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Seyretmek ve Okumak

Bundan birkaç yıl önceydi. Şair, yazar, edebiyatla uğraşan üç yüz kadar kişi hep beraber bir gemi gezisindeydik. 
Atmış yaşından yirmi yaşına, çok ünlü ve yetkinlerden yolun başındakilere kadar dağınık, birbirinden farklı 
bir topluluktu. İçlerinde onlarca kitabı yayınlananlar vardı.. Yolun sonuna epey yaklaşmış olduğu halde ancak 
bir tane kitabı basılmış olanlar vardı. Bu tür faaliyetlerin olmazsa olmazı tanışma faslında her kes sırasıyla 
kim olduğunu söylemeye başladı. Sıra genç, saçı başı imaj yapma uğruna mağara adamlarına benzetilmiş, 
parmaklarında birden fazla yüzük, kendinden son derecede emin –hatta kendi dışında hiç kimseyi umursamaz- 
tavırlı birisi “yirmi bir yaşındayım, üç şiir kitabım yayınlandı, dördüncüsü basım aşamasında” diyerek kendini 
tanıttı. 
Epeyce etkili olmuş ki, hem belleğin bir yerinde kendine alan edinmiş, hem de burada sözü edilmeye değer 
bulunmuş. Ama mesele etkili olmak değildi. Mesele; şiir yazan değil şair olabilmek, kitabı basılan değil eser 
sahibi olabilmek, kendisi değil eseri önemli olabilmekti. 
Güreş hocası arkadaşım güreşçi olmak için ısrar eden genci hem başından savabilmek hem nezaketi elden 
bırakmamak için günlerce kırk dereden su getirmişti. Ama genç sabırsız ve kesinciydi; 
- “Hocam!” dedi. “Bana açıkça söyleyebilirsiniz, senden güreşçi olmaz deyin ben bu işin peşini bırakacağım.”
Hoca son derecede kibar ve nazik ama bir o kadar da gerçekçiydi. Şöyle cevap verdi ısrarcı delikanlıya:
- “Sen güreşçi olabilirsin şeker kardeşim, güreşçi olmasına olursun da sürekli yenilirsin.” 
Bu işe soyunmuş, baş koymuş, emek vermiş veya heveskârı herkese Ahenk’in bu sayısında yayınlanan, “Meşa 
Selimoviç, Derviş Ve Ölüm” başlıklı inceleme yazısını okumayı tavsiye ediyoruz. Selimoviç Yugoslavya’nın en 
büyük sanat ödülünü alırken, Yazdığı Derviş Ve Ölüm dünyanın en iyi yüz romanı arasında sayılırken nice ter 
dökmüş, ne kadar emek harcamış, bir göz atılmasında fayda var. 
Hiçbir faydası olmasa bile, “Hocam ne yani ilim sahibi olmanın tek yolu, diz büküp dirsek çürütmek midir? 
Bu ilimin kesbî olanı varsa vehbî olanı yok mu? Mesela bir gün sabah uyandığımızda geli geliverse her şey 
aklımıza, bu mümkün değil mi?” diye soran kurnaza “senin anan güzel mi?” cevabını hak edenler sınıfına 
girmekten korur insanı. 
Edebiyatla uğraşmak ve yazmak bir çok kimsenin zannettiği gibi, ilham perisinin sunduğu doğal yollardan 
kazanılmış bir yetenek değildir. Bedeli ödenmeden ortaya koyulan her şey kişinin kendi habis nefsini tatmin 
etmekten öteye geçmez. Güreşirsin ama hep yenilirsin. 
Evrensel yasalar her yerde câri. Meselâ “nedret” kanunu: bir metaın değeri miktarıyla ters orantılıdır, azsa 
yüksek, çoksa düşüktür. Bunu ekonomiye uyguladığınıza paranın miktarca çoğalması değerce düşmesine 
sebep olur ki, bunun adı enflasyondur. Sanatta da böyle, okuma yazma bilmek yazar olmanın yeterlik şartı 
olunca ortaya çıkan ürünlerde kalite aramak artık ham hayal oluyor.
Ampül de dahil, yüzden fazla bilimsel buluşun sahibi Thomas Alva Edison’un “sizin için “dâhi” deniyor, ne 
dersiniz?” mealindeki bir gazeteci sorusuna verdiği cevap çok ilginçtir : “Deha, yüzde bir ilham, yüzde doksan 
dokuz terdir!”
Selimoviç “Derviş Ve ölümü Neden Yazdım Nasıl Yazdım” başlıklı yazısında işin aslına işaret eden çok önemli 
noktalara değinmiş. Hatıralarından alıntılanan bölümde; bir çok denemesi için “Maalesef yazdıklarım zayıf ve 
cılızdı. Her şey çok şahsi ve çok klişe idi, bu haliyle yalnız beni ilgilendiren ilkel bir mersiye olabilirdi yazılanlar.” 
diyor.
Yazmaya başlayan kişinin ilk ulaşması gereken merhalenin yazdıklarını değerlendirebilmesi olduğu gerçeğine 
ulaşıyoruz öncelikle. Bazı yazarların en sevdiğiniz eseriniz hangisi sorusuna “her yazdığım çocuğum gibidir, 
birini diğerinden ayıramam” tarzındaki cevaplarından yazanların çoğu zaman yazdıklarına duygusal bir açıdan 
baktıklarını anlıyoruz. Oysa duygusal yaklaşım gerçek bir değerlendirme olamaz. Yazan yazdıklarının “zayıf ve 
cılız” olduğunu görebilmeli. Yalnız kendisini ilgilendiren ilkel mersiyeler, klişe söyleyişler yazının zayıf ve cılız 
olduğunun göstergesidir. 
Değerlendirme yapabilmesi için diğerlerini biliyor olması bundan daha öncelikli bir şart. Yazdığının değerinin 
ne olduğunu bilmedikleriyle nasıl kıyaslayabilir insan. Daha kestirmeden okumadan yazılamayacağını 
söylemeliyiz. Bir kova su doldurmadan kimseye bir bardak su verme çabasına girişilmemeli. Olmayanı 
veremezsin. 
Bir okuyucu olarak, yazarın ne söylemek istediğinden daha çok nasıl söylediğine bakıyoruz. Okuduğumuz 
yazının anlatmaya çalıştığı her ne ise ona uygun bir dil kullanması gerekir. Somut şeyleri, olayları, duyguları, 
iç çatışmaları anlatırken birbirinden farklı diller bulmak zorundadır yazar. Bunları bilinen dilin ve anlatım 
özelliklerinin hepsine kurduğu hakimiyet ile yeni söyleyişler bulabilirse başarabilir. “Bu ressamın renkleri 
karıştırması gibi bir şeydir” diyor Derviş Ve Ölüm’ün yazarı. 
Bu renk karıştırma işlemini yaparken, yeni renkler bulmaya çalışırken işi bulamaçlaştırmamak gerekir. 
“İyi seyirler” temennisini bizden hiç duyamayacaksınız. Seyretmeyin okuyun. 

Editör
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Mâziden bir yaprak gelince yâd’a
Bugünü hasretin hüznü mü sardı
Sanki soruyordu o derin sadâ
Orada özlenen bir yer mi vardı

Çimen mi bahçe mi bostan mı gördük
Koşma mı türkü mü destan mı gördük
İnciten gülleri dosttan mı gördük
Sormaya değecek günler mi vardı

Gömülüp kaldıysak bir mezbeleye
Mahkûm mu elimiz hepten geleye
Sarsar da uyarır bir zelzeleye
Derinden bir davet eder mi vardı

Miras mı yedik de şöyle tavlandık
Ava mı gittik ki böyle avlandık
Boşa çabaladık boşa dolandık
Sanki elimizde fener mi vardı

Sonsuz bir düşüştü sanki heyelan
Ne duracağı var ne elde kalan
Nerdeydi o gürbüz yağız küheylan
Sırtında bir gümüş eğer mi vardı

Bazan soruyorlar haniya mal mülk
Haniya kaftanın yakasında kürk
Boğaz tokluğuydu gailemiz ilk
Elde bir muteber hüner mi vardı

Tükenmiş gülleri kimse dermiyor
O kadar uzak ki hayal ermiyor
Dağ da vermiyor ah bir ses vermiyor
Çözülüş dağılış heder mi vardı

Ne Vardı?

Artunç İskender
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İlahi! Biz Çeng denilen çalgıyız, çalan sensin, ağlayan inleyen de biz değiliz, ağlatan sensin

İlâhî! Biz ney gibiyiz, bizden çıkan ses senden gelir, dağ gibiyiz, seda sendendir. 

Çeng ve Ney;  iki müzik aletidir. Her müzik aleti gibi ses çıkarması bir müzisyene bağlıdır. “Biz ney ve çeng gibiyiz” çıkardığımız 
sesler de davranışlarımız da daha genel ifadesiyle bütün fiillerimiz de kendimizden değildir. Ney bir neyzene çeng bir müzisyene 
muhtaçtır. Neyzen neye üflemese neyden ses çıkar mı? Neyin o yanık o hüzünlü sesi aslında neyzenin nefesidir. Biz de neyin 
yanık sesine benzer sesler çıkarıyorsak, ağlıyor inliyorsak bizden değil, sendendir. Sadece bizden duyulan ağlama ve inleme 
sesleri değil, bazen dağlardan da sesler gelir. Dağlardan gelen sesleri de çıkaran bizzat dağın kendisi değildir. Eğer dağdan gelen 
bir ses duyarsak biliriz ki o ses bir başkasının sesinin aksi sedasıdır. 

Ey güzel sıfatlı Rabbimiz! Mat olsak da mat etsek de biz sadece satrancız, yenmek de yenilmek de sendendir. 

Hayat bir satranç tahtasının üzerindeki taşların hareketi gibidir. Her bir taş kendine mahsus hareketiyle bir kareden diğerine 
geçer. Bazısı bazısını yer. Oyunun sonu bir tarafın mat olmasıyla biter. Mat olan yenmiş mat edilen yenilmiş olur. Bütün bunlar 
olup biterken satranç tahtasının üzerindeki taşların mat etmeye veya mat olmaya etkisi olmaz. Her bir taşın hareketi satrancı 
oynayan ustanın düşündüğü hamleyi yapmasıdır. Asıl mat eden satrancın taşlarını yerinden oynatandır. Yenenler “ben yendim” 
derse kendisine yenme gücünü vereni unutmuş olur. Satranç taşının rakibini “ben mat ettim” demesinden farksız olur. 

İlâhî! Biz hiçiz, varlıklarımız dahi yoktur, yokluğu gösteren sensin, varlığı mutlak olan yine sen.

Varlığımız nedir ki bizim? Yokken var olduk. Her birimiz varlığı yokluktan bulduk. “Hiç” olduğumuzu idrak etmemiz; aslımızı 
bulmamızdır. Aslımız “hiç” olduğuna göre “ben, ben, ben” demenin ne anlamı olacak? Yokluğu yaratan ve yokluğu var ettiğine 
gösteren de sensin. Ama sen yokluktan da varlıktan da ötede varlığı mutlak olansın. Sen varlığı bir başka varlığa muhtaç 
olmayansın. Sen varlığı bir başkasından olmayansın. Sen varlığı kendinden olansın. Bizim varlığımız yokluğun zıddı olduğu için 
var. Sen zıddı, misli benzeri ve ortağı olmayansın. Bizim varlığımız sana muhtaç olduğu için biz; hiçiz. Bizim varlığımız yine 
senin tayin ettiğin kendi dışımızdaki sebeplere bağlı olduğu için hiçiz. Bizim kendi başımıza ne var olmaya ne de varlığımızı 
iddia etmeye gücümüz yeter. Öylesine hiçiz ki; bize dair şeylerin hepsi bizim dışımızdan gelir. Annemizi, babamızı, soyumuzu, 
sopumuzu, boyumuzu, derimizin rengini, gözümüzün rengini, saçımızın şeklini seçemiyoruz ki varlık iddiasında bulunalım. 
Bizim varlığımız mecazi bir var oluştur. Gücümüz de yaptığımız ettiğimiz de ağlayışımız, inleyişimiz, yenilişimiz veya yenişimiz 
de mecazidir. Hepsi senin kudret elinden sonra ortaya çıkar. Senin kudret elin olmasaydı bunlar da olmayacaktı. 

Hepimiz şekilde aslanlarız, ancak sancaklardaki aslan resmi gibiyiz, 

o aslanların hepsi rüzgâr estikçe kıpırdar. 

Görünen kıpırdayan aslan resmi, görünmeyen rüzgârdır, o görünmeyen rüzgar bir dem bile eksik olmasın. 

Varlığımız öylesine bir hiçlik içindeki, varlıklar arasındaki biri diğerine göre hiç sayılacak katmanlar gibi. Gerçek bir aslanla 
bir aslan arasındaki fark gibi.  Bir aslan resmi ile gerçek bir aslan aynı şey midir? Gerçeğine nispetle resim hiç gibidir. Hani o 
bazı bayraklarda bazı sancaklarda yapılmış aslan resimleri olur. Bayrağı rüzgar kıpırdattıkça üzerindeki aslan resminin bir yerleri 
kıpırdar. Rüzgar bayrağı sallar, bayrağın üzerindeki aslan resminin başı sağa sola döner. Göz yanılır, resimde ki aslan gerçek bir 
aslan da başını sağa sola oynatıyor zannedilir. Hatta belki küçük bir çocuk gerçek aslanı hiç görmemiş, resimle gerçek arasındaki 
farkı anlayamayacak kadar zekası gelişmemiş birisi resimdeki aslanın kafasını sallayışından üzerine doğru gelen bir tehlike 
sanrısıyla korkuya düşebilir. Aslında biz tıpkı o resimde ki aslan gibiyiz. Hareket edebilmemiz bizi hareket ettirecek bir rüzgara 
bağlı olmasına rağmen rüzgarın varlığını unutup kendi başımıza hareket edebilirmişiz yanılgısına düşmekteyiz. Bize hareket 
etme gücünü sen vermeseydin, kaslarımızı, sinirlerimizi, kemiklerimizin oynar başlıklarını üreten hücrelere ne yapacaklarını 
öğretmeseydin bizim resimdeki aslandan ne farkımız olacaktı? Ama aslan resmini görene ve fakat ona hareket etme kabiliyetini 
bahşedeni yani onu oynatan rüzgarı göremeyene ne söylesek nafile. Çünkü resim görünür, rüzgar görünmez. O rüzgarı bizden bir 
dem eksik eyleme. O rüzgar olmasaydı hiçliğimizi idrak edemeyecek kadar hiç olacaktık. O rüzgarı bir dem bizden uzaklaştırma. 
Uzaklaştırma ki hiç olduğumuzu unutmadan seni tesbih edelim. 

İlâhî! rüzgârımız da varlığımız da senin ihsânın, gayretimiz senin merhâmetin,  ahvâlimiz senin icadın. 

Bizi var eden bütün sebepler, varlığımızın sebep olduğu bütün sözler, bütün gayretler bütün fiiller senin merhametinin 
eseridir. O sonsuz ve sınırsız merhametin olmasaydı yokluk âleminden varlık âlemine geçemezdik. Varlık âlemine geçtikten 
sonra sahip olduğumuz bütün yeteneklerimiz ve becerilerimiz senin bağışlamanın ve cömertliğinin sonucu. Aklımız, elimiz, 
ayağımız, muhakeme gücümüz, adım atışımız, iyilik eden ve iyiliğe vesile olan bütün davranışlarımız, sana niyaz eden dilimiz, 
seni zikreden, seni tesbih eden gönlümüz bildiğimiz bilmediğimiz bütün güzelliklerimiz senin icadındır. Bunları meydana getiren 
her kıpırdanış senin lütfün ile olur. 

İlâhî! Yokluğa varlığın lezzetini tattıran senin kudretin, yoku var eden senin aşkın. 

Mesnevi Dersleri:    Hiç Olmak
M. Sait Karaçorlu
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Senin mutlak varlığına nispetle bütün mahlukat yoktur. Ama senin sanatın, senin sonsuz kudretin hiç mesabesinde olan 
mahlukata varlık lezzeti göstermiştir. Aşk nimeti ile mukaddes kılmıştır. Yok senin aşkınla var olmaya hamle kılmıştır. Yoku var 
eden senin aşkındır. 

İlâhî! Aşkını, varlığının lezzetini bizden uzaklaştırma, muhabbet sofranı, kadehini, mezeni eksik etme.

Sadece yok iken var olmak değil, var olduktan sonra da verdiğin nimetleri saymak istesek sayamayız. Ruh, akıl, beden, bunların 
varlığını devam ettirecek her türlü imkan, hava, ateş, su, toprak, ışık, sağlık ne varsa hepsi senin çeşit, çeşit nimetlerindir. 
Sayılamayacak kadar çok, kavranamayacak kadar çeşitli, ihata edilemeyecek kadar geniştir. Her bir nimetin senin merhametinin 
senin cömertliğinin eseridir. Nimetlerini fark edebilmek dahi bir başka nimetindir. Nimetlerini, merhametini, aşkını, şükrünü eda 
edecek iman nurunu eksik eyleme bizden. Azaltma. Karanlıkların içine atma. 

İlâhî! Eğer uzaklaştırırsan kimin gücü yeter uzanıp da almaya, hangi nakış nakkaş ile savaşa tutuşabilir?

İlâhî! Bize, bizim kusurumuza bakma, kendi ikramına, cömertliğine, merhâmetine bak. 

Biz sadece nakkaşın resmettiği bir nakış hükmündeyiz. Nakkaş olan sensin. Sen en büyük sanatkâr, sen hangi desenin nerede 
olacağına karar veren hâkim-i mutlaksın. Biz kainatın büyüklüğü içinde küçük bir nakış iken nasıl nakkaşın neyi nasıl yapacağına 
karışabiliriz? Eğer sen nimetlerini bizden kesersen, biz nasıl uzanıp da onları geri alabiliriz? Hangi kulun gücü, kesilmiş nimeti 
tekrar almaya yetebilir? Senin merhametin bu nimetleri asla kesip atmaz, asla bitirmez, asla yoksun bırakmaz. Eğer biz nimeti 
kesecek bir yanlışa düşmüş isek, bizi bağışla, kesilmesin nimetlerin üzerimizden. Sığınmayı nasibet bizlere, cömertliğine, 
merhametine. 

İlâhî! Biz yoktuk, talebimiz takazamız da yoktu ama senin lütuf ve merhametin söylemediğimiz duayı işitirdi. 

Bizi yoktan var etmenin öncesinde ne varlığı bilirdik, ne nasıl var olacağımızı, ne de neyi nasıl isteyeceğimizi. Ey söylemediğimiz 
duayı işiten! Ey istemeyi bilmediğimiz nimetleri istemeden bahşeden! Arsızlığımıza, nankörlüğümüze, doymayan gözümüze, 
sürekli didişen, kavga eden tarafımıza bakma bizim. Lütfün ve merhametin yeter bize. 

Nakkaşın önünde nakış anasının karnındaki çocuk gibi aciz.

Bütün mahlukat kudretinin önünde, iğnenin karşısındaki gergef gibi aciz. 

İğne gergefe batar, bazen şeytan deseni çıkar ortaya, bazen insan, bazen neşe ve mutluluk, bazen keder ve elem. 

Biz şu anda hayat katmanlarından bir tanesindeyiz. Annemizin karnında bir cenin iken de bir hayatımız vardı. Işıktan, yiyecekten, 
içecekten, solumaktan yoksun bir hayattı. Ama vardık ve canlıydık. Orada ne kadar aciz, ne kadar yoksun ne kadar bir başka 
varlığın varlığına muhtaç idiysek şimdi de öyleyiz. Her ne kadar ışık, ses, teneffüs ve irade imkanımız var ise de her halükarda 
varlığımızın devam etmesi yine bir çok bizim dışımızda başka varlığa bağlı. Yine aciz yine zavallı durumdayız. Bundan sonraki 
hayatın nimetleri ve imkanlarıyla kıyaslarsak ana karnındaki ceninden pek de farkımız yok. 

Senin kudretinin sonsuzluğu karşısında bir hiçiz. 

Senin kudretinin karşısında olsak, olsak iğnenin işlediği gergef gibiyiz. Anne karnındaki o cenine, şekil ve biçim veren, ses, koku, 
kan, beden ve güzellik veren senin sonsuz kudretindir. O kudret eli bir iğnenin gergef üzerindeki kumaşa desen çizmesi gibi bizi 
biçimlendirdi. Bize şekil verdi, hareket kabiliyeti bağışladı. Gergef üzerinde gerilmiş duran kumaş; şekiller biçimler desenler çizen 
iğneye direnebilir mi? Ben o şekli değil bu şekli istiyorum demek gibi bir seçme hakkı olabilir mi? İğnenin karşısında gergefe 
gerilmiş kumaş nasıl aciz ise biz de senin kudret elinin altında öylesine aciz ve kudretten yoksunuz. Hiçiz. 

Eğer hiçliğimizi idrak edebilirsek senin kudret elin gönlümüze ne desenler çizer, nasıl süsler, nasıl güzelleştirir. Manevi 
desenlerle bezenebilmek için hiçliğimizi idrak edecek kadar idrak ver bizlere. 

Hangi desenin ne için çizildiğini her birinin sebep ve hikmetini anlamaktan da aciziz. Desenlerin bazılarından insan sureti 
bazılarından şeytan deseni çıkar. Bir desen mutluluk ve sadettir. Bir başkası elem ve kederdir. Hangisi neden öyledir, bilmekten 
aciziz. Bazen bir mutluluk deseni bir sevabın mükafatı olur. Bazen bir elem ve keder deseni muhtemel bir günahın önünde set 
ve engel içindir. Hırsızlık yapacak adamın ayağının kırılmasına sevinmesi lazım gelirken üzülür. Bunları bilemeyeceğimiz için, 
gergefteki kumaşın iğnenin yapacağı desene teslim olması gerekir. Sen Kur’an-ı Kerim’de hiçbir kuluna zulmetmeyeceğini beyan 
buyurduğuna göre her elem ve keder deseninde dönüp kendimize bakacak, istiğfar edecek izan ve irfan ver bizlere. 

Mahlukun itiraz edecek gücü, zarar veya fayda için söz söylemeye nutku yoktur. 

