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Ümer Seyfettin' in "Başrnı Vermeyen
Şehit" Adlı Öyküsünde Kendilik Bilinci

VEYSEL ŞAHİN

mer Seyfctrin, Milli Edebiyat Döneminin en çalı~kan ki~iliğidir. Yazar,
mill; olanın pe~indedir. Askerlik mesleğinin vermiş olduğu bütün mi-
zaçları kendi içinde bir kendilik bilincine donüştüren yazar, kalemini

savaşın, ezilmis,liğin ve vitirilmisliğin içinde yeniden siniitmesini bilmiş sanat-
çılarımızdandır. Varlığını milletin geleneksel değerleriyle yazın ikliminin üst ba-
samaklarına farklı renk ve seste imgelere dorniştüren yazar, yazını dil, din ve
geleneklerin inşasırıda bir araç olarak kullanır. Ömer Seyfenin' in sanat evre- III

ninde dil, din ve gelenek her zaman "ôznedir" ve bu öznenin "nesnesi" her

zaman yazındır.

Ömer Sevfettın. ruhunu milletin rahminde büyüterek, içkin bir yapıya dön-
üşturür. Makalelerinde. şiirlerinde ve oykülerinde, sancılı bir ruhla milletin ru-
huna seslenen yazar, "Savaşın devam eniği dönemde mücadelenin önemini
arttırmak ve ona yeni ufuklar kazandırrnak" (Arguns,ah, 1999: 9) amacıyla ka-

lemini eğitmis,tir.

Ömer Sevtett in için yazmak, milletin geleneksel değerlerini ve inançlarını

büyütmenin tek koşuludur, Sanatçı, öykülerinde Türkçeyi bütün ihtişamı ilc
kullanarak, öykü-dil bağlamının merkezde oturduğu noktayı belirler.

Ömer Seyfcrrin, milletin varoluşsal değerlerini "Eski Kahramanlar, Başını
Vermeyen Şehit, Pembe İı1CiliKaftan, Kütük, Vire Tek Tek, Ferman, Topuz, Kı-
zılelma N ercsi?" (Banarlı, .200~: 1105 - 1106) gibi öykülerinde işler.

Yazar, "Başinı Vermeyen Şehit" adlı öyküsünde, bir milletin var olma mü-
cadelesini sembolik değerler bütünü olarak ele alır. Ömer Seyfettin için var
olmak, milli olana dönmekle mümkündür. Yazar öyküde, savaşı ve milletin var
olma arzusunu, inanç ekseninde büyütür. Böylece milletin tarihini, geçmi§in
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unutulrnuşlugundan kurtararak. milli hafızayı canlı tutmayı amaçlar. Yazarın,
bu uğurda kendine rehber edindiği yol, bir milletin kendini; dile, dine, toprağa
ve geleneğe (vb.) dönüşmesi olarak ortava çıkar.

Kendi olma bilincinde kahramanını milletin i sonsuz yolculuğu

Ömer Seyfettin, Başını Urı/It) eli ~'~bl!l adlı öyküsünde bir milletin kendi
olma bilincini ve mücadelesini okuyucusuna vermeyi amaçlar. Eserde kendilik
bilincine erişen bireylerin, kendini milletini için ötelere taşıması arzusu öyküye,
büyük bir derinlik kazandırır. Öykünün baş kahramanı Kuru Kadı'dır. Kendini
tamamlamış bir kahraman olarak karşımıza çıkar. Jung'un ifadesi ile bu kişi
"bilge adam" (Stevens, 1999:')-"1) veya başka bir rabirlc Yüce birey'dir. Kuru
Kadı, Yüce bırcv, olayların akışına yol veren ve insanları etkileyen ülkü bir de-
ğerdir. "Keııdi, dtlltk/tri lt) iict!i,(i ll, ul!iıı( re uilillÇclljl arasında. 0'1,( kurtıuifen iist
bır kiJiclil: Yii(~ um). bi!iIlÇdIJIIII tI~~z!tl)ljJ koıı!mlii altına ,dauiferek re yansıtabilecei;
)iicdi/!,fwhijJtil: Bire) de birn IcJilıı Jılrulmlt. iç ueJ2li,(in izdiiJiiıııii Oldlı,(11için erdemine
cıe yarclııııııhl gtrtk.liııiııı clıı)lt/ıır.'" (Gokeri, 1979: 77-78).

Kuru Kadı, varlığını elinin ve geleneğin qliğinde bütünlerken milletin ha-
l i J fızasını da bütün yönleri ile kuşatır. Öyküde, Kuru Kadı'nın etrafındaki insan-

ları kendi benliğinin etkisi altına alması, öyküdeki diğer kahramanların
büyümelerine ve ruhsalolarak uyanmalarına sebep olur. Ötelere "Kızılelma'tya

ulaşmak için açılan sancak. mekanın iz düşümunde kendini geleneğin, inancın
ve yas,amın ellerinde büyüktür. Bu değerlerin en büyük kaynağı din ve gele-
neklerelir. Öyküde din, milli ruhu ve milli belleği büyüten en büyük güçtür.
Kuru Kadı'nın kendini erişilmez bir noktaya çekmesi din ve geleneklerle bu-
rurılcşrnesinden kaynaklanır.

G"tl) rf sert, gd)d 1111::..gıl) tl .ı/J/lrll bır m/tlli/cll. Acld,1 deli gıbı

kc/clılI' ııam«: kdell: zlkredeı: hiç IIJIIIıı,ız

ıdl. Oc/bıı) .ııı]. li) 1II!1I,(!fJ1l!kd!,,!, giirclı Pikflı. l!ctli AbII/d BC) oıırr "Biziın

du·dl. Lılle/llli/1I1 "Oaii'.l,!J,r" c!clllltIl!ıtlJ/tll!,(lJlI kemıııetıllt de Ja-

Itıdtlr ı.ırdı: (dge .. i 5 l ).

