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ÂSÛDE BAHAR
ÜLKESİ-.
Yörük-Ata, hiç kimsenin, h atta kendisi
nin bile tahm in etmediği h ir çağda alelacele
göçtü gitti. Anadolu'da "ttjy'artna fe lirte ” bir
ceıHz ağacının dibinde yatm ayı hayal.eden
şâire inat fimdi o, Domaniç yaylasında, asırlardanberi dallanndan huzur ve sükûn çağla
yan pek ulu bir meşe ağacının serin gölgesin
de, vatan toprağına kqrvuşmuş olmanın keyfi-'"
nisürüyor. . " * ;
t
Her zaman keyifliydi. Her zaman keyifle
necek bir şey bular, bunv çevresindekilere de
hissettirirdi. T ürküler «Jyler, .oyunlar oynar,
keyiflenirdi. Uludağ’ın çevresinde hayat sü
ren Yürüklerin maceralarını anlatır, keyifle•nirdi. Başındaki fırtanalan şimdi serililiğinde
dindirdiği yaylaların, 700 sene Önce Ertuğrul
Gazi ye ve oğullarına yurt olmasinı anlatır,
keyiflenirdi. Türkiye’de Türk milletini yaratr
tığı için Allah'a şükretm ekten, secde- etmek
ten, keyiflenirdi. H er şeyden âzâde, hür yaşa
m aktan keyiflenirdi. H er tü rlü sıkıntısına
rağm en Türkiye'diye bir devlet var olduğu
için keyiflenirdi. Dostlarıyla beraber olmak
tan, öğrencilere her şeyi izah etmekten, her
kese yardnft eiini uzatm aktan, daima gülüm»emekten keyiflenirdi. H er çeşit ısrarına rağ
men dünyaya gülüp geçmekten, yaşadığı her
günü feleğin bahçesinde^'çalınmış lezzetli bir
meyve gibigörmekten keyiflenirdi.

tubunda Türkiye’deki yozlaşmadan şikâyet
ediyordu: Siyaset, eğitim, kültür, san at yoz
laşm akta, dil ağızlarda çürümüş bir sakız gi
bi gevlemektedîr. N ezâket kabalıkla, sami
miyet riyâ ile, şahsiyet aşağılık duygusuyla
tevâzu tekebbürle, kan aat sonu gelmeyen bir
hırsla, ahlâk çirkefle. nam us rezâletle, pren
sip savruklukla, kalenderlik berduşlukla,
helâl .haramla» ülkü futbolla, san at ibtizâUe
yer değiştirmektedir, Ramazan akşam lan te
levizyonda görülen m eddah bile, artık med*
dahlık yerine lâubalilik etm ektedir. Toplu
mun istisnasız bütün değerleri çürütülmekte,
devlet bütün, kuruflüanyla çökertilmektedir.
''Ağabey” diye başlayan m ektubunda, T ürki
ye'de artık yeni bir hayatın yaşandığından,
adı konulmamış "kitapsız bir dinin eşiğine'’
gelindiğinden bahsederekağhyordu. Hiçbiri-,
miz bize verdiği sıkıntılarına rağmen inancı
mızı bu "kitapsız- dine* ie d â etmedik, bu "ki
tapsız dinin" insanlara revâ gördüğü hayvan
sürüsü gibi yaşam ak tarzıdı benimsemedik.
Benimsemedik ama» bize ait olduğunu düşün
düğümüz kendi köşemizde büe esir edildik.
Benimsemedik, fakat ruhum uzu bu "kitapsız
dinin" sâlikleri, mezhep imamlarının emriyle
dâra çektiler. Benimsemedik am a, bizi de
herkes gibi, sonunu bu "kitapsız dinin" mez
hep idam larının' dahi bilmediği bir uğursuz
yolculuğa çıkardılar.

îşte Yörük-Ata, bizi bu uğursuz yolculuk
ta yalnız bıraktı» Yağız atını kendi yaylasına,
"ftsûde bir bahâr ülkesine” doğru süzdü,-gitti.
Şimdi
o, m eşe ağacının serin gölgesinde
O,
Korkut-Ata’y* m ukabil bir Yörük-Ata
rûhünu kurtarm anın keyfini sürüyor. Eyvah
idi. Millî meselelere dâir sohbet etmekten,
bize!...
m ünakaşa istidada g ö s te re sohbetleri de Do
m aniç Y örükleri a ra sın d a a n la tıla n bir
hikâye ile veya hakîmanĞ bir>sözle bağlamak
ta n keyiflenirdi. Böylece konuşulanlar m ual
lakta başıboş kalmaz, m utlaka bir-noktaya istinad ettirilirdi. Keyiflenirdi keyiflenmesine
ama, ülkeyi »arsan depremlere de lâkayd kal
maz, kalbi de titrerdi.
"

'O, aâhibü’l-h a y râ t v e’l-h a se n â t idi.
Sâhibü’l-hamiyyet ve’l-milliyet ved-devlet idi.
Safcibü’l-haysiyet' ve'ş-şahsiyet-idi. Kıskca o,
sâhibü’l-hikmet ve'l-HtMMET idi.
*' -

(Şuayb KARABAŞ)

Yıllar önoe yurtdışına gönderdiği bir mek
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