Senin iraden bir defa tecelli etti mi, artık onun karşısında hiç kimse duramaz, söz söyleyemez, itiraz edemez, direnemez, karşı 
çıkamaz. Bunları yapacak ne gücü vardır, ne kudreti, ne de söz söylemeye nutku olur. İktidarı, iradesi, aklı, nutku bitenin aczi 
hiçliktir. O hiçlik içinde varolur insan, o hiçlik içinde senin sonsuz kudretine, sonsuz merhametine, sonsuz rahmetine sığınır ise 
aklı ve iradesi, nutku ve iktidarı olan birisi olur. Tevekkül makamına erer, yakın tuttuklarının arasına girmiş olur. 

Bizi onlara yakın eyle Allah’ım!
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Gel gönül geç dünyanın
Sahte sevdalarından
Yandım deme hakiki 
Yâr'e hayran olmadan

Alkış için yassılma
Çürük ipe asılma
Gül'e bülbül kesilme
Har'a bağban olmadan 

Mukadderden kaçılmaz
Rehbersiz dağ aşılmaz
Baki'ye yol açılmaz
Fâni viran olmadan 

Faydasızdan elin çek
Bak toprak hâlâ bitek
Her ne ekeceksen ek
Mevsim hazan olmadan

Hayat hep aynı seyir
Kendine vakit ayır
Az da Ahreti gayır
Ömür ziyan olmadan

Ayrı gayrı gözetme
Sözü fazla uzatma
İsmail'den sözetme
Gerçek kurban olmadan 

Gel Geç

B. Nuri Demircan
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Aylak Okur !
Cervantes, romanının önsözüne bu hitapla başlıyor; Aylak Okur ! “Sevgili”, “aziz”, “değerli” vs gibi öven, 

pohpohlayan, hatta yaltaklanan değil, küçümseyen, hattâ azarlayan bir hitapla. Ne kadar gerçeği yansıtıyor 
olursa olsun, kim kendisine “aylak” diye hitap edilmesinden hoşlanır ki? Boş gezen, işsiz güçsüz, avare, 
hattâ serseri! Bu hitap şekli üzerinde fazla düşünmeden okumaya devam edenlerin sayısı mutlaka aksine 
davrananlardan çoktur.

Bu hitap, öncelikle Cervantes’in, okuyucunun  beğenisine, takdirine pek de önem vermediğini, hattâ minnet 
etmediğini gösteriyor. Okuyucunun ilgisini çekmek, arada sıcak bir ilişki başlatabilmek adına övücü bir hitapla 
söze başlamaktansa böyle başlamayı tercih edişini bu minnetsizliğin vurgulanması olarak anlayabilir, bunu da 
iki sebebe bağlayabiliriz:

Birincisi, eserinin değerinden o kadar emindir ki, okuyucunun bu başlangıç hitabına rağmen okumaya 
başlayacağını, biraz ilerledikten sonra da bu hitabı zaten unutup kitabı elinden bırakamayacağını 
düşünmektedir. İkincisi,  bu romanı yazmaya elli yaşın bir hayli üstünde başlamıştır. Kendi ifadesiyle, “yıllardır 
unutulmuşluğun sessizliği içinde kaldıktan sonra, bütün bu yılların yüküyle yorgun” bir haldeyken çıkmıştır 
bu kitap ortaya. O günlere kadar olan hayatı, daha müreffeh bir hayat amacı doğrultusundaki bütün gayret ve 
çabalarına rağmen  hiç de istediği, arzu ve ümit ettiği gibi geçmemiştir. Bundan sonra nasıl geçeceği de artık 
önem taşımamaktadır onun için.

Öte yandan, bu hitap gerçeğe pek de aykırı değildir. Öyle ya; işi gücü, geçim gailesi, ağır sorumlulukları 
olan biri okumaya nasıl vakit ayırabilir ki ?  Özellikle o güne kadar (meselâ okulda) okuduklarının kendisine 
fazlasıyla yeteceğini, bundan fazlasının lüzumsuz, faydasız bir yük olacağını, okumanın kendisine, aklı ve 
zekâsı sayesinde düşünüp bulamayacağı bir  şey katmasının mümkün olmadığını düşünenlere göre okumak 
için gerçekten aylak olmak lâzımdır. Veya tersinden okursak okumamak aylak olmamanın doğal sonucudur.

Cervantes bu önsözde önce, Don Kişot’un kendisinin hapishanede doğmuş oğlu olduğunu, ama öz değil, 
üvey olduğunu söylüyor ve “Benim kısır ve gelişmemiş deha’m ancak bunu çıkarabilirdi” diyerek, yeterli imkânı 
olsaydı, meselâ hapishane yerine müreffeh bir hayat içinde yazabilseydi çok daha iyi eserler verebileceğini ima 
ediyor. Bu ifadeleri tevazu göstergeleri olarak algılamak mümkün. Ama, başındaki “kısır ve gelişmemiş” sıfatları 
değerini düşürmeyi öngörse de,  “deha’m” kelimesiyle tevazu bir hayli sınırlandırılmış görünüyor. Nitekim 
kitabın tam adında Don Kişot için kullanılan (ve dilimize “yaratıcı” (!) diye çevrilen) “ingenius” sıfatında da deha 
kavramına belirgin bir vurgu var.

Sonra bu önsözü yazmanın kendisine kitabın tamamını yazmaktan daha zor geldiğini, bir dostunun fikir 
vererek kendisine yardımcı olduğunu anlatıyor. Sıkıntı şudur: diğer kitaplar, okuru hayran bırakan, yazarının 
ne kadar bilgili, eğitimli ve becerikli olduğunu gösteren alıntılarla dolu olmasına rağmen Don Kişot böyle 
özelliklerden mahrumdur. Dipnotlar,  sayfa kenarı notları, kitabın sonuna eklenmiş kavram dizinleri vesaire 
şeklinde; eski ünlü filozoflardan yazarlara, kutsal kitaplardan azizlere, ermişlere kadar bir yığın ciddi ve güvenilir 
kaynaktan alıntılardır bunlar. Dostu, bu eksikliği nasıl gidereceğine dair ipuçları verip bu işin yol ve yöntemlerini 
sıralayınca, üstelik kendisinin de yardımcı olabileceğini söyleyince  sıkıntı dağılıyor.

Mahzun Şövalye VII
M. Cahid Hocaoğlu
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Sıkıntı dağılıyor ama, gelin görün ki Don Kişot’ta bir tek alıntı bulunmuyor. Mütercimin dipnotları dışında 
ne dipnot ne yan-not, ne de fihrist vs vardır. Okuyucuyu bilgilendirmek için metin içine serpiştirilmiş bütün ek 
malûmat da, ek olduğu belli olmayacak kadar metinle bütünleştirilmiştir.

Bunu farkettiğimizde Cervantes’in dehasıyla tanışmış oluruz. Edebiyat otoriteleri “Cervantes İronisi” alt 
başlığı altında inceleme yolunu tutsa da; ironi veya mizah, çok daha doğrusu alay, Don Kişot’un hem iskeleti, 
hem eti-kemiğidir. Ruhu ise hüzündür.

Burada Cervantes, hem kendini okuyucuya beğendirmek, bu arada dürüst göstermek istercesine bu alıntılama 
yöntemlerini kullanan yazarlarla, hem de bu hilelere kanan okuyucuyla alay etmektedir. Roman boyunca, 
sıradan insanların gözünden aristokrasiyle, asillerin bakışıyla sıradan insanlarla, cesurlar adına korkaklarla, 
tedbirliler adına cüretkârlarla, köylüler adına şehirliler, kentsoylular adına çiftçilerle alay edecek, ama okurun, 
kendisiyle alay edildiğini düşünmesine izin vermiyecektir. Çünkü okuyucuyu, zaten olumsuz tiplerden kendini 
soyutlama eğiliminde olan okuyucuyu, daima alay eden, en azından alayı seyredip gülen tarafına yerleştirmeyi 
de başarmıştır.

Alaycılık psikolojini Cervantes’in hayat hikâyesi de desteklemektedir. Her şeyden önce o bir dâhi’dir 
ve insanlara yüksekten bakma, kuşbakışı görme ayrıcalığına sahiptir. Acı hayat tecrübeleri bu yeteneğini 
geliştirmiştir. İnsanların, yerine göre ne kadar hain, ne kadar zalim, başkalarının dert ve sıkıntıları karşısında ne 
kadar vurdumduymaz olabileceğini ondan iyi kim bilebilir? İnsanların ve kurumların.

İkincisi, hayatı boyunca çektiği sıkıntıların gerçek sorumlusunun gene kendisi olduğunu artık kabullenecek 
olgunluğa erişmiştir. Birilerine, kişilere ve özellikle kurumlara inanmış, güvenmiş, bel bağlamış, vaadlere kanmış, 
ama hiç birinden gereken sonuçları elde edememiş, beklediği, hak ettiğine inandığı olumlu tepkileri bir türlü 
alamamıştır. Üstelik kitapların anlattığı dürüstlük, ahde vefa, yardımseverlik, fedakârlık, dayanışma vesaire gibi 
meziyetler, faziletler de gerçek hayatta asla yeri olmayan ütopyalardan, ham hayallerden ibarettir. Bundan sonra 
da herhangi bir şeyin değişmesi ümidi ve ihtimali olmadığına göre, başta kendisi olmak üzere herkesle ve her 
şeyle alay etmek artık yapılabilecek tek iştir.

Başta ve en çok kendisiyle alay eder, çünkü Don Kişot Cervantes’in ta kendisidir.
***
La Mancha’nın, adını hatırlamadığım bir köyünde … biri yaşardı.
Böyle başlar Don Kişot’un hikâyesi. Neden “adını hatırlamadığım” diyor dersiniz ? Hikâyenin tümüyle hayâl 

ürünü olduğunu mu, köyün adını bildiği halde açıklamak istemediğini mi imâ ediyor ? Yoksa Don Kişot’un 
hikâyesine bir bulanıklık, özellikle kaynakları hakkında güvensizlik katarak okuyucunun merakını kamçılamak 
için mi ?  Belki de bunların hepsi için. En başta “üvey oğlum” diyerek başlatılan, hikâyenin bir çok kaynaktan 
derlendiğini imâ eden bu “bulandırma” tekniğini aynı paragrafın sonunda kahramanın soyadı için de 
tekrarlayacaktır: Soyadının Quijada veya Quesada olduğu söylenir; bu konuda yazarlar arasında farklı görüşler 
varsa da güvenilir kaynaklara göre Quejana’dır. Bu isimler Kişot adının kaynağı gibi görünse de, gerçekte tam 
tersine, Kişot kelimesinden türetilmiştir. Cervantes’in mizah tekniğinin roman boyunca tekrarlanacak bir parçası 
olan kelime oyunlarından biridir Kişot kelimesi ve zırhın dizle ayak bileği arasında kalan parçasına verilen 
isimdir.

Don Kişot’un hikâyesinin kaynakları hakkındaki bu belirsizlik roman boyunca devam edecek, Seyit Hamit ile 
zirve yapacaktır.

Bir köyde yaşadığını öğrendiğimiz Senor Kaseda, bir bakıma bir mirasyedi, daha doğrusu bir “züğürt ağa”dır. 
Atalarından kalan bir miktar toprağın geliriyle oldukça sade bir hayat yaşamaktadır. Toprağıyla ilgisi paraya 
ihtiyaç duydukça parça parça satmaktan ibarettir.

Onun bütün meşgalesi kitaplarıdır. Yığmaca kitap dolu odasından zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkmamakta, bir 
de arada bir şehre gidip gene bir yığın kitapla dönmektedir. Tek ilgi alanı da şövalye romanları, daha doğrusu 
masallarıdır. Bunların çoğunu ezbere bilecek kadar tekrar tekrar okumuş, kendini bütünüyle kaptırmıştır bu 
konuya.

Sonunda olan olur: Hem şerefini yüceltmek, hem de ülkesine hizmet etmek için gezgin şövalye olmayı 
uygun, hattâ gerekli bularak şövalye olmaya karar verir. Bilenler boşuna “çok roman okuma, romantik olursun!” 
dememişler ya. İlk iş kendine bir isim bulmaktır: Don Kişot ismi böylece doğar. Sonra atına, yaşlı, bir deri bir kemik 
kalmış, kendini bile taşımaktan aciz durumdaki atına “eski beygir” veya kendi tanımlamasıyla “öncü küheylan” 
anlamında bir isim: Rosinante. Donanıma ihtiyacı vardır. Evin bir köşesinde atılı duran, atalardan kalma savaş 
araç gereçlerinden zırh, kılıç, kalkan, mızrak vesair uydurur kendine. Paslı, çürük, çoğu parçası eksik malzemedir 
kullanacağı. Ama böyle küçük ayrıntılar bir şövalyeyi durduramaz ki. Pasları temizleyip metalleri parlatarak,  
eksik parçaları kartondan kesip tamamlıyarak ve renkli ipliklerle tutturarak meseleyi halleder.
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Bütün hazırlıklar tamamlanınca bir gece sabaha karşı atına atlayıp kimseye belli etmeden evden çıkar.
Beklediği olmadan, yâni bir macerayla karşılaşmadan, hayallerini kurgulayıp pekiştirerek gün boyu yola 

devam eder. Akşamüstü ulaştığı köhne han bir şato, burada karşılaştığı insanlar soylu beyler ve hanımefendiler, 
hancı da şato sahibidir onun için. Don Kişot’un kendi hayalleri çerçevesindeki algılamalarıyla  gerçekler, okuduğu 
kitaplardan alınmış konuşma tarzıyla da handakilerin günlük konuşmaları pek uyuşmasa da, bu uyumsuzluk 
peşpeşe komik sahneler doğursa da, hancının kurnazlığı ve becerikliliği bir orta yol bulunmasını, handakilerin 
Don Kişot’u zararsız bir kaçık olarak kabullenmesini,  onun da kendi bildiği gibi davranmaya devam etmesini 
sağlar.

Akşam olunca Don Kişot avluda nöbet tutmaya başlar. Handa konaklayan katırcıların hayvanlarını sulamak 
istemeleri, iki katırcının saf dışı kalması sonucunu doğuran ufak bir çatışmaya sebep olunca kurnaz hancı, pek 
de zararsız olmadığı anlaşılan, üstelik cebinde parası olmadığı kesinleşen bu kaçıktan bir an önce kurtulmaya 
karar verir ve Don Kişot’un evden çıktığından beri keyfini kaç ıran bir meseleyi halleder: soylu ve yetkili şato 
sahibi sıfatıyla, ahırda, hayvanlar ve gübre yığınları arasında, şahitler huzurunda Don Kişot’a şövalyelik unvanı 
verir. Ayrıca bazı önemli eksiklerini hatırlatarak yardımcı olur: her şövalyenin yanında, savaşlarda alacağı yaralar 
için bir miktar merhem ve ayrıca temiz çamaşır bulunmalı, mutlaka bir de seyisi olmalıdır. Ayrıca bir şövalye 
yanında, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir miktar para da bulundurmalıdır. Bu para meselesi aslında hancı 
için çok önemlidir. Bu seferde bir şey koparamamıştır ama, hiç değilse gelecek sefer bunun acısını çıkarmak 
niyetindedir.

Böylece Don Kişot bu ilk seferini kısa keser ve evine dönüş yolunu tutar.
Dönüş yolculuğu gidiş kadar sakin geçmez. Önce genç bir çobanı, koyunlara iyi bakmadığı için kırbaçlayan 

çiftlik sahibinin elinden kurtarır. Sonra bir grup tüccardan oluşan küçük bir kervanla karşılaşır. İçlerinde dün 
geceki hancı gibi anlayışlı biri bulunmadığından olacak, bu karşılaşma Don Kişot’un kendi mızrağıyla, hem de 
mızrak ufalanıncaya, yattığı yerden kalkamayacak kadar bitkin düşünceye kadar dayak yemesiyle sonuçlanır. 
Oradan geçen bir köylüsü onu alıp evine getirir.

Roman’ın bundan sonrası hep bu sürecin tekrarıdır: yeni maceralar için evden çıkış, hayalle gerçeğin 
çatışmasından doğan bir yığın komik olay ve sonuçta yorgun, yaralı ve bitkin bir halde eve dönüş. Ama 
Cervantes bu tekrarları öylesine çeşitlendirmiş, hep farklı mekânlar, kişiler ve diyaloglar kullanarak öylesine 
farklı göstermiştir ki, bu temel döngü adeta fark edilmez olmuştur.

Ev halkı, kâhya kadın ve yeğen, Senor Kaseda’nın üç gündür kayıp oluşundan aşırı derecede tedirgin ve 
endişelidir. Bu arada iki yakın arkadaşı, köyün berberiyle rahibi de oradadır. Ev sahibinin halini görünce dönüşüne 
sevinemezler bile. Ondan bilgi almak imkânsızdır; konuşmamakta, konuşsa da ağzından masal repliklerinden 
ve savaş nâralarından başka bir şey çıkmamaktadır. Onu eve getiren komşunun anlattıklarını, kendi görüp 
duyduklarına ekleyince ortaya bir tek gerçek çıkmaktadır: Senor Kaseda tam anlamıyla keçileri kaçırmıştır. Buna 
kitapların sebep olduğu da gün gibi âşikârdır.

Rahiple berber o gece arkadaşlarını dinlenmesi için yalnız bırakıp ertesi sabah tekrar gelirler. Senor Kaseda 
hâlâ uyumaktadır. Kolları sıvayıp arkadaşlarının başına gelen kötülük ve belâların tek sorumlusu olan kitapları 
yok etme eylemini başlatırlar. Sebebin yok edilmesiyle sonucun ortadan kalkacağı umulmaktadır.

Kâhya kadın ile yeğen kitapların hepsinin yakılmasını istemektedir. Ama rahip bunu doğru bulmaz. Berberle 
beraber kitapları elden geçirir, bir kısmını ölüme mahkûm ederken bir kısmını bırakırlar. Kitaplar hakkında 
hükmü rahip vermekte, bir kısmını kendine ayırırken bazılarını da berbere devretmekte, diğerlerini kâhya kadın 
avluya atmaktadır. Bu arada Don Kişot uyanmış, kitaplarının başına gelenlerden habersiz, gene savaştaymış gibi 
bağırıp çağırmaya başlamıştır.  Araştırma sona erer ve kalan kitaplar incelenmeden mahkûm edilir. Gece olup 
da ev sahibi tekrar uyuyunca, hüküm kâhya kadın tarafında infaz edilir, avludaki kitapların hepsi yakılır.

Bu, Reconquista sürecinde Endülüs Kütüphanelerine uygulanan imha işleminin bir örneğidir. Aradaki fark 
sadece kitap ve kişi sayısındadır. Rahip kiliseyi, berber aristokrasiyi, kadınlar de eylemi destekleyen, kışkırtan  
ve zevkle uygulayan cahiller takımını temsil etmektedir. Orada da yetkililerce seçme işlemi yapılmış, ayrılan 
kitaplar özel kütüphanelere taşınmıştır.

Rahiple berberin kitap ayırma sırasında aralarında yaptıkları konuşmalardan, onların da kitaplar konusunda 
hiç de boş olmadıkları, hattâ belli başlı şövalye masalları da dahil olmak üzere bu kitapların çoğunu okumuş 
oldukları, en azından özet olarak bildikleri anlaşılmaktadır. Bu arada Cervantes, kendi kitabı Galatea da dahil 
olmak üzere çağının belli başlı kitapları hakkında rahip veya berberin ağzından bilgiler vermekte, kendi 
düşüncelerini onlar aracılığıyla bize iletmektedir.
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………..Sonra
Önce ben……
Ne ummalı hayattan
Mevsimlik çiçek kadar
Kısa süren mutlulukları
Kocaman bir ömre sığdırmalı mı?
Hayalleri  paylaşılırken 
Heyecanlanır, yaşamın bir  anlamı olduğunu düşünürsün
Bir zaman sonra 
Ertelenmiştir hatta hiç  konuşulmamış olur
Unutulur,unutulmuştur
Dilinin ucuna gelse, yutkunabilmeyi başarmaktır.
Vazgeçilir olduğunu sindirmektir
Umudun boş,
Hayallerin bittiğini fark edebilmektir
Yine,yeni hayallere dalmaktır
Yaşamak,üzülmek,ağlamaktır 
Bir öncekiler gibi
Hayaller  canlıdır insanlaşır 
Bir vakit sonra onlarda yaşlanır
Dalga geçersin kendinle
Yüzleşirsin kendi yüzünle
Gerçeklerin tokat kadar acımasız 
Olduğunu anlamaktır
Aslında derin bir uykudan uyanmaktır
İnsan ne bekler ki hayattan
Ne sevecek kadar 
Özgür kalabildik
Ne de nefes hakkı tanındı
Yaşamak mı
O zaten prangalı
Diyebilecek kadar cesur olmalı
Pes etmeli, pas geçmeli
Hayallerden,umut etmekten
Beklemekten,kendinden  dahi  vazgeçmeli
Yahut,önceliklerini gözden geçirmeli
Herkes gibi olmalı
Ben hayattan değil,
Hayat benden  bir şeyler beklemeli
Diyebilmeli……
Önceliği kendine vermeli
Kapıyı kendi için açıp 
Çekip gitmeli…çekip gitmeli 

Sonra

Meriç Çetin
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Gönülden Sesler, Orhan Seyfi ORHON’un (1890-1972) ik-
inci şiir kitabı.

Hani o bırakıp giderken seni 
Bu öksüz tavrını takmayacaktın? 
Alnına koyarken veda buseni 
Yüzüne bu türlü bakmayacaktın?

...

Ölürsem yazıktır sana kanmadan 
Kollarım boynunda halkalanmadan 
... 
Diyorlar: “Kül olmaz ateş yanmadan 
Denizler durulmaz dalgalanmadan!”

...

Sarahaten, acaba, söylesem darılmaz mı?  
Darılmak adeti, bilmem ki çapkının naz mı?

...

Dünyada biricik sevdiğim sensin; 
Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin!

...

Acaba şen misin, kederin var mı? 
Ne kadar dertliyim, haberin var mı?

...

Onu en çok, bu dillere destan şarkıların sözlerinden 
tanırız. Bir de okul kitaplarında çokca yer alan

Gidiyor rastgelmez bir daha tarih eşine 
Gidiyor on yedi milyon kişi takmış peşine

şeklinde başlayan “Gidiyor” isimli şiirinden.

Tabii,

Sen gül dalında gonca 
Ben dağ yolunda yonca 
Sen açılır gülersin 
Ben sararıp solunca

...

Sevdi aldattı beni; 
Güldü, ağlattı beni! 
Gittim kölesi oldum; 
Götürdü sattı beni!

...

Can işte... Canan hani? 