Kuru Kadı'nın karakteri, öyküde onun oturduğu konumu güçlendiren bir
mahiyettedir. Öyküde din, milli hafızanın dikey boyutta yükselmesini ve mil-
letin varlığının ötelere taşınmasında sağlar. Bu yüzden Kuru Kadı öyküde ken-
dini evrensel bir yukselisin merkezinde bulur. Kuru Kadı'nın yuksclişi, kültürel

Hülya Argl1ıı~ah (L Si~)()).
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değerleri zincirleme bir ~ekilde birbirine bağlanmasındandır. Kendi içinde, kendi

değerleriyle oturmavı başararı Kuru Kadı orırolojik olarak bir bütünlük arz eder.

Kuru Kadı'nın fiziki yetkinliğe sahip olmaması ise, onun ruhsal derinliğinin or-

taya çıkmasına sebep olur. "Bıt Grzjgardaıı a/tı Illi! 1Iz,!i<ttlYclz.Pa/(mg{lycI yal-
III: Ki/i"// Kadı k{/rz~l1 ()/"IILi. rJ/LLCI: .:ca)i() ii.:ciiııii IJIII"//jtımlıı.·· 151).

Kuru Kadı. fiziki zayıtlığm: ruhsal güçle tamamlar. İnsanın manevi değer-

lerle: kendini tamamlaması. kişinin bütünlüğe erişmesini sağlar.

Kuru Kadı'nın Grijgal Kalesi'ndeki varlığı. askerler üzerinde iyi bir psiko-

lojik etki yaratır. Palangadaki yüz un dört asker, onun göz bebeklerine bakar.

Kuru Kadı'nın asker olmamasına rağmen, askeri bu şekilde etkilernesi Türk

milletin d()ğu~tan asker ularak yaratılığının bir göstergesidir. Yazar, Kuru Ka-

dımn \'arlığı ile: oykunun tarihsel dukusunu milli bir potaya taşır. Onun dene-

vimleri, yazar tarafından okuyucunun belleğine kazınmak istenir. Çünkü onun

tiiıııkllıı!jkJr! ıer: .ılam: (Şahın, IOOe: 6) kendi ruhunun oturduğu değerlerle çev-

rclenrniştir, Kuru Kadı'nın kendi bilincinin farkında oluşu, onun sadece ya~a-

dıklarının değil, yaşavacaklarırıı da içinde barındırmasındandır. İnsani olarak,

milli değerlerin kutsallığına sıkı sıkıva bağlanması Kuru Kadı'yı bir deli haline 113

gttirır. Manevi değerlerin baskısı. onu, sabahları güne§in doğmasını bekleyen bir

varlığa dônuşturür, Kuru Kadı'nın kendini tamamlayarak, milli mitik bir var-

lığa donüştürmesi. hayatın ki§iyi evrensel bir yukselişe çekmesindendir. Onun

yükseli~i, evrenin ruhunun insanın ruhuyla bütünleşmesini sağlar. Her bütün-

lcşme. bireysel anlamda bir başarı iken, toplumsal anlamda, yeniden doğuş an-

lanuna gelir. Kuru Kadı'nın kendini mit ik bir yapıya dorıuşturrncsi, içinde

bulunduğu "durum", "zaman", mekan" ve "sahıslar" düzleminde gerçeklqir.

Kuru Kadı ve arkadaşlan Kurban Bd) inıu: arifesinde vatanıarı için kendilerini

kurban etmeye hazır kişiler olarak ortaya çıkar. Zaman, kutsal bir ayraç olarak

kahramanları yapm ile ölüm settine doğru iter. Bu set tirı açılmazlığı kutsal

olan Kurban Bavrarnı ile açılmaya ve olayın bir mite dorıuşmcsinc sebep olur,

h ur ıı II tk,0L-rlcrınin ",tkl~ınılı,;:ı ,ıhndır. lns.ın. :"~U,Hı1I~lt:ercf:i icinc arddl,Lı:l thin-
v.ımrı burun Sı rların ı \L" vc-nlcrini hur,iıLı .s'iklelf ,ı:ı'ııcrik. kulturt-l evrensel ve insani
dC,L':crkrin sirrdenelip! alundır. Iuv.m. kU'Lh!cs!l;ı" ıolund, l-u "dan! dur-madan ,ısııldırır. {ı;ııil lli,oIil le! iu "iııi .ıl.m).
k,tfeııılık \L' derindir. l~zuıj (_~,ırJikcy !,ır mc-rchvcnin ı·~ıi~iıj(_lc bu .ıl.rn.. inilir. \'arll~11l1 gu;-
misten .ıl.ı ruk. ,o..:i.ini.iııııizc k.ıd.ır L1~tY(lTj .ı k rit bır sıf":ı:-ukrır. Insan ye düny,ı bütün brliurnezlik lerini burada
bulur. Bu .ılanm ın~(b! z.un.ırun ilc b.ısl.». Ins.uu.ı ki_ikcnsd ol.ır.ık ilk o-nck ver-ilert l-ur.ıd.. korunur. Mil-
İct İc-rın cı..:n:ıııi~ıııikcı;ııyuı_"' h(:sj(~ycn s:ı,tk bır rah.rudir diL. .;ioh/i. ri/Yıl

LL t:ihi hütünleyıci dc):crlcf hı_'ı\·ütı_i]ür. Tum kımliksel \Tri .ıl.ını. bilİnı; k.um.ıl.ıru» i~_'indl' barındırır (,I/,ı/-

l_)">;_ll'nin -ıun Oc.ık LC;,sayıda yaylııLlIlJCık olan "Tahs.» Yıictl in "Kumru ilc Kumru adlı ROIll,-I-

nın.la .vlcc.unn T~ıhııLl?lll~iSI" adlı n.ukalcdc ı, ulın rı y;_lt'ıllllbrır.
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");mıı arej~.ıdı, Öbıil"giiııkıi bel) rnm içiı: hazırlanan bev«: kl/rban!cıl' kiiçiik Gl'ij-
ga! pnlaugasmm dldjillC!a otlll'ıı)ı;r!mdı," (age" 150), Yazar, öyküde zamanı kut-
sal bir anda dondurur. Kuru Kadı. zamanın donduğu bu noktada, görevini
tekrardan üstlenir. Grijpıl Kalesi'ni kutsal bir mabet haline getirir. Kutsalolan
her şey, insanın \'arlığırıı örelere tas,ıyan. onu zamanın elinden kurtaran bir de-
ğerdir. Yazar. Kurban Bayramı ilc zamanı kutsal bir ana, mekanı ve insanları ise
kutsal bir varlığ a donuşturür.

