bir görüş veya bir
öğütte eklenebilir. Bu sona eklenen “İyilik yap denize at,
balık bilmezse Halik bilir” gibi bir atasözü de olabilir.
Böylece dinlenen masaldan bir sonuç veya bir ders
çıkarılmış olur.
B.) Türk Masal Kahramanlarının Özellikleri: Masallarda
olumlu olduğu düşünülen ve yaşatılması istenilen
değerler yüceltilir. Olumsuz bulunan ve onaylanmayan
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davranışlar da kötülenir. Bu amaca yönelik olarak da,
yaşatılmak istenilen, yüceltilen değerler belirli
kahramanlarda yaşatılır. Buna bağlı olarak masallarda iyi
tipler ortaya çıkar. Bu iyi masal tipleri idealleştirilerek
toplumda benimsenen ve herkes tarafından alkışlanan
kişilik özellikleri kazanırlar. Masallarda, olumsuz bulunan,
onaylanmayan ve kötülenen düşünce ve davranışlar da
kötü tiplerle anlatılır. Kötü masal tipleri iyi masal
kahramanı tiplerinin iyiliklerini iyice ortaya çıkaracak
şekilde karşıtlık veya zıtlıklar sağlarlar. İyi ile kötünün
rekabetini ve mücadelesini ortaya koyarlar.
Türk masallarının en önemli erkek tiplerinden Keloğlan
kötülerle savaşması ve güçlülerle olan mücadelesinde hiç
beklenmeyen başarılar elde eden iyi bir tiptir. Keloğlan
sürekli başkaları tarafından horlanan fakir ve kimsesiz bir
delikanlıdır. Keloğlan tipinin şahsında fakir, kimsesiz ve
horlanan insanların karşılaştıkları güçlükleri aşmaya
yönelik teşvik ve başarıya susamış insanların özlemlerini
görmek mümkündür. Masallarda her kesimden ve her
meslekten insan yer alır. Bunlar içinde haydutlar, hırsızlar
başta olmak üzere her türlü kötü insan da yer alır. Türk
masallarında çevresindekilere kötü oyunlar oynamaktan
zevk alan kötü tip Köse tipidir. İyi tipin kazanması her
masalda esastır ve her zaman iyi tipin kazanması adeta
masalın temel yasasıdır. Bu nedenle, masallarda, Köse
tipinin karşısına Keloğlan tipi çıkarılır. Keloğlan Köse’ye
karşı hazırladığı zekice oyunlarıyla onu alt eder. Bu sonuç
iyimser ve hoş görülü Türk masallarının, Köse’nin
şahsında tüm hilekar, düzenbaz, fesat ve başbelası
insanlara ve bu yollara yönelenlere uyarısından ve iyi
değerlere yöneltilmelerinden başka bir şey değildir.
Türk masallarında belki de masalcıların çok büyük bir
çoğunluğunun kadın olmasından dolayı kadın tipleri
erkeklere göre daha fazla yer alırlar. Kadınların masallara
yansıttığı alın yazısı kavramsallaştırması, kadın-erkek
eşitsizliği kavramlarının ön plana çıkarılması bu
bağlamda son derece anlamlıdır. Masallardaki iyi kadın
tipi vefalı, sağ duyulu, uysal, iyi yürekli, çalışkan, doğru,
güzel ve sabırlıdır. Masallardaki kötü kadın tipi ise cadı,
zalim kaynana, üvey ana, kıskanç kardeş olarak yer alır.
Cadılar daima kötülük yaparlar ve kötülük yapmak için en
önemli araçları büyüdür. Cadılar iki yüzlüdürler ve gerçek
yüzlerini tatlı dil ve güleyüz göstererek saklarlar ve
karşısındakileri bu görünümleriyle kolayca aldatabilirler.
C.) Türk Masal Anlatma Geleneği: Sözlü kültür ortamında
teatral bir biçimde anlatılan masalların kendilerine has bir
anlatım geleneği vardır. Masallar toplumsal değerleri
konu edinirler ve anlatıldıkları toplumun değerlerini ve
dünya görüşü doğrultusunda inanışlarını, özlemlerini ve
hayallerini yansıtırlar. Masallarda insanların özlemlerini,
sevinçlerini, hayellerini, korkularını, üzüntülerini,
dileklerini, yaşam biçimlerini ve endişelerini görmek
mümkündür.

Masallar, insanları eğlendirmek, eğitmek ve topluca
yapılan işe odaklanmasını ve kolayca hep birlikte
çalışmasını sağlamak, toplumsal istekleri dile getirmek ve
insanların hayal gücünü geliştirmek gibi işlevlere sahiptir.
Günümüzde, masal anlatma geleneğinin eğlendirmeye ve
eğitmeye yönelik olanları başta olma üzere işlevlerini
üstlenen alternatif radyo, tv gibi kitle iletişim araçlarının
yaygınlaşması sonucu, masal anlatma geleneği zayıflamış
neredeyse yok olmaya yüz tutmuştur. Masal anlatma
geleneği yüzyılların deneyimiyle şekillenmiş, kendine has
icra töresi veya belirli kuralları olan bir gelenektir. Yakın
zamanlara kadar son derece güçlü olan masal anlatma
geleneğinin anlatıcıları ve dinleyicilerinin genel özellikleri
şu şekilde sıralanabilir.
a.) Masalın Anlatıcısı: Masallar daha fazla kadınlar
tarafından anlatılırdı. Masalların da tıpkı destancılar gibi
bu işi yapmakla tanınmış özel anlatıcıları vardı. Bunlar çok
büyük bir çoğunlukta kadınlardır. Bu masalcılar, “masal
anası” veya “masalcı” gibi adlarla adlandırılırlardı. Bu tür
usta masalcıların kendilerine has üslupları ve anlatım
tarzları vardı. Bu nedenlerle, Ziya Gökalp masalcı
kadınları, ozanlığın kadınlarda devam eden kısmı olarak
düşünmüştür. Ozanlık mesleğinin babadan oğula kaldığı
gibi masalcılığın da anadan kıza geçmesi de bu
düşünceyi güçlendirmiş olmalıdır. Kuşaktan kuşağa
aktarılan sözlü ürünler olan masalları, masalcılar
anlatırken dili kullanma yetenekleri ölçüsünce süsleyerek
ve yeni motifler ekleyerek genişletirler. Masalcılar,
anlattıkları masal karşılığında maddi herhangi bir şey
talep etmemekle birlikte kendilerine gösterilen saygı ve
itibar en önemli tatmin unsurları olarak görülmektedir.
Bulundukları çevrede tam bir sanatçı gibi kabul edilen bu
tür masal analarının olmadığı yer, durum ve zamanlarda
özellikle yaşlı kadınlar arasından geleneği bilen, dinleyici
karşısında masal anlatmayı göze alabilen herkes masal
anlatmıştır.
b.)Masalın Dinleyicisi: Daha önce işaret edildiği gibi
günümüzde kitle iletişim araçlarında meydana gelen
değişmeler nedeniyle pek çok diğer sözlü edebiyat
geleneği gibi masal anlatma geleneği de zayıflamıştır. Bu
zayıflama sürecinde orta çıkan yanılsamalardan birisi de
masalların sadece çocuklara anlatılan ve onların dinlediği
bir sözlü edebiyat türü olduğudur. Bu doğru değildir.
Geçmişte masallar çocuk, yaşlı, genç her yaş grubuna
anlatılır ve bu anlatımlar veya masal icraları çok geniş bir
dinleyici kitlesinin ilgisini çekerdi. Özellikle, kırsal kesimde
hasat zamanlarında veya tütün dizme, tarla çapalama,

bulgur kaynatma, biber temizleme, kışlık erzak hazırlama,
pamuk toplama gibi toplu çalışma anlarında bir arada
bulunan insanları eğlendirmek maksadıyla masal
anlatılırdı. Bu tür topluca iş yapılan yerlerde çoğunlukla
masal anlatıcıya iş yaptırılmaz sadece masal anlatmasının
istendiği de olurdu. Ayrıca geceleri yapılan yetişkin ve
çocukların bir arada olduğu her türlü toplantı ve eğlence
de diğer geleneksel eğlentilerden başka masallar da
anlatılırdı. Bazı masalcılar masal anlatımlarını
güçlendirmek ve dinleyiciler üzerinde daha etkili olmak
için seslerini alçaltıp yükseltmek, jest ve mimiklerle
kahramanların taklidini yapmanın yanında zaman zaman
ellerindeki şapka, mendil, asa ve tespih gibi eşyaların da
yardımıyla rol yapar, ayağa kalkar ve anlatımı dramatize
ederlerdi. Bütün bunları yapmanın amacı dinleyicinin
dikkatini çekmek ve masalı olabildiğince en etkili biçimde
dinleyiciye aktarmaktı. Dinleyiciler masal anlatımı
sırasında dikkatli ve sessiz olmalıydılar. Masal anlatımı
sırasında sessiz olmayan gürültü yapanlar masalcı
tarafından topluluğa sırtını dönmek, topluluğun bir
hizmetini görmek şeklinde cezalandırılırdı. Masalcı
tarafından konuşan veya gürültü yapan dinleyicilerin
cezalandırmaları toplantıdan çıkartılmaya kadar
varabilirdi.

Sonuç olarak Türk masal anlatma geleneği on binlerce yıl
boyunca özellikle de yazının icadı öncesinde
kültürümüzün temel değerleri ve kavramlarımızı bir
kuşaktan diğer kuşağa aktardığımız ve öğretip
benimsettiğimiz en önemli geleneksel eğitim şeklimizdir.
Zaman içinde masal anlatma geleneği gibi eğlendirerek
eğitme yollarının destanlar, efsaneler ve hikayeler gibi
başka sözlü edebiyat ve kültür türleriyle gelişip
zenginleştiği bilinmektedir. Günümüzde masallar dijital
kültür ortamlarında çizgi filmler başta olmak üzere
bilgisayar imkanlarından da yararlanılarak yeni tasarımlar
filmlere dönüştürülerek evrensel olarak çocuk ve
gençlerin eğitiminde kullanılmaya devam edilmektedir.
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Türk mizahının büyük bilgesi Nasrettin Hoca’nın bir
fıkrası vardır. Bir gün bir minarenin dibine gelir,
etrafındakiler “Hoca, buna ne derler?” diye sorarlar. Hoca
da “Ne olsa gerek? Yaş kuyudur, güne karşı asmışlar,
kurutuyorlar.” der. Nasrettin Hoca, kuyu ile minareyi,
Türkçemizdeki bir tabirle yani “ters yüz” kavramıyla
açıklamış oluyor. Yahut bir başka örneklemeye
başvuralım. Hani çocuklar giysilerinin yüzünü tersini,
önünü arkasını bilmezler, ayakkabılarının çoraplarının ve
giysilerinin kol ve bacak kısımlarının sağını solunu
şaşırırlar ya, işte öyle! Hatta bir de yokluk zamanında
bazı giysilerin mesela gömleklerin yakaları ters yüz edilir,
bir müddet de öyle giyilirdi ve eski elbiselerin ters yüz
ettirilmesi terzilik mesleğinin de başlıca işlerindendi.
Masalı tanımlamak için verdiğimiz bu iki örnek, eskilerin
“her şey zıddıyla kaimdir” dedikleri düşünceyi yansıtıyor.
Masal da öyle! Masal ile çocuk dünyası birbirine ne kadar
yakışıyorsa çocuk ile serbest ve özgür bir hayal dünyası
da o kadar birbirine yakışıyor. Yani dünyayı yetişkinlerin
aksine ters yüz etmek de çocukluğa dâhildir. Masal belki
de tam da bu özgürlük alanında var olan bir anlatı
türüdür. Nasıl gerçeğin karşıtı rüya ve hayal ise klasik
anlatıların tersi de masaldır. İnsan, hayalsiz ve rüyasız
yaşayamadığı gibi masalsız da eksik kalır. Özgür zihnin
ve yaratıcı zekânın kanatları kırılmış olur, zira “insan
âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar”. Huzursuz edici
gerçeklerin zorbalığına karşı bir sigortadır masal…

Masal, aklın ölçüp belirlediği zamandan bağımsızdır,
özgürdür, zaman dışıdır, zaman ötesidir ve hatta
zamansızdır. Bu yüzden her masal “evvel zaman içinde”
diye başlar, ama hemen “kalbur saman içinde” denilerek
zamanın tarihselliği, çizgisel niteliği ters yüz edilir. Bu
zamansızlık içinde bir çocuk annesinin beşiğini tıngır
mıngır sallayabilir, böylece toplumsal roller de ters yüz
edilir. Ters yüz etme mantığıyla üç ay gece üç ay gündüz
yürüyen masal kahramanlarının aslında “bir arpa boyu
yol almış” olması, zamansal ölçütlerin göreceliğini çarpıcı
biçimde ortaya koyar. Masal bir karnavaldır, burada her
şey alışıldık seyrinden çıkmıştı. Her türlü yasa ve yasak
askıdadır, gerçeklerden kaçış ve özgürlük alanıdır masal.
Masalda şimdiki zaman kaldırılır, evvel zamana
eklemlenir, hatta gelecek zamana remil atılır, öylesine bir
geniş zamandır zaman… Masal elbette tarih de değildir,
herhangi bir biçimde akıl veya muhakeme ile anlaşılma
ve algılanma kaygısı gütmez. Masal, hayali harekete
geçirmeyi ya da hayalde var olanların dışavurumunu
esas alan bir anlatıdır. Masal rüyaya geçmenin, hayale
dalmanın eşiğindedir. O yüzden masal dinleyenler
masalın dünyasına dalıp giderken uykuya da dalıp
rüyalarında masalı yaşamaya devam ederler.
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Evet, masalda olaylar, zaman, varlıklar ve mekân gerçek
dışıdır ama sonuçta dinleyene verilen mesajlar yani
değerler son derece hayatın içinden şeylerdir. Masal bir
değerler aktarımı aracıdır, toplumsal dokunun sağlıklı
olarak sürdürülebilir olması için gereken erdemleri yeni
kuşaklara aktarır. Tıpkı oyun gibi… Çocukların dünyayı
algılayışları nasıl oyun üzerinden gerçekleşiyorsa mensup
olduğu kültürün kodları da masal aracılığıyla benimsenir.
Başka bir ifadeyle çocuğun öz işi oyun, öz gerçeği de
masaldır, tabii her daim çocuk kalanların da…
Günlük dilde gerçeğin tam karşısında konumlanır masal
sözü… Biraz olumsuz anlam içerse de masal gerçeğin dışı,
ötesi veya üstüdür. Ama zaten insanın doğasında
“gerçek” kadar masala yani hayale de ihtiyaç vardır.
Çevremizi kuşatan ve algı dünyamızı saran dijital çağda
her şeyin aşırı görselleşmesi zaten hayal dünyamızı
kısıtlayıcı bir yapı taşıyor. Görsel ve işitsel uyarıcıların
kalabalığı hayal dediğimiz tasarlama gücümüzü
neredeyse yok ediyor ve bu durum insanı “robot”laşma
sonucuna doğru götürüyor. Özgür zihinleriyle hayale
yatkın olarak yetişmesi gereken çocuklar, okuma ve
dinleme yöntemiyle geliştirmeleri gereken hayal kurma
yeteneklerini geliştiremeden ve hatta keşfedemeden
büyüyüp gidiyorlar. Bu dil ve ifadeye de yansıyor, derdini
anlatamayan, kendini ifade edemeyen kuşaklarla
karşılaşıyoruz. Masalsız bir çocukluğa eşlik eden kitapsız
bir hayat, gelecekteki en büyük tehlike olarak beliriyor.
Artık gelenekteki kültür aktarım ortamları kayboldu, geniş
ailede, mahallede, köyde masal anlatıcısı nineler devri
bitti. Dijital çağ insanları aynı ortamda bulunsalar dahi
ayrıştırdı, uzaklaştırdı. Aile içi bireyler dahi birbirine
körleşti. Bu durum aslında bir kopuştur, geleneğin
sürekliliğinin sonudur. O halde bu açığı kapatmak için
masal okuma, dinleme, izleme yolları bulunmalıdır. Bu
sorumluluk, artık toplumun doğal ve geleneksel
ortamlarında yürütülmediğine göre örgün eğitim
kurumlarındadır, formal biçimde de olsa eğitim
kurumlarımızda masal anlatma ve dinleme ortamları
üretilmelidir. Bu yönde çabalar görüyor olmamız elbette
çok sevindiricidir.
Belki eski zaman masallarında yer alan pek çok hayali
ögenin bugün gerçek hayatta var olduğu söylenebilir.
Hatta biraz daha ileri giderek masalı, geri toplumların ileri
tasarımlarının anlatısı olarak da düşünebiliriz. Bu
bağlamda düşünürsek elbette teknolojiden mahrum eski
insanın hayal dünyasındakilerinin büyük bir kısmının
bugün gerçeğe dönüştüğünü söyleyebiliriz. Ama
unutulmamalı ki hayal sınırsız bir âlemdir, insanın
bugünkü konumu belki geleceğe göre çok geri bir
noktada olabilir, bunu bilemeyiz. Ayrıca bu denli

teknolojik ve realist bir dünya insan ruhunu fazlasıyla
bunaltmıyor mu? İnsanlar eskiden daha çok viral
hastalıklarla uğraşırken yeni zamanlarda ruhsal sorunlar
daha ön plana çıkmıyor mu? Otomatlaşmaya başlayan
bedenimizi artık taşıyamaz hale gelmiş olan ruhumuzu
genişletecek, ferahlatacak, mana âleminin kapılarını
aralayacak anlatılara ihtiyacımız her zamankinden daha
fazla değil mi?
Dijital teknoloji çağını ve bu çağda yaşayan çocuklarımızı
masalsız ve hayalsiz bırakmamak gerekir. Kaldı ki masal,
sadece geleceğe yönelik bir kurgulama da değildir, aynı
zamanda günümüzün ruhumuzu inciten dünyasından bir
kaçış, sorunlarımız karşısında bir teselli olarak da
değerlidir. Masalın tehlikesiz bir ortamda yaşattığı ve
öğrettiği hayret, korku, kaygı, endişe, merak, heyecan,
sevgi gibi nice insani duygu ise hiç değişmeden varlığını
sürdürüyor. Masal kendimizi aşmanın, ruhumuzu
doyurmanın fantastik bir oyunudur. Her masal gerçeküstü
varlıkların rol aldığı olaylardan idealist bir son üretir,
sonunda herkes muradına erer, iyilik ve iyiler kazanır,
anlatıcı ve dinleyiciye de gökten düşen üç elmadan biri
düşer… Masal varsa umut hep vardır…

Nasıl gerçeğin karşıtı rüya
ve hayal ise klasik
anlatıların tersi de
masaldır. İnsan, hayalsiz ve
rüyasız yaşayamadığı gibi
masalsız da eksik kalır.
Özgür zihnin ve yaratıcı
zekânın kanatları kırılmış
olur, zira insan âlemde
hayal ettiği müddetçe yaşar.
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USTA İLE ÖĞRENCİSİ *
Bir zamanlar, çiftçi bir çiftin bir oğlu varmış. Pek aylak,
pek aklı bir karış havada bir delikanlıymış bu.
Günlerden bir gün annesinin canına tak etmiş, oğlanın
babasına “Oğlanın bu tembellikle çiftçi olamayacağı
ortada, eli iş tutmuyor. Bir yolunu bul da bari kafasını
kullanmayı öğrensin,” diye çıkışmış.
Çiftçi önce hiç oralı olmamış ama karısı üstelemiş
durmuş. Sonunda bir gün çiftçi oğlunu yanına almış,
oğluna meslek öğretecek bir usta bulmak için yola
koyulmuş. Susadıkları bir anda karşılarına bir su
kaynağı çıkmış, eğilip kana kana su içmişler.
“Ah, su ne kadar iyi geldi,” diye derin bir iç geçirmiş
ferahlayan çiftçi.
O anda aniden kaynaktan bir iblis fırlamış, çiftçiyle
oğlunun gözlerinin önünde insan suretine bürünmüş.