Dert işte!... Derman hani? 
Gönül sarayı bomboş, 
Beklenen sultan hani?

şeklindeki zarif mânilerini ve gene 
mâni tarzındaki

Kız, bir ince su gibi 
Karşımdan akıp geçme 
Nisan bulutu gibi 
Ufkumda çakıp geçme 
... 
Ya bana öyle bakma 
Ya böyle bakıp geçme

gibi güzel şiirlerini de hatırlayanlar vardır.

Şairin hayat hikâyesi özetle şöyle :

Babası : Miralay Emin Bey 
Annesi : Nimet Hanım

Öğrenimi :

Çengelköy Havuzbaşı İlk Mektebi ( 1902 ) 
Beylerbeyi Rüşdiyesi ( 1905 ) 
Mercan İdadisi ( 1909 ) 
Mekteb-i Hukuk ( İstanbul Darülfünun’u Hukuk Fakültesi 
) ( 1914 )

İş hayatı :

Osmanlı Meclis-i Meb’ûsânı Kavanin ve İctimaiyat-ı Um-
umiye Kâtibliği ( 1914 ) 
Harb Akademisi, Harbiye Mektebi, Erenköy Kız Lisesi, 
Pertevniyal Lisesi,   İstanbul Erkek Lisesi,    
İtalyan Lisesi edebiyat öğretmenliği  
Gazetecilik ( 1919-1946 ) 
Zonguldak Milletvekili ( 1946-1960  ) 
Gazetecilik ( 1960-1965  ) 
İstanbul Milletvekili ( 1965-1969  )

Sanat Hayatı :

Hıyaban Dergisi ( 15 günde bir, 5 sayı) ( 1910-11 ) 
Türk Yurdu mecmuasında şiirler ( 1911 ) 
Yeni Mecmua’da şiirler ( 1917 ) 
Şair Mecmuasında şiirler ( 1918 ) 
Büyük Mecmua’da şiirler ( 1919 ) 
Fırtına ve Kar (Şiir, 1913)  
Peri Kızı ile Çoban Hikayesi ( Şiir, 1919)  
Celâl Sahir’in ayda bir yayınladığı “Kitaplar”da ( Birinci 
Kitap, İkinci Kitap ...) şiirler ( 1921 )  
Yarın Mecmuasında şiirler ( 1921 ) 

Gönülden Sesler
Bahri Akçoral
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Akbaba Mizah Mecmuası ( 1919; 1922’den sonra Yusuf 
Ziya Ortaç’la ) 
Fiskeler ( Mizah Yazıları, 1922 )  
Gönülden Sesler ( Şiir, 1922 ) 
Resimli Dünya ( Çocuk Dergisi ) ( 1924 ) 
Papağan Mizah Mecmuası ( 1924 ) 
Güneş Mecmuası, Yeni Kalem Mizah Dergisi ( 1927’den 
itibaren ) 
Edebiyat Gazetesi ( 1932 ) 
Ayda Bir Dergisi ( 1935 ) 
Kervan (  Şiir, 1935 ) 
Abdülhak Hamid ( Biyografi, 1937) 
Mehmet Akif ( Biyografi, 1937)  
Yahya Kemal ( Biyografi, 1937)  
Ziya Gökalp ( Biyografi, 1937)  
O Beyaz Bir Kuştu ( Şiir, 1941 )  
Çocuk Adam ( Roman, 1941 )  
Çınaraltı Türkçü fikir ve sanat dergisi ( 1942 ) 
Asrî Kerem  ( Destan, 1942 )  
Dün-Bugün-Yarın ( 1943 )  
Kulaktan Kulağa ( 1943 ) 
İstanbul’un Fethi ( Şiir, 1953 ) 
Düğün Gecesi ( Hikâye, 1957 )  
İşte Sevdiğim Dünya ( Şiir, 1962 ) 
Kubbealtı Akademi Mecmuasında yazılar ( 1971-1972)

Milliyet, Tasvir-i Efkâr, Cumhuriyet, Ulus, Zaf-
er, Havadis, Son Havadis gibi  gazetelerde mizah  
yazıları ve günlük fıkralar 

Kitapları muhtelif zamanlarda tekrar tekrar 
basıldı ve şiirlerinden seçmeler, bütün şiirleri ayrı    
kitaplar halinde yayınlandı

“Beş Hececiler”den biri olarak kabul edilen Orhan Seyfi 
Orhon, diğer bir çok şair akranı gibi şiir yazmaya aruz 
vezniyle başlar. Aruz’dan heceye geçiş serüvenini Gönül-
den Sesler’in 1963 yılındaki baskısının önsözünde şöyle 
anlatıyor:

“Fırtına ve Kar”ı yazdığım zaman 23 yaşındaydım. Artık 
şahsi bir üslubum vardı. Aruz veznine hâkimdim. Bu man-
zumede veznin ritmi ile fırtına taklit edilmiş, kar yağdıktan 
sonraki tabiatın sessizliği anlatılmak istenmiştir. En çok dik-
kat edilmeğe değen, vezin kalıplarının kullanılışıdır. Fırtına 
kısmı, serbest müstezatlarla yazılmıştır. “Kış”la konuşmada, 
tahkiyeye uygun başka bir kalıp seçilmiş, “Terennüm”lerde 
vezin ve nazım şekli değiştirilmiştir.

“Fırtına ve Kar” benim en talihli şiirlerimdendir. Pek çabuk 
yayıldı, beğenildi, ezberlendi. Bugün, elli yıl sonra hâlâ onu 
unutmıyanlara, ezber okuyanlara rasgeliyorum.

23 yaşında kazandığım başarının serhoşluğu içindeydim.

Zaten bu türlü çalışmalarda bundan fazla beklenen 
mükâfat yoktur. Yeni bir hevesle başkalarını yazmaya 
hazırlanıyordum. Karşıma Ziya Gökalp çıktı. Bir Hitit heykeli 
gibi görünen bu adamın içinden ışıklar geliyordu. En güzel 
ve en şerefli işin yaşayan temiz Türkçeyle, hece vezni ile yeni 
şiirler yazmak olduğunu söyledi. Tıpkı dil gibi vezin de mil-

letin malı idi. Aruz veznini ustaca kullanmak hüner değildi. 
Asıl hüner hece veznini bugünkü zevkimize göre işlemekti.

Dilde milliyetçilik, Türkçülüğün en değerlisi, en verimlisi, en 
feyizlisiydi. 

Bu sözler, içimde heyecanını taşıdığım Türkçülük duygularıma 
dokundu. Ona inandım. Yeniden şairlik hevesine kapılmışım 
gibi, karşımda hiçbir örneği olmayan bir yol üzerinde eme-
klemeye başladım.

İşte «Gönülden Sesler» budur !

***

İlk önce bunun ne kadar güç geldiğini anlatamam. Hece vez-
ni ile yeni şiir yazmak imkânsız gibi görünüyordu. Aruz vezni 
ile terbiye edilmiştim. Onun melodisini, mimarisini, resmini, 
nakşını biliyordum. Hece vezninde içimdeki lirizmi duyura-
cak sesi bulamıyordum.

Yeni şiirin şartları ağırdı. Vezinden başka, dil de İstanbul 
şivesine uygun, yaşayan temiz Türkçe olacaktı. Bense, eski 
kelimelerin süslerini, motiflerini kullanıyor, şiiri onlarla yap-
maya çalışıyordum. “Fırtına ve Kar” da rüzgârın sesini anlat-
mak için yaptığım gibi:

«Bu sayhalar, bu giriv - - 
Ey div!”

Yahut “Kış”ın “Terennüm”ündeki hasretini anlatan ağır 
kelimeler gibi:

«Sarsarlara hem râh büyük dağları aştım!»

Bunlar aruz vezninin hünerleri idi. Hece vezni ile yazılacak 
yeni şiir, başka bir ritm içinde açık, samimi, saf olacaktı, 
başka bir sesle akacaktı.

...

Üzerinden belki on nesil geçmiş bir kitabın hikâyesi-
ni anlattım. Ona tarafsız bir gözle bakmam mümkün 
değildir. Ama, insaflı bir gözle bakarak görüyorum ki biz, 
konuştuğumuz güzel Türkçeyi edebi dil yapmaya çalışanlar, 
yeni şiirimizde muhteşem aruza karşı yepyeni bir sesle hece 
veznini kullananlar, başarısız bir iş yapmadık. Türk mille-
tini sevmeyi Türkçeyi sevmede, onun diline hizmet etmede 
bulmuştuk.

Coşkun, heyecanlı şairimiz Behçet Kemal Çağlar, pek samimi 
bir tarzda:  

- Siz bize bu dili işlemeseydiniz, bu vezni yeni şiirin nazım 
ölçüsü olacak bir tarzda bırakmasaydınız, biz bunları 
yazamazdık!

demek tevazuunu gösterdi.

Kitabın sayfalarını çeviriyorum, bazı manzumelerini okuyo-
rum. üzerinde çalıştığımız hece vezni ahenksiz, basit bir 
nazım ölçüsü değil. Dil hâlâ temiz Türkçe olmakta devam 
ediyor.

Bütün gürültülere rağmen bu şiirlerin yaşadığına inanıyorum. 
Büyük bir şey de olmasa, benden sonrakilere gönlümden ko-
pararak bunları bıraktığıma seviniyorum.
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Bu satırlar iki türlü okunabilir : Elindeki eskimiş, modası 
geçmiş alet-edevatı atıp yepyeni, çağdaş bir takım 
tezgâhıyla çalışmaya başlayan ve başarıya ulaşan bir 
sanatkârın haklı gururu; veya elinden kemanı alınıp 
kırılmış bir virtüözün  kabak kemane ile Çigan müziği 
yapmaya çalışmasının hazin hikâyesi. 

Orhan Seyfi’ye göre : “Şiir, bir sanat şekli, bir vezin 
kalıbı ve bir ritm içinde söylenirse şiirdir ve nesirden bu 
vasıflarla ayrılır.”  Bu ilkenin uygulanışını İşte Sevdiğim 
Dünya kitabında yer alan, şekilsiz gibi görünen şiirlerinde 
bile görmek mümkündür. Ama “Fırtına ve Kar’daki

KAR :

Dışarda yorgun adımlar...  çalındı sonra kapım; 
“Acep gelen bu saatte kim ?...” dedim gidip açtım.

Görünce kalbimi oynattı bir küçük lerziş, 
Garib çehreli, a’sar dîde bir derviş !

Elinde buzdan âsâ, koltuğunda bir ney var; 
Omuzlarında uzun, bembeyaz saçlar ...

- Ne var, dedim, nereden geldin ihtiyar,  ne adın ? 
Neden bu korkulu yollarda böyle geç kaldın ?

- Uzak, uzak ... dedi, mechul uzak ufuklardan, 
 Sürüklüyor beni ruhumda duyduğum hicran !

. . . . . . . . .

Terennüm :

Sarsarlara hemrâh,  büyük dağları aştım, 
                  Çağlarla dolaştım, 
Sandım ki şitabımla bir ümide yanaştım. 
A’sâr gelip geçti fakat bulmadı pâyân 
                   Ruhumdaki hicran ! 
. . . . . . . . . 
  
Gezdim aradım her yeri bir fırtına oldum; 
                   Beyhûde yoruldum, 
Yalnız şunu gördüm, şunu buldum 
                   Yalnız şunu duymaktayım el’an 
Hicrân... Yine hicrân... Yine hicrân !

. . . . . . . . .

mısralarındaki ahengin hece vezniyle oluşturulması za-
ten imkânsızdır.

lerziş : titreme, titreyiş, ürperme 
a’sar : asırlar, yüzyıllar 
a’sar dîde : asırlar görmüş, çok yaşlı 
sarsar : çok soğuk,  şiddetli ve gürültülü rüzgâr; fırtına 
hemrâh : yoldaş 
şitab : hız, acele, çabukluk, sürat 
pâyân : son, nihayet 
el’an : şimdi, şu an, hâlen

Şüphesiz  Orhan Seyfi Orhon, şiirdeki başarısını aruz 
tecrübesine borçludur. Şiirlerindeki pek çok mısra aruz 
kalıplarına uymaktadır. Ahengin, şiirin ön şartı olduğu il-
kesinden asla taviz vermemiş olması onu gerçek bir şair, 

bunu başarıyla gerçekleştirmiş olması da iyi bir şair ya-
par.

Lirizm de onun için şiirin ön şartlarından biridir :

Gülle Bülbül Efsanesi’nden 

... 
Son baharda bir akşam.. 
Dağılmış cihana gam

Bir acı haber gibi.

Her taraf kırık dökük..  
Dalların boynu bükük  
«Kederliyiz! ..» der gibi.

Bakmışlar; solup gitmiş 
Gül kırıklar içinde. 
Bülbülünü terketmiş 
Hıçkırıklar içinde.

Demişler: Ömrü azmış, 
Ne çare, gülün soldu! 
O duymaz, anlamazmış, 
Hıçkırırmış: «Ne oldu!..»

...

       O Beyaz Bir Kuştu

O, beyaz bir kuştu, uzun kanatlı; 
Ardında ışıktan bir iz bıraktı. 
Yel gibi dağları aştı bir atlı, 
Arada bir engin deniz bıraktı.

Uzaktan gelirken derin akisler, 
Kapadı geçtiğim yolları sisler. 
Tutuştu içimde birikmiş hisler; 
Gönlümü o kadar temiz bıraktı.

O, beyaz bir kuştu ak kanatlıydı; 
Yel gibi dağları aşan atlıydı; 
Hayâldi, hayâlden bile tatlıydı; 
Ne ışık bıraktı, ne iz bıraktı

 
40’lı yıllarda İlkokulların Din Bilgisi kitaplarında yer alan 
şu şiiri bir başyapıttır :

BİRLİK

İkilik yok, birlik var; 
Yalnız bunda dirlik var; 
Yalnız bundadır felâh,

                Lâilâheillallah

Bir aşk için gönüller;  
Çırpınırken beraber,  
İkiye tapmak günah!

                Lâilâheillallah

Şu münafık karanlık, 
Sona erecek artık, 
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Sabah olacak, sabah!

                 Lâilâheillallah 

muvaffakiyetli sayılması gereken manzumeler 
yazmıştır. Bu manzumeler arasında Annemle Hasbihal 
gibi,  Küçük Sultan gibi, Saz Şairi gibi yalnız hecenin 
değil, şiirin de ciddî başarılarından sayılabilecek man-
zumeler vardır.

...

O, bir taraftan yeni hece ile halk şiirini birleştirmeğe gayret 
ederken, bir taraftan da yine hece ile Divan şiirini meczetmeye 
çalışmış ve hece vezniyle gazeller yazarak kendi devrinde iyi 
karşılanan zarif manzumeler meydana getirmiştir. Bu çeşitten 
olarak Gözlerde Seyahat isimli güzel ve nükteli bir manzumesi 
o çağlarda yeni hecenin zaferlerinden biri diye karşılanmıştır.

 

Orhan Seyfi Orhon’a, Allah’dan rahmet dilerken, duasına 
âmin diyerek veda edebiliriz :

 

Dua - I

Ulu Tanrım, şu karanlık yolları,  
Bizi sana ulaştıran yollar et!  
İhtirasla kilitlenmiş kolları,  
Birbirini kucaklayan kollar et!

Muhabbetin gönlümüzde hız olsun; 
Güttüğümüz Hakka varan iz olsun, 
Önümüzde uçurumlar düz olsun, 
Yolumuzda dikenleri güller et!

Dalâlette bırakıp ta insanı, 
Yapma arzın en korkulu hayvanı. 
Unutturma doğruluğu, vicdanı, 
Bizi sana lâyık olan kullar et!

Minik bir fare bir gün bir böceğe rastladı
Görmemişti önceden, her yeri kapkaraydı

“-Merhaba karaböcek, nereye gidiyorsun ?”
Diyerek bir dost gibi böceği selamladı. 

“-Sana ne terbiyesiz !” diye sert çıktı böcek
Çok kızmıştı, sanırsın fareyi öldürecek

Fareyse şaşırmıştı, dedi “-Aman efendim !”
Ne kabahat işledim, doğrusu bilemedim.” 

-Bir kere benim adım o söylediğin değil
Sonra ben bir bayanım, önce önümde eğil !”
 
Katlandı şaşkınlığı, az düşündü bir zaman  
Filimlerde görmüştü asil beyler her zaman

Bayanlara reverans yapıyordu en ilkin
Böyle kaba davranmak gerçekten de çok çirkin

“Demek ki bu çok soylu, asilzade bir böcek;
Dediğini yapayım, bakayım ne gelecek”

Dizini hafif kırdı, sonra başını eğdi :
“-Özür dilerim bayan, lütfen affedin beni;

Burda siz soyluları pek fazla görmeyiz biz
Benim adım İrfan Bey, tanışabilir miyiz ?”

Boşuna dememişler “Bir çift tatlı söz eden,
En azılı yılanı çıkarır deliğinden” 

“-Madem ki bir Bey’siniz, özür dilediniz hem,
Ben de sizi affettim, başka bir şey diyemem.

Tanışmaya gelince, ama iyi öğrenin,
Bundan sonra bana hep bu isimle seslenin;

Yoksa hitabınıza cevap vermem biliniz,
İsterseniz  çarçabuk alışır da diliniz :

Terincekli terin bayan
Bürüncekli bürün bayan 
Adı güzel narin bayan"

“Demek yanılmamışım” diye düşündü fare
“Böyle uzun bir isim ancak soyluya göre”

“-Teşekkürler ederim, lütufkârsınız gayet;
Hizmetçiniz olurum istiyorsanız şayet”

Masal: Narin Bayan
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Dedi ve o upuzun ismi de tekrarladı.
Narin bayan mutluydu, gene de azarladı:

“-Hele durun bakalım, bu samimiyet de ne ?
Tanımam bilmem sizi, kimsiniz, soyunuz ne ?

Hizmetçiye falan da ihtiyacım yok benim
Babamın sarayında cariyem de çok benim”

Bu habere İrfan Bey daha çok hayret etti
Bu bir kral kızıydı yani bir prensesti !

Başka çaresi yoktu, başladı uydurmaya
Bey olduğuna hemen inanıvermişti ya !

O başka bir ülkenin kralının oğluydu,
Çok özel bir görevle burda bulunuyordu.

“-Yâ, demek öyle Bey’im, anlamıştım ben zaten,
Bu kibarlık beklenir ancak gerçek prensten.

Baştaki tavrınız da anlıyorum besbelli
Yüklenmiş olduğunuz özel görev gereği”

“-Hayranım zekânıza ey çok aziz prenses,
Nasıl da anladınız, şaşırdım, doğrusu pes! 

Evet, çok hakkınız var, çok gizlidir görevim
Onun için her zaman kimliğimi gizlerim”

Kendini yalanlarla öğüyor, yüceltiyor
Giderek hayalini süslüyor, inceltiyor

Palavralar uzadı yekdiğerine karşı
Yalanların dumanı Kaf dağını da aştı

Kendi yalanlarına kendi de inanıyor
Ötekinin sözüne nasıl böyle kanıyor 

Derken anlaşıldı ki ikisi de bekârdı
Karşılıklı hayranlık bir tek sonuca vardı:

Düğünsüz ve derneksiz evlendiler inanın
Çok sade bir törenle, sadece birkaç yakın

Mutluluk çok sürmedi, koptu aradaki bağ
Herkes yoluna döndü, yol selâmet yolcu sağ

Kentte bir düğün vardı şölenli ziyafetli
İrfan Bey işe çıktı günlük nafaka derdi

Narin hanım bir fındık kabuğundan tekneyle
Çamaşır yıkamaya gitti yakın çeşmeye

Derken düğün alayı öteden çıkageldi
Atların koşumları gerçekten de güzeldi

Davul zurna çalıyor, herkeste sevinç neşe
Çeşmenin yakınından yürüdüler peşpeşe

Derken bir at ayağı karıştırdı çamuru
Dalgalanan sular da Narin Hanımı vurdu

Ters dönünce zavallı kalkamadı yerinden
Uzun çığlıklar attı korkudan ve derinden

Lâkin ne kimse duydu  ne de biri eğlendi
Geçip giden alaya o da şöyle seslendi :

Ey atlılar, atlılar,
Belleri pusatlılar !
Düğün evine varısanız
İrfan Beyi görüseniz
Deyverin ki :
Terincekli terin bayan
Bürüncekli bürün bayan 
Adı güzel narin bayan
Çeşme başında boğuloyomuş deyveriiin !

Nasıl olduysa biri işitti bu sözleri
Gitti düğün evinde topluluğa seslendi :

“-İrfan Bey’i bir bilen, tanıyan bulunur mu ?
Bir ses duydum gelirken şöyle sesleniyordu :”

Diyerek tekrarladı duyduğu seslenişi
İrfan Bey işitince bıraktı hemen işi

Çeşme başına koştu gördü acı durumu
Suya girse kendi de tehlikede olurdu

Ellerini uzattı bir yandan seslenerek :
“-Ver elini çekerek, ver elini çekerek !”

Ama nazlı prenses incinmiş, kırılmıştı:
“-Git, ben senden küserek;  git, ben senden küserek !” 

Birkaç tekrardan sonra farenin sabrı taştı
“Bu narinlik de baştan, hem de ayaktan aştı”

Diye kendi aslına döndü, bastı tekmeyi
“-Ben de seni deperek, ben de seni deperek !”

Sonra tekrar işine, düğün evine döndü
Soyluluk ve nezaket  böylece erken söndü.

Öteki kurtuluşu bu tekmelerde buldu
Canı çok yandıysa da ters yatıştan kurtuldu

Karşılıklı yalanla kurulmuştu bu birlik
Onun için sürmedi ne düzenlik ne dirlik

Zaten hiçbir yalanın binası olmaz derler
Ne çâre ki alışan uslanmaz devam eder

Bir yalana bir insan ancak bir defa kanar
Yalancının kandili yatsıya kadar yanar
 

Lâedri
Manisa/Gördes yöresinden derlenmiştir.