Kuru Kadı, "-H,ndı 1/1aııdtı KmIdll BdFi/IIII'111 !!lIgiiııdm

,1]'/'illlrllt daldı, KI/m

K,/(Ii, ıc,ıkt,ı kdr" :(/,/11 iiıt//ild, dd!-ıa Kcmı 'Jil"lek, )illıIJ .ı {/l'c"i lIer/e-

11/,/ JdLıll, /;,dıı G;i:/,I'/Iıi kiiııilttii, iittii. Öıı!u!ıııle

H,il!}//ki bIJ(ml"kl

'I'LııcI 1Ille de /!ıık!,ıı'/ııddll

(;111-du li , L',ltllldll,ıl/kııl'! ·1/'1111, HiJt1/'1II ki/PHIIIlII

ııttt , kılıoııı, gdirttı," (cI"c .. ıs.:ıı.

Kuru Kadı'nın savaşı algılama biçimi, bir milletin hayat anlayışını yansıtır.
Onun için yatan. uğurda savaşılarak olüncn, veya kurban olunan yerdir, Vatan için
kurban olmak. bir milletin hayat anlayışını yansıtır. Bu anlayış göre vatan, Türk
milletinin bilinç ve bilinçaltında kendiliğe giden yolun en büyük sembolüdür.
Kuru Kadı'ya ye arkadaşlarına göre vatansiz bir Türk milleti. birmişliğin sembolü
ve kendi olarnamadır. Yazar. Kuru Kadı'nın nezdinde Türk milletinin kolektif
bilinçaltında oluşturduğu yatan uğruna kurban olma inancını ortaya koyar. "Kl/I'-

bm? Bavrnnam bııgiiıı) ," ibaresi öyküyü açan, öykünün temel duyuş tar-
zını ortaya koyan bir ibaredir. Öyküde eşik, sa\a§a girilecek olan Kurban Bayramı
arifesidir. Ayrıca yazar, böyle bir kutsal günü, saya~ anı ile kesiştirerek. güzelliğin,
sevincin ve ho~görünün önüne, yıkıcı, öldürücü ve kan dökücü olan bir sava§ me-
taforu koyar. Bu iki kanamın ortak noktası kan dökme eylemidir. Müslümanlar
için kutsalolan Kurban Bayramı, Tanrı için kan dökülen bir gündür. Savaş ise
bütün yıkıcılığı ile insanı tehdit eden ve insanın kendi çıkarları uğrunda kan dök-
tüğü bir durumdur, Burada ilahi olan ile beşeri olanın kıyaslaması vardır. İlahi
olan "Din. milli bünyenin beslediği en büyük kaynaktır." (Kobı, ~o06: 20). Be-
şeri olan savaş ise insanın doyumsuzluğu ile beslenen bir cauavardır. Yazar, öyküde
ilahi olan Kurban Bayramı ile milli olan değerleri bir dairenin içine alır. Bu çem-
berin etrafını milli duyuş tarzı ile örerek, bir illerin milli refleksleri ve milli hafı-
zasını harekete geçirmeyi amaçlar. Öykü bu yönü ile milli romantik unsurları
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içerisinde barındırır. Hisardaki askerlerin hepsinin vatan için aynı duyguyu his-
sermesi. oradaki insanların aynı elunı~ tarzı ile besleneliğini gösterir. Palangadaki
yüz yirmi dön asker. vatan için seve seve canlarını \'ermeye hazır kurbanlardır. Va-
tanı "hisarı korumak için. gazilerin topyekun olarak kendi milli değerlerine sa-
rılması ve bu değerlere dônuşmesi, oradaki ınsanların milli havzalarının oturduğu
zeminin ne kadar zengin olduğunu gösterir. Öyküde aynı havzada yoğrulan milli
hafıza. sa\a~ın kapıya dayanması ile milli bir reflekse dönusür. Bundan dolayı öy-
küdeki kahramanlar bedensel ve bilinçselolarak aynı hayallerin ve düşiincelerin
peşinden koşmaktır. Aktaş. aynı "duvus tarzı ile kendi benine yönelen insan te-
melek milli n: mahalli olan bu değerleri, ait oldukları iklimde tespit edip değer-
lendirdikten sonra. insanlığın hizmetine sunar." (Kolcu, 2006: 16). Böylece Kuru
Kadı ve gazilcr ortak bir rnekanda çoğul bir bircyicşmcden ziyade, aynı değerler
etrafında toplanan ve buyuven bir ruha dönuşur. Öyküdeki kahramanlar dönü-
şum esnasında kendi varlığını sorgulamak yerine, mensubu olduğu milletin de-
ğerlerine donuşcrek, milletin topyekun scsi haline gelir.