Tuvana Gülcan
Saint Benoît Fransîz Lisesi’ni
bitirdikten sonra, sîrasîyla
Galatasaray Universitesi’nde
lisans, İstanbul Universitesi’nde
yuksek lisans, Academie
Europeenne de Theorie du
Droit’da ikinci yuksek lisans yaptî,
Universitaet des Saarlandes’te
doktora çerçevesinde hukuk
okudu. Uzun yîllar Almanya’da
yaşadî. 2011’den beri İstanbul ve
Almanya arasînda gidip geliyor.
Avukatlîk ve akademik
etkinliklerini Almanya’da
surdurup Turkiye’de yalnîzca
çeviriyle (agîrlîklî olarak çocuk
edebiyatî), yazdîklarîyla ve
çocuklarla ugraşîyor.

“Ademoğlu, bir derdin bir muradın var mı?” diye
sormuş iblis.
Çiftçi oğlundan dert yanmış, muradını anlatmış.
“Oğlunu bana ver,” demiş iblis, “yanımda kalsın. Onu
eğitirim. Bir yıl sonra bugün gel, eğer onu
tanıyabilirsen, alırsın, yok tanıyamazsan, benim
yanımda kalır.”
İblisin yanına aldığı başka çocuklar da varmış. Bir yılda
o kadar değişmişler ki, anne babaları onları bir daha
tanıyamamış. Ama çiftçi bunu nereden bilsin, iblisin
teklifini kabul etmiş, oğlunu onun yanında bırakmış ve
evinin yolunu tutmuş.
Bir yıl sonra aynı gün çiftçi oğlunu almaya gitmiş. İblis
o anda orada değilmiş ve avluda bir sürü oğlan
varmış. Çiftçi bakmış, bakmış ama oğlunu
çıkaramamış. Ama oğlu babasını tanımış ve onu görür
görmez karşısına çıkmış.
“Ustamız şimdi gelir, beni iyi dinle,” demiş oğlan.
“Usta hepimizi güvercine dönüştürecek ve uçmamızı
emredecek. Uçarken en önde olacağım, dönerken de
en arkada. Usta sana hangi güvercinin oğlun
olduğunu sorduğunda, en arkadaki dersin.”
Çiftçi bir sevinmiş, bir sevinmiş. Sabırsızlıkla iblisi
beklemiş. İblis bir süre sonra geri dönmüş,
öğrencilerini yanına çağırmış, hepsini güvercine
çevirip uçurmuş. Çiftçinin oğlu geri dönerlerken
gerçekten de en arkada kalmış.
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“Söyle bakalım, hangi güvercin senin oğlun?” diye sormuş
Usta. Çiftçi “en arkadakidir,” demiş. İblis öfkeden küplere
binmiş. Neler döndüğünü hemen tahmin etmiş etmesine
ama çaresiz çiftçiye oğlunu geri vermiş.
Baba oğul eve dönüş yoluna koyulmuşlar. Yolda av partisi
yapan asillerle karşılaşmışlar. Önlerinden peşinde onu bir
türlü yakalayamayan av köpekleri olan bir tavşan geçmiş.
“Baba,” demiş delikanlı, “sen şu çalılığa git ve bir tavşan
yakala, ben de kendimi bir köpeğe dönüştürüp şu asillerin
gözü önünde onu yakalayacağım. Hemen sana koşup
köpeği satın almak isteyeceklerdir, naz yap, beni
olabildiğince pahalıya sat. Sonra yeniden kendim olup
seni bulacağım,” demiş.
Aynen söyledikleri gibi yapmışlar. Baba çalılığa gitmiş, bir
tavşan yakalamış, oğlu kendini bir av köpeğine çevirmiş,
tavşanın peşinden koşmuş ve asillerin gözü önünde
tavşanı yakalamış.
Asiller tabii ki köpeği almak istemişler, çiftçiye gelmişler,
av köpeğini satması için ısrar etmişler. Çiftçi önce satmak
istemiyormuş gibi yapmış, ama verdikleri para artınca
nihayet satmış, parayı cebine koymuş, köpeği vermiş.
Asiller köpeği bir iple bağlayıp götürmüşler. Çok
geçmeden bir çalılıkta tavşan görmüşler, az önce satın
aldıkları köpeği peşine salmışlar. Köpek uzun kulağı
bayağı bir kovalamış, o kadar ki avcılar onu gözden
kaybetmişler, o zaman kendini dönüştürmüş ve babasının
yanına koşmuş.
Baba oğul yeniden yola koyulmuş, bir süre gittikten sonra
kazandıkları para gözlerine az görünmüş. “Daha fazlasını
kazanabiliriz,” demiş oğul babasına.
Gerçekten de bir süre sonra sülün avına çıkmış asillerle
karşılaşmışlar. Şahinlerini sülünlerin peşine salıyorlarmış,
ama nafile. Oğul hemen kendini bir şahine çevirmiş ve
havada bir sülünü yakalayıvermiş.
Asiller hayranlıktan deliye dönmüşler, şahin o kadar
hoşlarına gitmiş ki, çiftçiyle pazarlığa oturmuşlar. Çiftçi
şahini ucuza bırakmamış, parayı cebe attığı gibi yola
koyulmuş. Avcılar yeni şahinlerini hemen denemek
istemişler ve şahini gördükleri ilk sülünün peşinden
serbest bırakmışlar. Şahin sülünü bir süre kovalamış,
gözden kaybolunca kendini dönüştürmüş ve babasının
yanına koşmuş.

Artık bayağı paraları varmış ama oğlana yine de az
geliyormuş, o yüzden babasına küçük bir dolap daha
çevirmeyi önermiş.

ki kör bir adama satma, satarsan da dizginleri çıkar, yoksa
kendimi dönüştüremem.”

Sözleri biter bitmez, oğlan kendini güzeller güzeli bir ata
dönüştürmüş. Babası ata binmiş ve kente gitmiş. Kentte
hayvanı satın almak isteyen pek çok pek çok alıcı çıkmış.
Ama en çok kör bir adam arttırıyormuş. Biri bir ruble
arttırsa, o anında bir sis arttırıyormuş. Çiftçinin gözü
açıldıkça açılmış, sonunda atı ona satmış, ama oğlunun
tembihlediğini unutup atı dizginleriyle birlikte teslim
etmiş. Kör adam dizginleri almış, ata binmiş ve
uzaklaşmış.
Öğrencilerinden biri yeniden ocağına düştüğü için
ustanın keyfine diyecek yokmuş. Atı eve sürmüş ve
karanlık bir ahıra kapatmış. Öğrencisi karalar bağlamış,
nasıl serbest kalabileceğini uzun uzun düşünmüş, ama
elinden hiçbir şey gelmemiş. Zaman akıp gitmiş.
Günlerden bir gün oğlan ahırın içine güneş ışığının
sızdığını fark etmiş. Dikkatlice bakınca kapıda tahtaların
arasında bir açıklık görmüş. Hemen kendini fareye çevirip
o aralıktan dışarı kaçmış. Ustası bunu görünce o da
kendini kediye çevirmiş ve farenin peşinden koşmuş.
Fare koşmuş, kedi koşmuş! Fare koşmuş, kedi koşmuş!
Tam kedi ağzını açmış fareyi yutacakken, fare kendini
balığa çevirip suya atlamış. Ustası durur mu, kendini
hemen bir ağa çevirmiş ve balığın peşinden suya atlamış.
Tam balık ağa yakalanacakken, oğlan kendini bir sülüne
dönüştürmüş. Usta da bir şahine dönüşmüş ve sülünün
peşi sıra uçmuş.
Sülün tam düşmanının pençelerini boğazında
hissedecekken, oğlan kendini kırmızı bir elmaya çevirip
kralın kucağını düşürmüş.
Usta anında kralın elini uzattığı bıçağa dönüşmüş ve kral
tam bıçağı alıp elmayı kesecekken, elma yok olmuş,
yerine bir avuç darı gelmiş.
Darıya talip civcivleriyle bir tavuk belirivermiş, son bir darı
tanesi kalıncaya kadar teker teker darıları mideye
indirmişler.
Son darı tanesi göz açıp kapayıncaya kadar bir iğneye
dönüşmüş ve civcivlerle tavuk da iğnenin deliğindeki bir
ipliğe. Bunun üzerine iğne alev almış ve ipliği yakmış.

Sonunda iğne oğlana dönüşmüş, oğlan kendi olmuş,
babaevine geri dönmüş ve kalan günlerini mutlu mesut
yaşamış.

“Kendimi safkan bir ata dönüştüreceğim,” demiş oğlan,
“sırtıma bin, beni kente götür ve orada sat. Ama sakın ola
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MASAL NEYE YARAR
Nuray Önoğlu*
Çocukluğumda, uzun kış gecelerini eğlenceli bir şekilde
geçirmeye yarardı masallar. Köyde elektrik yoktu ve ben
liseye başlayana kadar da olmayacaktı. Kışın güneş
erkenden batardı ve hava buz gibi soğuk olurdu. Evlerin,
mereklerin, ahırların çatılarını fırdolayı buz kandilleri
sarardı. Perşembe akşamları saat 21:00’de “Radyo
Tiyatrosu”, hafta içi her akşam saat 19:40’da “Arkası
Yarın” dinlenirdi. Cumartesileri iple çekerdim, çünkü
sabah 9’da “Çocuk Saati” olurdu. Bunlar dışındaki en
önemli eğlencemiz akşamları masal dinlemekti. Annem
ve onun babası, Yusuf Dede çok güzel masallar anlatırdı.
Harikulade masallar dinleyerek büyüdüm ama sorun
bakalım bir tekini baştan sona hatırlıyor muyum? Hayır!
Olsun, onları dinlerken nasıl büyülendiğimi gayet iyi
hatırlıyorum. Şimdi olduğum yere geleyim diye bana
rehberlik etmiş olmaları gerektiğini ise yeni yeni
anlamaya başlıyorum.
İngiliz yazar Chesterton diyor ki “Masallar çocuklara
ejderhaların var olduğunu öğretmez, çocuklar bunu
zaten bilir; masallar, onlara ejderhaları yenebileceklerini
öğretir.” Biliyorsunuz, hemen bütün masallar mutlu sonla
biter ve masallarda iyiler daima kazanır. Çocuklukta
masal dinlemenin, iyimserliği artıran bir yönü var bence.
Masal dinlemiş bir çocuk, ejderhaları, devleri, canavarları
yenebileceğine de inanır; iyilerin eninde sonunda
kazanacağına da. Ben inandım mesela. Bu inancın, bu
iyimserliğin faydaları say say bitmez. Yani masallar
çocuğu güçlendirmeye, iyiye ve güzele, adaletin eninde
sonunda yerini bulacağına, iyilerin kazanacağına
inandırmaya yarar. Bunlara inanan çocuklar, geleceğin
dirençli ve iyi kalpli yetişkinleridir, azımsanacak şey
değildir bu!
Bruno Bettelheim 1903 yılında Viyana’da doğmuş, 1939
yılında ABD’ye göçmüş ve Chicago Üniversitesi’nde
profesör olarak uzun yıllar çalışmış ve 1990 yılında
hayata gözlerini yummuş bir psikolog, bilim insanı ve
yazardır. Masalların Büyüsü adlı kitabında masalların
çocukların yetiştirilmesi ve psikolojik sağlığı için nasıl
kullanılabileceğini enine boyuna inceler. Bettleheim’a
göre, “Bilgelik, eski mitte anlatılanın aksine Zeus’un
kafatasından doğan Athena gibi birdenbire, tam olarak
gelişmiş halde peyda olmaz. Bilgelik, akılsız
başlangıçlardan ileri doğru atılan adımlarla, ufak ufak
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meydana gelir. İnsanın bu dünyadaki varlığının anlamını
yine bu dünyadaki deneyimlerinden yola çıkarak makul
bir şekilde anlayabilmesi ancak yetişkinlikte olur. Ne
yazık ki çok sayıda ebeveyn çocuklarının zihinlerinin
kendilerininki gibi çalışmasını ister. Halbuki kendimize ve
dünyaya olgun bir gözle bakabilmek ve hayatın
anlamıyla ilgili fikir sahibi olmak beden ve zihin
gelişimimiz kadar yavaş ilerlemek durumundadır.”
Bilgeliğe giden yolda masallar azımsanmayacak
araçlardır.
Bettleheim, “Doğrusu, masalların açık bir düzeyde
çağdaş kitle toplumundaki özel yaşam koşullarına dair
öğrettiği pek bir şey yoktur. Masalların ortaya çıkışı
bundan çok daha öncedir. Fakat insanın içsel
problemleri ve toplumda yaşadığı zor durumların doğru
yollardan çözümüne ilişkin olarak çocuğun
anlayabileceği herhangi bir hikaye türüne kıyasla
masallardan çok daha fazla şey öğrenilebilir,” diyor.
Demek ki masallar çocukların içsel problemlerini ve
toplumda yaşadığı zorlukları çözecek doğru yollar
öğrenmesine yarar.
Halk bilimci Muhsine Helimoğlu Yavuz, masalların çok
çeşitli iletiler taşıdığını söylüyor Masallar ve Eğitimsel
İşlevleri adlı kitabında. Helimoğlu Yavuz’a göre masallar;
etki, psikolojik, sosyolojik, ekonomik vb. iletiler taşır
kuşaklar arasında. İlaveten, masalların dil öğretimine de
büyük katkısı var. Masallar çocukların ana dillerinin
inceliklerini ve zenginliğini kavraması için önemli araçlar.
Masalların giriş tekerlemeleri, anlatımın önemli
unsurlarından olan ikilemeler, pekiştirme sıfatları, ses
taklidi sözcükler, deyimler, atasözleri, benzetmeler, hayır
duaları ve kargışlar ile tezlik, sürerlik ve yaklaşma bildiren
fiiller bu bakımdan önem taşır.
Sözün özü, masalların faydaları, işlevleri saymakla
bitmez. Bettelheim’dan son bir öğütle bitirelim:
Çocuğunuza bol bol masal okuyun, bazılarını yahut birini
tekrar tekrar dinlemek isteyecektir, işte onu/onları tekrar
tekrar okuyun. Çünkü her ne kadar bilinçli bir şekilde
ifade edemese de o masalda çok ihtiyacı olan bir ileti
gizlidir ve çocuğunuzun onu tekrar tekrar duymaya
ihtiyacı vardır.

Masallar çocuklara ejderhaların var
olduğunu öğretmez, çocuklar bunu
zaten bilir; masallar, onlara
ejderhaları yenebileceklerini öğretir.
Gilbert Keith Chesterton
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MASALIN
DERLEME VE İCRA SÜRECİNE KISA
BİR BAKIŞ
Elif Şebnem Demirci *
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Tarihi süreç içerisinde, kültürel unsurların nesilden nesile
aktarım şekillerinden biri sözlü gelenektir. Masallar da
sözlü gelenek içerisinde yer alan kültürel unsurlar
arasında bulunmaktadır. Sözlü olarak aktarılan masallar,
nesirle söylenmiş dinlik ve büyülük inanışlardan ve
törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle
ilgisiz ve anlattıklarında inandırmak iddiası olmayan kısa
bir anlatı olarak tanımlanmıştır (Boratav, 1969: 80).
Dinlerken kendimizi içinde bulduğumuz kısa bir anlatı
türü olarak adlandırılan masalın belki de en önemli
vasıflarından biri her insanın anlatılandan ders
çıkarmasıdır.
Sadece anlatılandan ders çıkarmak değil, eğlendirirken
düşündürmek, hoşça vakit geçirmek gibi birçok işlevi
bulunan ve heyecanla, sabırla dinlenilen masallar daima
mutlu sonla bitmektedir. Hayal dünyasına yapılan kısa
yolculukta eşlik ettiğimiz ve farklı toplumlarda
benzerleriyle karşılaşabildiğimiz masallar, bazen
içerisindeki bir motiften bazen de bir inanıştan bizlere o
yöreyle ilgili bilgi verir, kültürel değerlerin anlaşılmasına
yardımcı olur.
Masallarla ilgili hem dünyada hem de ülkemizde çeşitli
çalışmalar yapılmıştır. Avrupa’da halkbilim çalışmalarının
yaygın olarak kabul edilen başlangıç tarihi masallarla
ilişiktir. Grimm kardeşler tarafından 1812’de Almanya’da
derlenerek ‘Çocuklara ve Ev Halkına Masallar’ adı ile
yayınlanan masallar, dünyadaki masal araştırmalarının
başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
Halkbiliminin 19.yy’da bir disiplin olarak Avrupa’da ortaya
çıkmasından yüz yıl sonra ülkemizde de çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların öncülerinden biri
de Ziya Gökalp’tır. Ziya Gökalp, “Küçük Mecmua” adıyla
çıkardığı dergide “Masallar Nasıl Toplanmalı?” başlığıyla
bir makale yazar. Daha sonra, bu dergide yayınladığı
masalları “Altın Işık” adlı eserinde bir araya getirmiştir.
Pertev Naili Boratav’ın bu alana katkısı büyüktür, doktora
çalışmasının masallar üzerine olması ayrıca önem
taşımaktadır. 1953’te Boratav’ın Wolfram Eberhard’la
birlikte hazırladığı ve içerisinde 2500 Türk masalının
bulunduğu “Türk Masal Tipleri Kataloğu” oldukça
önemlidir. Boratav’ın sonrasında “Zaman Zaman İçinde”
ve “Az Gittik Uz Gittik” adlı masal çalışmaları
yayınlanmıştır.