Laedri
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Uzlet

Bahri Akçoral

Galesiz : Hayırdır Dertli, Belediyede bir dâvan mı var? 
Dertli : Ne Belediyesi, ne dâvası Hocam?
G :  Ne bileyim, koltuğunun altındaki bir tomar kâğıdı görünce… 
D :  Hâ, bunlar mı? Hepsi senin için Hocam!
G :  Bir kere daha hayırdır inşallah! Ben ne yapacağım peki, 
bu kâğıtlarla?
D :  Sen değil Hocam, ben.
G :  Peki, sen ne yapacaksın?
D :  Sana okuyacağım inşallah.
G :  Hadi hayırlısı, başla bakalım.
D :  Öyle pat diye değil, sırası geldikce.
G :  Neyin sırası?
D :  Sözün tabii.
G :  E, öyleyse söze başla bakalım.
D :  Hocam, konumuz gene uzlet
G :  “Gene” mi?
D :  Evet gene; ülfet bahsinde şöyle bir dokunup geçmiştik. 
G :  Evet, hatırladım.
D :  Biraz da uzleti konuşalım dedim.
G :  Nesini konuşacağız ki, uzlet uzlettir işte.
D :  Öyle deme Hocam, ülfetten fazla sardı beni.
G :  Kötü işaret!
D :  Niye ki?
G :  Sardıysa bakarsın alır götürür de …
D :  Götürsün Hocam, ne olur ki?
G :  Ben sensiz ne yaparım sonra?
D :  Sağolasın Hocam; olmazsa beraber gideriz.
G :  O hiç olmaz!
D :   Peki o niye?
G :  “Viran olası hânede evlâd ü iyal var!”
D :  Ne yani, bizim yok mu?
G :  Öyleyse nasıl oluyor da uzlet düşlüyorsun?
D :  Düşlediğim falan yok Hocam, sadece anlamaya çalışıyorum. 
G :  Peki, anlat da beraber çalışalım anlamaya.
D :  En yalın anlamıyla uzlet, yalnızlık demek.
G :  Evet.
D :  Ama her hangi bir yalnızlık değil, insanın kendi tercihiyle 
çekildiği yalnızlık.
G :  Güzel.
D :  Nesi güzel Hocam, insan niye böyle bir tercihde bulunur 
ki?
G :  Güzel olan uzlet değil Dertli, yaptığın tarif.
D :  Buna göre uzlet güzel bir şey değil diyebilir miyiz?
G :  Diyemeyiz
D :  Niye ki?
G :  Onu ancak yaşayan bilir.
D :  Ama birilerine güzel veya çekici geliyor ki böyle bir hayat 

tarzını seçiyorlar.
G :  Bir tanıdığın var mı?
D :  Var. Aslında bu konuya eğilişimin bir sebebi de o. 
G :  Kim peki, ben tanıyor muyum?
D :  Yok hocam, sanırım tanımazsın. Ama istersen önce tarifleri 
tamamlayalım.
G :  Daha bitmedi mi?
D :  Nerde? başladı bile sayılmaz.
G :  E, hadi devam et öyleyse.
D : Önce ailesi …
G : Kimin ailesi?
D :  Kelimenin tabii …
G : ? …
D :  Hocam sen hep demez misin “bir kelimeyi  öğrenirken 
ailesiyle beraber öğrenmeli”?
G :  E, hadi bakalım.
D :  Kök sesleri aynı olan bir tek kelime bulabildim : azl.
G :  Emin misin?
D :  Evet, ayın, zel ve lam.  
G :  “Z”  birinde ince diğerinde kalın olmasın?
D :  Hayır, kaynak sağlam : Ne var ki …
G :  Eee?
D : Anlam bağını kuramadım.
G : “Kendini cemiyetten azl etmek” gibi bir şey olabilir mi?
D : Düşünmedim değil, ama emin de olamadım.
G : Peki, sonra?
D : Sonra yakın anlamlılar
G : Yakın mı, eş anlamlılar mı?
D : Yok hocam, bu tuzağa düşmem.
G : Nasıl yani?
D : Senden öğrendim hocam, mutlak mânâda “eş anlamlı” 
yani “sinonim” yoktur; öyle gibi görünen kelimelerin anlamları 
arasında mutlaka ince nüans farkları vardır.
G : Güzel; neymiş uzletin yakın anlamlıları?
D : İnziva ve halvet. 
G : Her üç kelimenin de ortak paydası yalnızlık, değil mi?
D : Evet, yalnızlık; bir de ihtiyar, yâni yalnızlığı bilerek, isteyerek 
seçme, tercih etme.
G : Anlaşıldı.
D : “İhtilat” ve “hıltat” ise bunların zıt anlamlıları.
G : Ve de ülfet.
D :  Evet, öyle. Uzlet hakkında Kuseyri risalesinde şu bilgiler 
var :

İnsanlarla beraber olmaktan kaçınmak, bir kenara 
çekilip ayrı yaşamak anlamında, bir tasavvuf terimi.

Aralarında ince farklar olmakla beraber, “Vahdet, halvet ve 
inziva” terimleri de aynı manada kullanılır. “İhtilat ve hıltat” 
sözcükleri ise “uzlet” in zıdlarıdır.



âh
en

k 
   

    
18

Kişinin uzlete çekilmesinden maksat; günahtan ve günaha sebep 
olacak şeylerden sakınmaktır. Ancak mutasavvıflar; “Uzlete 
çekilene lâyık olanı; insanlardan uzak kalmaktan maksadının, 
onların şerrinden uzak olmak değil, kendi şerrinden insanların 
selamette olmalarına inanmasıdır” derler.
Uzlete çekilen kişinin, vesveseden etkilenmemesi için, itikada 
ait bilgileri ve ibadetinin makbul olması için de farzları edaya 
yarayan ilimleri bilmesi gerekir.
İslâm bilginleri uzletin mi yoksa zıddı olan ihtilatın mı daha üstün 
olduğunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. İmam Şafiî ve Ahmed 
b. Hanbel; ihtilatın müstehap olduğunu söyleyenlerdendir.
İslâm’da asıl olan insanlardan uzaklaşmak değil, onlarla 
kaynaşmaktır.
Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadis-i şerifte şöyle 
buyurmuştur:
“İnsanların ezasına karışan, onların eza ve cefasına katlanan 
mü’min, insanların arasına girmeyen ve onların baskılarına 
katlanmayan mü’minden daha fazîletlidir” (Suyûtî, el-Câmiu’s 
Sağîr, II, 282).
Zaten mutasavvıfların istediği uzlet, temelli insanlardan uzak 
kalmak değil, nefsi terbiye edip tekrar insanların arasına 
dönmektir.
Hakîkatte uzlet, kötü huylardan ayrılmaktır. Uzletin tesiri 
vatandan (yerinden) ayrılmada değil, kötü vasıfları değiştirmede 
aranmalıdır. Bunun içindir ki; “Arif kimdir?” sorusuna Kîn ve 
bain (birlikte ve ayrı olan) kimsedir”, yani zahiren halkla beraber 
bulunduğu halde, sırren onlardan ayrı olan kimsedir diye cevap 
vermişlerdir
G :  Sen bu işi epeyce ciddiye almışsın Dertli.
D :  Nasıl yani?
G :  Bu kadar derinlemesine incelediğine göre …
D :  Dur Hocam, daha devamı var.
G :  Hadi bakalım.
D :  Başka bir kaynak da şöyle diyor :

Halvet ve uzlet’in mânâları birbirine yakındır. Halvet, tenha 
bir yerde bütün yabancı düşünce ve kaygılardan kurtulmuş 
olarak müsterih olmak; uzlet de halktan ayrılmak ve bütün 
ülfet ve alışkanlıklardan feragatı seçmektir.
“- Uzlet, saffet ehlinin sıfatı; halvet de vuslatın alâmetidir.” 
denmiştir.

Şöyle ki; yolun başında olan sâlike, başlangıç halinde uzlet ve 
işin sonunda da Hak ile ünsiyette olabilmek için halvet, istikamet 
yolunun gereklerindendir.
   
Sâlik için en mühim olan hasletlerden birisi ve belki birincisi, 
kendisinde, halkın üzerinde herhangi bir yönden bir meziyet 
üstünlüğü görmeyip, gösterişsiz ve yapmacıksız olarak, vicdani 
bir zevk halinde nefsini küçük görmesidir ki, böylesi sâlik, uzletini 
de insanları kendi şer ve zararından selâmette kılmak niyetine 
bağlı olarak yapar. Yoksa bunun tersine olarak, bir sâlik, uzletinde, 
halkın şer ve zararlarından kendi nefsinin selâmeti itikadında 
ve düşüncesi içindeyse; bu itikat, yerilmiş kötü hasletlerin en 
zararlılarından olup, kibir ve gururun kaçınılmaz sebebidir.
Halvet ve uzletin faziletleri hakkında nakle ve akla uygun pek çok 
eserler, hatıralar varsa da, bunlardan murat, avamın anlayışı gibi, 
sâlikin dış varlığının halvet ve uzlette olması değildir. Halvet ve 
uzletin faziletlerinden murat, sâlikin dışının halkla, içinin Hak’la 
olmasıdır.
Uzletin hakikati, yerilmiş kötü hasletlere karşı itidalde olmaktır; 
yoksa ev, yurt, cemiyetten uzaklaşmak değildir. Onun için arifin 

tarifinde “arif, hem birlikte olan, hem ayrı olan...” denilmiştir. Yâni, 
dışıyla halkla beraber, içiyle onlardan ayrı demektir.
G : Bu hangi kaynak?
D : Üstad Necip Fazıl’ın sadeleştirdiği, “Tasavvuf Bahçeleri” 
G : Desene, suyu kaynağından içiyoruz bu gün?
D : Aynen öyle Hocam. Şuna ne dersin?

Halktan uzaklaşmakta şöhret, şöhretteyse afet vardır. 
Hayır cemiyettedir, cemiyet de sohbette.

G : Çok güzel, tam isabet. Şimdi, bütün bu bilgilerin ışığında 
şunu diyebilir miyiz : Uzlet ve halvet kavramları tasavvuf 
terimleridir; bizim gibi sıradan insanların, gerçek bir tasavvuf 
terbiyesi almadan, bütün bu söylenenleri yaşamadan böyle 
terimler üzerinde fikir yürütmeye kalkışması pek de doğru 
olmasa gerektir. 
D : Hayır, diyemeyiz Hocam!
G : Niye ki?
D : Şundan ki, bunların özel terimler olması günlük hayatta 
kullanılmalarına mani olmadığına göre işin aslını araştırıp 
doğrusunu bulmaya çalışmakta bir mahzur olmasa gerektir.
G : Günlük hayatta nasıl kullanılıyor ki?
D : Ben de bunu sormanı bekliyordum Hocam; işte sana bir şiir 
:

Garik-i uzletin zulmet bârına 
Bir tir-i sitemkâr figan getirdi
Dil-i perişanın eşk ü zârına 
Bir hüsn-ü teveccüh derman getirdi.

G : …
D : Ne o hocam, hep sen bana sorarsın, niye sükût ettin?
G : Hafıza taraması!
D : Eee, sonuç?
G : Sonuç yok, soru işaretleri var
D : Yardımcı olayım
G : Kaynak?
D : Kaynak Mümedded âbi’nin cönk’ü.
G : O da kim?
D : İşyerinden bir ağabeymiz
G : Acaib bir isim
D : Zaten isim değil, lâkab
G : Öyleyse bir hikâyesi olmalı.
D : Var Hocam, sıkılmazsan anlatayım.
G : Sıkılmam, merak ettim.
D : Bir ara zorunlu emekliliğe tâbi olmuştu; dava açtı, kazandı, 
geri döndü. Bu sefer sürgün ettiler; gene mahkeme kararıyla 
geri döndü. Aynı durumda başkaları da vardı, ötekilere 
“mümedded” diye hitabetmeye başladı. Soranlara “uzatmalı 
desem başka anlama gelir” diyordu. Ama silah geri tepti, herkes 
kendisine Mümedded demeye başladı; öyle ki bir zaman sonra 
asıl ismi sanki unutulmuş gibiydi. İşyerinde de pek insan içine 
çıkmaz, etrafıyla iş dışında pek alâkadar olmazdı; gerçekten 
emekli olunca evine çekildi, kitaplarıyla yaşıyor. 
G : Uzlette yani?
D :  Evet, öyle. Arada bir, üç beş kişi toplanıp ziyaretine 
gideriz. Bir seferinde nazı geçen biri neden çarşı pazarda hiç 
görünmediğini sordu, konu uzlet’e gelip dayanınca cönkünü 
çıkarıp bize bu şiir okudu. Ben de iznini alıp kendi defterime 
aktardım.
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G : Altında imza yok muydu?
D : Vardı : Lâedri.
G : Kendi yazmış olabilir mi?
D : Muhtemeldir; ama neden onun yazdığını düşündün, divan 
dönemine ait olamaz mı?
G : Ola da bilir, olmaya da. 
D : Öyleyse devamını da okuyayım.
G : Baştan niye okumadın ki?
D : Açıkçası seni sınıyordum hocam.
G : Nasıl yâni?
D : Bu kıt’ayı, anlayabilecek durumda olan kime 
gösterdimse bir divan şâirine yakıştırdı. Senin bu tuzağa 
düşmiyeceğini biliyordum ama, gene de emin olmak istedim. 
G : Sağolasın Dertli, oku bakalım devamını:
D :  

Hicabettim kusurumdan suçumdan
İstiyorsan tut sürükle saçımdan
Bu niyazımı düş de borcumdan 
Desinler bir zalim aman getirdi.

G : Evet, anlaşıldı. 
D : Ne anlaşıldı hocam?
G : Bu ikinci kıt’a şiirin yakın dönemde yazıldığını 
gösteriyor. Ama birinci kıt’ada insan bocalıyor, her kimse 
iyi tutturmuş doğrusu. Peki şiirin de bir hikâyesi var mı? 
D : Mümedded âbi’nin anlattığına göre: insan  içine  pek  
çıkmayan birine bir arkadaşı bir mektup yazmış; “hep ben seni 
arıyor, soruyorum; sen beni hiç aramıyorsun” mealinde. O da 
bu şiiri yazıp göndermiş.

G : Eee, sonuç?
D : Sonuç hüsran Hocam!
G : Nasıl yâni?
D : Epey bir zaman sonra bir yerde karşılaşmışlar. Şiiri 
gönderen sormuş : “yâhu, sana bir şiir göndermiştim, 
almadın mı, hiçbir tepki vermedin”. Adam ne dese iyi? 

G : Ne demiş?
D : “Âbi, şiir çok güzeldi, çok beğendim; ama dili çok ağırdı, pek 
bir şey anlamadım!”
G : Ah, bu anlatamama, anlaşılamama meselesi!
D :  Evet Hocam, ah ki ah. Ama meselenin bir de teselli veren 
devamı var.
G : O nasıl?
D : Adamcağızın bir de hâl ehli, yâni hâlden anlayan bir ahbabı 
varmış; ona dert yanmış. O da şöyle bir cevap vermiş :

İsmet-i uzlete gelen sitemkâr 
Mâni-i nur olur figan getirir
Kelâmı selâmı sadece zarar
Yük olur gönlüne tuğyan getirir
              
Alacak verecek hesabı varsa
Dost dostun gülünden inciniyorsa
Çekiver kulpundan düşecek olsa
Eninde sonunda hüsran getirir

G : İşte bu gerçekten ilâç gibi gelmiştir.
D : Öyle olmalı ki o da şöyle cevap vermiş :

Halden anlıyanın başkadır hali
Kelâmı mânâya şâyan getirir
Âşina olana sor ki melâli
Karanlığı kalbe nâdan getirir.

G : Sağolasın Dertli, bu gün sana kocaman bir teşekkür 
borçlandım.
D : Estağfirullah Hocam, ne oldu ki?
G : Daha ne olsun ki, bize bir gerçek şiir ziyafeti verdin 
bugün. Dahası, hâlâ böyle şiirler yazanlar, okuyanlar, biri 
birine ikram edenler varsa, durum pek de zannettiğimiz 
gibi ümitsiz değil demektir. Buna sevinmek lâzım değil mi? 
D : Haklısın Hocam, Allah sayılarını artırsın.
G : Âmin Dertli, âmin.
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O ne kadar güzel, ne kadar içten, ne kadar sıcak, ne kadar insanı içinin en içinden sarıp sarmalayan bir ses-
lenişti? 

Gecenin sonu sabahın alacakaranlığında güneş daha ışımadan gönlü ışırdı insanın. Sabah güneşinin ilk ışık-
larıyla ortalık ısınmadan içim ısınırdı. Uykunun en tatlı yerini bölen ne olursa olsun ağzından emziği çekilmiş ço-
cuk gibi öfkelendirir bağırtıp çağırtırken o seslenişte uykudan bile güzel bir sığınma duygusu dolardı gönlüme.

Uykuyla uyanıklık arası görülen bir rüya gibiydi o sese uyanmak. Yarı uykulu, belki bir orman kenarında kendi 
başına akan soğuk bir pınara ağzını dayayıp su içerken görülen bir rüyanın içine girer, “ana gurban” sesi, o pınarın 
şırıltısına dönüşürdü.

Sevgi dolu bir sesti, şefkat tınısı vardı, koruyan, kollayan sarmalayan bir örtü gibi bürünürdü.
Heyecan yoktu, bağırtı yoktu, öfke, şiddet, acizlenmek, bezginlik, yorgunluk yoktu sesin içinde. Tam aksine 

“ne güzel uyuyorsun, seni uyandırmaya kıyamıyorum, ama kalkmak hazırlanmak zorundasın, yoksa gecikecek-
sin, bu yüzden seni uyandırmak zorundayım, hadi kalk, ne olursun, uyanışın geciktikçe seni uyandırmanın rahat-
sızlığı büyüyor içimde, kalkıversen de beni bu sıkıntıdan kurtarsan ne var” der gibiydi.

Biraz yalvarır gibi kısıktı. O kısıklığın içinde, keşke uyanmasan der gibi bir pişmanlık vardı. Mecburiyetin hoş-
lanılmayan zorlaması da saklıydı.

“Ana gurban” sesiyle uyanmak, güne o sesle başlamak çok güzeldi.
Çünkü hepsinin ötesinde “kurban olurum sana, hadi kalk” “annesi yoluna kurban olacak kadar sevdiği çocuk, 

uyan” diyenin söylediğinde samimi olmasıydı.
Gerçekten eğer öyle bir şeyle karşı karşıya kalsaydın benim için kurban eder miydin kendini?
“Kızım!” “Oğlum!” “Bebeğim!” “Yavrum!” “Bir tanem!” “Annesinin biriciği!” ve daha bir çoğu.
Anadolu Türkçe’sinin anne sütü kadar temiz tadının içinde annelerin çocuklarına söylediği kendince kim bilir 

daha ne kadar sesleniş vardır?
Her seslenişte çocuğun içi bir kere titrer. Annesinin yüzlerce.
Her seslenişte bir gönülden diğerine bir köprü kurulur. İnsanlar anneleri olmaksızın var olsalardı böyle bir 

köprü olmaksızın yaşamak zorunda olsalardı ihtimal ki hayatlarını devam ettirecek gücü bulamazlardı. Annesini 

Cuma Mektubu: Anagurban

Coşkun Yüksel
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hiç görmemiş birisi bile bir annesi olduğunun bilgisine dayanarak yaşamayı sürdürebilir. Görmediği annesinin emin 
olamadığı hayalini hafızasının bir köşesinde saklı tutarak yaşamayı başarabilir.

“Ana gurban” diğerlerinden daha farklı. Belki bunu sen bana söylediğin içindir. Belki başka bir sebebi vardır. 
“Oğlum” “Kızım” “Yavrum” “Evladım” seslenişlerinde hep “benim” diye biten bir iyelik eki var. “Ana gurban” derken, sen 
benimsin değil ben seninim vurgusu hissediliyor.

Bir annenin çocuğu için kendini kurban etmeye hazır olması ne müthiş bir şey.
Aslında kurban edilmesi gereken çocuklar değil miydi?
Çocuklar veya anneler, babalar veya oğullar her kimse, kurban edilmenin sebebi neydi?
“Ana gurban” seslenişinin insanın içini ısıtan sıcaklığından bir hisse kapılsa bile “kurban” olmayı veya kurban 

kesmeyi gerekli kılan neydi?

Galiba  kurban sözcüğünün  içinde barındırdığı anlam, kaybettiğimiz bir çok anlamın ve sözcüğün akıbetine 
uğradı. Ağzımızdan çıkan ve içinde kurban kelimesinin geçtiği her cümle gerçek anlamının çok dışında bir yerde 
duruyor.

“İlahlar kurban istedi” deniyor sözgelimi. İğrenç bir putperest cümlesinin içinde geçiyor kurban kelimesi.
“Kurban edildim” cümlesindeki  kurbanın anlamı harcanmak, pisi pisine gitmek şeklinde.
Oysa “Kurban olam kalem tutan ellere” gibi “Kar mı yağmış şu Harput’un başına / Kurban olam toprağına taşına” 

gibi “Ela gözlerine kurban olduğum gibi” “Kurbandır canlar sana” gibi dilimizde ne kadar çok dolaşmış kurban keli-
mesi. Hiç birinde olumsuz bir anlam yüklenmeden. Hiç birinde harcanmak, boşu boşunalık gibi vurgular hissedilme-
den.

“Kurbanım ben sana” derse birisi nasıl bir tepki alır? “Madem öyle, gel bakalım, ne dersem onu yapacaksın, sen 
kendini kurbanlık olarak görüyorsan, kendini yok etmeyi göze almışsan, bana her türlü hakkını devretmiş sayılırsın” 
der mi herhangi bir insan? Yoksa “kurban olurum sana” diyene öncelikle saygı, sonra uğruna her şeyi yapabilmeyi 
göze alacak bir bağlılık hissi mi uyanır?

Kurbanın dilimizde bu kadar çok, bu kadar güzel, bu kadar olumlu bir anlam yüklenerek dolaşması onun gerçek 
anlamında gizlidir. Kurban yakınlaşmak, yakın olmak demektir. “Kurbanım ben sana” diyen “sana o kadar yakınım seni 
kendimle o kadar aynı ve eşit görüyorum ki benliğim bile araya girecek bir mesafe gibi geliyor, benliğimden vazge-
çerek sana daha yakın olmak istiyorum” demektedir.

Sen her “ana gurban” diyişinde bu anlamın tümünü bilincinin en derin yerinde hissederek söylerdin. Eğer böyle 
ağır bir imtihanla karşılaşsaydın hiç çekinmeden kendini kurban ederdin.

Hazreti Süleyman’ın “bu çocuğu ortadan ikiye bölün, her bir yarısını çocuk üzerinde annelik iddiasında bulunan 
şu iki kadın arasında paylaştırın” hükmünü verdiği zaman ortaya atılıp “hayır, böyle bir şey yapmanıza gerek yok, ço-
cuğun annesi ben değilim, bu kadın, ona verin, bölmeyin, hepsi onun olsun” diye haykıran gerçek anneydin.