Ö\'küde önemli olan diğer iki karakter Deli Mehmet ve Deli Hiısrev'dir.
Ömer Seyfettin. Delı Mehmet \'c Deli Hüsrevin s,ahsında Anadolu insanının
yas,am felsefesini ortaya koyar. Bu iki Anadolu dervişinin dünyanın nimetlerin-
den medet ummayur ak. bireysellikten ziyade toplumsal değerler bütününe sa-
rilışı. o dönemde yas,ayan Anadolu insanının hayat anlayışını gösterir. Kendi
yaptıkları kendi olma bilincinde yolunda önemli göstergeleri de yanında uı§ır-
lar. Bu iki Anadolu dervişinin bilinç katmanları -, milli ruhunun milli bir ref-
lekse dönüşerek. bütün milletin bilincini yakmasına neden olmuştur.

"ReJıılc!: !·dll,iiil!.
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Dt/i

J"dlllliJı.

Bilın~d!,)L hilin"';tlu ve bililh,tt:l1 mcv d.ın.ı gelir. Ort.ık bir bir-
lt'~iTlli n" ijl"tl'iimi "inl.2!(:lcr. 111'1,111.l.ilin; k.ı rrnanl.ırı ,ıu-;ın,Ltki iluısimi LK k_,ıd;tr s,ı,C:lıklı \'l' hd~,-lr1ı1 kurarsa lta-
v.ır t.ı .i.: II ıkrc(t b~1~<ırıljour
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lIla,~,I... toplargiidell7eğe ... kılıçlcıı: kCllk,mlClI' Jtlkırdameıya heışlCldl lll! benten

«()JCI dm: kendileri ilc/w ... narul.ır JtIZ'Iıı'{/l'CIk diiıll/cll! J,ılcb-

rırl.ır ... .rleı:

It/ge., 153).

takip edilıııe) uz mn/ı bil' pldıı'!ııı olup

Yazar, Deli Mehmet ile Deli Husrev'i anlatırken onların kişiliklerini milli bir
coşku ve heyecanla ortaya koyar. Yazar, bu iki kahramanı rnitik bir kahraman
olarak okuyucunun bilincine yerleştirmeyi amaçlar. Ancak buradaki "deli" söz-
cüğü "Aklını yitirmiş olan, aklı dengesi bozulmuş olan" (Tii/'kçe Siizliik, 2006:
489) anlamından ziyade; coşkun, çılgın heyecan ve güçlü gibi yan anlamlarıyla
kullanılır. Aynı alıntı metninin içinde kahramanların "e/eli" ve "derviş" sıfatları
ile kimliklerinin ortaya konması kelimenin yan anlamı ile kullanıldığını göste-
rir. "Deli" ve "den-iş" sözcüğü, ortak bir kavram olan "rnecnun" yani "coşkun"
bir sekilde a§ık olma edimi ile özdeşleşir. Yazar, Deli Mehmet ve Deli Husrev'i
dini ve milleti uğruna kendini feda eden "rnecnun" gibi ortaya koyar.

Deli Mehmet ve Deli Hüsrev, bulundukları rnekanda yaptıkları bu türden
davranışlarla mitik bir kimlik kazanır. "Hnrp onların bayraınıydı" cümlesi, Deli
Mehmet ve Deli Hiisrev'in, savaşı en kutsal gün olarak algıladığını ve vatan
uğruna deliye dôrıuştugünu gösterif. Öyküde Deli Mehmet ve Deli Hüsrev'in

kendilerini savaşın onasına bir bayramlaşma alanına atar gibi atması, kahra-
manların kendilerini sonsuza taşıma coşkusundandır. Çünkü insan, potansiyel
olarak kendini yüceltine ve zamanın elinden kurtarma enerjisini her zaman
içinde hazır bulur. Böylece yeniden ve sürekli var olmayı sağlayarak, toplumun
dogumunu, yaşamını ve kültürünü ebediyete ta§ır. Savaş, Deli Mehmet ve Deli
Hüsrev için vit irilmis cennetin kapılarını açacak yegane anahtardır. Bu yüzden
kendilerini coşkun bir kişilik ve yüce bir dervis edası ile savaşın içine atarlar.
Deli Mehmet ve Deli Husrev'in sa\'a~ı, bir yükselis,in basamağı olarak algıla-
malarr, ruhlarında taşıdıkları millet olma bilincindendir. İki kalıramanın içle-
rinde taşıdıkları kendi olma bil inci, rnaddeleşen dünyanın yüzüne atılmış bir
tokattır. Deli Mehmet ye Deli Husrev, dünyanın kendilerine sunduğu nesneleri,
içtenliğin ve var olmanın ezeli duşman. olarak görür. Çünkü bu iki Anadolu
dervisi, Anadolu insanının ruhu ile Anadolu toprağının bir araya geldiği ortak
bir var olma noktasıdır. İçinde bulundukları atmosferi ortak değerler evrenine
çeviren Deli Mehmet ile Deli Hüsrcv, mekanı milletlcşrirerek, bir yıldırım sa-
vaşçısr gibi oradan oraya koşar. Kurmanın ue {//'Z!! etmenin temelinde kijkc, dine. dile,
t()P/'(l,~{/ re mi/ıtte zemin: İnsan, bilinçaltının derinliklerinde bu tür dönüş iz-
leklerini her zaman hazır bulur. Deli Mehmet ve Deli Hüsrev, varlıklarını bu
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dönüş izlekleri ile çoğaltıre Onların bilinçaltı bir değerler mahzerıidir. Jung, bi-
linçaltını "iI/Jimlzpm clliıl//hl li: bi~(!.igdi~l/ll/ııc1(k/ oneınsı: re cljıılık bil' aşama de,~i!,
dkJlllt W/iii tiı/ıı diıuMumi, dıı_ıg!!lar/lll, b:mkd/tl'iııı re c!jIJ;/lıce!erzııi jekillenelireı! bir
bolge" (Kısa, ~005: ~8) olarak tanımlar. Bu iki Anadolu dervişinin. içtenlikle sa-
vaşrnayı w şehit olman istemeleri kendi evrensel varlıklarını veya görevlerini ye-
rine getirme isteklerindendir. Böyle bir istek, ancak kendini milli değerlerine
donuştureri insanlar tarafından yapılabilecek bir sevdir. Kahramanların yaşamla-
rını ve tercihlerini milleti uğruna kullanmaları ve bu uğurda hayatın gerçeği olan
ölümle dalga geçmeleri onları yüceltir. Deli Mehmet ile Deli Hüsrev coşkun bir
s,ekilde yüceldikçe, kendilerine mahsus olan değerleri de viıceltirler. Öyküde on-
ların coşkun şekilde yükselis,i, bir doğumu da imgeler. Çünkü insan evrensel ola-
rak, doğum ile ölüm arasında sürekli bir salınım içerisindedir. Öyküde, bu
salınımın milli bir desen alması, toplumun henzeşirnlerini, alıs,kınlıklarını ve yas,am
biçimlerini ortaya koyar. Yazar böylece öyküde geçmis,ten sirndiye, şimdiden ge-
leceğe ta~ınan değerleri, toplumun hafızasında kaydeder. Her kayıt, kendini ko-
lektifbilinçaltında "zaman olarak bizi aşarı ve atalarımızın yas,amlarına ilişkin ezeli
(sonsuz) imgeleri kapsayan," (Kısa, ~()OS: 42) bir bölümde korunur. Kolektif bi-
linçaltı Deli Mehmet ile Deli Hüsrev'in içlerinde rasıdıklan ata mirası, düşmana