Masallarla ilgili ülkemizde isimlerini burada
sayamayacağımız kadar çok olan değerli hocamızın
akademik çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmaların yanı
sıra masalların unutulmaması ve canlı tutulması amacıyla
projeler de devam etmektedir.
Ülkemizdeki kültürel miraslardan biri olan masalların
korunması, gelecek kuşaklara aktarılması için Atatürk
Kültür Merkezi sorumluluğunda 2019 yılında başlatılan ve
üç yıl sürdürülecek olan Türk Masal Külliyatı Projesi
(TÜMAK-I) gerçekleştirilmektedir. Benim de Rize İl
Temsilcisi olarak görev aldığım bu projeyle Türkiye
sahasındaki sözlü ve yazılı masallar, derleme ve literatür
taramasıyla tespit edilerek internet sayfasındaki sisteme
yüklenmektedir.
Nesilden nesile sözle aktarılan bu masallar, masal anaları
başta olmak üzere birçok kaynak kişiden derlenerek
araştırmacıların çalışmalarına konu olmuştur. Sahadan
derlenen masalların icra ortamları; anlatıcılar, dinleyiciler
ve masal anlatısı bağlamında değerlendirilmektedir.
Bu bağlamdaki masal anlatıcılığı, tarih boyunca kutsal
kabul edilmiş, masalı anlatanlar kadar dinleyenler de
kendilerini bu büyülü dünya içerisinde bulmuştur.
Günümüzde, anlatıcılık geleneği devam etse de genel
görüş masal belleğinin yitirilmek üzere olduğudur. Masal
anlatıcılığını canlı tutabilmek için ülkemizde çeşitli
çalışmalar yürütülmektedir.
Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de etkilendiği covid
-19 pandemi sürecinde sanal ortamda, masal anlatıcılığı
üzerine eğitimler verilmektedir. Bu süreçte masallarla ilgili
farklı platformlarda akademik çalışmalar da
yürütülmüştür. Bunlardan biri de 2020 yılında
gerçekleştirilen “Salgın Döneminde Geleceğe Somut
Olmayan Kültürel Miras Penceresinden Bakmak” adlı yaz
okuludur. Bu programa, ülkenin dört bir yanından değerli
akademisyenler katılmış yaz okulunda adeta bir bilgi
şöleni yaşanmıştır. Sanal ortamda gerçekleştirilen, “Masal
Sanal İçinde” adlı Sanal Köy Odası’na katılan masal
anlatıcıları, seçtikleri farklı masallarla icralarını
tamamlamışlardır.
Masalın korunması ve unutulmaması için uygulanan bu
çalışmalar, genç kuşağın da ilgisini çekmekte, masal
icrasında onlar da kendilerine yer bulmaktadırlar. Bu
durum, masalların günümüzde de icrasının devam etmesi
açısından oldukça sevindiricidir.
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MASAL DENEN HAYAT
Raşide Yılmaz

Peki ya, bize pek çok duyguyu aynı anda yaşatan,
gerçeklere ayna tutan, dilden dile ulaşan, büyüsü hiç
bitmeyen Masal nedir?
Masal, Türk Dil Kurumunun sözlüğünde: “Genellikle
halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp
gelen, olağanüstü kişilerin başından geçen olağan dışı
olayları anlatan öykü türü.” şeklinde tanımlanır.
PDR Lisans mezunu. Aile Danîşmanlîgî ve Klinik
Psikoloji alanlarînda yuksek lisans derecesine
sahip. Uluslararasî Psikoterapistlik egitimi aldî.
Uluslararasî Kognetif ve Davranîşçî Terapiler
Dernegi uyesi. Çalîşmayî, gezmeyi, gulmeyi, oyunu
ve masalî sever. Ökur, yazar, dinler ve bolca
duşunur.

“Herkesin bir masalı vardır, dinlemesini bilene”
Küçük bir çocukken, televizyonda rahmetli Adile
Naşit’den masallar dinlediğim anları hiç unutmadım. Ses
tonu, duruşu, sevgi dolu bakışları, sıcak anlatımı ile
ekrandan biz çocuklara sarılabildiğini hissederdim. Yıllar
geçti üzerinden, anlatılan hiçbir masalı hatırlamıyorum
ama masal dinlediğim anlarda hissettiğim duyguları
hala bugün gibi hatırlıyorum. Heyecanımı, merakımı,
mutluluğumu, yüzümdeki tebessümü, masal bitince
üzüldüğümü..
Yıllar sonra ben de çocuklarıma ve daha sonra pek çok
çocuğa masal anlatırken, onlara sesimle, bakışlarımla ve
masallarımla sarıldığımı hissediyorum. Sanki birbirimize
masal tadında sarılınca iyileşiyor, geçmiş ile bugün
arasında sevgi dolu bir köprü oluşturuyoruz.

Kamus-u Osmani’de “masal” kelimesinin “mesel”in
değiştirilmiş şekli olduğu söylenir. Bu, son derece
önemli bir noktadır. Çünkü mesel, “halk dilinde meşhur
olan adap ve öğütleri anlatan söz” demektir.
“Kendisinden ziyade altındaki mana yani kastedilen
manası önemli olan dokunaklı, etkili ve terbiye ve ahlak
için yararlı hikâye”

“dokunaklı ve manalı söz, terbiye ve ahlaka faydalı,
yararlı olan hikâye” şeklinde tanımlanır.
Görüldüğü gibi bu tanımlamalara masalın «mesel»
bağlamındaki eğitici yönüne daha çok vurgu
yapılmaktadır ki doğru olan da budur.
Başka bir dünyaya kapı açan masallar, yıllar öncesinden
kuşaktan kuşağa aktarılan, öğüt verici ve öğretici, adil
sonu ile içimize serin sular döken, dinlerken sanki uçan
halıya binip gökyüzüne seyahat ettiren masallar…
Masalların olağanüstülük ve öğüt verme özelliği
sayesinde masalın içinde gerçek hayatta olmayan ve hiç
olmayacağını düşündüğümüz varlıkları, olayları, olguları,
imgeleri bulmak mümkündür. Hayalimizin sınırlarının
ötesini bile masallarda görebiliriz. Hep olmasını
istediğimiz şeyleri masallarla gerçekleştirebiliriz.
Ufkumuzun sınırlarını aşar, gerçeklikten uzak estetik
mesafede hayallerimize ulaşabiliriz.

Masalda bize öyle gerçekler sezdirilir ki temel konu hayat
ve insan olduğu için biz bir masaldan hayata ve insana dair
nice gerçekler, olayların akışından nice faydalı dersler çıkarırız.
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Hayal dünyası mı? Gerçeküstü mü? Olağan dışı mı? Bu
değerlendirmelerin çok daha ötesinde aslında masalların
içinde gerçeklerin saklı tutulduğunu, derinlerinde
gizlenmiş özünü ve gerçek yönünü fark edebiliriz. Ayrıca
neşeli karakterleri, fantaziye, sezgiye ve akıldışılığa
yakınlıklarıyla masallar bize, mantığın realitesinden
kurtulup sezgi ve fantezi dünyasına girme cesareti verir.
Çünkü masallar sadece geçmişi değil, bugünü ve geleceği
de bize anlatır.
Masalda bize öyle gerçekler sezdirilir ki temel konu hayat
ve insan olduğu için biz bir masaldan hayata ve insana
dair nice gerçekler, olayların akışından nice faydalı dersler
çıkarırız.
Var olan gerçekleri öyle bir mesafeden bize gösterir ki, bu
mesafe bizi korur ve gerçekleri kendimizden uzakta
görmemizi ve değerlendirmemizi sağlar. Çünkü
başlangıcında ve gelişme bölümünde ne kadar fantastik
unsur olursa olsun masal, sonuç bölümünde birdenbire
bizi gerçeğin dünyasına çeker. Olaylar gerçek bir hava
içinde biter. İşte bu özelliği sayesinde bakmaya ve
görmeye çekindiğimiz yaşam gerçekleriyle sağlıklı bir
yolla temas etmiş oluruz.

Masal, bu anlamda bir psikolojik eğitime dönüşür.
Masallarda sunulan içerik, toplumdan, kültürden, zaman
diliminden bağımsız olarak, gelişim sürecindeki her çocuk
tarafından benzer şekillerde deneyimlenen ortak, evrensel
problem durumlarıyla ilgili hale gelir.
İnsan ruhu, insanın kişilik özellikleri masal üslubuyla dile
getirilir; hatta kahramanları arasında hayvan, eşya ve bitki
olan masallarda bütün bir kâinat kitabının okurları oluruz.
Çünkü bir dev de bir bulut da, bir kuş da masalda insan
gibi davranır. Her masal bizi bu anlamda insanın, hayatın,
kâinatın bilinen ve bilinmeyen ve bundan dolayı da merak
konusu olan dünyasına bir geziye çıkarır. Bir
yolculuktayızdır. Kaf Dağı’na gideriz Anka kuşunun
kanatlarında
Bazen bir cam ayakkabıda ararız umudu, hatta kırmızı
şapka doğru bildiğimiz yanlışların sembolü olur. Koca dişli
kurt hep kötü müdür? Hele uçan halıyla gökyüzünde
bulutların arasında gezinmek, nasıl da güzeldir, rüzgârı
yüzümüzde hissetmek. Yeraltı dünyasında yılanların

kraliçesi bereketin sembolü Şahmaran için gözlerimiz
dolar. Kediler çizme de giyer, cinler lambanın içinde
bekler.
Masallarda mutlaka bir değişim söz konusudur. Bu
değişim, istendik, adil ve sonraki yaşam için gerekli olan
bir değişimdir. Çünkü masallar bizi anlatır, bazen olduğu
gibi bazen ufak bir parça olarak…
İç dünyamızdaki parçaları sanki başka bir tablonun içinde
resmeder…
Masallar sanki bir aynadır. Bu ayna varolanı daha ilginç
kılarak bize sunar. Aynada gördüklerimiz aslında
kendimizde görmekten kaçındıklarımız bile olabilir.
Gördüğümüz sadece kendimiz oluruz.
Masallar fantaziye, metaforik düşünceye, fantastik içeriğe,
korkusuz ve engelsiz tepki vermeye ve hayranlık
duygularına kapıları açar. Yani, bir anlamda yaratıcılık
iletir. Özellikle çocukların dünyasında yer alan yaratıcılık,
hayal gücü ve fantezi dünyası masallarla zenginleşir,
çeşitlenir, çoğalır. Böylece çocukların içsel zenginliği de
artmış olur.
ÇOCUK VE MASAL

Çocuk demek gelecek demek. En güzel hazinelerimiz,
gözlerinde sevgileri hiç bitmesin, gülüşleri solmasın
istediklerimiz. Çocukların dünyasında masalların yeri
başkadır. Masal çocuğu anlar ve ona onu anlatır.
Masal çocuğa sırdaş olur, derdini dinler, çare olur.
Eğlendirir, güldürür, düşündürür, öğretir, anlatır, dinletir.
Çözüm yolları sunar, problemlerin çaresizliğinin içinde
umut verir, yol gösterir. Hayal dünyalarını zenginleştirir.
Merhamet, adalet, saygı, sabır, güven, dürüstlük vb. daha
birçok değeri öğretir. Duygularını tanımasına ve kabul
edebilmesine yardımcı olur. Çocuklar masallarla geçen
zamanlarını unutmazlar. Masalların onlara sımsıkı
sarıldığını hep hissederler. Yıllar sonra bile masal dostluğu
devam eder, her karşılaştıklarında birbirlerine tebessümle
bakar ve sarılırlar.
Gökten düşen elmaların, avuçlarınızdaki kokusunu
hissetmeniz umuduyla…
Masallarla kalın

Masallar sanki bir aynadır. Bu ayna var olanı daha ilginç kılarak bize
sunar. Aynada gördüklerimiz aslında kendimizde görmekten kaçındıklarımız bile olabilir. Gördüğümüz sadece kendimiz oluruz.
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İYİ BİR DERSİN ŞİFRESİ
Cengiz Azman*

Hayatta yaptığımız işlerde o işte başarılı olmak için iyi bir
başlangıç birçoğumuz için çok önemlidir. Hatta “iyi bir
başlangıç başarmanın yarısıdır” diyebiliriz.
Öğretmen olarak bizler bu durumun derslerimizde çok
önemli olduğuna çoğu kez şahitlik ederiz. İyi bir dersin
temel kurallarını ele alacağım bu yazımın konusunu yüz
yüze ya da uzaktan eğitimde “İyi Bir Dersin Şifresi” olarak
belirledim. O halde sözü uzatmadan iyi bir dersin temel
prensiplerine geçelim;

Derse İyi Bir Başlangıç;
İster uzaktan eğitimde olsun isterse yüz yüze eğitimde
olsun öğretmenin derse girişi çok önemlidir. Yüz yüze
eğitimde sınıftaki öğrencilerin her birinin ilgisi başka bir
yerde olabilmektedir. Ancak uzaktan eğitimde her bir
öğrencinin ilgisi başka bir mekânda olduğu için derse
etkili bir başlangıç çok daha önemlidir.
Yüz yüze eğitimde sınıfa girişte farklı bir selamlama ile
içeri girmek, konuşmadan sınıfı seyretmek, sınıf
tahtasında öğrencilerin ilgisini çekecek bir müzik parçasını
tıkırdatmak, bir müzik enstrümanı kullanılabiliyorsa
onunla sınıfa girmek, tahtaya farklı renklerdeki kalemler
kullanılarak yazı yazmak - bir şekil çizmek, farklı bir ses
tonu ile seslenmek, sesin tonunu düşürmek ya da
yükseltmek, güncel bir olay veya spor müsabakası gibi bir
konu ile başlamak ve ders süresince dikkatin dağıldığı
durumlarda bu ve benzeri örnekler kullanılarak
öğrencilerin ilgisinin diri tutulması çok önemlidir. Bu
durumların elbette uzaktan eğitimde kamera karşısındaki
derse entegrasyonu da önemlidir.
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Ders süresince de ilginin diri tutulması çok önemlidir.
Ders konusunun önemi, hayattaki karşılığı, öğrenmenin
neden önemli olduğu öğrencilere açıkça aktarılmalıdır.
Etkin ve etkili bir öğrenme için dersin sonuna kadar bu
hususlar her an uygulanmalıdır. Aksi halde dersten
kopmalar, belirlenen hedefe ulaşamama, kazanımların
verilememesi gibi önemli sorunlar bizi beklemektedir.

Hedefe Giden Yolda Olmak ve Varılacak Yeri En Başından
Bildirmek;
Öğretmen kendi dersi özelinde konu ve kazanımların
nasıl elde edilebileceği konusunda izahatlar yapmalıdır.
Öğretmenin amacına ulaşması öğrencinin istenilen
kazanımı almasıyla birbirine doğru orantılıdır. Öğretmen
dersin ya da konunun gideceğe hedefi belirlemesi
öğrencinin öğrenme yolunda kısa zamanda daha istendik
ve doğru sonuca ulaşmasını sağlar.
Öğretmen işlenecek dersin girişinde varılacak yeri en
başında bildirmesi mimarın çizdiği projeye uygun olarak
binayı inşa etmesi gibidir. İşe başlamadan projenin
verilmesi mimarın istediği binayı ustanın inşa etmesini
sağlar. Öğretmenin dersin başında ders sonunda
ulaşılacak yeri bildirmesi öğrencinin ders boyunca hedefe
uygun öğrenmeyi tesis etmesine katkı sağlar. Ayrıca
öğrencinin derse olan motivasyonunu da arttırır.

Bilgiye Olan Gereksinimi Vurgulamak;
Ders öğretmeni mutlaka öğrencilerin “Ben neden bu
dersteyim?”, “Bu kazanımı neden elde etmeliyim?”
sorularına açık ya da gizil yolla cevap oluşturulabilmelidir.
Kısaca öğretmenin dersi, işlenecek konuyu ve kazanımı
öğrenciye talep ettirebilmesi ve sevdirmesi çok önemlidir.
Burada sevdirme ve ihtiyaç hissettirmek eş değerdedir.

* Felsefe Öğretmeni / Rize Çayeli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı

Derste öğrencinin öğrenme ihtiyacı ile öğrenmesinin
birbirine paralel hale getirilmesi verimli bir ders için
olmazsa olmazlardandır. Konu öğrenenin ilgileri
çevresinde yoğunlaşarak şekillenirse öğrenme hem
ihtiyacı karşılar hem de kalıcı hale gelir.

Dersin Dünü, Bugünü ve Yarınını Birbirine Bağlamak;
İyi bir ders için öğretmenin işleyeceği yeni konu ile ilgili
öğrencilerin mevcut bilgisini tespit etmesi dersin
işlenmesi esnasında verilecek örneklere, dersin akışına
kadar birçok unsuru etkiler. Yani mevcudu tespiti anın ve
devamın belirleyicisidir.
Aksi halde doğru olamayan bir zemin üzerinde yüksek bir
yapı inşa etmiş oluruz ki o yapının yani kazanımın
devamlılığını sağlamak mümkün değildir.
Ders süresince verilen kazanım ve hedefin öğrenci
tarafından anlamlandırılabilmesi için öğrenme eksik bir
bilgi üzerinde yükselmemelidir. Bu sebeple yeni bir
öğrenmede öğrenmenin dünü, bugünü ve yarını çok
önemsenmelidir.