Sen Putperest hükümdarın kendisine secde etmeyenler için hazırlattığı derin çukurda yanan ateşin içine atılan 
bebeğinin arkasından ateşe atlayan anneydin.

Sen şairin;
Kıskaçlar ve açmazlar çevremi çevirince 

Senden imdat bekledim sende aradım çâre 
Ayağımla düştüğüm kuyulara da gene 
Saçından bir merdiven sen dayadın Gülizar

Tenhalara saklandın gizledin gözyaşını  
Heves edip almadın dünyanın tek taşını 
Hep vermekti hayatın vermek ve çok ağlamak 
O inci gözyaşların en kıymetli yadigâr 
Benim de gözyaşlarım senin adın Gülizar

diye anlattığı anneydin.
“Ana Gurban” demende ne var ki, zaten kurban etmiştin bütün hayatını.
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Yolculuk anlamına gelen “Sefer” kelimesi “sarılaştı, sarardı veya sarısı ortaya çıktı” anlamına gelen fiilden türetilmiş. Hâli-
yle sefer kelimesinden türetilen “misafir” de köken olarak aynı yere gidiyor. Yolculuk ile  sarılaşmanın ne alâkası olabilir?

Aralarındaki bağ şuradan geliyor: Altını katışık maden iken saflaştırmak için ateşte eritmeye, eriyen ve saflaştırılan altının 
sarı rengini alması işlemine “sefer” deniyor. Yolculuk ise insanı ayrıştıran bir süreç.

İnsan neden ayrışır, katışık olan ne vardır insanda, daha da önemlisi insan saf değil midir?

Değildir elbette.

 
“Tuti-i mu’cize-gâyem ne desem laf değil
Çerh ile söyleşemem âyinesi saf değil
Ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana 
Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil
Yine endişe bilür kadr-i dür-i güftarım 
Rüzgar ise deni dehr ise sarraf değil
Girdi miftah-i der-i genc-i maani elime 
Aleme bezl-i güher eylesem itlaf değil
Levh-i mahfuz-i sühandir dil-i pak-i nef’i 
Tab’-i yaran gibi dükkançe-i sahhaf değil”

demiş ya şair Nef’î. 

“Ben mucizeler söyleyen bir papağanım.  
Ama yine de kalbi temiz olmayan felekle söyleşemem.

Gönül ehli olanların birbirlerini tanımaması insafa sığmaz  
Bu yüzden kalbi temiz olmayana gönül ehli diyemem.

İnci değerinde sözlerimden yine de şüphelenir 
Sefil bugün ve sarraf olmayan zaman

Anlamlar hazinesinin anahtarı elime geçti 
Bütün aleme inciler saçıp savursam bitiremem”

Şair Nef’î burada “aynası saf değil” tabirini iki gönlün birbirine ayna olması metaforundan hareket ederek kullanıyor. Saf 
olmayan ayna, buğulu veya paslı veya iç bükey veya dış bükey bir aynadır. Görüntüyü doğru olarak aksettirmez. Bazı gönül-
ler de böyledir. Saf değildir. İçine çıkarcılık, kıskançlık, basitlik, açgözlülük, hırs, yalancılık, ihanet, iftira, şüphecilik, sürekli 
kötüye yorma, kötü zanda bulunma, başkalarının ayıplarını araştırma gibi hastalıklı paslar bulaşmıştır. Böyle bir gönül aynası 
hiçbir duyguyu doğru olarak aksettirmez.

El Çek İlacımdan Tabip

Atilla Gagavuz
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İnsan yolculuğa çıktığı zaman içinde sakladığı ayıplı ve hastalıklı taraflarını ortaya döker. Yolculuklar sadece yorgunluğu, 
meşakkati, yoksunluğu, herkesin kendi evindeki rahat ve lüksünden mahrumiyeti değil, aynı zamanda duygusal ortam açısından 
da insanı farklı bir seyrin içine sokar.

Yolculuklarda duygusal yetenekler daha keskinleşir. Mesela şairliği varsa kişinin yolculukta mutlaka şiirsel bir şeylere bulaşır. 
Hüznü ve kederi varsa yolculukta bu hâli daha yoğunlaşır. Korkuları varsa büyür, şüpheleri varsa artar.

Yolculuğun insanı kendini güvende hissettiği birçok şeyden mahrum etmesi, daha güvensiz, daha zor, daha sıkıntılı bir 
ortama geçmesi de insanın içinde sakladığı kötü taraflarının ortaya saçılmasına sebeptir.

İşte bu yüzden bir insanı iyi tanımanın yolları olarak sayılan üç şeyden biri beraber yolculuk etmektir.

Biri, bir kişiyi övüyordu. Övgüsü abartılı bir hâl alınca Hazreti Ömer sordu;

- “Sen bu bahsettiğin adamı iyi tanır mısın?”

- “Elbette, çok iyi tanıdığım birisidir.”

- “Peki, onunla alışverişin oldu mu?”

- “Hayır, hiç alışveriş etmedik.”

- “Öyle mi? Ya, komşuluğunuz oldu mu?”

- “Hayır komşuluk da yapmadık.”

- “Beraber yolculuğa çıktınız mı?”

- “Hayır yolculuğumuz da olmadı hiç”

- “Vallahi, sen yalancının tekisin, o bahsi geçen adamı asla tanımıyorsun.”

Burada uyarı, kendi dışındaki bir insanı gerçekten tanımanın ölçüsünün herhangi bir ortamda değil, insanın kendini 
saklayabileceği, farklı gösterebileceği sosyal hayat içinde değil, zor şartlar altında mümkün olabileceğidir. Alışveriş etmek, 
komşuluk etmek veya yolculuğa çıkmak sıradan eylemler değildir. İnsanın asıl karakterini gizlemesinin hayli zor olduğu 
durumlardır. Bu gibi durumlarda beraber bulunmadan, bir insan hakkında kesin yargılara varmak genellikle hatalı olur.

Şartların zorluğu bir bakıma insanın kendi kendini tanımasının da bir yoludur. İnsanın kendi kendini tanıması, kendi dışında 
birini tanıması kadar doğal bir ihtiyaçtır. Bu tanıma ihtiyacı aynı zamanda bir geliştirme sürecidir. İşin tabii seyri içinde tanıdıkça 
kötü taraflarını törpüleme iyi taraflarını besleme, geliştirme, büyütme, keskinleştirmenin çarelerini arayacaktır.

Kişiliğin oluşmasında çocukluk, ergenlik, ilk gençlik yıllarında yaşanan olayların çok büyük etkisi vardır. Kişiliği belirleyen bir 
diğer faktör genetik özellikleridir. Bir başkası aldığı eğitimdir. Fakat bunlardan daha fazla bir belirleyici olan şey kişinin yaşanmış 
tecrübeleridir.

Tıpkı vücudun kas yapısını oluşturan hücrelerin şartlara göre konum belirlemesi gibidir kişilik oluşumu. Kollarını diğer 
organlarından daha fazla çalıştıran insanın kol kaslarının gelişmesi gibi şartların zorluğuna hatta olağanüstülüğüne göre değişir 
kişilik oluşumu.

Bir eli yağda bir eli balda yaşayanlar, zorluklarla karşılaşmamış olanlar daha nahif daha zayıf daha kırılgan oldukları gibi sert 
ve çetin şartlarda yetişenler içinde bulundukları ortama uyum sağlayarak sert ve şiddet eğilimli bir kişilik yapısı kazanırlar.

İçinde yaşanan zorluk altın cevherinin ateşte ısıtılması etkisini gösterecek insanın iç dünyasındaki potansiyel güçleri birbir-
inden ayrıştıracaktır. Bu yüzden “acı” insan hayatının olmazsa olmaz bileşenidir.

Acı olmadan hayat olmaz. Acı ne kadar kaçınılırsa kaçınılsın bir şekilde insanı gelip bulan hatta insanın bir şekilde arayıp 
bulduğu bir unsurdur. Hava, ateş, su, toprak gibi hayatı meydana getiren temel unsurlardan biridir acı.

Acı; dergaha giren salikin derviş olabilmek için geçirdiği ilk sınavdır. Kırk gün çileye girer derviş adayı. Kırk gün boyunca 
sadece hayatta kalacak kadar yiyip içecek, konuşmayacak, dinlemeyecek, gezmeyecek, göremeyecek, loş bir karanlıkta gönüllü 
girilmiş bir acı ortamına dayanıklılık sınavından geçecektir. Buna “erbain” adı verilir.

Erbain veya çile veya itikaf veya adı herhangi başka bir şey. Fakat işlem insanın acıyla yüzleşmesidir. Bu yapılan Budist rahip-
ler veya Caferilerin bedenlerine uyguladıkları fiziksel acıdan çok da farkı olmayan bir işlemdir. İnsanın yalnızlığın, güçsüzlüğün, 
zayıflığın acısını içinde hissetmesi ile bedeninde dışardan gelen darbelerin acısını algılaması arasında acıyla tanışmak açısından 
pek de bir fark bulunmamaktadır. Zaman zaman bu ikisi arasındaki farka takılır insanlar. Bedensel acılarla ruhunu yaralayan acılar 
arasındaki farkı anlama çabasının –büyüklüğünü ölçme de diyebiliriz- uç noktasında intiharlar vardır.

Acıya dayananlar korkularını ve kendilerini aşabilmenin eşiğine gelirler. Acılarına yenilenler kendilerine yenilmiş olurlar. 
Burada geçen, yenmek veya yenilmek tanımları içlerinde zafer sevinci barındırmayan tanımlardır. Çünkü kendini yenen, ken-
dini aşan insan; hayatı boyunca artık işi bitmiş barış ve sükun ortamına ulaşmış olmaz. Her merhalede yeni bir acı yeni çatışma 
yeni meydan muharebesinin içine dalmak zorundadır. Belki bir sonrakinde bir öncekinden daha büyük acılarla karşılaşmanın 
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kaçınılmazlığı içinde, her adımda biraz daha dirençli olmanın kazanımıyla birlikte.

Bir taraftan direnç diğer taraftan aşkın olmanın dinginliği. Sadece kendini düşünen, sadece kendiyle sınırlı yaşayan, sa-
dece kendine zarar verecek şeylerden korkan, sadece kendine fayda sağlayacak şeylere yakın durmaya çalışan bir hayat tarzının 
böceğimsi döngüsünden kurtuluş. Kendini aşmak, kendi dışındakilerle ilişkilenmek düzeyini kazanmak. Bunun için kendi olmayı 
başarmak. Kendi olmayı başarabilmek için acıyla yüzleşmek.

Acıyla yüzleşmenin iki uç noktası, iki tuzağı, iki handikabı var.

Birincisi acının insanı kabalaşmaya, hayvanlaşmaya savurması.

Erich Maria Remarque ünlü “Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” romanında 1918 yıllarının birinci dünya savaşının korkunç 
yüzünü anlatır. Milyonlarca insanın öldüğü, bazılarının “Birinci Paylaşım Savaşı” adını verdiği insanlık tarihinin yüzkarası savaş 
yıllarının hikayesidir anlattığı. Acıdan bahsedilecekse, acının babasıdır o zaman dilimi. O zaman diliminde yaşamış insanların 
yüzleştikleri şey sadece acı değil, insanlığın hayvanlaşma çukuruna düşüşüdür. Kan, gözyaşı, yokluk, ölüm, vahşet öyle bir 
boyuttadır ki, Françoise Sagan’ın “Elveda Hüzün” veya Goethe’nin “Genç Verther’in Acıları” gibi acı hikayeleri onların yanında “Bin 
bir Gece Masalları” gibi kalacaktır.

Garp Cephesinde Yeni Bir şey Yok’un özet cümlesi şudur;

“O kadar acı çektik, o kadar vahşet gördük ki, kabalaştık, hissizleştik.”

Fakir Baykurt’un, Yaşar Kemal’in anlattığı; yoksunluğun en alt sınırında yaşayan köylülerin hikayelerinde aynı kabalaşmayı, 
aynı hissizleşmeyi buluruz. Üç kuruşluk arsa ihtilafından cinayetler işlenir, analar çocukların ellerine silah tutuşturur, komşunun 
karısına tasallut da dahil her türlü kötülükle, ucuz bir yalanın peşinde kitleler sürüklenir. “Bunlar hikaye, gerçek hayat böyle 
değildir” diyecek olursanız, kenar mahalleleri gezmek yeterli. Yoksulluğun ve yoksunluğun makul sınırı geçtiği her yerde kötülük 
üreten bataklıklar oluşur. İnsanların acı duyma eşiği zamanla aşınıp acıya karşı duyarsızlaşmayı getiriyor. Acı artık insanın içindeki 
saflığı ayrıştıran, direnç kazandıran işlevini kaybedip insanı insanlıktan çıkarmaya sebep oluyor.

Acıyla yüzleşmenin ikinci tuzağı, acıya bağımlılık hâlidir.

Böylesi uç bir noktaya savrulanlar için acının; ayrıştıran, direnç kazandıran, insanlaştıran bir işlevi yoktur. Onlar acılarıyla 
mutludurlar. Bu yüzden anlattıkları kendileri veya geçirdikleri değişim veya yükselişleri değil, salt acılarıdır. Sadece acılarını hi-
kaye ederler. Acılarını ilahlaştırırlar.

“El çek ilacımdan tabip”  diyenler “derdimi seviyorum” diyenler, “dertleri zevk edindim bende neşe ne arar” diyenler ve 
benzerleri hep bu kategoride olanlardır. İnsanın kendi acısını putlaştırması da bencilliğin bir başka izdüşümüdür. Böyleleri için 
“senin derdin dert midir benimkinin yanında” arabeski ile “hayatım roman”  tekerlemesinin arasında gidip gelmekten ibaretti 
yaşamak.

Acıyı duyma eşiği nasıl farklı ise, acının savurduğu bu uç noktalardan birinde gezinmenin nedeni de tamamen kişisel, tama-
men öznel, determine edilemez bir değişkenlik içindedir.

Acıdan kaçınmak, onu inkar etmek hayatı inkâr etmek gibidir.

Acının sınırını geçmek kabalaşmayı, hissizleşmeyi, hayvanlaşmayı doğurur.

Acıya bağımlı hâle gelmek onu putlaştırmak gibi bir sapmaya yol açar.

Acının gerçek işlevi insanın iç dünyasını ayrıştırmak, bencilliğini ve bundan türeyen kötülükleri törpülemek, insanı yücelt-
mek, arındırmak, direnç kazandırmak, kendini aşmasına katkı sağlamak daha kestirme bir ifadeyle insanlaştırmaktır.

Bu acının nereden geldiği, ne tür bir acı olduğu, şiddeti veya tahrip gücü hiç önemli değildir. Duyarlı bir insanın bir 
kelebeğin kanadından içi kanayabilir. Biraz daha şerbetlisini bir kötü söz bir yan bakış hırpalar. Bazımızı bir yalan, bir ihanet 
çökertir. Bazımızın ruhu acı üretir. Önemli olan vurdumduymaz, arsız, başına gelenlerden etkilenmemek adına umursamaz bir 
tavrın arkasına saklanmamaktır.

Arsızları örnek almadan, onlara özenmeden, acıdan kaçanlara benzeşmeden, acının insana katacağı yükselişten 
yararlanmanın yolunu bulmaktır.

“Nasıl” olduğu hiç önemli olmamakla beraber “neden” olduğu acıdan etkilenmenin niteliğini belirleyicidir.

Herhangi bir sebepten acı duyabilir insanoğlu. Bunların birçoğu değersiz şeylerdir. İnsanın duyacağı acı o insanın haya-
ta bakış açısıyla ilintilidir. Yaşam tarzına çok bağlıdır. Havadan sudan sıkıntılara, bencilliğinden ötürü gördüğü zararlara, 
açgözlülüğün veya hırsın tatmin olmaz derdine “acı” demek doğru değildir. Bunlar acı tanımının dışındadır. Acı insanın ruhunu 
yaralayan şeydir.

İşte bu yüzden değersiz şeylerle ilgilenmemek, basitlikler ile araya mesafe koymak gerekir. Böylece kaçınılmaz olarak çekilen 
her acı anlam kazanacak, her anlam hayata bir artı değer katacaktır.
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Kayıtlardan Selimoviç’in 1910 yılında Bosna’nın Tuzla kentinde doğduğunu, 1930 da 
Belgrad Üniversitesinde Felsefe ve Edebiyat okuduğunu, Yugoslavya Halk Cumhuri-
yeti Kültür İşlerinde yöneticilik yaptığını, 1947 de Saray Bosna Yüksek Pedagoji Oku-
lunda öğretim üyesi olarak bulunduğunu, Felsefe Fakültesinde doçentlik unvanı 
aldıktan sonra Halk Tiyatrosu Dram müdürlüğüne getirildiğini,Sessizlikler, Sis ve 
Ay, Kale romanlarını yazdığını ayrıca hikayeleri olduğunu ve 1982 yılında öldüğünü 
öğreniyoruz.

Ama kayıtlarda adı Mehmet olduğu halde neden Meşa Selimoviç dendiğine dair bir 
açıklama bulamıyoruz. Mehmet’in Sırpça söyleyişi Meşa olabilir. Belki Mehmet Meşa 
Selimoviç şeklindedir. Mehmet unutulmuş Meşa Kalmıştır.

Selimoviç’in “Derviş ve Ölüm” isimli başyapıtının, dünyanın en iyi yüz romanı arasında 
gösterildiği de kayıtlarda bulunan bir bilgi değil. Ancak, defalarca tiyatroya uyarlan-
an, filmi çekilen romanın daha ilk satırlarından itibaren dünyanın en iyi yüz romanı 
arasında olduğunu hissediyorsunuz.

L&M Yayıncılığın 2007 İstanbul Baskısı’ndan 1973 den itibaren Türkçede on baskı 
yaptığını Sırpça orijinal adının “Dervis i Smrt” olduğunu öğreniyoruz. Sırpça aslından 
çeviren Mahmut Kıratlı.

Kitabın giriş bölümünde “Derviş Ve ölümü Neden Yazdım Nasıl Yazdım” başlıklı 
Selimoviç’in açıklaması var. Yazı 1977 yılında yayınlanan hatıralarından alınmış.

Selimoviç; 1944 yılında Partizan üyesi olan kardeşi Şevki’nin Tuzla’da kurşuna dizilerek idam edilmesini anlatıyor. Derviş 
Ve ölümü yazmasının asıl sebebini hayatını büyük ölçüde etkileyen bu olayla ilintiliyor.

“Ardından başka sıkıntılara başka krizlere yakalandım bu yüzden tekrar kalemi elime aldım ve ölen kardeşimin me-
selesini hecelemeye koyuldum. Maalesef yazdıklarım zayıf ve cılızdı. Olaya aşırı şekilde yakındım, adeta onun ateşi ile 
sarhoştum, aramızda psikolojik ve duygusal bir mesafe yoktu, her şey çok şahsi ve çok klişe idi, bu haliyle yalnız beni 
ilgilendiren ilkel bir mersiye olabilirdi yazılanlar. (…….) Olayın örgüsünü zamana bırakarak ilk çalışmalarımın en zayıf 
yönünü teşkil eden dille uğraşmaya başladım. Bu ressamın renkleri kaynaştırması gibi bir şeydi. Gördüm ki kendini 
bana vermeyen katı ve bükülmez olan dil, benim için büyük parçalardan daha önemli olan nüansları ifade etmeye yet-
miyordu. Senelerden beri ifademi olgunlaştırmaya özellikle de karmaşık duygu ve düşünceleri anlatmaya kafamdaki 
gelgitlerin ve ikilemlerin düğümünü çözmeye ve güç yakalanabilen coşkunlukların derinliğini ifade etmeye yetecek ulvi 
bir dil yakalamaya gayret ediyordum. Çağdaş yazarlarda aradıklarımı tümüyle bulamadım. Günümüz edebiyatının dili 
gelişmiş olmasına rağmen oldukça suni, cılız, soyut, biçimsiz ve gösteriş esasına dayanan sürrealistlerin dili veya çok 
somut dış özellikleri anlatmaya uygun hatta çok plastik insan hayatının derin tabakalarına ve psikolojisine inemeyen 
realistlerin dili, yahut çok seçilmiş ayıklanmış, bükülebilen, barok özellikler taşıyan zengin ama yine de yüzeyde kalan 
dramatik olayların anlatımında yetersiz kalan özellikle son günlerde doruk noktasına ulaşan içimdeki şeytani vesve-
seleri anlatmak için uygun olmayan Crnyanski’nin dili, ya da güçlü kuvvetli coşkulu, akıcı, düşmanları darmadağın 
eden etkilere sahip fakat aşırı beliğ ve edebi düşünce ve muhteva derinliği için elverişli olmayan Krleja’nın dili, veya 
durgun, sakin, etkileyici, ayrıntılı, dengeli, insanın karanlık ve mucizevi taraflarını açıklamak için son derecede uygun 
fakat içimde kopan fırtınaları ve mücadeleleri anlatmak için çok durgun biraz da soğuk bir dildi ve bu dilde Andriç’in 
başardığı şekilde bir etki yaratabilmek için üst düzeyde bir yazar olmak gerekiyordu.

Benim bulacağım dil; ne daha iyi, ne daha geniş ifade imkanlarına sahip ne de daha zengin ve daha zarif olacaktı. 
Bu gülünç gerçekleşmesi imkansız boş heves olurdu zaten. Ben elime ve gönlüme uygun öyle bir dil bulmalıydım ki o 
içimde kopan fırtınaları ifade edebilecek kapasitede olsun. Ne aradığımı tam olarak bilmiyordum yalnız nasıl bir dil 
olması gerektiğini seziyordum. Bulduğum zaman ne aradığımı tam olarak bilecektim.”

Romanın girişine bu açıklamanın alınması çok isabetli olmuş. Daha girişte önünde saygıyla eğilmeniz gereken bir değerin 
farkına vararak başlıyorsunuz okumaya. Sonra her sayfada her cümlede bu saygının büyüdüğünü görerek okumaya de-
vam ediyorsunuz.