saidırma içgüdüsü, vatan ve onun uğruna şehit olma edimleri ile doludur,
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"Kıım Kcııli"

):1 RaMt'l

dn ııllımıı kaldmlı, Bır dıld) d

dıkildı. PddblılM

lı)lırdlı, "

DıM) i bırdk,

)ii:ı! '

De]: ı\lıbllid)'ılııı kıliç

(ıbr"ti) ılll dIJ,~II/IIJ bir tl) gibi j):ır-

aç, Kcıli;illtltkl im kr;rkıı)il af.

s.ıt mı ka\lI'illil) .ıtı 111, " (dgC., 15 il.

Yazar öyküde milletin kendini var etme çabasını ve dine bakışını, yukarı-
daki cümlelerde açıkça belirtilir. Yukarıda öyküden alıntı yapılan bölümde aklın
ve çalışmarun ön plana çıktığı, insanın elde etmek istediğini ancak emek vere-
rek elde edeceği açıkça vurgulanır. Sadece Allah'a sığınmak yerine, insana var

olmak için kendisini atqe atması gerektiği belirtilir.

Ömer Seyfettin öykülerinde, din ve geleneksel değerler, kendi olma bilin-
cine giden yolunda önemli bir yere sahiptir. Ömer Seyfcttin "Başını Vermeyen
Şehit" adlı öyküsünde, insanın ilk önce kendine ve kendi değerlerine dönmesi
gerektiğini belirtir. Yazara göre insan, kendine değerlerine döndükten sonra da
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bu değerlerle yetinmemeli ve bu değerleri geliştirerek, dünyanın işleyişine al-
ternatif ülkü değerler sunmalıdır. Yazar, hayatı anlamlı kılmak için bu değer-
lerle kahramanları üst bir kimlikle karşımıza koyar. Deli Mehmet'in gaza etme
arzusu, onun bu yolda bir kahraman olduğunu gösterir.

killi/aıı bayrcll/ıı ...

ıııiiııııııltr «(//!ıilr}'(/r bi:iııı

clllii ıı!ııektc/,r .. Bıım/clıı (I/dil ı.ır nu:

Haııl'

Hıl) Jr (;iıc/.

Hdll/,

o bt/lclr liıiillc/Jip r;ldll bllC/ıır ki: bı: dı Ih/llltcl'lI'/iIllZl ,,/cı edeliııı.

G'i:/rriıııi:lII _lilıDII c!i;kıliııı. DııtI [dtliııı. Biıbirimiz], hr/,tI!tjelilıı

olu/ll.' Di/IIJe/da

ıdrıııi dibiııde trıpltl/tall/iI ...
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.\ı d.r.ini:':" (clgt.. J 5-\ J 55).

Ömer Seytetrin, dini olgularla, bütün Müslümanların ortak bir noktada bu
luşrrıasını sağlar. Gazayı dinsel bir gereksinimin sonucu olarak görür. Öyküde
gaza, dini, milleti Yevatanı korumak için yapılan bir karşı koyuştur. Özellikle din
ve geleneksel değerler insanlara güç veren bir unsur olarak belirginleşir. Dinin
insan \'erdiği güçle bir bütün olan askerler gazayı kabullenrnişlcrdir. "Eurensei din-
leriıı dı/l,e!' VII' vidiiııliik. top]ı:kflnlıık iddimıdır ... İIIJem bayatının bir )llinii ile
bir alanı ile yeıinme: re insan baJatııl! bir viitün olarcık değerleııdirir," (Sarıkçıoğlu,

.200.2: .264). Böylece o dinc mensup olan bütün bireyler, aynı gazanın tamam-
lanmasında bir parçaya dorıuşur. Ayrıca yazar, dini değerleri kullanarak insanla-
rın kutsal bir değere dönüşmesini de sağlamış olur. Allah yolunda çıkılan her sefer
veya gaza, yitirilmiş kutsal cennetlerin yeniden keşfedilmesi anlamına gelir. Bu
yüzden yazar, öyküdeki bütün kahramanları "inanç ıe deılet» btlğ!ılık!ctrmdCln CH!CI
tariz terme; en kabrll/llclll!cır" (Enginün, ı99.2: 41) olarak çizer. Düşmanın üzerine
bütün varlıklanyla hücum eden kahramanlar, diniri vaat edilrrıişliklerini kazanmak
için bir hücuma kalkar. Hücuma kalkan kahramanların kendilik sürecinde, milli
değerlere dönuşmesi ancak kendi içlerindeki güce hücurn etmesi ile olur.