Öğrenciyi Aktif Hale Getirmek;
Dersin başından sonuna kadar öğrencinin merkezde
olması gerektiği asla unutulmamalıdır. Öğrenci merkezli
bir öğrenme organizasyonu yapılmalıdır. Öğrencinin
öğrenme gücü, düzeyi, ön bilgileri hesaba katılarak bir
öğrenme planlaması ile öğrenme süreci işletilmelidir.
Öğrenci dersin kazanımına uygun olarak tüm yaşantısı,
yetenekleriyle ders içerisinde ana unsur olmalıdır.

Bu kapsamda öğretmen, ders içerisinde yapmak yerine
yaptırmak, anlatmak yerine anlattırmak, örnek vermek
yerine örnek verdirmek gibi stratejileri etkin olarak
kullanmalıdır. Bu anlamda öğretmen, öğrenci yerine
yapmaktan kaçınmalı öğrenciyi aktif hale getirmelidir. Bu
durum hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde
öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayacağı gibi bilginin
unutulma sürecini uzatacaktır.

Bunun sadece öğretmenin görevi olmadığına vurgu
yapmamız gerekir. Bu kısa tekrarlarla dersin şifresi
öğrenciler tarafından da verilebilmesi gerekmektedir. Ki
bu, bir öğrenme açısından çok özel ve değerlidir. Dersin
şifresini verebilen her bir öğrenci dersin kazanımını da
elde etmiş demektir. Çünkü dersin şifrelerine dair
yapılacak kısa tekrarlar öğrencilere ileride kullanacakları
ve unutmaması gereken bilgileri ön plana çıkarabilme
şansıda verecektir.
Tamamını kapsayacak şekilde öz değerlendirmesi
yapılmayan bir ders, o ders saati içinde kalmaya ve
unutulmaya mahkûm hale gelebilmektedir. Öyle ki bu öz
değerlendirme öğretmene “Neyi planlamıştım?”, “Ne
kadar verebildim?” sorularına cevap verebilme imkânı da
sunacaktır. Bu öz değerlendirmeler dersin kazanımına
dair yapılan planlamadan sapmayı azaltacağı gibi eksik
kalan, yanlış anlaşılmış olabilecek konularında
önlenmesini sağlayacaktır.

Gelecek Derse Özlem Duyurabilmek;
Bir dersin başında önceki dersin özetlenmesi ve
şifrelerinin verilmesi ne kadar özel ve önemliyse dersin
sonunda da bir sonraki derse dair ön verileri vermek,
gelecek dersin şifrelerinden bahsetmek o kadar özel ve
önemlidir. Gelecek derse dair ön bilgilendirmenin
yapılması ve devamında öğrencilere ön hazırlık
çalışmalarının yaptırılması o dersin daha etkin hale
gelmesini sağlayarak öğrenme kalitesini doğrudan ve
olumlu etkileyecektir.

Sonuç olarak, gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitimde
“İyi Bir Dersin Şifresi” ile ilgili yukarıda ifade ettiğim
hususlar o dersin öncesinde, anında ve sonunda
yapılacakların verilmesi planlanan kazanımının etkin
olarak öğrenilmesine önemli katkılar sağlayacağını ümit
ediyorum. Bu görev sadece öğretmene ya da öğrenciye
ait bir görev olmadığı gibi öğretmen ve öğrenci arasında
etkin ve verimli bir işbirliği ile sağlanacaktır.

Sınıf Duvarlarını Ortadan Kaldırmak;
Salgın döneminde artık sınıfın tüm duvarları ortadan
kalkmış, mesafe ve zaman sıkıntısı olmadan ders sadece
belli bir mekânda (sınıf, atölye, laboratuvar vb.)
öğrencilerin bir araya gelerek ders işledikleri sınırların
dışına çıkmıştır. Teknolojinin sunduğu imkânlar çok pratik
olarak kullanılabilmekte zaman ve mekân sıkıntısı
olmadan dersin konusuna ve kazanıma uygun olarak
alanında uzman başka bir kişinin derse davet edilmesi
farklı bir kişiden konunun öğrenilmesi imkânı
sunmaktadır. Bu imkânın kullanılması öğrencilerde dikkat
toplama, öğrenmeye odaklanma gibi artılar vereceği gibi
derse davet edilen alanının uzmanı kişiler sayesinde
öğrencilere meslek seçimi konusuna da önemli katkılar
sağlayacaktır.

Ders öğretmeni mutlaka
öğrencilerin “Ben neden bu
dersteyim?”, “Bu kazanımı neden
elde etmeliyim?” sorularına açık
ya da gizil yolla cevap
oluşturulabilmelidir.

Dersin Şifresini Vermek ve Öz Değerlendirmesini Yapmak;
Dersin şifresi, dersin en başından sonuna kadar yapılacak
olan kısa ve hatırlatıcı tekrarlarla öğrenciye verilmelidir.
Bu şifre dersin girişinde önceki dersin tekrarının yapılması
ile başlamalı, ders içinde mevcut ders ve ders sonunda
tüm öğrenmelerin kazanım doğrultusunda kısa tekrarları
ile dersin temel şifresi öğrenciye verilmesini kapsamalıdır.
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> ŞİİR

MASAL
Sezai Karakoç
Doğuda bir baba vardı
Batı gelmeden önce
Onun oğulları batıya vardı
Birinci oğul batı kapılarında
Büyük törenlerle karşılandı
Sonra onuruna büyük şölen verdiler
Söylevler söylediler babanın onuruna
Gece olup kuştüyü yastıklar arasında
Oğul masmavi şafağın rüyasında
Bir karaltı yavaşça tüy gibi daldı içeri
Öldürdüler onu ve gömdüler kimsenin bilmediği bir yere
Baba bunu havanın ansızın kabaran gözyaşından anladı
Öcünü alsın diye kardeşini yolladı
İkinci oğul Batı ülkesinde
Gezerken bir ırmak kıyısında
Bir kıza rastladı dağların tazeliğinde
Bal arılarının taşıdığı tozlardan
Ayna hamurundan ay yankısından
Samanyolu aydınlığından inci korkusundan
Gül tütününden doğmuş sanki
Anne doğurmamış da gök doğurmuş onu
Saçlarını güneş destelemiş
Yıllarca peşinden koştu onun
Kavuşamadı ama ona
Batı bir uçurum gibi girdi aralarına
Sonra bir kış günü soğuk bir rüzgâr
Alıp götürdü onu
Ve ikinci oğulu
Sivri uçurumların ucunda
Buldular onulmaz çılgınlıkların avucunda
Baba yağmurlardan anladı bunu
Yağmur suları acı ve buruktu
İşin künhüne varsın diye
Yolladı üçüncü oğlunu
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Üçüncü oğul Batıda
Çok aç kaldı ezildi yıkıldı
Ama bir iş buldu bir gün bir mağazada
Açlığı gidince kardeşlerini arayacaktı
Fakat batinin büyüsü ağır bastı
İş çoktu kardeşlerini aramaya vakit bulamadı
Sonra büsbütün unuttu onları
Şef oldu buyruğunda birçok kişi
Kravat bağlamasını öğrendi geceleri
Gün geldi mağazası oldu onu parmakla gösterdiler
Patron oldu ama hala uşaktı
Ruhunda uşaklık yuva yapmıştı çünkü
Bir gün bir hemşehrisi onu tanıdı bir gazinoda
Ondan hesap sordu o da
Sırf utançtan babasına
Bir çek gönderdi onunla
Baba bu kağıdın neye yarayacağını bilemedi
Yırttı ve oynasınlar diye köpek yavrularına attı
Bu yüklü çeki
İyice yaşlanmıştı ama
Vazgeçmedi koyduğundan kafasına
Dördüncü oğlunu gönderdi Batıya
Dördüncü oğul okudu bilgin oldu
Kendi oymak ve ülkesini
Kendi görenek ve ülküsünü
Günü geçmiş bir uygarlığa yordu
Kendisi bulmuştu gerçek uygarlığı
Batı bilginleri bunu kutladı
O da silindi gitti binlercesi gibi
Baba bunu da öğrendi sihirli tabiat diliyle
Kara bir süt akmıştı bir gün evin kutlu koyunundan

Beşinci oğul bir şairdi
Babanın git demesine gerek kalmadan
Geldi ve batının ruhunu sezdi
Büyük şiirler tasarladı trajik ve ağır
Batının uçarılığına ve doğunun kaderine dair
Topladı tomarlarını geri dönmek istedi
Çöllerde tekrar ede ede şiirlerini
Kum gibi eridi gitti yollarda
Sıra altıncı oğulda
O da daha batı kapılarında görünür görünmez
Alıştırdılar tatlı zehirli sulara
İçkiler içti
Kaldırım taşlarını saymaya kalktı
Ev sokak ayırmadı
Geceyi gündüzle karıştırdı
Kendisi de bir gün karıştı karanlıklara
Baba ölmüştü acısından bu ara

Yedinci oğul büyümüştü baka baka ağaçlara
Baharın yazın güzün kışın sırrına ermişti ağaçlarda
Bir alınyazısı gibiydi kuruyan yapraklar onda
Bir de o talihini denemek istedi
Bir şafak vakti Batıya erdi
En büyük Batı kentinin en büyük meydanında
Durdu ve tanrıya yakardı önce
Kendisini değiştiremesinler diye
Sonra ansızın ona bir ilham geldi
Ve başladı oymaya olduğu yeri
Başına toplandı ve baktılar Batılılar
O aldırmadı bakışlara
Kazdı durmadan kazdı
Sonra yarı beline kadar girdi çukura
Kalabalık büyümüş çok büyümüştü
O zaman dönüp konuştu :
Batılılar !
Bilmeden
Altı oğlunu yuttuğunuz
Bir babanın yedinci oğluyum ben
Gömülmek istiyorum buraya hiç değişmeden
Babam öldü acılarından kardeşlerimin
Ruhunu üzmek istemem babamın

Gömün beni değiştirmeden
Doğulu olarak ölmek istiyorum ben
Sizin bir tek ama büyük bir gücünüz var :
Karşınızdakini değiştirmek
Beni öldürseniz de çıkmam buradan
Kemiklerim değişecek toz ve toprak olacak belki
Fakat değişmeyecek ruhum
Onu kandırmak için boşuna dil döktüler
Açlıktan dolayı çıkar diye günlerce beklediler
O gün gün eridi ama çıkmadı dayandı
Bu acıdan yer yarıldı gök yarıldı
O nurdan bir sütuna döndü göğe uzandı
Batı bu sütunu ortadan kaldırmaktan aciz kaldı
Hâlâ onu ziyaret ederler şifa bulurlar
En onulmaz yarası olanlar
Ta kalblerinden vurulmuş olanlar
Yüreğinde insanlıktan bir iz taşıyanlar

25

> ŞEHİR VE KÜLTÜR

RİZE’YE DAİR
Esra ALEMDARÖGLU *

Mavi ve Yeşilin Şehri, Suyun Her Hali, Dört Mevsimin
Kenti, Çayın Başkenti… Rize’yi tanımlarken pek çok ifade
kullanılmakta, aslında kelimelerin tanımların ötesinde bir
şehir; gezip gören bilir, yaşayan en iyi anlatır misali.
İkizdere’den Hemşin’e, İyidere’den Fındıklı’ya sahil
şeridinden dağlarına, Merkezinden köylerine her ilçesinde
her köşesinde farklı kültürel değerleri, tarihi hikayeleri ve
doğal güzellikleri barındıran; her mevsiminde ayrı
güzellikleri yaşatan şehir Rize. Her geçen gün turizm
potansiyeli yükselmeye devam etmekte; doğasıyla tabiat
varlıklarıyla, kültürel ve tarihi değerleriyle gelenleri
kendine hayran bırakmakta.
Yılın dört mevsiminde deneyimleme imkanı sunduğu
farklı aktivitelerle özellikle gezginlerin, doğa ve
maceraseverlerin listesinde başı çekmekte. Trekking , kuş
gözlemciliği, fotoğrafçılık, dağcılık, kano, rafting,
motorsiklet, bisiklet ve jip safari, doğa kampı, formulaz
gibi pek çok faaliyete olanak tanır. Heliski, petranboard,
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*

* Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü

buzul gölde yüzme şenliği, kardan adam festivaliyle de kış
mevsiminde turizm hareketlenmektedir. Mavisiyle
yeşiliyle, doğasıyla deniziyle, yaylalarıyla köyleriyle,
dağlarıyla vadileriyle, tabiat parkları endemik türleriyle,
yöresel yemekleri ve el sanatlarıyla, Kaleleri ve tarihi
değirmenleriyle kültürel zenginliğe ve doğal güzelliklere
sahip Rize'miz festivalleriyle de sahip olduğu bu
zenginlikleri yerel, ulusal ve uluslararası boyutta
tanıtmakta; gelenekselleştirerek geçmişten bugüne
bugünden geleceğe, gelecek nesillere aktarmaktadır. Her
mevsimi ayrı güzellikte olan ilimizin bu güzellikleri kışın
kar festivalleri ve kış sporlarıyla, yazın yayla şenlikleri ve
kültür-turizm festivalleriyle tüm halkı ve il dışından gelen
katılımcıları bir araya getirmektedir. Tulum, Müzik, Kültür
festivallerinde horon halkalarında tulum ve kemençe
ritimleri eşliğinde, atma türkülerimizle herkes el ele,
gönülden gönüle, dilden dile o anların mutluluğunu ve
keyfini paylaşmaktadır.

Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü

Rize söz konusu olunca Çaysız olmaz diyerek her anında
çayla demlenen muhabbetler, çay ile dinlenen yüreklerle
karşılaşmak mümkün. Muhlamayı yemeden, Anzer Balı,
Rize simidi, enişte lokumu, lahana sarması, turşi tavalisi,
kokulu pekmez üzümü, pepeçurası, muhlaması, mısır
ekmeği, hamsikolisi lezzeti bol yöresel yemeklerini
tatmamak da olmaz. Mayıs-Ekim arasına denk gelirse Çay
makasları elimizde, sepetler sırtımızda çaylığa gidip çay
hasadı yapmak da misafirler için güzel bir anı ve tecrübe.

puğardan kana kana su içmek, çiçeklerin binbir renginde
kuşların keyifli ötüşlerinde huzuru yakalamak, gün
batımını bulut denizinin üstünde izlemek ve gecesinde
ahşabı usta ellerle işlenmiş, taşları özenle dizilmiş tarih
kokan evde kuzinanın yanında uyumak. Hayal değil, bizde
gerçek

Yaylalarda peştemalleri omuzumuza alıp örme
çoraplarımızı giyip kara lastiklerle dolaşmak, tertemiz
havasını içimize çekip vadinin eşsiz manzarasının keyfini
çıkarmak, arada ıslanmak yağmur damlalarını hissederek
yürümek orman içinden dere boyu ve ansızın karşımıza
çıkan gürül gürül akan şelalelerin coşkusunu dinlemek,

Son söz de bir hatırlatma olsun, doğamızı ve tarihi
değerlerimizi korumak, kültürümüzü yaşatmak hepimizin
önceliği ve duyarlılığı olsun.

Yaşadıkça anlatılacak şehir Rize, gördüklerinizden
duyduklarınızdan bildiklerinizden çok daha öte.
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> ETKİNLİK

KAZANDIK MI ÖĞRETMENİM?
Hacı Aydın*

Öğretmen olmak çocukların, yetişkinlerin ve tüm
insanların yüreğine dokunmak, hayatını etkilemektir…
Ayakları yarıya kadar çamura batmış, yanakları,
burunlarının ucu, soğuktan kızarmış, boş bir tarlada
oyun oynarken karşılaştım onlarla… Ne tarlanın çamuru
ne hoyrat esen sonbahar rüzgârı engel olamamış onları
bu kadar mutlu eden oyunlarını oynamaktan. Araba
yavaş yavaş ilerlerken, çocukların neşeli sesleri, bir
çobanın kavalından süzülen nağmeler gibi, kulağımda
çınlaya çınlaya girdim köy okuluma.
Şartlar zordur köylerde, hatta bazı şeyler neredeyse
imkânsız. Ama ben imkân olmalıydım, imkânın olmadığı
yerde ve gelecek olmalıydım pırıl pırıl yürekli masum
çocuklara. Onların küçücük köylerinden dünyaya açılan
kapıları olmalıydım.
Ben Ümmet’i anlatacağım sizlere. Altı çocuklu bir ailenin
iki oğlundan biriydi Ümmet. Okulun her sınıfında bir
kardeşi vardı. Ailesini evde ziyarete gitmiştim. Ümmet
beş yaşındaydı. Henüz okula başlamamıştı. Duvar
boyaları çatlamış, ahşap tavanlı köy evlerinde çıtır çıtır
yanan sobanın başında yumurtadan yeni çıkmış kaz
yavrularıyla oynuyordu. Bu yavrulara badik diyorlardı ve
kışın soğuğundan korumak için, evlatları gibi evlerinde
sobanın başında büyütüyorlardı yavruları. Çocuklarında
oyuncağıydı aynı zamanda bu hayvanlar. Ümmet’in
oyuncağı badiklerdi. Heyecanlanıyor, gözleri parlıyordu
onlara bakarken. Merhametliydi, canlarını acıtmadan
besliyordu, ısıtıyordu onları. Koca dev bir yüreğin,
küçücük bir bedene sığmış haliydi Ümmet.