Roman bir dervişin iç dünyasında kardeşinin öldürülmesi üzerine başlayan çatışmaları, tartışmaları, gel gitleri anlatma 
eksenine oturmuş Dostoyevski tadında bir başyapıt. Dervişin yaşadığı yer Saray Bosna, Tuzla, Mostar, Zenitia, Travnik 
coğrafyasında bir kasabadır. Dervişin yaşadığı zaman, belli belirsiz Osmanlı dönemidir. Kasabanın yönetimi Kaymakam, 
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Müftü, Kadı, Voyvoda gibi dönemsel isimlendirmelerle anılmaktadır. Ancak yönetim uzakta işin çok dışında kalan Padişah, 
Serasker, Miralay gibi adların geçtiği bir üst yönetime bağlıdır. Kasaba ahalisi Müslüman’dır. Dervişin başında bulunduğu 
tekke bir yönüyle sivil bir kuruluştur. Ancak devlet yapısı içinde yeri bulunmaktadır. Derviş İslam dininin sivil tarafını Müftü 
ve Kadı resmi yönünü temsil etmektedir. Olayların akışı boyunca bir Müslüman’ın düşünce tarzı, tepkileri, kişiliğini ve 
kimliğini oluşturan temel esaslarıyla hayatın gerçeklikleri arasında kalışı irdelenmektedir. Ancak bu irdelenmede toplum-
sal ve sosyal boyut değil bireysel ve psikolojik kısım ön plandadır.

Bu yönüyle eski Yugoslavya’nın yönetim tarzının insan ilişkilerinin ve benzeri yönlerinin “İslam” kalıbı içinde eleştirisi veya 
kritiği gizlenmiş gibidir. Yazarın İslam kültürüne ve dile olağanüstü hakimiyeti işin bu kısmını arka planda tutmaktadır. 
Derviş dünya görüşü ile gerçek dünya arasındaki çatışmayı yaşayan bireydir. Birey neye nasıl inanırsa inansın karşı karşıya 
kaldığı olaylar iç dünyasındaki temel değerleriyle, mesela adalet, mesela affetmek, mesela intikam gibi yine insanın iç 
dünyasının temel duygularıyla çatıştığında meydana gelen değişimi –belki çürüyüşü- anlatmaktadır.

Kişilik ve iç dünya tasvirleri hikayenin geçtiği zamanı da mekanı da sosyal yapıyı da geri plana itmiştir. Ön tarafta Derviş 
Ahmet Nurettin, onun kardeşinin öldürülmesine karşı gösterdiği tepki, çevresindeki insanların karakter yapılarına göre 
davranış biçimleri vardır.

Romandaki belli başlı karakterler ve özellikleri:

a) Derviş: Ahmet Nurettin. Kırk yaşlarında. Son derecede dengeli, sakin, uzlaşmacı bir görünüşü var. Kasabadan uzakta 
bir köyde yaşayan babası ve annesi ile sık görüşmeyen, yalnız, kederini içine gömmüş birisi. Eski  bir savaş gazisi. Romanın 
ilerleyen bölümlerinde köyünde kalan eski bir gönül sızısını da hafızasının bir yerinde sakladığını öğreniyoruz. Yirmi 
yaşlarında katıldığı savaştan yaralı olarak köyüne döner. Sevdiği kız ölüm haberini alınca arkadaşıyla evlenmiştir. Köyün-
den ayrılarak kasabaya gelir. Tekkeye yerleşir. Kasaba halkıyla mesafeli bir ilişki içindedir. Tekke dere kenarında kuytu bir 
liman gibidir. Hafız Muhammed ve Molla Yusuf gibi iki temel karakter vardır tekkede. Derviş Ahmet Nurettin, Kardeşi 
Harun’un bilinmeyen bir sebepten tutuklanıp kasabanın üstündeki kaleye hapsedildiğini öğrendikten sonra konuyla ilgili 
görüşmeler yapmaya başlar. Kaymakam, Müftü, Kadı ve Kadı’nın karısı ile yaptığı her görüşmede iç dünyasında buhranlara 
düşmektedir. dışarıdaki hayatın bildiği gibi olmadığını anladıkça sarsılmaktadır. Onlara uygun içe dönük bir değişim ile, 
hesaplı, dengeli karmaşık bir örgünün içinde ilerlemektedir. Her konuşmasında sorgulanan kendine ait bir iç değeridir. 
Derviş kardeşinin akıbetiyle ilgili bilgiler almaya çalıştıkça karşılaştığı dışlayan, yok sayan, hafife alan “sen bir dervişsin, 
dünya işlerine karışma” anlamına gelecek tavır ve edaları, adalet, aile bağı, kardeşlik, sorumluluk, itaat, isyan, kader, ey-
lem, cesaret, tevekkül, hafıza, gelecek hayali, ihanet, iki yüzlülük, korku ve endişe gibi kavramları sorgulamasına neden 
olmaktadır. Kardeşi hakkındaki sorguları; kendilerini kanunun arkasına saklamış ama kanunsuz güçler tarafından önce 
tehdit edilmeye, sonra şiddet uygulanmasına, daha sonra kalede hapsedilmesiyle sonuçlanır. Kardeşinin ölüm haberi üz-
erine hitabetiyle halkı hareketlendirir. Halkın hareket gücü bir cenazeye sahip çıkma düzeyinde kalmıştır. Ama Derviş 
değişmiştir. Son derecede kurnaz, insana ve eşyaya hakim, olayları kurgulayacak derecede sistematik düşünmektedir. 
Kardeşinin ölümüyle alâkalı bütün kişileri olayların karanlıkta kalan yönleriyle ortaya çıkarır. En yakınındaki insanın ihane-
tini fark eder. Kasaba halkı üzerinde etkili olabilecek insanlarla giriştiği ikili ilişkiler kardeşinin katillerinin egemenliğini 
sarsacak düzeye gelince kurmaca bir olayla halkı ayaklandırmayı başarır.  Bunu intikam adına değil adaletin gerçekleşmesi 
için yapar. Ama her adımda ön planda olan duygu ve düşüncelerindeki çalkantıdır. Değişimi ve eski benliğinin ölümünü 
anlatır.

b) Hafız Muhammed: Tekkede yaşayan, kendi halinde, dünya ile irtibatını en alt düzeyde tutan bir başka derviş.

c) Molla Yusuf: Hikayenin eksen karakterlerinden biri. Başlangıçta, tekkeye sığınmış, kendi halinde içe dönük, sessiz 
birisidir. Derviş Ahmet Nurettin’in zihninde yaşadığı gelgitler ve olaylar örgüsü içinde kimliği ve kişiliği belirginleşir. Bir 
hat sanatçısıdır. Kuranı Kerim yazmaktadır. Fakat yaptığı işin değeri hakkında hiçbir fikri yoktur. Hiçbir olayda ön planda 
değildir. Olaylar geliştikçe bütün olayların arkasında onun sinsi, gizli parmağı olduğu, ihbar ve ispiyonlarda bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Roman tekniği açısından ilginç bir işleniş şekli vardır Molla Yusuf  karakterinin. Olayların gelişimine göre 
belirginleşir, adeta bir fotoğrafın tab edilirken parça parça şeklinin ortaya çıkmasını andırır. Derviş’in askerlik anıları içinde 
geçen çocuk olduğu da kardeşi Harun’un öldürülmesinde parmağı olduğu da Kadı’nın karısıyla mahiyeti belli olmayan giz-
li bir ilişkisi olduğu da hep olayların belirginleşmesiyle ortaya çıkan şeylerdir. Son bölümde Derviş Ahmet Nurettin onun 
bozuk karakterinden yararlanarak halkı ayaklandıracak yalan haberin yayılmasında kullanır. Derviş karakteri ile Molla Yusuf 
karakteri birbirinin içine geçmiş bir biçimde işlenmiştir. Çok korkunç çocukluk hatıraları olan, askerlerin konakladığı yerde 
han işleten annesinin kötü yaşantısı ve öldürülüşüne tanık olmuş, kimsesiz, zavallı birisiyken sahip çıkılmış, yetiştirilmiş 
ama kendisine bu iyilikleri yapan insana akıl almaz bir şekilde ihanet  ettiği halde kötülüklerin odağına konulmadan 
cezalandırılmadan hikayenin sonuna kadar taşınmış bu karakter insanın iç dünyasında kendinden ayrılmayan kötü parçası 
gibi görünmektedir.
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d) Hasan: Dervişin tek ve en yakın dostu. Kasaba eşrafından zengin bir adamın oğlu. İyi bir eğitim almasına devlet ricali 
olma imkanına rağmen düşük bir hayatı tercih etmiş, celeplik yapan, kazandığı parayı işret ve eğlencede tüketen birisi. 
İlmi irfanı her türlü konuşmaya yeterli, hoşsohbet, yardımsever, eğlenmeyi sever, dürüst, akıllı, neşeli, söyleyeceği sözü 
usulü dairesinde söylemeye muktedir, kimseyi umursamaz birisi. Derviş Ahmet Nurettin’in onun hakkında da duygu ve 
düşünceleri sabit değildir. Başlangıçta hiç kimseyi ve hiçbir şeyi umursamaz, ciddiye almaz tavrından onun sorumluluk 
duygusunun gelişmediği gibi olumsuz bir kanaat taşımasına rağmen daha sonraları olaylar ikisini birbirine çok yaklaştırır. 
Dervişin ilk yardımına koşan, kayıtsız ve hesapsız imkanlarını onunla paylaşan, hatta kardeşini zindandan kaçırmayı teklif 
ederek gerekirse kanunsuz bir fedakarlıkta bile bulunabileceğini görünce Derviş hemen her konuda Hasan’a sığınır. Hasan’ın 
toplum nazarında uygunsuz görünen davranışlarını umursamaz olur. Çünkü Hasan toplumun değerlendirmelerinin 
üstünde görmektedir kendini. Sorunlara pratik çözümler üretmektedir. Ne yaptığını ne ettiğini iyi bilen sağlam duruşu 
vardır. Kader Derviş’i Hasan’a ihanet etmekle ölüm arasında bir tercihe zorladığı zaman Hasan’ın nasıl birisi olduğunu daha 
iyi anlayacaktır.

e) Kadı : Olumsuz bir tiptir. Yetkisini kendi çıkarları için kullanan, yaşlı bir adamdır. Genç ve güzel karısının mirasına konmak 
için hile yapmaktan çekinmez, gücünü adalet için değil kendi çıkarları için kullanan birisidir. Derviş’in kardeşi hakkında 
görüşmelerinde Derviş’i Kuran’dan ayetler okuyarak reddeder. Derviş aynı şekilde mukabele eder. Ama ikna olmaz geri 
adam atmaz. Bir çok kirli işi yürütecek adamları karanlık güçleri vardır.

f ) Kadı’nın karısı : Hasan’ın kız kardeşidir. Hasan’ı babasının mirasından mahrum etmek, bütün mirasın kendisine ve yaşlı 
kocasına kalması için Derviş’e işbirliği teklif eder. Kadın genç, güzel, hırslı, soğuk ve katıdır. Elleri Dervişi etkiler, duruşu 
etkiler, teklifi etkiler. İçinde kopan fırtınaların ilk adımı bu kadın yüzünden olur. Kadın kardeşi Hasan’ın düşük yaşayışı 
yüzünden mirastan mahrum olacağını, Hasan’ın bunu kendi gönlüyle kabullenmesi halinde Derviş’in kardeşinin zindan-
dan kurtulabileceğini ima eder. Kadın ima etmese bile Derviş bunu aklından geçirir. İçinde yaşadığı çatışmaya Hasan um-
ursamaz bir tepki gösterir. Hasta babasını yanına alarak iyileştirir.

g) Müftü : Silik, etkisiz, yorgun, bezgin bir devlet memurudur. Dervişin görüşme talebine bile evet demeyecek derecede 
hayattan kopuktur. Satranç oynayarak vakit öldürür. Kardeşiyle ilgili teşebbüslerine ilgisiz ve kayıtsız kalanlardan biri de 
bu müftüdür.

h) Kara Zaim : Müftünün kapıcısı. Derviş’in eski silah arkadaşı. Savaşta bir çok yararlılıklar göstermiş olmasına rağmen üç 
kuruşluk maaş için kendini küçülten birisidir. Hayatın bir kahramanı düşük, basit, zavallı bir konuma dönüştürebileceğini 
anlatmaktadır. Dervişi müftüyle görüştürme karşılığında eskiden nasıl bir kahraman olduğunu anlatmasını ister.

i) İshak : Derviş’in zihninde yarattığı bir isyankârdır. Bir gece vakti zaptiyelerden kaçarak tekkede saklanırken derviş 
tarafından görülür. Zaptiyelere teslim etmez onu ama yardım da etmez. Aralarında geçen konuşmalar, pervasız ve cesur, 
kimseye eyvallah etmeyen, yardım istemeyen ama aynı zamanda hiç kimseye boyun eğmeyen bir insanın herkesten daha 
güçlü olacağı üzerinedir. Derviş bir kanun kaçağına yardım etmenin kanuna karşı gelmek sayılacağı korkusu ile bir düşküne 
yardım etmenin gerekliliği gibi bir çelişkiyi yaşar. Daha sonraki korkularında İshak onun zihninde canlandırıp cesaret aldığı 
bir fenomene dönüşür. İshak isyanı ve cesareti temsil eden bir karakterdir.

j) Hacı Sinaneddin : Kasaba esnafından, Hasan’ın yakın dostu, kuyumcu. Derviş ile arkadaşlığı Hasan vasıtasıyla. Yardımsever, 
dürüst, cesur bir adam. Servetini hapishaneye düşmüş yoksullara yardım ederek harcıyor. Derviş de dahil pek kimseyi um-
ursamaz bir tavır içinde. Kaymakamın saldığı bir vergi talebine “bu vergi kanunsuzdur, vermiyorum” diyecek kadar güçlü. 
Oğlu devlette yüksek bir memuriyete geçince Derviş’in kötülük sultası kurmuş kadı, kaymakam, müftü ve diğerlerine karşı 
kullanabileceği bir koz haline dönüşüyor. Kasaba esnafı arasında sevilen saygı gösterilen değer verilen birisi olması halk 
arasında etkili bir gücü olmasına sebep oluyor.

k) Miralay :  Yaşlı, yorgun, beyaz sakallı, durmadan sigara içen bir komutan. Civar şehirlerden birinde meydana ge-
len ayaklanmayı bastırmak üzere görevli olarak bulunduğu kasabada bir gece Derviş’in misafiri olur. Aralarında kısa bir 
konuşma geçer. Askerin hayatın detaylarıyla ilgilenmeyen, gücü emir doğrultusunda tartışmadan uygulayan bir kimliği 
vardır.

l) Ali Ağa : Hasan’ın babası. Yaşlı ve hasta bir ihtiyar. Kasabanın zenginlerinden. Ölümünü bekleyen kızı ondan sonraki 
mirasın kavgasına girişmişken Hasan’ın onu yanına alması, onunla ilgilenmesi, şakalaşması, beraberce tavla oynaması yaşlı 
adamı hayata yeniden döndürmüştür. Oğluyla son döneminde çok yakın bir baba oğul münasebeti kurar. Bu münasebetin 
kurulmasında Derviş üçüncü kişidir. Dervişin başına gelen olaylarda ortamın gerildiği zamanlarda tecrübesi ve parasıyla 
inisiyatif alarak olaylara müdahil olur. Hoş sohbet, şakacı, hayatı mekanik olarak düşünen görmüş geçirmiş bir adamdır.

m) Dobrovnikli adam, karısı, hizmetçiler, zaptiyeler, kadı’nın karanlık güçlü adamları, güvenlik işlerine bakan voyvoda, 
tekkede barınan fakir Mustafa.
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Dervişin ruh dünyasından kesitler :

a) sayfa 24: “Ölüm kaçınılmaz bir şeydir. Bize yetişeceğini bildiğimiz tek şey ölümdür. Bunda ne istisna, ne de şaşırtıcı bir 
şey olabilir. Bütün yollar bizi ona götürür. Bütün yaptıklarımız ona hazırlanmak içindir. Ölüme daima yaklaşılır, ölüm-
den uzaklaşmak diye bir şey yoktur. Yine de o gelince şaşırırız. Bu hayat bir saat ya da bir gün süren bir geçişse onu bir 
saat yada bir gün uzatmak için ne diye çırpınmalı. Can çekişme acıları içinde ayaklarımız birbirine dolanınca niçin korku-
dan yüreklerimiz titriyor. Evden eve taşınmaktır ölüm. Ona yok olmak değil ikinci doğuş da denebilir. Civciv tamamen 
gelişince nasıl yumurtanın kabuğu çatlıyorsa ruh ve vücut da vakti gelince birbirlerinden öyle ayrılır. Öteki dünyaya geçiş 
kaçınılmazlığında ölüm bir ihtiyaçtır.”

b) Sayfa 28: Kadınların gizlendikleri vakit bile parıldayan tecessüsleri dokunulmazlıklarının himayesindedir. Oysa biz 
onların karşısında savunmasızız. Kınından çıkarmadıkları halde elleri daima kabzasında duran bir kılıç gibi, kullanmak 
ihtiyacı duymadıkları güçlerine güvenerek bizi, köleleri olabilecek yada hiç sebebi yokken faydasız üstünlükleriyle gurur-
lanan küçülmüş yaratıklar olarak görürler. Bu saçma güven duyguları o kadar inandırıcıdır ki onları hor gördüğümüz vakit 
bile etkileri altında kalırız. Doğabilecek bazı imkanlara şeytanca bazı güçlere olan ümit ve inancına rağmen insan onların 
karşısında korkuya kapılmaktan kendini alamaz.

c) Sayfa 29: Bu kadın kendinden değil soyundan gelen bir özel güce sahipti. İnançlı tutumuna hükmedici davranışlarına bir 
yumuşaklık bir tatlılık veren ne olduğunu bir türlü kestiremediğim bir şey vardı onda. Bu eski bir alışkanlıktan mı, yaşmağı 
aralanınca görünen sürme ile gölgelenmiş gözlerinin yumuşak parıltısından mı, yaşmağı tutan kuğu boynu gibi kıvrılmış 
ince elinden mi yoksa tahrik edici büyülü güzelliğinden mi geliyordu? İçimdeki köylü “İblis’in kızı” diye düşünüyor derviş ise 
beddua ediyordu.”

d) Sayfa 45: “Bunca  yıl başkalarına niçin öğüt verdim? Bütün olup bitenlerden sonra kendime ne söyleyebilirim? Yaptığım 
çirkin işi öz kardeşim bile bana daima hatırlatır. Adım bir kere kötüye çıktı mı artık ömrü billah onu değiştiremem. Dürüstlük 
inancından başka neyim var benim. Onu da yitirdikten sonra bir yıkıntıya dönerim ben.”

e) Sayfa 80: “Onu ele vermek için bir sürü sebep vardı. Varsın adaletle olan işini kendi halletsindi. Ama ben de insandım. 
Onun nasıl bir suç işlediğini bilmiyordum. Yargılamak bana düşmezdi. Üstelik adalet de yanlışlık etmiş olabilirdi. Günahına 
girip sonra pişmanlık duyacağım bir davranışta bulunmamalıydım. Aynı zamanda ona yardım etmek içinde bir çok sebe-
bim vardı. Yalnız yeterli derecede inandırıcı olmayan bu sebepler pek cılız şeylerdi. Onu kurtarmak için uydurduğum ve 
üzerinde ısrarla durduğum sebepler aslında beni ilgilendiren şeylerdi, bunları bahane ederek kendi sorunumu halletmeye 
çalışıyordum. Daha doğrusu adam kararsızlık terazimin dili olabilecek bir zamanda karşıma çıkmıştı.”

f ) Sayfa 113: “”Kardeşimi sormaya geldim” demekle zayıf yanımı açarak güvensizlik içinde olduğumu belli ettim. Bu kötü 
konuşma şeklini bilerek seçmedim. Kaymakam’ın henüz uyanmamış asık suratı beni sadece bir şey söylemiş olmak için 
böyle konuşmaya zorlamıştı. Kardeş mi dedin? Nasıl kardeş?” Bu sağır soruda bu ölü seste önemsiz bazı şeyler bildiğini 
tahmin ettiğim bu şaşkınlık belirtisinde ben ve kardeşimin bir toz zerresi kadar ufaldığımızı hissettim. Benden yürekli ve 
gururlarını unutacak durumlara düşmemiş olan bütün dürüst iyi insanlardan özür dileyerek söylemek zorundayım ki önü-
müzdeki gerçeği gizlemenin bana hiçbir faydası dokunmazdı. Onun o kasıtlı kabalığı ve aramızda yarattığı korkunç uzaklık 
beni irkiltmedi. Tersine bu beklenmedik olay beni korkuttu. Tedirgin oldum. Kardeşim kaymakamla benim aramda bir bağ 
teşkil etmiyordu.

g) Sayfa 170: “Ah zavallı dostum benim! Siz dervişlerin bir kez olsun derviş gibi düşünmediğiniz olmaz mı? Belirlenmişe 
göre davranmak, Allah’ın emrinden çıkmamak, adaleti ve dünyayı kurtarmak! Nasıl oluyor da bu büyük sözler sıkmıyor 
sizi? Dünyayı kurtarmaya çalışmadan insanca bir isteğe göre hiçbir şey yapılamaz mı? Allah’ınızı severseniz dünyayı rahat 
bırakın. Siz derdini çekmezseniz daha mutlu olur o.

h) Sayfa 187: “İnsanın kendine ait bir tek sözü bir tek düşüncesi olmadan yaşaması insanca olan her şeye sağır olması ger-
eksiz, anlamsız, önünde yokmuşum gibi konuşması sadece ezberinde olan şeyleri tekrarlamaya mecbur olması ne korkunç 
bir şeymiş. Beni de bildiklerimi dinlemeye mecbur etmişti üstelik. Ya deli ya hortlak ya da işkence etmekten zevk duyan 
bir manyaktı bu adam. (…..) başka çıkar yol olmadığını görünce bende Kuran-ı Kerim’in derinliklerine daldım. Hapisteki 
kardeşimle ilgili bugünkü sözcüklerin yerini alan bin küsur yıllık eski sözcüklerin meydan savaşı başladı. Berrak suların 
kirlenmesine sebep olan iki bozuk çeşmeye benziyorduk.

i) Sayfa 235: “Gerçekler bazen çok tuhaftır. Cüzzamlı çocuklar gibi bu gerçeklerden utandığımız için kendimizi onların 
yokluğuna inandırırız. Çoğunlukla biz düşüncelerimizi güzelleştirir, içimizde sürünen yılanları gizleriz. Gizlemekle gerçek-
ten yok olur mu onlar? Ben hiçbir şeyi gizlemeden güzelleştirmeden Allah’ın huzurundaymışım gibi konuşuyorum.”

j) Sayfa 412: “Herkes böyle düşünür: Yanlışlık. Oysa yanlışlık yok sadece bilmediğimiz bir şey vardır.”

k) Sayfa 415: “İçimde kabaran  öfkeyi durdurmayarak; insanları ölüme gönderirken kılın bile kıpırdamadığı halde benim de 
tehlikeli olabileceğimi görünce bağırsaklarına kramp girdi. Senin bu korkuna tahammülüm olmadığını bilmelisin. İhanete 
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götüren yoldur korku. Gerilim içinde uzun bekleyişten sonra ansızın içimi boşalttım. Daha önce her şeyi içime gömmüştüm. 
Bu ilk boşalma gücü zayıflayıp da dökülen kin ve nefretin delikanlının yüzüne bıraktığı yıkıcı etkiyi görünce duyduğu korku-
nun yararlı olacağı bilincine vardım. Bu korku onu bana sevgiden daha çok bağlayacaktı. Aynı zamanda onun karşısında 
eski Şeyh Nurettin’den tamamen farklı bir insan görerek duyduğu şaşkınlık da bana zevk veriyordu. Bu delikanlı yok olan 
bir dünyanın varlığına inanan o uysal yumuşak insanın öldürülmesine yardım etmişti. Sadece şekil bakımından aynı kalan 
şimdiki Şeyh Ahmet Nurettin’i acılar doğurdu.