"AIIJ12/11 Tiir!? kiiı !trimleı/ .ıııl.m tup/an" işitildi. Bıı "biz ckirt-

Ilci/cI geltı 0I'1C'" dt/nehti. Kıım Kadı eli ilc hisarın kcljlIJln1 attı, Griigel! gel-

2!!eri '/l!!ııh ,-ı!/,ı!ı" ıraralurt ilt ıııiith!.r bir ll/III/ltıil tll.~_l(lIlıgibi jiJkmlzftli:

- - --- --_.- -----,-_ ... ,--"."",, ""--,,,------------- .. _- - - -_._-------------------- ----------------_._._--
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Grijgal Kalesi'ndeki taarruz. insanın bütün trajik gerçeklerini görmeyerek
va da onları oteleyerek gerçekle~ir. Türk milleti. ıçinde taşıdığı ilahi (Allah) güçle
bütün insanlığın adına nara atar. ",\,cIId atilMk" deyimi burada çoklu bir çağrıs,ım

değeri olarak kullarulmışnr. Insan veva ınsanlık neden nara atar veya atmalı mıdır?
"Sc//'{/ atııtrı]:", bir gücün. canlılığın. baskaldınnın. insan olmanın ve millet olma-
nın getirdiği bir görevdir. Gaziletin "lIe!l'" eifeimk" deniz gibi yüzeye fışkırmalarr,
onların içlerinde: tas,ıdığı insan ve millet olma başkaldırısı ve bilincinden başka bir
s,enlir. Bilincaltındaki denizin vuzeve çıkıs,ı tiımkıııilikJt! ıerı aleııımın tekrardan
harekete geçmesini sağlar, Her gazi "umrnan tuğyanı gibi fıs,kırır," ibaresinde "fış-
kırma'. bireyın vcva Türk milletinin dikey bir doğrultuda yükselmesi ve kendi-
lik sürecini tamamlaması anlamına gelir. Bilinçaltındaki tiiıııkim!ikJe! retılerın
baskısıyla dışa doğru itilen ruhsal güç. bilinç qiğinden dışarı çıkarak kendini
'Allah Allah" naralarma dorıuşturur. Öyküde sese dönuşum, Türk milletinin ruh
bütünlüğü ye canlılığı sayesinde dünyanın yüzüne bir tokat gibi değer. "İmanın
kmltri m/ı/ıııe/a .ı .ıta i'" diverı Heredot. Türk milletinin kaderini, dini ve ruhunun
uhiliği senesinde büyüttügünü doğrular, Türk milletinin en küçük ferdi olan Türk
çocuğu. dünyanı gözlerini açrnasıyia bu ruh bütünlüğü ile izdivaç eder. Vatan
anasıdır. devlet babasıdır. Bütün Türk çocukları bunu bilir ve kendilerini bu yönde
şekillendirir. Adler, "Htl' tııl' k,mıkhr kipııiıı ç0mkllfktcm beri mb.wl gelirimin
girdi,~i ) iiılt 0/ilrtlk ıekll/ıııir," ıAdler, :!OO3: 18 II der. Deli Mehmet ve Deli Hüs-
rev'in her ikisinin de hücuma geçen kolların başında olması "Başını Vermeyen
Şehit'in neden basım vermemesi gerektiğini imgeler. Düşınan karşısında aman-
sızca mücadele eden ve yıldırım gibi çakan bu iki kahraman, Kuru Kadı'nın gö-
zünde ilahi bir güce ulaşır. Bir düşman kumandanının kılıcı ile basıru veren Deli
Mehmet. baş olmanın ve başsiz kalmanın Türk milletinin bilincindeki izlerini or-
taya koyar. Başsiz kalmak. yok olmak demektir. "illJelI/ bap gel/et olarai: flıctl pren-
sıbin şiddetiın teıue! edeı: o. ) öılttmf. eıırretm, if apIlI/!atlllcı) dkiJilıi de ınnbteı.idiı: Ayrıetl
maddenin bil' ftz,l!Jıırlı olan ıiimda ııispetl« rab.m tezabiiıiiııiiıı dt tımsalidiı: Ynı'arlal:
bıçı /ii i ile iıısaıı baş: mktı) lt Ejlatıııı'ıııı dedı~~ıgibi bil' ktl/ııcıttl beıızeı: Gerçekteı: de 0,

adeta kiiçiik bır kciiııat!ır," (Ocak, 198<): 50) Bu yönüyle bütün alemlerin sıkıştı-
nlmış mikro evrenidir. Bu yüzden Deli Husrev, Deli Mehmet' e "Canını retdin ba-
LLL/i ıetııre ,\leblild:" (age" 156) deı: Başsız kalmak ebediyen yok olmak demektir,
Yok olmak, sonsuzluğun içinden geri gelmemek ve silinmek demektir. Yok olmak,
ölmek anlamında değil, ebediyer gücünün elden alınması ve tarihin zaman akışı
içinde unutulmaktır. Izutsu "Bilincifena teaiibesiııdeı: sonra bekCl zincirine ulaştırı-