Köylerde iş çoktur. İnsan gücüne çok ihtiyaç vardır.
Beşikten yuvarlanıp ayağı yere basan, küçücük çocuk
bile bir işin ucundan tutar. Civcivlere, badiklere yem
verir, onları kedilerden korur, tavuklara bakar, köpeklere
yemek verirler. Ellerinde, boylarından büyük sopayla
inekleri otlatmaya, sulamaya giderler. Biraz güvenin,
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*Okul Müdürü / Samsun Kavak Yaşar Doğu İlkokulu

biraz destek olun yeter ki her şeyin üstesinden
gelebilirler. Ümmet, Ahmet, Şeyma ve diğerleri…
Ertesi yıl okula başlama çağı gelmişti Ümmet’in. Okullar
açılmış okulun bahçesi çocukların neşeli sesleri ile dolup
taşmıştı. Çocukların sesi, kitapların kokusu, soluduğum
tebeşir tozu, bana güç ve mutluluk veriyordu. 1. Sınıfa
başlayan çocukların yanına gittiğimde gözlerinde korku,
heyecan, mutluluk, telaş; karışık duygular içerisinde ışıl
ışıl bakıyorlardı bana. O gün Ümmet yoktu sınıfta.
Ablaları hasta olduğunu söyledi. İkinci gün yine yoktu.
Üçüncü gün yine… Sonradan öğrendim ki meğer okula
gelmekten korkuyor, sabahları hasta numarası
yapıyormuş. Ablaları okula geldikten sonra da evlerinin
bahçesinde tavuklarla, civcivlerle oynuyormuş. Bunu
duyduktan sonra onu okula getirmek için evlerine
gittim. Beni görünce ağlamaya başladı. Yanına gidip
onunla konuşmaya başladım. Tavuklardan konuştuk ve
köpeklerden, kedilerden. Onun oynadığı, bildiği
oyuncaklar bunlardı çünkü. Sonra okula gidip
arkadaşlarınla oyun oynamak ister misin diye sordum.
Gidelim ama annemde gelsin dedi. Tedbirliydi. Ben
dünyasına girsem de yine annesiyle gelmek istiyordu.
Peki dedim. Hadi gidelim. Beraberce tuttuk okulun
yolunu. Arkadaşlarıyla kovalamaca, yakalamaca oynadı.
Bir süre sonra annesinin işleri olduğu için eve gitmesi
gerektiğini, öğle vaktinde ablaları ile eve gidebileceğini
anlattım. Gözleri biraz buğulansa da kabul etti,
gönderdi annesini ve o günü okulda geçirdi. Ertesi gün
yine gelmedi ve ben yine almaya gittim onu. Yine
annesiyle gelmek istediğini söyledi. Annesinin
gelemeyeceğini işlerinin olduğunu anlattım ağlamaya
başladı. Ümmet’i omzuma aldım.

Babamın oyunuydu bu. Küçükken beni omzuna çıkarır,
“simitçi geldi, taze simitlerim var “diye nara atar evin
içinde dolaşır, hoplayıp zıplardı. Bende kahkahalarla eşlik
ederdim, babamın naralarına. Şimdi ben başladım
bağırmaya “simitçi geldi, taze simitlerim var, yok mu
almak isteyen, tadına bakmak isteyen…” Ümmet ağlamayı
bırakıp gülmeye başladı. Oynaya oynaya okula geldik.
Okulda güzel bir gün geçirdi, ama ertesi gün yine
gelmedi. Yaklaşık bir ay Ümmet her sabah gelmiyor, ben
her sabah gidip, bazen simitçi bazen pekmezci olup
omzumda, tren olup arkamda, onu okula getiriyordum.
Bir yandan derslerine diğer yandan arkadaşlarına uyum
sağlamaya çalıştı. Derslere katılıyor oyunlarda neşeli
kahkahalar atıyordu. Zaten oynayabildikleri oyunlar
kovalamaca ya da ellerine geçirdikleri patlamış bir topla
yaptıkları maçtı. Bazen de ellerinin üzerinde derin
çatlaklar oluşturan soğuğa inat, çamurlu yollarda bilye
oynuyorlardı. Kar yağıp beyaz örtü köyün üzerini
kapladığında, bu oyunların hiçbirini oynayamıyorlardı.
Kışın çok soğuk olan köyümüzde, sıcacık sınıfımızda
öğrencilerime masa tenisi öğretmek istedim ama
imkanlar çok kısıtlıydı. Burası 21 öğrencili birleştirilmiş
sınıflı bir köy okuluydu. Öğrenci sayısı az olduğu için
masa tenisi temin edememiştim. Kendime bir söz
vermiştim ama. İmkânın olmadığı yerde imkân olacaktım
bu çocuklara. Kullanmadığımız sınıfın duvarındaki kara
tahtayı söküp, öğretmen masasının üzerine koyduk. Un
çuvalından file yaptık. Masa tenisimiz için masayı kendi
imkanlarımızla oluşturduk. Ders çıkışlarında çalışmalara
başladık. Günler birbirini kovalıyor, benim çocuklarım her
geçen gün birer sporcu oluyor, sanki her gün biraz daha
büyüyorlardı gözümde. Senenin başında okula gelmek
istemeyen Ümmet, şimdi hava kararıyor, okuldan çıkmak
istemiyordu. Minicik elleriyle tuttuğu raketiyle, masanın
başında adeta devleşiyordu. Yeni şeyler öğrenmenin
hazzı sarmıştı Ümmet’i. Ödevler, antrenmanlar zamanında
yapılıyor, derslere katılımı ve başarısı da aynı oranda
artıyordu. Okulun en başarılı öğrencilerinden biriydi artık.

Bir gün okula gelen yazı ile, Samsun ilinde okullar arası
masa tenisi turnuvasının gerçekleştirileceğini öğrendim.
“Neden olmasın” dedim kendi kendime. Bu uzak dağ
köyünden daha önce hiç dışarıya çıkmamış öğrencilerimi
turnuvaya götürmeye karar verdim. Çünkü onların
dünyaya açılan kapıları olacaktım. Turnuva için lisansları
çıkardım, ayakkabı ve kıyafetlerini aldım. Çocuklarımın
saçlarını kesip turnuvaya hazırladım. Turnuva sabahı
erkenden kalktık. Biz heyecanlıydık, anneler babalar
bizden heyecanlı. Hep beraber arabama doluşup, yola
koyulduk. Spor salonuna vardığımızda Ümmet’in
heyecanı daha da arttı. Bu kadar büyük bir salon ilk defa
görüyordu. Hatta, “öğretmenim buraya bizim bütün köy
sığar” demişti. Sıra kura çekimine geldi. Çektiğimiz kurada
merkezi okullar, kolejler rakibimiz olarak çıktı. Bizden
başkada katılan köy okulu yoktu. Ve vakit geldi
müsabakalar başladı. Kara tahta üzerinde öğrendiklerimizi
sergileme vaktiydi şimdi.
Yoğun kalabalıkta, ürkek bakışlar içerisinde etrafı süzerek
maça başladık. Tüm karşılaşmalar büyük bir coşku ve
heyecanla gerçekleşti. Sırasıyla bütün okullarla yaptığımız
maçlardan sonra büyük çekişmelerle finale kadar ulaştık.
Finalde birinciliği birkaç sayı farkla kaçırarak, masa tenisi il
şampiyonasında, il ikincisi olduk. Ümmet yaptığı bütün
maçlarda hiç set kaybetmedi. Karşılaşmaların hepsini
namağlup bitirdi. Uzak bir dağ köyünde, derme çatma
kara tahtadan yaptığımız masa ile öğrendiğimiz sporla,
bu dereceyi aldığımıza biz bile inanamadık.
Ümmet koşarak yanıma geldi, gözleri heyecan ve
mutluluktan buğulanmış bir şekilde “KAZANDIK MI
ÖĞRETMENİM?” diye sordu. “Kazandık oğlum kazandık”
diye cevap verdim titreyen sesimle. Koşarak
arkadaşlarının yanına giderken, arkasından “Siz bugün
buradaki turnuvayı kazandınız, ama en önemlisi , biz seni
kazandık Ümmet “ diye geçirdim içimden.
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> SÖYLEŞİ

MEHMET SAİT ÇALKA* İLE
Ömrünü Milletine Adayan Bir Şair: Mehmet Âkif ERSOY
ÜZERİNE…
Soyleşi: Hilal Kîr **
Sayın hocam bizi kırmayıp röportaj teklifimizi kabul
ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hiç vakit kaybetmeden
izninizle sorularımızı sizlere iletmek istiyoruz...
Öncelikle Mehmet Âkif Ersoy’un yaşadığı yıllarda
ülkemizin durumu ve buna Mehmet Âkif Ersoy’un
yaklaşımının nasıl olduğunu özetlemeniz mümkün mü?
Mehmet Âkif Ersoy’un doğduğu ve yetiştiği yıllar Osmanlı
Devleti’nin buhranlı yani sıkıntılı ve bunalımlı
dönemleridir. Bu dönemde, Ruslarla yapılan 93 Harbi
(1877), İtalyanlarla yapılan Trablusgarp Savaşı (1911), Batılı
dört devlete karşı yapılan Balkan Savaşı (1912) ve I. Dünya
Savaşı (1914) Osmanlı devletini oldukça yormuştur. Onun
döneminde Osmanlı devleti sadece savaşlarla değil
devletin içindeki olumsuz durumlarla da mücadele
edilmiştir. Zira bu savaşların vermiş olduğu, karamsarlık,
ümitsizlik ve artık teslim olma ruh hali hemen birçok
kişide görünür hâle gelmişti. İşte Mehmet Âkif Ersoy,
Osmanlı’nın yeniden şekilleneceği bir süreçte kurtuluş
çarelerinin arandığı bir dönemde yaşamış ve milletinin
geleceğini hem maddi hem manevi olarak kurtarmak için
büyük gayret sergilemiştir. Bu yönde de her türlü gayreti
gerek şiirlerle gerek düz yazıyla gerekse çıktığı kürsülerde
korkusuzca iafde etmiş ve bu koca milleti, korkudan,
ümitsizlikten, tembellikten uyandırmaya çalışmıştır.
Mehmet Âkif Ersoy’un doğduğu yer ile anne ve babası
hakkında ne söylenebilir?
İstiklal şarimiz Mehmet Âkif, 1873’te Osmanlı Devleti’nin
başkenti olan İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Buharalı bir
anne ve Kosovalı bir babanın çocuğu olarak gözlerini açar
dünyaya… Âkif’in babası, herkesin saygı gösterdiği, devrin
ünlü âlimlerinden Mehmet Tahir Efendi; annesi ise,
besmelesiz yere basmamasıyla, abdestsiz sokağa
çıkmamasıyla tanınan Emine Şerife Hatun’dur.
Bakın! Buharalı bir anne ve Kosovalı bir baba diyoruz. Her
ikinin toprağı farklı, milleti farklı, geldikleri coğrafya farklı...
Ancak birleştikleri iki noktaları var; o da aynı dine
inanmaları, aynı dili konuşmaları… Bir de üzerinde
durulması gereken bir başka önemli husus vardır ki, o da
şu: Bu iki yer, aslında son derece kıymetli yerler. Mesela
babasının yerleşim yeri olan Kosova, Avrupa’nın tam
ortasında, etrafı Hristiyan milletlerin bulunduğu tek
Müslüman yerleşim yeri ve ayrıca Arnavutça ve Sırpça’dan

30

sonra en fazla Türkçe’nin kullanıldığı bir yerleşim yeri...
Yine Âkif’in annesinin geldiği yerleşim yeri olan Buhara da
bizim kültürümüz için çok kıymetli bir yer olduğunu
söylemeliyiz. Şuan Özbekistan sınırları içinde olan ve
tarihte pek çok önemli âlimin yetişip Anadolu’ya geldiği
bir yer olarak dikkatleri çeker.
Mehmet Âkif Ersoy’un çocukluk yılları ile ilgili ne
söylenebilir? Nasıl bir çocukluk geçirmiştir?
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Âkif’in babası, devrin ünlü
alimlerinden Mehmet Tahir Efendi’dir. Mehmet Âkif’in
çocukluğu hem devletin her gün yenisi eklenen acılarını
tadarak hem de babasının vatanına hayırlı evlat olsun
diye verdiği terbiye eğitimiyle geçmiştir.
Ailesi Mehmet Âkif’in her alanda iyi eğitim görmesi için
çabalar. Mehmet Âkif, medresede dini ilimleri tahsil
ederken bir yandan da edebiyat, musiki/müzik ve yabancı
dil dersleri alır. Şairlik yeteneğinin de pırıltıları küçük
yaşlardan itibaren kendisini gösterir. Hatta söylenebilir ki,
Mehmet Âkif, daha küçük yaşlarında bile büyük bir
düşünür ve şair olacağını yazdıklarıyla ortaya koymuştur.
Âkif dört yaşına gelince mahalle mektebine başladı. Aile
durumu yüzünden okuluna zorlukla devam ediyordu.
Mahalle mektebini bitirdikten sonra Fatih’te Emir-i
Buharî’deki mektebe devama başladı. Burayı da
bitirdikten sonra Fatih Merkez Rüştiyesi’ne yazıldı. Bu
mektepte en çok sevdiği hoca, Kadri Efendi ismini taşıyan
Türkçe öğretmeniydi. Bu hoca, küçük Âkif üzerinde
önemli bir tesir bıraktı.
Mehmet Âkif'in olgunlaşmasında babasının tesiri çok
fazladır. Arapçayı ve dine ait eserleri Mehmet Âkif hep
babasından öğrenmiştir. Mehmet Âkif’in kelimelere ve
sözlüğe çok merakı vardı. Örneğin baba oğul birlikte
camiye giderken yolda babası ona bilmediği kelimeleri
ezberletmiş, kelimelerin anlamlarını öğretmiştir. Küçük
Âkif’in dini bilgilere de çok merakı olduğu bilinmektedir.
Aklına takılan hemen her soruyu hocasına ya da en yakını
olan babasına sorardı. Ancak en çok da babasına sorular
sorar ve verdiği cevapları hafızasında saklardı. Bu yüzden
Mehmet Âkif babası için “O, benim hem babam, hem de
hocamdır. Ben hayatta ne öğrendiysem ondan öğrendim”
demiştir.

* Doç. Dr. / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
** Öğrenci/Rize Çay İlkokulu(2F)
***Sınıf Öğretmeni/Rize Çay İlkokulu

Babasından aldığı bu derslerden başka Mehmet Âkif,
Fatih Camii imamı Arap hoca ile birlikte de Kur'an
ezberlemiş ve ondan dini derslerini tamamlamıştır. Yine
Fatih medresesi hocalarından Selânikli Esat Dede’den
Farsça; Halis Efendi’den ise Arapca dersleri almıştır. Yani
küçük Âkif, çok başarılı bir çocukluk eğitimi aldığını
söylememiz gerekir. Zaten ilk öğreniminden hemen
sonra devlete idareci yetiştiren Mülkiye İdadisi’ne
kaydolmuştur. Bu okula da en başarılı öğrencilerin
alındığını da unutmamak gerekir. Babasının vefatından
sonra ise Mülkiye İdadisi’nden ayrılıp Ziraat ve Baytar
Mektebi’ne yani günümüzdeki adıyla Ziraat ve
Veterinerlik Fakültesi’ne girmiştir.
İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklal
Savaşı’nda nasıl bir rol almıştır?
Edebi yeteneği ve hitabet gücüyle tanınan Mehmet Âkif
Ersoy, din alimi olarak da milletinin yanında yer almıştır.
Batılıların Müslümanlara yönelik çirkin saldırılarına karşı
İstanbul’da bir heyet kurulur. Bu heyette pek çok alim yer
alır. Bu heyetteki baş katip ise Mehmet Âkif’dir. Aynı
zamanda yurdun çeşitli yerlerindeki camilerde halka vaaz
etmekte memleket meseleleri hakkında milletini
aydınlatmaya çalışmış ve çok büyük gayret göstermiştir.
Mehmet Âkif, İstiklal Savaşı yıllarında söylediği pek çok
şiirini Kur’an’dan ilhamla söylemiş ve halkı şiirle ancak
ayetlerin gücüyle cesaretlendirmiştir. En büyük kabilyeti
şiir ve hitabetti, dolayısıyla memleket meseleleri
hakkında, savaşın verdiği ümitsizliği kırmada, insanları
uyandırmadaki en büyük silahı, şiiriydi, sözleriydi,
vaazlarıydı. İnsanları en net ve anlaşılır bir dille
yönlendiren Âkif bu yönüyle İstiklal Savaşı’nda cephenin
gerisinde insanların moral ve motivasyonunu en üst
seviyeye çıkarma gayretindeydi. Özellikle o dönemde
Eşref Edip’in çıkardığı Sebilürreşad dergisi İstiklal
Savaşı’nda kritik rol oynamıştı. Âkif de bu derginin
başyazarı olarak yazılarıyla halkı olumlu yönde
etkilemekteydi.
Mehmet Âkif, Kurtuluş Savaşı yıllarında o kadar aktiftir ki
Ankara, Balıkesir ve Osmanlı Devleti’nin diğer
şehirlerindeki camilerinde halka seslenmiş, nerede
problemli bir durum varsa oraya koşar ve dilinin gücüyle
o problemi hallederdi.
Kurtuluş Savaşı mücadelesi devam etmekte ancak halkın
ne olacağına dair çok büyük korkuları vardı. İşte bu
mücadelenin ruhunu yansıtarak ümit ve cesaret
aşılayacak bir marşa ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu marş,
milletin ruhunu harekete geçirmeliydi. Her anlamda
tükenmiş milleti yeniden diriltecek, moral sağlayacak bir
marş olmalıydı. Ondan dolayı İstiklal Marşı’mızın ilk sözü
“Korkma” ile başlamaktadır.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Kurtuluş Savaşı’nın milli ruh içerisinde kazanılmasını
sağlamak ve milleti yeniden diriltmek için güfte yarışması
düzenlenmiş ve para ödülü koyulmuştur. Yiyecek ekmek
bulamayan milletine yazacağı şiir karşılığı para alma fikri
Mehmet Âkif’e ise ağır gelmiştir. Ömrünü milletinin
istiklaline adamış olan Mehmet Âkif’in maddiyatla ilişkisi
hiçbir zaman olmamıştır. Sadece ömrünü sürdüreceği
miktar ona yeterlidir. O yüzden yarışmaya katılmaz.
Mehmet Âkif, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in
kendisine yazdığı 5 Şubat 1921 tarihli davet
mektubundan sonra fikrini değiştirmiş ve Ankara’daki
Taceddin Dergahı’ndaki odasına çekilerek, Türk
Ordusuna hitap ettiği İstiklal Marşı’nı kaleme almış ve
bakanlığa teslim etmiştir. Ön elemeyi geçen şiirler ve
Mehmet Âkif’in şiiri 12 Mart 1921’de Meclis oturumunda
tartışmaya açılmış, Mehmet Âkif’in şiiri meclis kürsüsünde
Hamdullah Suphi Bey tarafından okunmuş ve meclisteki
milletvekilleri büyük heyacana kapılarak diğer şiirlerin
okunmasına gerek görülmeden 12 Mart 1921 günü milli
marş olarak kabul edilmiştir. Meclisten karar çıkar çıkmaz
Mehmet Âkif’in bu istiklal şiiri, cephelerde ve devletin her
yanında okunarak yeni bir uyanış dalgası uyandırmış ve
hatta toptan, tüfekten daha etkili bir güç olmuştur.
Kazandığı beş yüz liralık ödüle gelince Mehmet Âkif, bu
parayı ilk önce kabul etmez ancak resmi olarak verilince
almak zorunda kalır ve yoksul kadın ve çocuklar için
kurulan vakfa bağışlar. Hatta Mehmet Âkif, “Bu şiir
milletimin” diyerek İstiklal Marşı’nı Safahat adlı şiir
kitabına da almaz.
Mehmet Âkif Ersoy’un şiirlerini ve fikirlerini biz çocukların
diliyle anlatan kitaplar var mıdır? Varsa birkaç kitap
önerinizi alabilir miyiz?
Çok güzel bir soru. Aslında son zamanlara kadar ihmal
edilmiş çalışmalar bunlar. Yani ilköğretim seviyesindeki
çocukların anlayışına uygun, Mehmet Âkif’i anlatacak,
sevdirecek, İstiklal Marşı şairimizi tanıtacak çocuk
kitapları ancak son zamanlarda yayınlanmaya başlandı.
Şuan tavsiye edeceğim üç kitabı zikredebilirim. Bunlar,
ilkokul 2. sınıfa göre hazırlanmış olan Suat Turgut’un
kaleme aldığı “Ben Mehmet Akif Ersoy” kitabı; ilkokul 3.,
4. ve 5. sınıflara göre Metin Özdamar’ın hazırlanmış
olduğu “”Milli Şairimiz Mehmet Âkif” adlı kitabı; son kitap
ise Nejla Sakarya’nın yazdığı ve Ortaokul 5. ve 6. sınıflar
için daha uygun olan “Mehmet Akif ve Ben” adlı kitabıdır.
Şimdiden herkese iyi okumalar dileklerimle çocuklar…