Roman:

Derviş söze tekkesini anlatarak başlar. Tekkesi kimsesizlerin sığınağı, yazın serin bir köşe, kışın sıcacık bir yuvadır derviş 
için. Bir dere kenarında ağaçların içinde kendi halinde insanlar barındırır içinde. Dünyanın hay huyundan uzakta 
dervişler hat çalışır, ibadet eder, kitap okur, kendilerini geliştirirler. Kasaba ahalisinin ihtiyaç duydukları zamanlarda 
onların dini ruhi ihtiyaçlarına cevap verirler. Ölüm hakkında derin görüşlerini anlatırlar.

Dervişin kardeşi on gündür kalede mahpustur. Sebebi, suçunun ne olduğu, neden tutuklandığı, tutuklama kararını 
kimin verdiği belli değildir. Tekkeden bir derviş kadı’nın evine çağrılır. Ahmet Nurettin bu görüşmeye gerekli olmadığı 
halde kendi gider. Kadı’nın eşi güzel bir kadındır. Kasaba eşrafından Ali Ağanın kızı, dervişin yakın arkadaşı Hasanın 
kız kardeşidir. Dervişe Hasan’ın düşük hayat tarzı yüzünden ailesinin itibarını düşüreceğini bu yüzden babasının onu 
mirastan mahrum edeceğini, eğer kendisi vazgeçerse sessizce meseleyi halledeceklerini bu konuda kendilerine aracı 
olmalarını ister dervişten. Derviş kendisine yakışmayacak şekilde Kardeşinin zindandan kurtulması için bir ödeşme 
vesilesi olarak görür. Pazarlık etmeye çalışır. Bir taraftan kendi içinde yaptığı yanlışın kavgasını vermekte diğer taraftan 
kadının kendisini aşağılamasına izin vermemeye çalışmaktadır.

Aslında kardeşi için bir şey yapıp yapmaması gerektiği konusunda bile emin değildir. Dünyadan ve dünya işlerinden 
elini eteğini çekmiş birinin birilerine ricada bulunması, birileriyle pazarlık etmesi, hatta birilerinden yardım talep et-
mesi, teklif edilen yardımı kabul edip etmemesi bile iç dünyasında çalkantılara sebep olmaktadır.

Çok sık görüşmediği babasının kardeşiyle ilgili üzüntüsü ve endişesi dervişi harekete geçmeye zorlar. Sırasıyla 
müftüyle,  kaymakamla görüşür. Tersler ve ilgilenmezler. Kadı ile görüşmek zorunda kalır. Kadı daha kötü muamele 
eder. Bir taraftan zedelenen gururu bir taraftan bugüne kadar bilmediği ve tanımadığı dış dünyanın karmaşası dervişi 
çok sarsar. Hasanla arkadaşlıkları dostluğa dönüşür. Onun ısrarlı yardım teklifini kabul etmez. Çünkü Hasanın tekli-
fi kardeşini zindandan kaçırmak gibi hem tehlikeli hem kanun dışı bir çözümdür. Hasan, Hasanın babası, Kasabanın 
eşrafından kuyumcu Hacı Sinaneddin ve ahali kadı kaymakam müftünün bir takım karanlık işler çevirdiklerinin 
farkında ve durumdan rahatsızdırlar. Ancak korkudan hiç kimse hiçbir şeye itiraz edememekte karşı çıkamamaktadır. 
Derviş görüşmelerinde sertleşir. Adalet istediğinden bahsetmeye başlar. Bazı karanlık adamlar tarafından tehdit edilir. 
Hatta birkaç atlı tarafından sıkıştırılarak şiddete maruz kalır. Derviş kardeşiyle ilgili sorgulamasında ısrar edince bir 
gece alınıp zindana atılır. Günlerce karanlıkta korku içinde bekler. Dostu Hasan’ın yardımıyla kurtulur. Fakat kardeşinin 
öldürüldüğünü öğrenir. Kardeşi kalede mahkeme edilmeden katledilmiştir.

Derviş, kardeşinin ölümü üzerine dervişlikten biraz daha uzaklaşır. Cenazesini ister ve alır. Halka yaptığı konuşma ile 
korkan halkı cesaretlendirerek kalabalık bir cenaze töreni gerçekleştirir. Başından geçen olaylar onu işrete düşkün 
hayvan tüccarı Hasan ile daha yakınlaştırır. Hasanın yaşam tarzı ile dünya hayatına daha çok aşinalık sağlar. Her şey 
kendi kafasındakinden daha karmaşıktır. Hasan bir evli kadına aşıktır. Hizmetkârlarının biri diğerinin karısıyla düşüp 
kalkmaktadır. Kız kardeşi kocası kadı ile birlikte babasının ölümünü beklemekte kalacak mirasa tek başına konmak 
peşindedir.

Dervişe asıl darbe kadı efendinin casusu kardeşini ihbar eden kendisi hakkında bilgileri aktaranın çocukluğundan beri 
yanında tuttuğu koruduğu kolladığı Yusuf’un olduğunu öğrenmekle gelecektir.

Hayata hayatın kurallarıyla cevap vermeye başlar. Yusuf’u bir yalan ihbara zorlayarak Kuyumcu Hacı Sinaneddin’i 
tutuklatır. Sonra zaptiyelerin karşısına geçerek Hacıyı onların elinden kurtarma gösterisi yapar. Bir diğer taraftan 
Hacının yüksek mevkideki oğluna mektup yazarak Kadı, Kaymakam ve diğerlerinin yapıp ettiklerini günahsız yere 
kendi babasını kaleye hapsettiklerini bildirir.

Olaylar Dervişin kurguladığı gibi gelişir. Ama beklediği gibi sonuçlanmaz.

Derviş ölümle ilgili hesaplaşma yaparken kendi içindeki dervişliğin ölümünü görecektir.
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Hepimizin hayatında iz bırakanlar vardır. Bunlar bazen anamız, babamızdır. Bazen bir arkadaşımız, sohbetlerinden 
yararlandığımız kişilerdir. Kitabını okuduğumuz, köşe yazılarını izlediğimiz bir yazardır. Mustafa Miyasoğlu bizim hem hocamız, 
hem yazarımız, hem aile dostumuzdur. Bir yerde bir sohbet düzenlesek aklımıza ilk gelen, nazımız geçen bir ağabeyimizdir.

1975 yılında bir kasaba ortaokulundan mezun öğrenciler olarak kaydolduğumuz İzmit İmam-Hatip Lisesi’nde bizleri kitaplarla 
ilk tanıştıran, okumanın, yazmanın hazzını ve önemini bizlere ilk aşılayan edebiyat öğretmenimiz...

İlk romanı “Kaybolmuş Günler” belki de okuduğumuz ilk ciddi eser olmuştur. Sefiller, Suç Ve Ceza, Drina Köprüsü, Sahte Kahra-
manlar, İdeolocya Örgüsü, Çalıkuşu, Yaprak Dökümü onun sayesinde okuduğumuz kitaplardandı.

Bize sadece okumayı değil, kalem tutmayı, okuduğumuz kitaplar hakkında yazılar yazmayı da ilk o öğretti. Necip Fazıl Kısakürek’i 
ilk kez onun sayesinde yakından görme onuruna ermiştik.

İzmit’in gene bol karlı bir şubat ayıydı ve Üstat Necip Fazıl Kısakürek Sakarya’ya geliyordu. Adapazarı Kapalı Spor Salonu’nda 
konuşacaktı. Arkadaşlarla kar kış demeden gitmiştik. O gece N. F. Kısakürek hatırladığım kadarıyla orada onbeş dakikalık bir 
konuşma yapmıştı. Fazla bir şey anlayabildiğimizi söyleyemem. O geceden tek hatırladığım, yakışıklı, genç hocamız Mustafa 
Miyasoğlu’nun Üstat N. F. Kısakürek’in çok yakınında oluşuydu. Nahif, uzun boylu, uzunca yüzü ve gür saçlarıyla çok yakışıklı, 
Üstad’ın “ben bir genç arıyorum, gençlikte köprübaşı” dediği tanıma tıpa tıp uyan, sevgili öğretmenimizdi. 

Üstat’ı o kadar tanımıyorduk, ama hocamızla gurur duyuyorduk. Mustafa Miyasoğlu evlenmeye hazırlanıyordu. Onun “yakın” 
öğrencileri olarak Hasan Olgaç ve ben, kiraladığı daireyi temizleme, badana boya yapmaya yardım etme önceliğine de mazhar 
olmuştuk. O gün o daire bana hayli yüksek gelmişti. Yıllar sonra aynı daireyi sendika hizmet binası olarak tuttuğumuzda hayli 
şaşırmıştım. Zeminin üstünün üstü bir daireydi enikonu. Demek ki o zamanlar bizler hayli çocuktuk!

Bir günlük gazetede sanat edebiyat sayfası hazırlıyordu ve bizleri de o sayfaya bir şeyler yazmaya teşvik ediyordu. Birkaç 
yazımız çıkmıştı da adımızın gazetede çıkması bizi nasıl da sevindirmişti... Tipik bir Kayserili ve asabi olan hocamız öğrencileriyle 
ilişkilerinde nerede duracağını bence çok iyi bilen birisiydi. Hepimiz onun hayranlarıydık sanırım. Bu hayranlığımız ileriki zaman-
larda platonik bir sevgiye de dönüşmüştü. Üniversite yıllarımda kendisini öylesine özlerdim ki, defalarca rüyamda gördüğümü 
hatırlıyorum. Arada bir yolumuz İstanbul’a düşse ve bir yerde karşılaşsak sevinçten dünyalar bizim olurdu. O belki de bunun 
farkında bile değildi.

Çalışmalarını ve çıkan eserlerini, bir yerlerde yayımlanan yazılarını dikkatle okur, keser, özenle saklardık. “Edebiyat Geleneği” 
sanırım onun yayımlanan ilk eseriydi. ”Kaybolmuş Günler” de İzmit’te görev yaptığı yılarda çıkmıştı ve sanırım ilk okuyucuları 
bizler olmuştuk. Daha sonraki yılar Dönemeç, Güzel Ölüm, Geçmiş Zaman Aynası, Muhacir, Devlet Ve Zihniyet yayımlandı. 
Şehremini Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yaptığı sıralar ziyaretine gitmiştim. Nerde karşılaşsak ayaküstü dört dörtlük bir 
konferans verir ve anlatmaktan hiç üşenmezdi. Saatlerce konuşsa onu dinlemekten yorulmak asla mümkün değildi.

Miyasoğlu’nun sanırım beş yıl kadar süren bir Pakistan macerası olmuş ve bu nedenle uzak kalmıştık. Döndüğünde Türkocağı’nda 
Pakistan anılarını anlatacağı bir sohbet düzenlenmişti ve duyar duymaz gitmiştik. Söğütlüçeşme’de, daha birçok yerde sohbeti 
olduğunu duyduğumuzda ne yapıp edip katılmaya çalışırdık.

Kendisini Sarıyer’e, ya çalıştığım okula, ya da vakıf ya da derneklere edebiyat sohbeti yapmaya davet ederdik ve o da bizi kırmaz, 
mutlaka gelirdi. Suffe Kültür Sanat Yıllığı’nı çıkarıyordu ve anladığım kadarıyla bu çok yorucu bir işti. Öğretmenliğin yanında 
bunca etkinliğe nasıl zaman bulur, nasıl güç yetirirdi, hiçbir zaman aklım ermemiştir. Eski öğrencilerini her gördüğünde onlara 
yazı yazmalarını, çeviri yapmalarını, boş durmamalarını tavsiye eder, altından, en azından bizim kalkamayacağımız ödevler 
verirdi.

Sayın Mustafa Miyasoğlu’nun evinin kapısı da öğrencilerine ve dostlarına her zaman açık olmuştur. Defalarca evinde ziyaret 
etme bahtiyarlığını yaşadık. Bütün bu örnek çalışmaları ve çok renkli hayatı bizlere ışık olmuştur. Ama onun yaptığı bir şey 
vardır ki, belki gözlerden kaçar endişesiyle burada anmayı görev biliyorum. Hocamız her gittiği etkinliğe, ciddi bir engel yoksa 
değerli eşleri Nilüfer Hanımefendi’yle birlikte katılırdı. Mensubu olduğunu bildiğimiz İslami camiaya onun bu tutumu sanırım 
çok önemli bir mesaj içeriyordu. Çünkü özellikle dindar kesimin tüm kültürel, sanatsal, siyasi etkinliklerinde kadınlar ya yoktu, 
ya da olsalar bile kendilerine ayrılan bir tarafta olurlardı. Hocamız katıldığı konferans, panel, açıkoturum ve benzeri etkin-
liklerde Nilüfer Hanım yengemiz hep ön sırada, protokol arasında olmuştur.

17 Ağustos depremi sonrası iki kez deprem bölgesine gelerek bizi aradı, buldu ve ziyaret etti. Kardeşimin düğününe davet ettim 
ve İstanbul’dan kalktı, eşi ve çocuklarıyla birlikte düğünümüze gelerek nikâh şahitliği yaptı. M. Ü. Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
öğretim üyeliği yaptığı yıllarda sık sık ziyaretine giderdim. Her ziyaretimde ondan yeni şeyler, orijinal düşünceler edinirdim. 
Bir defasında şöyle demişti: ”Bakınız,şu güzel sanatlar akademisine her yıl yaklaşık üçyüz öğrenci alınıyor. Bunlardan ancak 
üç tanesi sanatçı oluyor. Çok pahalı olan bu okula yılda üç tane sanatçı yetiştirmek uğruna devlet üç yüz öğrenciye yatırım 

Mustafa Miyasoğlu

Hayri Bostan



âh
en

k 
   

    
31

yapıyor”. Çalıştığım okulda öğrencilerde yüzde yüz başarı hayal ederek hayal kırıklığı ve moral bozukluğu yaşadığım için bu 
sözler bana ilaç gibi gelmişti.

Bu ziyaretlerim esnasında Bir Aşk Serüveni adlı romanı da yayımlanmıştı. Ben de kendisiyle bu romanı, romancılığı üzerine bir 
röportaj yapmıştım. O röportaj rahmetli Ahmet Kabaklı üstadın da beğenisine mazhar oldu ve Türk Edebiyatı Dergisi’nin Aralık 
1995 sayısında yayımlandı. Bu benim için çok gurur verici bir şeydi şüphesiz. Daha sonra Yollar Ve İzler yayımlandı, büyük bir 
beğeniyle okudum ve hakkında birkaç satır yazı da yayımladım. Necip Fazıl Armağanı, Zügüdar, Şiirler, Rüya Çağrısı gibi daha bir 
çok eserini okuduk ve özenle sakladık kitaplığımızda.

Arapça’dan çeviriler yapmıştım. Üç tane çocuk kitabı, bir de roman çevirisini bir paket yaparak kendisine göndermiş ve 
duygularıma tercüman bir iki de cümle yazmıştım. O hafta gazetede çıkan yazısında isim vererek “bu cümleler öğretmenlik 
hayatımda aldığım en değerli hediye olmuştur” diye yazmıştı. Doğrusu hocamın bu iltifatları benim için de hayatımın en büyük 
ödülü olmuştu.

Sarıyer İmam-Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaptığım yıllardan birinde lise üçüncü sınıflara edebi-
yat derslerine girmiştim. Okulun son günleri öğrencilerime bir edebiyat sohbeti sağlamak istedim ve kendisini davet etmiştim. 
Şirinevler’den kalkıp ve ta İstinye’ye gelmişti. Sohbet öğretmenler odasındaydı. Ben hocamla yan yana oturuyordum. Kend-
isini tanıtınca öğrencilerim “hocanız sizden çok daha genç” gibi şeyler söylemişlerdi. Yıllarca İzmit’te başlayıp İstanbul’da süren, 
Pakistan’a kadar uzanan ve bunca yazı ve eserle dolu olan bir hayat macerasının sahibi bizden genç duruyordu. Sanırım bu, çok 
güçlü bir özgüven sahibi olmanın, hayatıyla, işiyle, eşiyle barışık bir insan olmanın, daha da önemlisi bunca esere ve başarıya 
imza atmış olmanın insana verdiği mutluluğun dışavurumuydu.

Çokları onu kavgacı bilir. Aslında o, anında tepki koyan, doğruyu savunma konusunda hatır gönül gözetmeyen, ama içinde de 
kin, garaz, ukde biriktirmeyen bir kişiliğe sahiptir. Bu yönüyle O daha çok bir Karadenizli gibidir. Zaten Karadenizlilerle Kayser-
ililerin çok benzer yanları olduğu da bir gerçektir. Bence hayat öyküleri ve entelektüel serüvenleri itibariyle Beşir Ayvazoğlu 
ile benzerler. Sanki Beşir Ayvazoğlu, sakin kişiliğiyle Sezai Karakoç’a, Mustafa Miyasoğlu da hırçın, sert mizacıyla Necip Fazıl 
Kısakürek’e benzer. Bir pınar ne kadar gür, berrak, zengin ve güzel olursa olsun, herkesin ondan nasibi, içebildiği kadardır. Ne 
mutlu hayatını güzel çalışmalarla, birbirinden değerli eserlerle taçlandıran hocalara. Ve ne mutlu böyle güzel hocalara layıkıyla 
öğrenci olabilenlere.

Bu Şehir

Körfez pırlanta sanki parlıyor geceleri,
Tuttum senden yana gönlümde heceleri.
Yutkunarak ne varsa aldığın ve verdiğin,
Sır olup gitmek gerek sularına, körfezin
Şahit tuttum martıları senden iz bilerek,
Bir rüya olsa hatıralar diye iç çektim.
Mühürlü yüreklerle düşüp yoluna kederin,
Senden kaçmakmış anladım bütün istikbalim.

Melek Yıldırım

gelenler
sizden



âh
en

k 
   

    
32

Hikaye: Tülücüler İlkokulu

Hasan Tülecioğlu

Muallim Naci’nin “Ömer’in çocukluğu” adlı eserinde anlattığı gibi okul çağı geldiğinde babası onu kucağına alarak okula götürüp 
okuyup yazmayı öğretmesi için öğretmene teslim etmemişti. Mektebi babasıyla birlikte tanımamıştı. Onlar Muallim Naci ve babası 
gibi ülkenin payitahtında dünyanın en gözde ve güzel şehrinde oturmuyorlardı. Onlar, önceleri bataklıklarıyla meşhur sinek yuvası 
sıtma merkezi Çukurova’nın bir kenarında, Ceyhan nehir yatağının bataklığından kaçarcasına Amonos'lara yaslanmış ücra bir köyde 
yaşıyorlardı. 

Köylerine ilkokul 40’lı yıllarda yapılmıştı. Abdulhamit’in Anadolu’da şehir merkezlerine yaptırdığı okullar sonrasında bu ülkede 
cumhuriyetle ilk defa köylere okul yapılmıştı. Köyleri aslında üç ayrı köy sayılırdı. Okul öbür mahalleye yapılmıştı. Mahallelerinden 
iki-üç kilometre kadar uzaktaydı. 

Her tarafın tamamen ekin alanı olarak açılmadığı o günler çalılıklar içerisinden patika yolda çocuklar okula bir mücadele ile giderlerdi. 
Bu gidiş-geliş güçlüklerini ağabey ve ablaları yaşamıştı. Dahası yalnızca ağabeyleri yaşamıştı. Çünkü ilk zamanlar kız çocukları okula 
gönderilmedi. Kız çocuğu okuyup ta nolacaktı?! Yağmurda çamurda patika yoldan düşe kalka devam edilen zorluklar içinde okul 
yolculuğu ve nerdeyse ömür boyu anlatılan yüzlerce okul anıları. Bunları çok dinlemiş dahası dinleyerek büyümüştü. Bunun için okul 
ulaşılması güç bir hedefti onun için. 

Okul çağına geldiğinde kendi mahallelerine çoktan okul yapılmıştı. İkinci küçük ablası ve üçüncü küçük ağabeyi bu yeni okula 
gitmişlerdi. Ablasının kitap, defter ve kalemlerine çok meraklıydı. Okula başlayacağı yılın yazında ablasının birkaç defa anlatmasıyla 
bir çok harfi tanıyıp öğrenmişti. İlginçti harfleri düzgünce de yazıyordu. Ablası buna şaşırmış; büyüklerinde dikkatini çekmişti.   