-------------------- -----------_ .._--------
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lan faj-ileı: nıtıtla]: ile [eııııııreııe! 01/1/!armıııdakı İhı-kİyİ Vabelet ıe k?ıJı'etİıı bir coinciden-
tia 0ppJİcllJrl/ll;'1ı IJ!amk tunıbe eder." (Izutsu, ::2003: .)::2)der. Bundan dolayı Kuru
Kadı, sonsuzluğu aralarnak ve trajik duvarı yıkmak isteyen Deli Mchmet'i bir ışık
bir nur olarak tekrardan diriltir. Deli Mehmet'in dirilişi, Yüce bireyolma yolunda
girdiği evrcyi, milli bir kahraman edasına bürünerek tamamlamasıyla bir "ışıl:"
ve "11111''' donüşur. "IJlk" ve "1/111''' temiz olanı sembolize eder. Işık; ya§aımıyı ve sı-
caklığı, nur ise sonsuzluğu insana balışeder. İnsanoğlu yas,adığı sürece, temiz ve
saflığı sembolize eden ışık ve nuru içinde her zaman hazır bulacaktır. ls,ığın 01-
ımıdığı her yer karanlık, soğuk ve kımıltısızdır. Gizlenmis,lik ve kaybolmuşluk ı5,ı-
ğın kimyasını bozar. Bu yüzden insan her zaman ışrk ve nma doğru bir çekilis,in
içindedir. İnsanoğlunun ı§ığa ve nura doğru çekilis,i insanın asli görevidir. Çünkü
bütün varlıklar dünyaya inmeyle bu çekilis, anın içine atılır. Atılma dikey bir doğ-
rultuda derinlik kazanırken. ınsanın kendinin farkına varması ile dikey bir doğ-
rultuda yukselise geçer. Ancak ne var ki bu çekiliş nasıl, ne zaman ve nerede
olacaktır? Deli Mehmet, ilahi görevini yerine getirerek, dünyadan ayrılır.

., ,\Iebllld. ,'lebilid,' Ctııııııı ıcıdııt 1'1"/11',\lebıııct!

PO
Bıı 11t/1'd'i kt/dm' lııiıt!Jlj. (, ki/cidI' nıiicss-ı, 'I k,ıı/Cır Jillııktz ki,., Kıım

Kı{1! .. [;d, D,1z JlclJ!lltt"ll/Ij:" dı) e !)/dıığlı.1tlde dikili kdılz. Dııl"llr dıırlJlt/z,

fJ ellI,

tıı/ııldıı.

kuik (!dJ!1[ebu/iıı) m/CIl jirladıiJ,/Il1

ıiim! II'dl' gibı kllŞlI)0rd//. Kendi kelleriııi

!m' iii/"{/ii ki, l.ıin hemengiıliimı :IıNı

dtıl/{/aıı iiJ!ii ) 111 tl rlcıI/{Ii, G'iitiil"ıııck

l\lebIllCı'ilı I'//,ııdıı 'diz/i) IILi]

eliııclm yere diiJlii Deli

Yerdm kmdi keJik bt/[lIlI {zldı

ır:ililll'trdi. BI/111/KI/m Ku/u/aıı

killllt ' fltrkc.i k'l(dil diifllltlill kı!l(/!zyrm/ıı." (age., 15(,).

Kuru Kadı'nın gördüğü, Deli Mehmet'in nezdinde Türk milletinin var
olma mücadelesidir. Türk kültüründe "başsız kalmak" Deli Mehmet'in s,ahsında
ölümsüzlüğü imgeler. Çünkü onun basım vererek şehir olması aynı zamanda
bir yükselişin de sebebidir. Onun dirilişi, Türk milletinin benliğini ve değerler
dünyasının tekrardan dirilmesini sembolize eder. Düşeri veya kesilen başin, duş-
manın elinde kalması, vatanın ve milletin bütün değerlerinin yok olması anla-
mını taşır. Başın "kIJllıııtcllllll. Jiicf bireyiıı" düşman §övalyesinin elinden
alınamaması, Türk milletinin yok oluşu anlamına gelir. Öyküde, sovalyc batıyı
sembolize eder. Batı, tıpkı bir sôvalyc gibi bütün gücü ile Türk milletinin üze-
rine abanır. Onun kan dökücülüğü sövalye ile bir karaktere dönüs,müs,tür. Kara

bir toz bulutuyla birlikte gelen duşman ordusu, kötülüğü ve kan dökücülüğü
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de beraberinde getirir. Öyküde Batı ve onun düzenini, kara karga, ejderha ağızlı
top. Ziget\'ar Kalesi ve şovalve sembolize eder. Yazarın bu şekilde semboller
dünyası kurması onun bilinçaltındaki Batı duşuncesini tanımlar. Öyküde her
sembol, dinamik bir boyuta sahiptir. Kargalar, karanlığın, ölümün ve savaşın ha-
bercisidir. Savaşırı ve kötülüğün sembolü olan kargalar, Zigetvar Kalesi'nin üze-
rine karanlık bir perde gibi çekilir \e her çığlık at ışlanrıda, ölümün ve kan
dôkuculügun sözcülüğünıi yaparlar ve çağrı~ım değeri olumsuzlama yüklüdur-
ler. Aynı zamanda evrensel bir sembol niteliğindedir. Erich Fromm göre; "Ez'-
ıensı] ItiliV!)!. Itıııv01z:c ((IW ilc Jt1llV01z:e edilen arasııidai : ik,~mcl{m .Iiirekli ue
rastiantısa! rjlllc/J{!II bir iiiJki) i k,ıır(/)tll! ttkfeıııvoldiir," (Fromm, 1990: 34). Yazar,
tüm ınsanlığın dilini kullanarak. evrensel bir sembol şebekesi kurar. Çünkü
"kmgeliar bm il) cl V0fcdtzlllllf /;ir ~m(d ((!II1z kijıııiir tltıııleri gibi ktlrllıelflk geçiyor/cil: sii-
kı/til jiarçalaJclI! sıı n ldltn) le gakiz) 01dıı, " kgl.. ı5 ıl.