31

> GEZİ YAZISI

BİR ÜNİVERSİTE ŞEHRİ:
COİMBRA
Nisa Altînkeser *

Avrupa’nın en batısında yer alan Portekiz’in bir şehridir Coimbra. Atlantik okyanusu’ na dökülen Rio Mondego Nehri şehri
ikiye ayırır. Şehrin bir tarafı; sakin, geniş yürüyüş yollarını ve Forum olarak bilinen alışveriş merkezini içinde barındırır.
Diğer tarafı ise daha canlı ve genç popülasyonun yoğun olarak yaşadığı; canlı sokakları, sırasıyla kafe, restorantları ve en
önemlisi de üniversitenin olduğu bölümüdür. Bu kafe ve restorantlar öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği ve ‘Downtown’
olarak bilinen ünlü bir caddesinde yer alır. ‘Pastel de Nata’ denilen meşhur Portekiz tatlısını aklıma getirir bu cadde. Bu
tatlı: üzerine tarçın serpilmiş yumurtalı muhallebili bir tart hamurundan yapılır. Daha çok kahvaltılarda yanında espressso
ile tercih eder Coimbra halkı.
2014 temmuzunda başlayıp 2015 mayısına kadar süren bir serüvenin hikayesidir benim için Coimbra. Dünyanın her
yerinden muhteşem dostluklar edindiğim; yeme-içme ve gezmeye fazlasıyla doyduğum bir serüven..
Bir sene psikoloji eğitimi almak için gittiğim bu şehir başta hem heyecan verici hem de biraz tedirgin ediciydi.
‘’Universidade de Coimbra’’; her zaman yüzümde aynı tatlı tebessümü oluşturacak üniversitem. Avrupa’ nın en eski
üniversitesidir ve halen Avrupa’ nın en önemli araştırma merkezlerinden biridir. Bu şehirde nüfüsun büyük çoğunluğunu
öğrenciler oluşturuyor. Ülkemizde psikoloji, fakülte bünyesinde bir bölüm olarak yer alırken; Coimbra Üniversitesi’ nde
tek başına bir fakülte olarak kurulmuş. Psikoloji blimine verilen önemi buradan bile fark etmek mümkün. Alandaki
deneyleri sanal ortamdan yapabildiğimiz, birçok Erasmus öğrencisini barındıran bir üniversite Coimbra Üniverisitesi.
Erasmus öğrencilerinin yoğun olması biz öğrencileri ortak dil olan İngilizce’ de buluşturdu. Portekizce’ yi ise üniversitenin
verdiği kursla öğrendim.
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* Psikolog

Üniversite öğrencileri ‘Fado’ dedikleri geleneksel bir müzik türünü dinlemeyi ve söylemeyi çok seviyor. Eski zamanlarda Portekiz’
den denizlere açılıp geri dönemeyen denizciler için söylenen bu müzik türü zamanla gençlerin sevdikleri kızın balkonundan
seslendikleri bir serenat haline gelmiş.
Latada festivalleri meşhurdur burada. Siyah pelerinli üniversite öğrencileri, sizi Harry Potter ve Hermione Granger karakterlerini
izliyormuşsunuz hissi verir. Fakat bu pelerini giymek kolay değildir. Geleneklerine göre üniversiteye başladığın anda birtakım
görevlerin vardır ve bu görevlerde başarıya ulaştıkça siyah pelerini giymeye biraz daha yaklaşırsın. O yüzdendir bu pelerini
giyen öğrencilerin yerlere daha sağlam ve gururla basması.
Üniversite binası ve kütüphanesi fantastik bir tarih filminin içinde olduğunu düşündürür. Özellikle’’ Biblioteca Joanina’’ isimli
dünyanın en eski kütüphanelerinden olan bu muhteşem bina Hogwarts kütüphanesini andırır.
Bu şehirde attığınız her adım sizi Ortaçağ Avrupasında gezintiye çıkarır. Binalar, sokaklar, kafe ve kamu binaları bile sizde
hayranlık uyandıracak bir mimariye sahiptir. Bu şehri görmek her yaştan ve her kültürden insana iyi gelecektir. Yolunuzun
Coimbra’ ya düşmesi dileğiyle..
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> PORTRE

EL-CEZERİ
Serdar Yazıcı*

El-Cezeri” büyük mucit, bilgisayar biliminin kapısı ilk
aralayan büyük alim,düşünür , su saatleri, su
makinaları,mum saatleri güneş saatleri, robotlar ,
otomatlar , şifreli kilitler, şifreli kasalar, kan miktarını
ölçen tekneler ,Krank mili , termos, otomatik çocuk
oyuncakları gibi altmış farklı makinenin mucidi , dünyanın
ilk sibernetik bilgini ve Anadolu'nun en önemli
mühendisidir.
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*Fen Bilimleri Öğretmeni / Rize Fatma Nuri Erkan Bilim Sanat Merkezi

İlk modern insan türünün dünyadaki varlığının bazı
kaynaklar altmış bin yıl bazı kaynaklar ise yüz bin yıllık
bir maziye sahip olduğunu belirtmektedirler. Gerek
geçmişte gerek günümüzde olsun bize ait ihtiyaçlarımız
her daim vardı ve gelecekte de var olmaya devam
edecektir.Bu ihtiyaçlar her asırda her ne kadar değişse
de özünde hayatta kalma, beden ve ruh sağlığını
koruma,yaşadığı problemlerin altında zarar görmeden
çözümler üretebilme esaslarına dayanmaktadır. Bu
esasların işlediği her asırda insan diğer canlı türlerinden
farklı olarak bedensel zafiyetlerine rağmen ayakta
kalmış türünün devamını sağlamış hatta diğer canlıları
yöneten, kullanan ve onları evcilleştiren üstün bir tür
haline gelmiştir. Elimizdeki veriler yeterli olmasa da
bunun en önemli nedenin insanın bedensel
gelişiminden daha çok zihinsel gelişiminden
kaynaklandığı öngörülmektedir. Bu zihinsel gelişimin
akabinde felsefe, matematik, teknik, makine , bilim ve
teknolojininde varlığını ve gelişimini günümüze kadar
getirmiştir. “Teknik”, Yunanca “Tekhne” sözcüğünden
türemiştir. Sanat, kabiliyet, beceri anlamına gelir. Genel
olarak, doğada var olan nesneleri, yaşamda kullanım
değeri olan araç ve gereçlere dönüştürme faaliyetine
karşılık gelir. Aristoteles’e göre ise teknik: “doğru akıl

yürütmeye dayanan ve insanın kendisi tarafından
yaratılmış bir şey ortaya çıkarmasını sağlayabilen bir
yetenek”tir. İşte bu portre yazımızda 12. ve 13.

yüzyıllarda yaşamış ve yaptıklarıyla yaşadığı yüzyılların
ötesine geçen teknik konularda adını altın harflerle
yazdıran mühendis, ilk mekatronikçi,sibernetik bilimin
babası , dahi mucit İsmail El-Cezeriyi anlatacağız.
Batı dünyasında Cazari (Gazari) olarak tanınan “Ismail
Ebul-Iz Bin Razzaz El-Cezeri” büyük mucit, bilgisayar
biliminin kapısı ilk aralayan büyük alim,düşünür , su
saatleri, su makinaları,mum saatleri güneş saatleri,
robotlar , otomatlar , şifreli kilitler, şifreli kasalar, kan
miktarını ölçen tekneler ,Krank mili , termos, otomatik
çocuk oyuncakları gibi altmış farklı makinenin mucidi ,
dünyanın ilk sibernetik bilgini ve Anadolu'nun en
önemli mühendisidir.
El Cezeri'nin hayat hikayesine devam etmeden önce
gelin bazı terimlerin anlamı nedir onlara bakalım:
Kökenini eski Yunanca "Kübernetes" veya Latince
"Gobernare" sözcüğünden alan ilmin , ismini ilk
kullanımını Norbert Wiener 1948 yılında yapmıştır.
Wiener' e göre sibernetik; "Tüm organize sistemlerin
haberleşme ve kontrol sistemlerini" incelediğini
belirtmektedir. Sibernetik haberleşme, denge kurma ve
ayarlama bilimidir. İnsanlarda ve makinelerde bilgi
alışverişi, kontrolü ve denge durumunu inceler. Bu
bilim, gelişimini sürdürerek bugün yaşamımızın
olmazsa olmazları arasına giren bilgisayar ve
otomasyon sistemlerinin gelişimine imkân tanımıştır.
Otomat Yunanca bir sözcüktür. Kendi kendine hareket
eden anlamına gelen automatos’tan gelir. Otomat,
harekete kendiliğinden başlayıp düzenli bir şekilde bir
eylemi gerçekleştirdikten sonra yine kendi kendine
duran araçtır. Daha çok canlıların hareketlerini taklit
eden makineler için kullanılır. İnsani hareketleri
gerçekleştirenlere de robot adı verilir. Robot kelimesi
ise ilk defa 1920 yılında R.U.R. – Rossum’s Universal
Robots (R.U.R. – Rossum’un Evrensel Robotları) adlı
sahne eserinde Çekoslovak yazar Karel Čabek
kullanılmıştır

El Cezeri Cizre'de 1153 yılında dünyaya gözlerini açar.
80 yaşında yine Cizre'de gözlerini yumar hayata. El
Cezeri'yi günümüze taşıyan en büyük ve değerli eseri,
bütün icat ve teknik metotlarını topladığı El-Cami
Beyne’l-İlm Ve’l-Amel En-Nafi Fi Eş-Şınaa Ti’l-Hiyel
(Makine Yapımında Yararlı Bilgiler Ve Uygulamalar) adlı
Arapça olarak yazmış olduğu eseridir. Cezeri eserinin
giriş bölümünde bu kitabı neden kaleme aldığını şöyle
anlatır: "Bir gün onun huzurundaydım (Artuklu Sultanı)
ve yapmamı emrettiği şeyi getirmiştim... Ne
düşündüğümü sezdi ve gizlediğimi açığa vurdu ve
bana şöyle dedi: ''Eşsiz araçlar yapmış, onları gücünle
işler duruma getirmişsin. Seni yoran ve kusursuz
biçimde inşa ettiğin bu şeyler kaybolup gitmesin.
Benim için icat ettiğin bu araçları bir araya toplayan ve
her birinden ve resimlerinden seçmeleri kapsayan bir
kitap yazmanı istiyorum.'' Onun bana sunduğu modeli
uyguladım ve önerilerini kabul ettim, zaten boyun
eğmekten başka yapacağım bir şey yoktu. Gerekli
çalışmayı yapmak üzere gücümü topladım ve bu kitabı
kaleme aldım." şeklinde ifade eder.
El-Cezerî’den önce Ctesibius, Heron, Philon,
Archimedes, Beni Musa Kardeşler, Harezmi, Rıdvan gibi
bilim adamları birçok çalışma yapmış, El-Cezerî
bunların çalışmalarından faydalanıp, bu çalışmalarda
sunulan icatları geliştirmiştir. Bunu şöyle ifade eder
eserinde : Benden çok önceki bilginlerin çalışmalarını
gözden geçirdim. Nihayet nakillerden kurtuldum.
Başkalarının yaptıklarından sıyrıldım ve meselelere
kendi gözümle bakabildim. Uygulamaya
dönüştüremeyen her teknik bilginin doğru ile yanlış
arasında kaldığını gördüm, diyor. El Cezeri’nin yaptığı
makine parçalarının bir kısmı kendisinden 200-350 yıl
sonra yaşamış Giovanni de Dondi ve Leonardo da
Vinci’nin eserlerinde rastlanmaktadır.Öyle bir dahi ki
hem yaşadığı asırda birçok keşifler ve icatlar yapmış
hem de kendinden sonra gelen dahilere ilham
olmuştur.
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> DENEME

PANDEMİ KORONA COVİD-19 ÜÇGENİ
ETRAFINDA YENİ NORMAL SÜRECİ
İNCELEME DENEMESİ
Kubra Tut

öğretmenim böğün canlı ders var mı?
Covid-19 nedir ne değildir? Haberleri turkuaz mavisi bantlarla her gün takip ediyoruz. İçinde bulunduğumuz süreci sahi
siz nasıl tanımlıyorsunuz?
Hastalığın adı ne sizde?
Covid-19 mu?
Korona mı?
Yoksa pandemi mi?
Ülkemiz, aralık ayından bu yana sosyal, fiziksel, psikolojik çetin bir mücadele veriyor. Çoğumuz ne yapacağımızı, neyi

nereye nasıl oturtacağımızı bilmiyoruz. Psikiyatristlerin Kaygı Çağı olarak adlandırdığı bu çağda ne kaldı düşünmediğimiz?
Ya da düşünmeye kaldı mı cesaretimiz? Ucu bucağı belli olmayan arafta bir yaşamdayız. Bir süre aşı ne zaman bulunacak,
diye düşünürken aşı bulundu şimdi de aşıyı olmalı mıyız yoksa olmamalı mıyız gibi düşüncelerle savaş vermekteyiz.
Hal böyle devam ederken neler değişti bizde. Maskelere alışabildik mi? Covid-19 öncesi ruh hallerimize göre takındığımız
maskelerin yerini renkli, güpürlü, desenli maskeler aldı. Öyle ki popüler markalar yıkanabilir, kaliteli(!) maskeler üretti.
Kozmetik ve bakım ürünlerinin piri kolonya ile ilişkimiz derin bir boyut kazandı. Halk Eğitim merkezleri maske dikimlerine
başladı. Maske üretimi; yeni bir iş sahası olarak kadınlara sunuldu. Erkeklere de yapılan maskeleri çeşitli sosyal medya
hesaplarından pazarlama kaldı. Kadınlar; modayı yakından takip ederken, her kombine özel maske seçimleri online satış
platformlarında en çok satanlar arasında yer aldı. Öyle ki; bu gün ne giysem telaşının yerini ,bu gün hangi renk maskeyi
taksam, aldı. Yeni normal süreçte çarşıda pazarda gezip deneyerek alış-veriş devri yavaş yavaş tedavülden kalkarken
online alışverişte zirveyi bulduk . Zihin dünyamız kaotik bir hal aldı.
Kaygı ve kararsızlık; savurganlığı beraberinde getirir. Ne yapacağına karar veremeyen insanın seçimlerine reklamlar, olur
olmaz yerde karşısına çıkan linkler, youtube’ da önüne en sevdiği filmi izlerken düşen youtuber’lar karar verir.
Kararsız insandan daha kötüsü kararsız ve üstüne parası olan insandır. Her şeyi yapacak, her şeye sahip olacak maddi
kudreti varken kararsızlık çengeline takılmış, sıkışmış insandan daha ziyanda olanı yoktur. Arafta kalmak, kalmışlıkların en
vahimidir. Karar vermeliyiz, yaşamı onurlu ve mutlu kılmaya. Yasaklar bizim için, sizin için, sağlıklı bir ülke sıhhatli bir nesil
için. Yasaklarla mücadele değil korona virüsle mücadele etmeliyiz.