Karşılıklı birbirine bakan iki küçük yamaca kurulan mahallelerine okul, iki yamacın aşağı ortasında baharları akan derenin hemen 
kenarına yapılmıştı. Okul, yukardan aşağı doğru genişleyerek açılan hoş görünümlü kiremit çatısı, çizgi çizgi tahtalarla kaplı büyük 
pembe kapısı, yine pembe boyalı pencere kepenkleri, ve yeşilimsi alt kısmı pütürlü sıvasıyla yaşam boyu göreceği en güzel yapılardan 
biriydi. Yan yana sıralanmış iki derslik ve bir idari odadan ibaret bu şirin binaya tam ortaya yapılmış kapıdan, beton basamaklardan 
çıkılarak giriliyordu. Pembe boyalı, yivli büyük tahta kapı, önündeki küçük beton platform ve kurşuni renkli sade temiz basamaklar 
önünde her gün itiş kalkışla platformdaki öğretmenin big brader bakışı altında her sıra oluşlarını; kollarını vücuduna yapıştırıp 
omuzlarını kaldırdığı oranda boynunu içine çeken göğüs kafesi ileri fırlayan, gözleri yarı açık yarı kapalı tüm kuvvetini ağzına vererek 
andımızı okutan çocuğu; saat geldiğinde zil çalma meraklısı çocuğun diğer meraklılarla itişip kakışması sonucu kocaman tunç zili tüm 
gücüyle yukarı kaldırırken pantolonu aşağı inmiş yakası bir tarafa fırlamış halini; okulun en temiz ve düzgün giyimli kız öğrencisinin 
basmakların hemen yanında bayrak direğinde istiklal marşı okunurken bayrağı indirip çekmesini; büyük kapı önünde 29 Ekim ve 23 
Nisan kutlamalarını; Kasım güneşinin altında mucuk adı verilen sinek grubunun gözlerine girercesine yüzlerine çökmelerine karşılık 
hiç kıpırdamadan Atatürk için iki dakikalık saygı duruşlarını; tüm kış boyu her gün evlerinden getirdikleri odunların platformun yan 
tarafında yığılmış halini ve her gün öğretmenin önce odun getirmeyenleri tespit etme gayretini; birde pembe büyük ağaç kapının 
hemen sağ tarafında yaklaşık 100x70 ebadında “T.C Milli Eğitim Bakanlığı Kırmacılı Köyü Tülücüler İlkokulu  kuruluş:1967” altın 
sarısı harflerle yazılmış aynı renkle etrafı çerçeveye alınmış siyah levhayı hiç unutamayacaktı. 

Her gün önünde toplandıkları alanın hemen sağ tarafında okulun ön köşesi hizasında okul binası kadar güzel kareyi andırır şekilde 
lojman vardı. Okula ne kadar yakın, ne kadar içli dışlıysa bu binaya da o kadar uzak ve soğuktu. Bu bir anlamda öğretmenin mahremi 
olması açısındandı. Zira kendi evleri dışında hiçbir eve rahat bir şekilde girip çıkmamıştı. Evlerin aidiyetine şahsa ait oluşlarına saygı 
gösterirdi. Lojmana girip içini görmeyi çok merak etmişti. Biliyordu ki bu lojman kendi kalın taş duvarlı kiremit çatılı basitçe üç oda 
evlerine göre saray gibiydi. Yaz tatillerinde bile bu lojmana çok yanaşamamışlar, en fazla etrafında saçak genişliğinde yapılan beton blokta 
oynayabilmişlerdi. Merdiven basamaklarından yukarı kapıya hiç çıkmamıştı. Bu ilk defa beşinci sınıftayken o yaz bir süre lojmanda 
kalan öğretmenine her sabah süt götürmesi gerektiğinde gerçekleşmişti. İlk gittiğinde elinde süt kovası uzun süre merdivenlerin 
önünde beklemiş neden sonra bulduğu bir cesaretle basamakları çıkıp kapıyı çalmıştı. Çoğu zaman kapalı olan okul kapısı benzeri 
pembe boyalı tahta kapıyı küçük elleriyle ürkekçe çalar, kapıyı açan okulda gördüğünün aksine pijama giysili öğretmenine süt dolu 
kovayı uzatır, boşalttığı süt kabını verirken öğretmenin gülümsemesi ve teşekkür etmesi sonrası dönüp giderdi. Lojmanın içini hep 
merak emişti. Bazen yarı aralık olan kapıdan gizlicesine içeriyi incelemeye çalışırdı. Öğretmenin anlattığı hırsız ve ev sahibi hikayesini 
bu lojmanı hayal ederek dinlemişti.   

Lojmanın hemen ön sol tarafında büyük bir dut ağacı, bunun ilerisinde de beton bloktan yapılmış öğrencilerin su içtikleri çeşme 
vardı. Bu çeşmenin biraz daha ilerisinde adeta bir maket evi andırır öğrenci tuvaleti vardı. Bahçeye bakan tarafı erkek öğrenciler 
kullanıyor ve iki kabinliydi. Tek kabinli öbür tarafı ise kız öğrenciler kullanıyordu. Merak ettiği yerlerden biriydi burası. Kız öğrencilerin 
kullandığı tuvaleti, kendi kullandıkları tuvaletten oldukça farklı bir yer olarak düşünüyordu. Ulaşıp göremediği her yer onun her zaman 
ilgisini çekmişti. Böyle yerleri zihninde gizemli hale getirirdi. Yıllar sonra yetişkin biri olarak okula götürdüğü kız kardeşi için günahtan 
korkarcasına kızların tuvaletine girmek zorunda kaldığında kendi kullandıkları tuvaletin daha güzel olduğu gerçeğini görmüş ve uzun 
bir süre şaşırıp kalmıştı.

Okul, lojman, çeşme ve tuvalet binası ortadaki oyun alanının iki kenarını oluşturuyordu. Bu alanın dereye doğru genişleyen öbür 
kenarı ise çam ağaçları dikilmiş haliyle küçük bir ormanı andırıyordu. Sonrası dereydi ki hemen kenarından taş duvarla örülüp okul 
bahçesi çevrelenmişti. 
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Okulları doğumundan bir yıl sonra yapılmıştı. Üç yada dört yaşlarındayken okul etrafının duvarla çevrelenmesini okulun yapılışı 
olarak hatırlıyordu. Tüm köy halkı öğretmenin yönlendirmesiyle el ele verip römorklarla dağlardan taş taşımışlar; birliktelik sonrası 
okul ve bahçesi korumaya alınmıştı.  

Doğu taraf okul bahçe duvarının hemen gerisi yoldu. Pamuk toplamaya traktörle römorkta gidip gelirlerken bu yoldan geçtiklerinde 
ablası okulların yakında açılacağı bilgisini verir; heyecanlanır, -ki kendi de heyecanlanırdı- okul tarafına araştırırcasına iyice bakarak 
usanç tonuyla “çetiler yine çıkmış, her tarafı kaplamış!” derdi. Yaz tatili boyunca çocukların tamamen terk ettiği okul bahçesinde 
büyükçe otlar çıkardı. İnce yapraklı küçük ince dikenli “çeti” diye isimlendirilen ot bahçenin hemen her yerinde çıkar ve her tarafı 
kaplardı. Dikenli olduğu için mutlaka kesilip temizlenmeliydi. Bunun için okulun açıldığı ilk gün öğrenciler okula kazma kürekle 
giderler, öğretmen onlara bu otları temizletirdi. 

Ablası onu kayıt için ilk defa okula götürdüğünde okulun açıldığı ikinci yada üçüncü gündü. Okulu, bahçeyi hatta lojmanı öğretmen 
öğrencilere tamamen temizletmişti. Bu ilk, okula gidişi ve öğretmenin karşısına çıkışı nedense tam olarak hatırlamıyordu. Yalnız 
heyecanlıydı ve birazda korkuyordu. Öğretmen eylülün henüz eksilmeyen sıcağında lojmanın önündeki dutun altına ev hanımı eşiyle 
birlikte oturmuştu. Ablası elinden tutarak orada öğretmenin karşısına çıkarıp kardeşini kayıt için getirdiğini söylemişti. Öğretmen 
ona adını ve hatırlamadığı birkaç soru daha sormuş; sonrada ablasına tamam anlamında başını eğmiş ve oradan ayrılmışlardı. İsmail 
isimli bu öğretmenin tepeden küçümser bir bakışı vardı. Bahçede sürekli birlikte göreceği eşi ise çocukları pis, kirli ve pejmürde 
gördüğünü her zaman yüzüne yansıtırdı.  

İlk iki sınıfı birleştirilmiş sınıf şeklinde İsmail öğretmende okudu. Okul iki derslik olduğu için bir iki ve üçüncü sınıflar bir arada bir, 
dört ve beşinci sınıflar da bir arada diğer sınıfta okuyorlardı. İsmail öğretmeni okuttuğu dersi ve verdiği ödevi yapmayan öğrencileri 
acımasızca döven biri olarak hatırlıyordu. Öğrenci zeka ve kapasitesini hiç dikkate almazdı. Kışın o soğuk günlerinde parmaklarını 
birleştirip parmak uçlarına bazı öğrencilere getirttiği yaş nar çubuğuyla acımasızca vurması; buna maruz kalan öğrencinin ağlamak 
yasak olduğundan dayanamadığı acıdan dolayı sessizce gözlerinden akan yaşları hiç unutamayacaktı. Yeterince zeki ve gerektiğince 
çalıştığı için böyle bir acımasızlığa hiç maruz kalmamıştı ama bunun endişesi ona okulda ve okula gelişlerde kabuslar yaşatıyordu. 
Yıllar sonra üniversitede British Consil’e üye olup ödünç alıp okuduğu İngilizce kitaplardan Charles Dickens’in kitaplarını okurken 
eşiyle birlikte İsmail öğretmeni dolayısıyla hiç sevmediği o iki okul yılını hatırlayacaktı. 

Babası ve diğer babalar soğuk kış günlerinde tarlada takımda yada hayvanlar peşinde dağlarda koştururken öğrenciler, her sabah 
çantanın ağırlığı yanında ellerinde taşıdıkları odun parçalarıyla geldikleri okulda, öğretmenin sınıftaki kocaman sobaya beşinci sınıf 
öğrencilerine getirdikleri odunlardan attırarak ısınan sınıfta dayak korkusundan ecel terleri dökerlerdi.

Üçüncü sınıfta İsmail öğretmenin okuldan gitmesine herkes sevinmekle birlikte en çok o sevinmişti. Yerine gelen Abdurrahman 
öğretmen dini anlatımlarıyla ilgisini çekmiş ve sevmişti. İsmail öğretmen gibi sert katı ve acımasız değildi. Zaman zaman şarkı ve ilahi 
söyler, bol bol dini hikayeler anlatırdı. 

En çok sevdiği okul yılları dört ve beşinci sınıf olmuştu. Abdurrahman öğretmenden daha çok beğendiği Ali öğretmen bu iki yıl 
onu okutmuştu. En iyi dil bilgisi ve tarih derslerini bu iki sınıfta öğrenmişti. Ders kitapları dışında ilk defa farklı kitapları bu sınıflarda 
okumuş ve okumanın tadını hissetmişti. Ve ilk defa bu yıllarda her teneffüs çam fidanları, oyun alanı ve çeşme etrafında kovalamaca 
oynadığı esmer güzel kıza aşık olmuştu.   

Bu yıllar özellikle baharda sabah uyku doygunluğuna ulaşmasa da sevinçle kalkıp üzerini giyinir; annesinin her sabah kahvaltı 
olarak hazırladığı harika lezzet duyduğu “sütlü çorba”yı iştahla içer; yine annesinin plastik gübre torbasından eliyle diktiği çantasına 
gazete kağıtlarıyla kapladığı kitap ve defterlerini koyup sevinçle çıkardı evden. Yamaçtan aşağıdaki okula, “kilteli” adı verilen yırtılan 
bazı yerlerini babasının akşamları sobanın közünde maşayla yapıştırdığı lastik ayakkabısının toprak köy yollarında çıkardığı hoş 
tıpırtılarla ulaşırdı. Ali onlardan daha iri yapılı olduğu için doğal olarak ayakları da büyüktü. Toprak yolda pat pat diye daha şiddetli 
çıkardı ayak sesleri. Bu sesten Ali’nin okula gittiğini anlarlardı. En son Küçük Mehmet Ali’nin evini kıvrılıp okula ulaşırlardı. 

Okul bahçesinin tek girişi olmakla birlikte okulun hemen yanındaki köy camiinin bahçe girişi de kullanılıyordu. Yukarıki oba diye 
isimlendirilen kendi oymaklarındaki çocuklar ilkönce ulaştıkları cami girişini kullanırlardı. Aşağıki oba diye isimlendirilen oymağın 
çocukları ise ilk önce ulaştıkları büyük bahçe kapısını kullanırlardı. Bu kapıdan eksiklik duymamak için zaman zaman girip çıkardı. 
Teneffüslerde  ise en çok sevdiği iki şey olan akide şekeri ve çekirdeği bakkaldan almak için bu kapıyı kullanırdı. 

Hayatında ilk ve son olarak kendi köylerinde okul ve camiyi bir arada görmüştü. Yer sorunu olduğu için okul bahçesinin bir 
bölümüne küçük, minaresiz, kiremit çatılı, sade bir cami yapılmıştı. Cami olduğu çatısına yerleştirilen aporlörlerden anlaşılıyordu. 
Bu şekilde köylerinde şirin okulları lojmanıyla birlikte camiyle yan yanaydılar. Ortabiri bitirdiği yaz tatilinden itibaren o güne kadar 
hep kapısı önünden geçip gittiği caminin yaz aylarında müdavimi olacaktı. Yetişkin cami cemaati içinde tek başına bir çocuk olarak 
bulunacak ve zaman zaman pencere önündeki mikrofondan ezan okuyacaktı.   

Okul günlerinde kışın sınıfta ders esnasında Mustafa Amcanın duygulu hoş sesiyle okuduğu ikindi ezanı onu dersten alıp kendine 
çekerdi. 



âh
en

k 
   

    
34

defteri
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Onar Mısra

Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam,                 
Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak.
Gözlerine yavaşça, yavaşça doldu akşam...
Göklerin ateşini kalbime boşaltarak
Benim içimde yaktı sanki gurubu akşam.
Senin kirpiklerinde bir damla oldu akşam.
Gündüzden, gürültüden ve kâinattan ırak,
Akşamı seyredeyim bakışlarında bırak,
Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam,
Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak..
Eriyor fırtınanın hızı pencerelerde,
Soba ılık bir hava dağıtıyor içerde,
Ateşin karşısında yüzün kızıllaşıyor.
Yanan ince dalların hafif çıtırtıları
Bize unutturuyor dışarda yağan karı,
Saadet içimizden bir sel gibi taşıyor.
Ah bu kış geceleri, bu en güzel geceler!
Bir yığın sözden fazla tesir eden heceler:
Canım, kızım, yavrucum, benim bir tane yavrum,
Seni bilsen ne kadar, ne kadar seviyorum.
İnanmak, ah, bir çocuk saffetiyle inanmak...
Gözlerin, sevgilinin, dalınca gözlerine
Bütün muhabbetine ve bütün sözlerine
Nihayetsiz bir huzur hasretiyle inanmak.

Yaşar Nabi Nayır

 

Güz Şarkısı

Soğuk karanlıklara geldi karışmak günü
O pek kısa yazların ışığı biter yarın
Duyuyorum şimdiden taşlığa düştüğünü
Acı gürültülerle çatırdayan dalların
Bütün bir kış boyunca saracak beni: Yılgı
Hınç, ürperme, kızgınlık ve bir bitmez uğraşı,
Güneş gibi kutuptan cehenneminde tıpkı,
Yüreğim andıracak donmuş kızıl bir taşı.
Ürpererek dinlerim düştüğünü her dalın
Darağacı kursalar ses vermez bundan kaba
O yıkılan kaleye benzer içim bir kalın
Bir yorulmaz, bir ağır koçbaşı çarpa çarpa
Bu tekdüze düşüşü böyle her dinleyişte
Sanırım hızlı hızlı tabut çakan biri var
Kim için ? - Dün yazdı, bu gelen de güz işte
Bu bilinmez gürültü bir bitiş gibi çınlar

Charles Baudlaire / Sait Maden
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Müstağrip
Müsteşrik, Doğu irfanı ile uğraşan Avrupalıların 
kendilerine verdikleri isim. Aynı mevzu üzerinde  
çalışan bir Osmanlıya bu ismin verilmesi caiz değildir. 
Biz, son devir muharrirleri, maarif-i garbiyeyi Şark’a 
ithale çalışan birer müstağribiz.
Ahmet Mithat 
Tanzimat sonrası Türk aydınına en çok yakışan sıfat müstağrip. 
Edebiyatımız bir gölge-edebiyat; düşüncemiz bir gölge-düşünce. Üç 
edebi nevi itibardadır: Taklit, intihâl, tercüme.
Ama zirvelerin hiçbirini tanımıyorduk, Avrupa’yı Avrupa yapan 
düşünce fatihleriyle temasımız yasaktı. Haşet kitabevinden ibaretti 
Avrupa’mız, girdapları olmayan bir kıta, tezatsız ve tek boyutlu; bir 
kartpostal Avrupa’sı. Coğrafyamızda tek kıta vardı, kafatasımızda tek 
yarım küre. Türkçe konuşan birer Fransızdık.
Cetlerimiz Avrupa’yı ehlileştireceklerini ummuşlardı. Namık Kemal 
bir fetih hülyasıdır. Namık Kemal ve nesli... Asya’nın akl-ı pîrânesiyle 
Avrupa’nın bikr-i fikrini evlendirmek. Bu cihangirane ihtiras, yerini 
rezil bir zevkperestliğe bıraktı. Genç Batı’nın her nazına, her cilvesine 
katlanan ihtiyar birer âşık olduk.
Avam anlayamaz bizi diyorduk; avam, yani kendi insanımız, tarihin 
ve edebiyatın dışındadır, kendini kader’e hapsetmiş. Yükselen bir 
medeniyet için kurşun işlemez bir zırh olan kader inancı, çöken 
bir toplum için yüklerin en ağırıdır. Yığını kavganın, yani hayatın 
dışına iten bu teslimiyetin kaynağı tevekkül değil, tereddidir. Ve... 
kaçıyorduk. 
Slogan İlkelin İdeolojisi
Karanlıkta kavga olmaz. İdeolojiler, uçurumları aydınlatan hırsız 
fenerleri. İstemesek de onlara muhtacız. Kaosu kozmos yapan 
insan zekâsı, tecrübelerini ideolojilerde sergilemiş. İdeolojiye 
düşmanlık, tek izm’e teslimiyettir: obskürantizme. İdeolojiler siyaset 
dünyasının haritaları. Haritasız denize açılınır mı? Ama harita 
tehlikeli bir yolculukta tek kılavuz olamaz. Pusulaya da ihtiyaç var. 
Pusula: şuur. Tarih şuuru, milliyet şuuru, kişilik şuuru. İdeolojilerin 
peşine takılanlar pusulasızdırlar. Gemi ya kayalara çarptı, ya batağa 
saplandı. İdeolojilerin ışığına göz yumanları sloganlar yönetir. 
Karanlık kinlerin birbirine saldırttığı çılgın sürülerin savaş çığlığıdır, 
slogan. İlkelin, budalanın, papağanın ideolojisidir. Düşünce ile 
çığlık bağdaşmaz. Şuurun sesi çığlık değildir. Yabani bağırır, medeni 
insan konuşur. Bu çocuklar yıllarca konuşturulmadı. Hınçlarını üç 
beş kelime ile suratımıza tükürüyorlar. İdeolojileri yasakladığımız 
için hışımlarına uğradık. Demokrasinin demopedi olduğunu kimse 
düşünmedi. Aczin hürriyetperverliği yalanların en namussuzu. 
Bahşedilen hürriyet, ölmek ve öldürmek hürriyeti.

Toprak sarsılıyor!.. Hep birden esfel-i sâfiline yuvarlanmak 
istemiyorsak, gözlerimizi açmalıyız. İnsanlar sloganla güdülmez. 
Düşünceye hürriyet, sonsuz hürriyet. Kitaptan değil kitapsızlıktan 
korkmalıyız. Bütün ideolojilere kapıları açmak, hepsini tanımak, 
hepsini tartışmak ve Türkiye’nin kaderini onların aydınlığında fakat 
tarihimizin büyük mirasına dayanarak inşa etmek. İşte, en doğru 
yol.
Türkiye’deki Hayalet
89’a kadar kana, çamura bulamış Avrupa’yı. İspanya’da engizisyon 
olmuş, Rusya’da çar. Avrupa’dan kovulunca bize sığınmış.
Baş tacı etmişiz ‘bîve-i bâkir’i. Elli yıl düşünce yasaklanmış; iman, 
suç sayılmış. Bu izm uğruna bütün izm’lere düşman kesilmişiz. Onu 
her tehlikeden korumak için hapishaneler yükseltmiş, matbaalar 
kurmuş, mektepler açmışız. Gediklerden sızan her fikir, süngü ile 
tepelenmiş. Kamuoyu o mâbudenin şüpheli rakiplerini haklamak 
için iktidarla elele vermiş. Kanun hiçbir itizâle göz açtırmamış.
Kâh Batıcılık olmuş, kâh Batı düşmanlığı. Her izm onun himayesinde 
sahneye çıkmış. Bu yedi ceddi yabancı âlüftenin dilimizde adı yok. 
Batı, “obskürantizm” demiş. Obskürantizm kocayıp dermansızlaşınca, 
surların ardında bekleyen tefekkür, bulanık bir sel gibi boşanmış 
ülkeye. Beyni iğdiş edilen nesiller büyük bir susuzlukla bu kirli 
sulara eğilmiş. Ve düşünce, mahiyeti meçhul bir içki gibi çıldırtmış 
herkesi.
Kırk beş milyon, kırk beş milyona düşman kesilmiş. Obskürantizm 
heyulâsı yok edilmedikçe, herhangi bir diriliş hayaline kapılmak 
çılgınlık.
Şiddet: Avrupa’nın Tanrısı
Çağdaş Avrupa’nın en “insancı” filozoflarına bir göz atın, hepsi 
şiddete âşık. Soyumuzun alınyazısıymış bu. “Kullanılan şiddet, 
şiddeti kökleştiriyor mu, yok mu ediyor; bizi geriye mi götürüyor, 
ileriye mi? İşte, asıl mesele’ diyorlar.
Şiddeti yokeden şiddet, yalanların en alçakçası değilse vehimlerin en 
şâiranesi. Her kavganın ezeli mazereti: son kavga olmak.
Bu tahrip ihtirası, bir asrın imtiyazı, daha doğrusu yüz karası değil, 
Kabil’den beri uzayıp giden bir lânet zinciri. Kıyıcılık kanında 
var Avrupalının. Yunan destanları birer cinayet salnamesi, Yunan, 
İskandinav veya Germen destanları. Machiavelli’ye göre, “mecbur 
kalınınca kuvvet haktır”; mecbur kalınınca, yani istenince. Şair: “Din 
şehit ister, âsuman kurban” diyor; evet, Avrupalı’nın dini.
Yobaza Düşmanlık
Yobazlık, Şark’ın nefis müdafaası. Yobaz, samimiyet, yobaz kendini 
bir nass’a hapseden idrak; bir nass’a, yani sonsuza.
Yobaza düşmanlık, tarihe düşmanlık. Yobaz biziz, en güzel 
taraflarımızla biz.
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