Yazar. kargaların evrensel olarak sembolize ettiği değerleri de bir karanlık
gibi öykünün içine taşır, Zigetvar Kalesi ise "Kızrlelmarıın karşısına dikilen
kara bir duvardır. Zigetnr Kalesi. Türk milletinin, tarih öyküsü içinde öte/öte-
lere Ye ötekilerine ulaşma idealine izin vermeyen kara bir kapı olarak karşımıza
Çıkar. Ömer Seyfettirı, Zigen'ar Kalesi'nin görünümünü şoyle çizer.:
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dımı) ımı/ı", (i Si!) . ");i/ııı:; ~'II Zigtn'{l[ ) ıktiilM:. BI)' iiliiII! mM! ha-

lil/d, "Kz::dtlli!"" )(;/11L1/1 LıJlc1tıl'l)'c!II. Sdııkı bil II,(II)'J//::; kmg,ı!cI)' bejl UIlI/II

kiiJi/dcJ'l)/( sesle-

Zigetvar Kalesi, bütün karanlığı ile ötel öteler ve ötekilerin dünyasının
önünde bir ölüm setti gibi durur. Yazar, Zigetvar Kalesi'ni ölümün ve sonmuş-
lüğün arkasındaki direnişiyle ortaya koyar. Yazar Zigetvar Kalesi'ni sonmuş bir
yanardağa ve ölüm settirıe benzetir. Benzeşim yönü, karanlık ve ölmüş olması-
dır. Zigetvar Kalesi, mekan olarak bütün Avrupa'yı sembolize eder. Mekan sem-
bolize ettiği değerler bütünü ile iman zihninde anlam kazanır. Mekanın insanla
olan ilişkisi, ilişkiye giren kişinin psikolojisine göre şekillenir. İnsan ile mekan
arasında her zaman bir bütünlük vardır. Çünkü insanın ruhu mekana, mekanın
ruhu da insana siner. Barhclard "Diin; ci bır Jllle/cllI: SOIISIIZ bil' giıç diıııyadaki uar-
lık/a/'l bıı yolıııı içinde ısrar." (Bachelard, 1996: ı)5) der. Bütünlük duygusu,
kendini daima zaman içinde diri tutar. Mekanın içindeki nesne ve canlılar da
kimliklerini buna göre kazanır. Topların ejderhaya benzetilmesi, nesnenin, me-
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kandaki işleyişine, insana hizmet etme yeteneğine göre, kendini ve değerini yü-
eeltir. Karanlığın içinde patlayan top, tıpkı ejderha gibi etrafını ateş içinde bıra-
kır, Her at es,parçası, içinde hem yakıcılığı hem de canlılığı simgeler, Yazar, karşıt
gücü sembolize eden sembolleri ortaya koyarken bunları belirgin kılmak için,
milli değerleri sembolize eden sembolleri kullanır. Deli Mehmet, s,övalycnin kar-
şısında beyaz bir ışık olarak belirginles,iL Deli Mehmet'in başını verdikten son-
raki dirili~i sebebi manevi gücü sembolize etmesindendir. Aynı zamanda kılıç ve
kalkan da toplum karşısında kendine yer edinir. Halk doğruyu ve ulkuyu ken-
dine değer olarak benimser. Zigetvar Kalesi'nin karşısında ise Grijgal Kalesi bir
yuva görüntüsüyle yerini alır. Zigetvar Kalesi ile Grijgal Kalesi değerler ve sem-
bolize ettikleri açısından büyük bir çatls,Il1<1içerisindedir. Her kale kendi sembo-
lize ettiği alemini dünya üzerinde sırurlar. Grijgal Kalesi, dusmanın karşısında
Türk ulusunun siperini oluşturur, Bu yüzden vatanla özdes,les,mis,tiL Bütün ka-
ranlık güçleriyle saldıran düşman, kutsalolanı alıp yutmak ister, Grijgal Kalesi
ise kutsal mcvvevi koruyan bir kabuk görevi üstlenir. Bachelard, "Düşman kcı/e-
sitrlu bır böliiıııiiıııı ele gr:çlnt /;llf geri çeki/Ille olmwğz hcl' zamaıt olacaetıı: Imgeye genel
çizgisiııiııren Jtmıııa!:: biçlıııil/de /;11 gm çeki/medir." (Bachelard, 1996: 148) duşrna-
nın geri ~'ekilmesindeki nedenleri ortaya koy ar. Mekanın içinde yücelme duy-
gusu Deli Mehmet'in başını vermesiyle ilahi' boyuta taşınır. Grijgal Kalesi
önündeki var olma mücadelesi, dini bir yücelme ile son bulur. Deli Mehmet'in
dirilisi ye Kuru Kadı'nın bu olayı görmesi, öyküyü miropeotik bir yapıya dön-
uşrürur, Olağanüstü olay karşısında s,as,ıran Kuru Kadı, hem kalesini hem de
kendini sonsuz bir dönuşun içinde bulur. Kuru Kadı'nın bu olaydan sonra bilin-
cini yitirmesi, olağanüstü olayların insan zihninde bıraktığı silinmez etkiyi gös-
termesi bakımından önemlidir Bu etki, on iki yıl sonra Zigetvar Kalesi is,gal
edildiği esnada tekrar ortaya çıkar. Kuru Kadı secde eder bir durumda şehit 01-
muştur. Çünkü onun ölümü, şehit olanı görmesiyle kendine mujdelenmişrir.

Sonuç olarak, Ömer Seyfettin, "Başını Vermeyen Şehit" adlı öyküsünde
Türk milletinin kendi olma bilincini ve varoluşsal mücadelesini ortaya koy-
muştur. Sade bir dil ile Türk milletinin milli şuurunu tekrar harekete geçiren
yazar, kendi kimliğini de Türk edebiyatının içinde sabitleştirrneyi başarmıştır.

Yaşam bütün gücüyle insana var olmayı emteder. Bir milletin var olması ise
kendi değerlerine bağlı kalmaktan geçer. Ömer Seyfettin, "Başını Vermeyen
Şehit" adlı öyküsünde Türk milletinin değerler bütününü tekrar dirilterek,
bizim gelecekte takip etmemiz gereken yolu çizer ve Türk milletinin bu yolcu-
luğumı kavram, semboller ve kişiler düzleminde etkili bir şekilde ortaya koyar.
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