Psikiyatristlerin Kaygı Çağı olarak
adlandırdığı bu çağda ne kaldı
düşünmediğimiz? Ya da düşünmeye
kaldı mı cesaretimiz?
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Peki Covid-19 sürecinde esnafa ne mi oldu? Bu süreçte, denetimlerin olduğunu gören esnaf ağabeylerimiz arasında
dayanışmalar arttı. İşini ve süreci titizlikle götürenler müstesna. Bir çok işletme mart ayının sonlarına doğru kapanırken,

haziran ayı ve kısıtlamaların kalkmasıyla yeni işletmelerin reklamlarıyla iştahımız kabardı. Yasaklar ve artan kısıtlamalarla
beraber insanımız evde geçirdiği süreyi envai çeşit kuruyemişle şahlandırdı. Online market alışverişlerinde en çok kepek
ekmeği satışı dikkat çekti. Bununla beraber genişleyen bedenlere tekstil firmaları oversize modası başlattı. Öte yandan
marketlerin indirim günlerinde, raflarda spor malzemeleri yer aldı. Yedik, içtik, giyindik/kuşandık peki ya okullar?
Güzel insan Münir Özkul uzaktan eğitimi;
Okul sadece dört tarafı duvarla çevrili üstünde damı olan yer değildir. okul bağdır, bahçedir, ormandır, her yerdir.
Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenmenin bilginin var olduğu her yer okuldur.
Evet olması gereken, olması düşlenen tam da bu.
Peki…
-Allah aşkına hocam, bu okulda insan ne öğrenir?
Bu okulda insan neler öğrenir, neler öğrenilir? Bu okulda insan realitik yaşamı öğrenir. Bizler evlerimizi; eğitim
kurumlarına çevirdik. Yurdun çeşitli vilayetlerinde; çalışma masasını tahta olarak kullanan öğretmenlerimizi gördük,
öğretmenim böğün canlı ders var mı? gibi gelen sesli mesajlarla uyandık. Yetmedi remix yapıp storylerde paylaştık. Ela
ve Lale’yi elele göremeden uzaktan eğitime giren sınıf öğretmenlerimize üzüldük.23 Nisan oldu evlerimizin camlarını
bayraklarla donattık, sağlık neferlerimize her akşam alkışlarla teşekkür beyanında bulunduk. Evet evlerimizi birer ilim
yuvasına öyle ya da böyle çevirdik. Her eve internetin o ışıltılı dünyası girdi.
Ancak çocuklarını, internetin kirli dünyasından uzak tutmayı ,evi wifisiz bırakarak sağlamaya çalışan anne-babaların
evlerine internet bir anda bomba gibi düştü. Çoğu anne babalar gençlerin sosyal medya kullanımından rahatsız bundan
ötürü olabildiğince uzak tutmaya çalışan bir anne ve baba profili ile karşı karşıyayız. Ancak gençlerin sosyal medya

hesaplarından kendilerini ifade etmelerine izin vermeliyiz. Bastırılmış, gizlenmiş duyguların, düşüncelerin ileride
aşılamayan enkazlara sebep olduğu ortada.
Hasılı; vakit bu evde olmaları en güzel
şekilde değerlendirme vakti. İlerisi için plan
yapma bugün için tefekkür vakti. Sosyal
mesafe değil fiziki mesafe bilhassa bunun
farkında olalım. Meseleyi TRT Çocuk’ta
yayımlanan bir şarkıyla taçlandıralım.
Sözü Nihat Kaşıkçı, müziği İlke Ulaş Kıvanç'a
ait olan bu sıcacık, pırıl pırıl şarkı içimizi
ısıtsın.
"Ey korona dur orada, sakın yaklaşma bana/
Hijyene dikkat eder, yakalanmam ben sana/
Ellerimi ıslatır, güzelce sabunlarım
20 saniye kadar köpürterek yıkarım/Ey
korana dur orada, sakın yaklaşma bana/
Hijyene dikkat eder, yakalanmam ben sana
Evde kalın dediler, dışarı çıkmıyorum/

Kardeşimle birlikte horon öğreniyorum."
Yasaklar bizim için, sizin için, sağlıklı bir ülke
sıhhatli bir nesil için. Yasaklarla mücadele
değil korona virüsle mücadele etmeliyiz. Baki
selamlar.
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> ÖYKÜ

KANLI İSMAİL’İN KIZINA
SEVDALI MAŞUK
Murat Keseli

Maşuk’u aşkının,
sevdasının, kalbinde
yatan kızın babası
çağırmıştı. O artık Allah
biliyor ya canından bile
vazgeçmişti aşkı için.
Maşuk, otobüsün kalkmasını bekliyordu. Otobüsün
koltuklarının neredeyse yarısı boş olduğu için henüz
kalkış saatine biraz daha zaman vardı. Yapacağı yolculuk
ve yolculuk sonunda varacağı yer onu hem
heyecanlandırıyor hem de kuşkulandırıyordu. Zira bu
yolculuğun sonunu biliyordu. Onun için bir nevi sonun
başlangıcı olacaktı bu yolculuk.

Kim istemez ki o da bu toprakların çocuğu olsun, onunla
komşu olsun, beraber her gün pencereden usulca
birbirlerine baksın, yan yana tarlalarda toprakla uğraşsın.
Ama nerde? Kader, Maşuk’un kaderini bir kere uzak
diyarlara yazmış. Ama Maşuk bütün uzakların O’nun
elinden yakın olduğunu kabullenmiş ve böyle böyle
sevdalanmış aşkına.

Maşuk’u aşkının, sevdasının, kalbinde yatan kızın babası
çağırmıştı. O artık Allah biliyor ya canından bile
vazgeçmişti aşkı için. “Gelsin, bir kez görelim, görüşelim;
sonra konuşur karara bağlarız.” demişti babası. Aslında
Maşuk biliyordu bu bir görüşme olmayacaktı; son görüş
olacaktı. Hiç görmeden her gün acılar içinde kıvrana
kıvrana ölmek yerine son kez cemalini görüp sonsuzluğa
ulaşmayı tercih etmişti. Kabul etmişti her şeyi. Aşkın acı
zehrini tatmış ve bu zehirle beraber beşeri aşkını ilahi
aşka dönüştürüp O’na kavuşmayı arzulamıştı.

Bu diyarlar hiç Maşuk’un yaşadığı yere benzemiyor.
Şüphesiz ki Maşuk’un yaşadığı yerde uzun bozkırlar var.
Ne bir ağaç, ne bir damla su var. Öyle ki her Cuma
namazından sonra köyün en yüksek tepesine çıkıp hep
beraber yağmur duası bile ediyorlar. Oysa bu topraklar
öyle mi? Her yer yemyeşil, etrafta bin bir çeşit ağaçlar var.
Hem susuzluk da çekmiyorlardır. Çünkü sürekli yağmur
da yağıyor olmalı. Yoksa nasıl kurumadan yeşil kalabilir
bu kadar çayır çimen. Hem zaten ilerlenen yolun yanı
başında otobüsü takip eden bir dere de var.

Aşkın bu sarhoş edici düşüncelerine dalmışken otobüsün
sallanmasıyla beraber kendine gelmiş ve yolculuğun
başlamış olduğunu anlamıştı. Otobüsün bu esnada bütün
koltukları dolmuştu. Çoğu orta yaşın üzerinde, yöre
kıyafeti giymiş ve yöre ağzıyla konuşan bölge halkıydı.
Kendi aralarında çok hızlı konuştukları için Maşuk tam
olarak neden bahsettiklerini anlamıyordu. Acaba bu
insanlardan herhangi biri aşkını tanıyor olabilir miydi? Kim
bilir ne şanslıdır şu koltukta oturanlardan birisi? Kim bilir
belki de her gün onunla aynı otobüse binme, aynı
çeşmeden kaplara su doldurma, aynı köyün içinde aynı
havayı teneffüs etme imkânı bulan vardır. Ama o ise
gariban Maşuk… O uzak diyarların öteki çocuğu…

Böyle böyle düşünceler içinde dolanırken Maşuk,
otobüsün ani freniyle birden irkildi ve kendine geldi.
Otobüse yeni binen birileri daha oldu. Ancak Maşuk bu
esnada fark edebildi buraya kadar bazı yolcuların
indiklerini. Hangi durakta da ineceğini bilmeden
ilerliyordu Maşuk. Gideceği yere yaklaştıkça içini daha
büyük bir heyecan ve korku bürüyordu. Acaba birilerine
sevdasının babasının ismini sorup evlerinin yerini öğrenip
nerede inmesi gerektiğini sormalı mıydı? Tabi ki de
soramazdı Maşuk. Sorup kızı dillere düşürmemeliydi.
“Elalem ne derdi sonra filancanın kızı böyle böyle şeyler
yapmışmış duydunuz mu” demezler miydi? Yok yok
sormamalıydı tabi ki.
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Bu kez de Maşuk daldığı bu düşüncelerden onu yan
koltuktan yaşlı bir adamın dürtmesiyle kendine geldi.
“Kimsin, kimlerdensin, yolculuk nereye?” diye art arda
duyduğu tedirginlik Maşuk’un biraz daha korkuya
kapılmasına ve yüzünün kızarmasına sebep olmuştu. Ne
söyleyecekti şimdi ne cevap verecekti Maşuk? Aslında
bu soruyla karşılaşacağını bilmesine rağmen bir türlü ne
cevap vereceğine karar verememişti. Hayır hayır, asla
yalan söylememeliydi. Bu ulvi aşk için canından bile
vazgeçişken böyle ufak tefek şeylere takılması doğru
sayılmazdı. Bir anlık gelen bu cesaretle “Kanlı İsmail’i
ziyarete gidiyorum” diyebilmişti artık. Yaşlı adamın daha
fazla soru sormaması için hemen yüzünü cam tarafına
dönmüş ve dışarıdaki ormanları seyre koyulmuştu. Öyle
de oldu, Konuşmak istemediğinden mi yoksa yaşlı adam
da mı Kanlı İsmail’den korkmuştu bilinmez. Ama
Maşuk’un verdiği cevabın ardından tek kelime dahi
edememişti.
Bir süre daha böyle giderken birden şoförün otobüsü
durdurması ve “Kanlı İsmail’in konağı derenin karşı
tarafında. Şurada ilerde ağaçların arasında karşıya
geçebileceğin bir Taşköprü var, oradan geçebilirsin.
Ama dikkat et kendine genç” demesiyle Maşuk’un aklı
başından gitmişti. Otobüsün arka kapısından indi. Yol
kenarına doğru yürüdü. Solundaki konağa uzun uzun
baktı. Demek sevdam bu konakta yaşıyor. Belki de
penceresi görünen odalardan biri ona aittir diye
düşündü.

Ağaçların arasındaki taş köprüden ağır aksak adımlarla
karşıya geçen Maşuk, köprünün diğer adımına ilk
adımını atar atmaz ayağından tabanca ile vuruldu. Rengi
soluk olan pantolonundan aşağı kanlar sızıyordu. Bir
anda olduğu yere yığıldı. Ardından konağın önünden
bağırış çağırış sesleri duyuldu. Böyle olacağını bildiği için
kendini daha ilk andan ölümün ve sonsuzluğun kollarına
teslim etmeye razı oldu. Oldu olmasına ama keşke
gözlerine siyah perde inmeden önce son bir kez
görebilseydi aşkını. Bu yüzden gözleri bedeninden ayrı
olarak hiçbir şey olmamış gibi bir anlık işlevini yerine
getirmeye başladı ve konağın pencerelerinde gezindi.
Konağın üst katında son odada perde aralığında hafif bir
siluet görür gibi oldu Maşuk. Evet oydu işte o. Yıllarını
verdiği, ömür boyunca beklediği ve uğruna öldüğü…
Ardından Kanlı İsmail koşar adımlarla “Sen kim
oluyorsun da benim kızımı sevme hakkını kendinde
buluyorsun” diye bağırdı. Biraz daha yaklaşınca
Maşuk’un diğer ayağına da bir el ateş etti. Maşuk ölüme
dünden razı olduğu için sesini dahi çıkarmadı. Kanlı
İsmail, sol elinde tuttuğu ipi Maşuk’un düştüğü yerin
yanındaki ağacın tepesine attı ve bir ucunu Maşuk’un
ayaklarından bağladı. İpin diğer ucuna asılıp kendine
doğru çektikçe Maşuk havaya doğru yükseldi. Kanlı
İsmail ipin ucunu başka bir ağacın gövdesine bağlayarak
havada asılı duran Maşuk’u sabitledi. Maşuk son kez
pencereden sevdasına bakmaya çalıştı. Orada uzakta
konağın penceresinden ağlayan eliyle yüzünü kapatan
kıza baktı. Maşuk’un kanı hemen altında duran kırmızı
güle dökülüyor oradan derenin suyuna karışıp
gidiyordu.
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KÜÇÜK FİKRET’İN EVİNDEKİ VE
KALBİNDEKİ YANGINA DAİR
HİKÂYAT
Melek Bayzan

Saat sekiz Tüm aile akşamki yemeğin ardından huzurlu
bir uykuya dalmıştı. Çok sevdikleri bu ahşap evde ve
semtte geçirdikleri son gece olduğunu henüz
bilmiyorlardı. Evin küçük çocuğu bu evde dünyaya
gelmiş ve onun adına bahçeye bir fidan dikilmişti. “Senin
yaşadığın kadar yaşayacak ve senin güldüğün kadar
meyve verecek.” demişti babası küçük Fikret’e.
Fikret daha 12 yaşındayken babasından duyduğu bu
sözü ömür boyu unutmayacaktı. O son güne kadar her
gün evden çıkmadan önce fidanın karşısına geçer, bir
tiyatrocu edasıyla selam verir, kocaman gülümsemesini
bozmadan bahçe kapısından çıkardı. Bahçe kapısından
çıktığı anda adımlarını hızlandırır bir çırpıda
arkadaşlarının yanında olurdu. Akşam ezanına kadar
sokak bu çocuklarının gürültüleri ile yankılanır, kızanlar,
oyunlarına katılanlar, nadiren de olsa onlara oyun
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esnasında dondurma ısmarlayanlar olurdu. Dondurmalar
alındığı anda hemen sahil kenarına gider ve eski konağa
sırtlarını dayayarak bu anın tadını çıkarırlardı. Hele ki
dondurma sefası gün batımına denk geldiyse keyiflerine
diyecek olmazdı. Günü oyunla ve gün sonunu
dondurma ile geçirmenin mutluluğu sarardı hepsini.
İşte böyle bir çocukluğun içinde büyümeye başladı
Fikret. Dondurma eşliğinde günbatımını izlemek kadar
sevdiği bir şey daha vardı o dönemlerde. Yanından
resim defterini ayırmayan Selen’i resim çizerken izlemek.
Hatta kendi portresini çizmesini bile istemişti Selen’den.
Çizimin yarım kalacağı ikisinin de aklına gelmemişti.

Bütün yarım kalmışlıkların, bir çocuk için tutunma
çabalarının başladığı sabaha gelelim: Saat 8’i geçmiş;
hafif bir duman ev sakinlerini rahatsız etmeye başlamıştı.
Derin bir çığlıkla Fikret uykusundan uyandı. Bir anda
kendini babasının kucağında bulmuştu. Babasının
kucağında kapıdan çıkarken çatıdan parçalar dökülmeye
başlamıştı bile. Alevler pencerelerden gökyüzüne doğru
yükseliyordu. Bu yangın anı Fikret için olduğu kadar
diğer aile bireyleri için de unutulmaz bir anı olmuştu.
Varlık ve yokluk arasındaki ince çizginin resmiydi kül
olan evler. Oyuncakları, kalemleri, babasının ona aldığı
ayakkabıları ve en önemlisi Selen’e hediye olarak aldığı
resim defteri bu küllerin arasındaydı. Uğultular, sesler,
koşuşturan insanlar… Hissettiği duyguyu anlayabilseydi
buna ‘anlamsızlık’ diyecekti ama yaşı müsaade
etmiyordu. Resim defterini kaybetmiş olması artık bir
evlerinin olmadığı gerçeğinden daha korkunç
görünüyordu. Annesi ile babası yüzlerinde acı bir ifade
ile konuşuyordu. Belli ki nereye gideceklerini
tartışıyorlardı.
Kaldıkları semt İstanbul’un en kalabalık semtlerinden
birisiydi. Burada bir başka ev bulmaları imkânsızdı. Bu
sebeple Galata’da bir akrabalarının yanında kalmaya
karar verildi. Kısa bir süre içerisinde Galata’da, salon
camının sol üst köşesinden denizin göründüğü bir ev
tuttular. Bir semtten bir semte olan uzaklık, dünyanın
öbür ucuymuş gibi geliyordu insana o yaşlarda.
Geride bıraktığı arkadaşlarını; Selen’i ve kendi boyu
kadar olan fidanını bir daha göremeyeceğini
düşünüyordu. Bir gün babası, fidanını görmek için eski
evlerine gidebileceklerini söylemişti. Babası ile tekrar eski
evlerine gitmek, fidanını ve belki de Selen’i görme
düşüncesi ile yeni yaşamına alışmaya çalışıyordu. Eskisi
gibi küçük bir semt değildi burası sokaklarda oyun
oynayan çocukların sayısı oldukça azdı. Bu sebeple Fikret
öncekine göre daha az dışarıya çıkıyor ve çoğu zaman
odasında Selen gibi resimler çizmeye çalışıyordu.
Bir gün babası işten erken gelmişti. Fikret’e seslendi.
“Fikret, oğlum buraya gelir misin? Bir yere gideceğiz
seninle. Yanına montunu da al, hava çok soğuk.” Fikret
bu yolculuğun eski evlerine olduğunu hemen anladı.
Babasının dediği gibi montunu ve bir de kendi
çizimlerinin olduğu defterini aldı. Düşündüğünden daha
kısa bir yolculuktan sonra kendini mahallesinde
bulmuştu. Aradan geçen kısa sürede her şey değişmiş
gibi geldi Fikret’e. Yanan başka evler de vardı. Yağmur

külleri toprağa karıştırmış ve yanan evlerin yerinde koca
bir boşluk bırakmıştı.
Öncesinde cıvıl cıvıl olan ama şimdi sessizliğe gömülmüş
evlerinin caddesini gördüğünde hayal kırıklığına uğradı
Fikret. “Kimse yok.” dedi içinden. Evlerini bulduklarında
sadece bir bahçe kapısı bir de koca ağacın gölgesindeki
fidanı kalmıştı. Fidan biraz büyümüş gibi geldi Fikret’e.
babasına döndü “Baba onu da alıp götürelim, burada
hep yalnız.” dedi. Babasının bir şey söylemesine fırsat
kalmadan arkalarından tanıdık bir ses duyuldu. Babasının
arkadaşı Kemal Bey’di bu. Yanında da oğlu Nedim vardı.
Sarıldılar. Fikret Nedim’i çok severdi. Aralarında en hızlı
koşan oydu ve onun hep topu olurdu. Bir anlık
sessizlikten sonra Kemal Bey’in “Buralarda çok yangın
oldu, belki sert rüzgâr, belki bu eski ahşap binalar, belki
de evlerimizin üzerine çizilen kırmızı işaretler… İnsanlar
artık burada durmak istemiyorlar. Gördüğün gibi semt
şimdiden sessiz.” demesiyle kendine geldi Fikret.
Fikret bir anda Nedim’e döndü ve “Selen nerede?” diye
sordu. Nedim beklemediği bu soru karşısında biraz
şaşırdı ama cevabı netti. “Siz gittikten sonra bir yangın
daha oldu. Çok rüzgâr vardı, yandaki ev yanmaya
başlayınca onların evine de yangın sıçradı. Onun annesi
yangında kaldı. Babasıyla beraber gittiler.” İşte bir
çocuğun değişimi bu cümleden sonra başladı. Resim
defterini fidanın altına bıraktı. “Artık gidelim baba, hava
çok soğuk.” dedi.

Oyuncakları, kalemleri,
babasının ona aldığı
ayakkabıları ve en önemlisi
Selen’e hediye olarak aldığı
resim defteri bu küllerin
arasındaydı. Uğultular, sesler,
koşuşturan insanlar… Hissettiği
duyguyu anlayabilseydi buna
‘anlamsızlık’ diyecekti ama yaşı
müsaade etmiyordu.
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> KİTAPLIK

Masal Terapi
Ömer Eski*

Masal
Masallarda kahramanlar sonsuz bir yolculuğa çıkar. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kendini tanıdığında,
gerçekleştirdiğinde, sonsuza ulaştığında gerçekleşmiş olur. Kadim öğretilerde; semavi dinlerde; mitolojik, mistik
serüvenlerde bu yolculuğun türevlerini görmek mümkündür. Anlatıların merkezinde ben/ruh/birey yer alır. Yolculuk
yapan hem kendine yol alır hem kahraman olur. Hangi anlatıda olursa olsun bu bir hakikati arama işidir. Olağanüstü,
mistik, sürrealist, ütopik, distopik, hakikatötesi anlayışların varış yeri hakikat olacaktır. Masal, hikâye, destan, genel
anlamda anlatı bu yolcukların suskunluğundan ve dile getirilmesinden oluşur. Anlatılabilenler; devinim, anlama, şarj,
deşarj, anonim, geliştirme ve güncelleme unsurudur.
Sözlü veya yazılı metinler ruha tesirlidir. Bu; toplumlararası, toplumsal, bireysel –ve buna ekli kontrol dışı unsurlardan
oluşan- bir tesirler toplamıdır. Metinler, -özelde masal- etkileşimli yapısıyla bizi yolculuğa çıkarır. Bu döngü içinde;
anlatılar, öğretiler, dil, ben, yol, mekân kendi devinimlerini oluşturur. Masal bizi, hayal gemisiyle gerçeküstü bir
yolculuğa çıkararak gerçeğe ulaştırır. Bu bakımdan sınırlar/çizgiler net değildir. Bu bulanıklık içinde, birey gerçekle
hayali deneyimler hayalden gerçeği çıkarır. Bu ikisi arasındaki yolu kendi kahramanlığı ölçüsünde kat eder.
Masal Terapi
“Masallar bilge arkadaşlar gibidirler.”

J. M. Lıberman, Masal Terapi adlı kitabında farklı kültürlerden derlediği masalları biçimlendirerek okurla masal
arasında anlamlı, geliştirici bir bağ kurmaya çalışıyor. Kitabın giriş bölümünde yazar, kitabı oluşturma amacını şöyle
açıklıyor: “Bu kitap senin için bir pusula olsun diye hayal edildi.” Masal Terapi, 54 masaldan oluşuyor. Lıberman, bu 54
masalın işleyişine bazı parçalar eklemiş. Mesaj bölümünde: bu masal bana ne söylüyor, sorusunun cevabını arıyor.
Seyir defteri bölümünde: masalı okuduktan sonra ilgili alan/boş sayfaya bir şeyler yazmak, alıştırmalar bölümünde:
masalla hayatımız arasında bağ kurmak ve yansıtmak, alıntılar bölümünde ise masalı somutlaştırmak, içselleştirmek
adına farklı kültürlerde yetişmiş yazarların sözlerine/şiirlerine yer veriyor.
Aşağıda, kitapta yer alan ilk iki masaldan hareketle oluşturulmuş iki kısa denemeye yer verilmiştir.
“Yine Sen”
“Yine Sen” kendine doğru koşup geldin. Sen beni tanımasan da ben seni tanıyorum. Düş kırıklığı mı, kar beyazı
mı, neşe mi, palyaçoluk mu? Senin kim olduğunu ve nereden geldiğini biliyorum. Yüzünde, elinde, kalbinde ne var.
Seni –geleni- tanıdığım için mutluyum, korkmuyorum, dilimde sözler var. Elimde bir kitap var, onu okuyorum. O
yolumu aydınlatıyor. O, oku diyor. Onu okuyup seni tanıyorum. Sen dünyasın. Yine sen, bana tanınmak için buradasın.
“Dolu Fincan”
Bana bir görev verildi bıraktım
Bana bir görev verildi bıraktım
Bunu üç kez tekrar ettim.
Bir Fincan’ın İşletmesi’ne vakıf olmak: dolu olmasına, boş olmasına, dolup taşmasına ve onu kırmadan işletmeye. Bana
bir Fincan İşletme görevi verilmişti. Onu bıraktım. Üç kez verildi, üç kez bıraktım. Bana bir görev verilmişti. Neydi bu
Fincan, neden yapılmıştı? Porselen mi, mermer mi, cam mı? Neden yapılmıştı? Bilmediğim Fincan, işime yaramazdı,
onu işletemezdim. Ona sahip çıkamazdım. Bana bir görev verilmişti. İşleteceğin Fincanı Tanı.
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Yolculuk yapan hem kendine yol alır hem
kahraman olur. Hangi anlatıda olursa olsun
bu bir hakikati arama işidir. Olağanüstü,
mistik, sürrealist, ütopik, distopik,
hakikatötesi anlayışların varış yeri hakikat
olacaktır. Masal, hikâye, destan, genel
anlamda anlatı bu yolcukların
suskunluğundan ve dile getirilmesinden
oluşur.
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SAİD HALİM PAŞA BİR
ISLAH DÜŞÜNÜRÜNÜN
HAYATI DÜŞÜNCESİ VE
ESERLERİ
Cengiz Hanoğlu*

Modern Türk İslam tarihine baktığımızda birçok meşum
hadiselerle ve çok boyutlu buhranlarla karşılaşırız. Temel
nedeni kimlik sorunu olan bu buhranlara karşı düşün
hayatımızda birçok düşünür belli başlı tespitler ve
cevaplar geliştirmişlerdir. Bu düşün hayatımızın bir siması
vardır ki kendisini bir çok vasıfla ve tecrübeyle
diğerlerinden öne çıkarır. Nispeten kendi içerisinde çok
daha tutarlı bir düşünce sistemi geliştirir. Bu kişi tahlilini
yapacağımız kitabın ele almış olduğu Said Halim Paşadır.
Vahdettin Işık tarafından kaleme alınan bu eser son yüz
elli yılımızın en önemli İslamcı düşünce adamlarından
birisi olan paşanın hayatından bahsederek kitaba giriş
yapıyor. Şimdi gelin ehemmiyetinden vurgulu bir şekilde
bahsettiğim Said Halim Paşa’nın hayatını kitabı referans
alarak inceleyelim
19 Şubat 1964’te o zamanlar Kavalalı hanedanlığının,
Osmanlı’ya şeklen bağlı bir şekilde yönettiği Kahire/
Mısırda Kavalalı hanedanının veliahdı olan bir babanın
evladı olarak dünyaya gelir. Babası Hidiv olamayınca 6
yaşındayken ailesi ile İstanbul’a gelirler. Küçük yaştan
itibaren özel eğitime tabi tutulur ve 15 yaşında İngilizce,
Fransızca gibi batı Arapça, Farsça gibi doğu dillerini
öğrenmiş bir şekilde üniversite eğitimi için İsviçre’ye
gider. Orada siyaset bilimi dersleri aldıktan sonra vatana
döner. Kısa süre içersinde devletin önemli kademelerine
gelir. Bir müddet sonra aleyhindeki jurnaller dolayısı ile
sürülür ama İttihat ve Terakki’nin istibdat rejime darbesini
hallinden sonra tekrar İstanbul’a gelir. Önce vezirlik sonra
da sadrazam olan Mahmut Şevket Paşanın cinayete
kurban gitmesinden sonra sadrazamlık makamına gelir.
Hükümete gelmesinden kısa süre sonra oldubittiyle
Osmanlı Devleti birinci dünya savaşına girer. Kendine
danışılmadan savaşa girmesi üzerine istifasını padişaha
sunar, lakin padişah; paşanın yüksek olgunluk ve devlet
ahlakı dolayısı ile onu İTC ile arasında bir köprü olarak
gördüğü için istifasını kabul etmez ve Paşa da bunu
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büyük bir olgunlukla kabul edip istifasını geri çeker. Savaş
sonrası itilaf güçlerinin İstanbul’u resmi işgalinden sonra
tutuklanması gerekenler listesinin başlarındadır Said
Halim Paşa. Ermeni Olayı ve Savaş suçlusu gibi
ithamlardan beraat eden paşa Malta’ya sürülür. Malta’da
boş durmaz ve bir çok eser yazar. Sürgün cezası biten
Paşa İstanbul veya Mısır’a gitmesinin engellenmesi
sonrası Roma’ya gider orda bir konak kiralar ve orda
hayatını idame ettirmeye başlar. Lakin Milli mücadelenin
başlaması üzerine bu harekete büyük bir maddi yardımda
bulunacağı duyulunca Ermeni çete üyesi Şıracıyan
tarafından konağının önünde şehit edilir.
Yazar hayat hikâyesini anlattıktan sonra bizlere, şahsiyeti
düşünceleri ve eserleri hakkında farklı bölümlere ayrılmış
bir şekilde doyurucu bilgiler sunar. Yazara göre aslında
Said Halim Paşa’yı zamanının ve hatta günümüzün
İslamcı düşünürlerinden ayırt eden en önemli hasletler
aslında yukarıda geçen hayat hikâyesinde yer alır.
Öncelikle kendisi bir asilzadedir, soylu bir ailede dünyaya
gelmiştir. Saniyen, kendisi daha küçük yaşta köklü bir
tahsilden geçmiş ve devamında Avrupa’nın göbeği
İsviçre’de -ki İsviçre konum itibari ile çok önemlidiryüksek öğrenimini sürdürmüş böylece de batıyı kurumsal,
toplumsal ve düşünsel açıdan zamanının fikir adamlarının
aksine yüzeysel veya görmemişçesine değil ilmi ve derin
bir şekilde tanımıştır. Bu iki hasletin yanında en önemli
iktisabı ise devletin yönetim hiyerarşisinin önemli
noktalarında, aşağıdan yukarıya liyakat üzere
yükselmesidir. Bu tecrübeler onu pişirmiş ve olgunluğa
eriştirmiştir. Bu yüzden içinde tutarlı, iç ve dış âleme karşı
dengeli, soğukkanlıdır, ilimsel veçheye sahiptir. Şimdi
gelin Paşanın düşünce dünyasını ve eserlerini kısaca ele
alalım.

Said Halim Paşa, muasırları olan İslamcılar gibi İslam
dünyasının içine düşmüş olduğu sıkıntıların nedenlerini ve
nasıl çözüme kavuşacağını kendi kavram ve sistemi ile bir
tutarlılık dairesinde izah etmeye çalışmıştır. Karşımıza
çıkan ilk ve önemli kavram inhitattır. Tarihi ve toplumu
ilerlemeci olarak gören pozitivistlerin aksine Prens Said
Halim, İslam âleminin menfi vaziyetini geri kalmak ile
değil irtifa kaybetmekle açıklamıştır. Bu inhitatın nedenleri
ise başlıca; bilinçsiz batılılaşmak, öz değerleri tanımamak
ve aşağılamak, İslam’ın evrensel mesajını kavmiyetçi bakış
açısına indirgemek, aydınların halktan kopuk olması ve
amansız bir batı taklitçiliği olarak sıralayabiliriz. Yazara
göre Prens Said Halim, aydınlara büyük bir rol biçmiş
ancak ve ancak aydın toplum bütünleşmesi ile toplumun
inhitatının önüne geçileceğini belirtmiştir. O, aydını,
vücut olan toplumun beyni olarak sıfatlandırıyor ve ikisini
birbirine bağlı birbiri olmadan işlevsiz olarak tanımlıyor.
İslam’ın evrensel mesajının, kavimlerin İslam öncesi
müktesebatılarınca yorumlanıp daraltılıp kavmi
duygularla hareket edilmesi de İslam toplumunu inhitata
erdiren bir sorundur. Çünkü evrensel olan İslam mesajı,
yerel mahalli birikimlerle içerisine hurafeler ile
mahallileştirilmişve özünden ırak olunmuştur. Bir başka
sıkıntı, eurocentric (Avrupa merkezli) yaklaşımdır. Evet
batı gelişmiş her açıdan mükemmel bir progress
(ilerleme) sağlamış olabilir ve bu ilerlemeye ayak
uydurulması gereklidir. Ancak bu ilerlemenin nedenleri
üstünkörü taklitçi yaklaşımla değerlendirilmemelidir
Paşa’ya göre. Zira devrinin batıcılarının iddia ve
tekliflerine göre kültür transformasyonuna geçilmeli ve
elde ne varsa yıkılıp batıdan külli açıdan bir ithaline
geçilmelidir. Paşa ise Avrupa’nın değer algısının bizim
toplumla uyuşmayacağını her toplumun problemlerinin
ve buna bağlı çözümlerinin ayrı olduğunu bu haseple
kendi sistemimizi kadim kültür ve tarihsel
müktesebatımızdan teşkil etmemiz gerektiğini savunur.
Aksini öneren batıcı düşünce insanlarını da kendi
değerlerinden ve ne yazık ki savunduğu Avrupa’nın da
değer yargılarında bihaber olarak görür. Ona göre,
İslam’ın zaten siyaset, ahlak, cemiyet ve itikat mefhumları
köklüdür, işlevseldir ve ıslahata uygundur. Bu yüzden,
uygulanmasıyla yarardan çok yıkıma yol açacak taklitçiliğe
karşı öz değerleri özveriyle değerlendirmeyi şiddetle
savunmuştur. Bu tutarlı ve sistemli düşünce dünyası
devrin ve sonraki kuşak İslamcılarına da ilham ve pusula
olmuştur. Nitekim kitaba göre, Mehmet Akif ve
Muhammet ikbal gibi küresel mahiyetteki şair ve düşünce
insanları Said Halim Paşa’nın etkisini bariz bir şekilde taşır
ve eserlerinde bizlere yansıtırlar.

Tabiî ki de her düşünce sistemi gibi Said Halim Paşa’nın
da İslamcı vizyonunda bir takım sınırlılıklar görmek
normaldir. Ama kendisi sürgünlerle, hapislerle, savaşlarla
kısacası insanın ruhunu tarumar edeceği menfur
hadiselere rağmen soğukkanlılığını yitirmemiş ve
fikirlerine aşırılık veyahut hamaset karıştırmamıştır.
Düşünün, doğduğu zaman hala balkanların büyük kısmı
Kuzey Afrika’nın çoğunluğu Arap yarımadası ve
Kafkaslarda hüküm süren Osmanlı, kendi sadrazamlığı
sürecinde yıkılmış ve işgallere uğramış, sadece burasıyla
sınırlı değil 300 milyonluk İslam ümmetinin her ferdi ve
toprağı işgale uğramıştır. Tüm bu şartları göz önünde
bulundurduğumuz zaman bir insanın düşüncelerini hala
ilmi dairenin dışına taşırmaması gerçekten de büyük bir
ilim ahlakı gerektirir. İsteseydi konumu gereği çok lüks
hayat yaşayabileceğine rağmen kendisi İslam âlemi için
daha fazla nasıl faydalı olabilirim düşüncesindeydi ve bu
minvalde ilk kez nasıl modern bir İslam devleti kurulunun
ana hatlarını çizdiği bir eser de yayınladı. Talimle başlayan
hayatı talimle devam etti ve bu yüksek şahsiyet bir
komitacının kurşunuyla şehit oldu, lakin fikirleri ve duruşu
her zaman İslamcı camianın aklı başında düşünen
hamasetten uzak olan ilme saygısı olan bireyleri için bir
yol gösterici olacaktır.
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> ŞİİR

MASAL
Ahmet Yîlmaz*
Bir varmış, bir yokmuş diye başlasın,
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde,
Tellak olsun develer, berber olsun pireler,
Üstümüzü yıldızlardan yorganla kaplayalım,
Leylek getirmiş bizi diyene inanalım,
Çizmeli kedi olsun, hem de silahşor olsun,
İçinde devler olsun, Kaf Dağı’nı aşsınlar,
Masal yalan olsa da bilerek inansınlar,
Elma düşsün göklerden hepimizin başına,
Ne istersen olursun, masaldaysan şaşırma.

Çizim: Abdussamed Birinci
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* Sınıf Öğretmeni / Rize Çay İlkokulu

> BİR ALINTI

Benim açîmdan masallar edebiyatîn kok
imgeleri gibiydi veya daha dogrusu, temel
dayanak noktasîydî; çunku masallarîn
yuzeyinde her şey donuşumle ilgilidir,
dunyanîn masala donuşumu de buna
dahildir ve bu donuşumle aynî zamanda
gerçekleşen bir tur yalînlaştîrmayla
gerçeklik az sayîda figure donuşur, bunlar
sayîsîz çeşitte deneyimden geçtikten sonra
oyle kesin ve mukemmel biçimler
kazanmîştîr ki onlarîn dogrulugu koşullarîn
tum bireysel deneyimine ustun gelir, bu
herkes için geçerlidir ve bu benzersiz
figurler harekete geçince tum dinleyicilerde
dipsiz derinlikler açîlîr.
Karl Ove Knausgaard
Son (sayfa 107)
Monokl yayînlarî
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DEM BU DEM…

BAHÇELER TOPRAK OLSUN,
GENÇLER YEŞİLE DOYSUN.
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