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Ölü Bir Irmağın Kükreyişi

Sözcüklerin sihirbazı İsmet Özel’in son şiirlerinden “Savaş Bitti” de insanın canına batan şu mısralar var;
……………………
Nereden bilecektim canıma batan

Dikenleri ayıklamaya dalmışken 

İbadetimden olmasa bari derken kuşkum

Savaş bitmiş ben nöbette unutulmuşum

……………………

Savaş bitti sular Heraklitus ne derse desin

Akmıyor

O bir ırmak ölüsüdür kükreyen

……………………
Heraklitus, “bir nehirde iki defa yıkanamazsın” demişti. İkinci girişindeki nehir daha önce girdiğin nehir değildir. 

Sular akmış gitmiş o nehrin yerine şimdiki nehir gelmiştir. Sen her ne kadar aynı nehirde ikinci defa yıkandığını 
zannetsen bile öyle değildir. Yıkandığın bir başka nehirdir. 

Bu inandırıcı değilse bile ikna edici söyleyişe şairin itirazı nedendir? Neden akmayan sular kükreyen bir ırmak 
ölüsüne dönüşmüştür?

Bittiği farkına varılamayan bir savaşın yorgunluğu mu? 
Japonya’da ikinci dünya savaşından beri dağlarda saklanan ve savaşın bittiğinden haberi olmayan askerin acıklı 

hikâyesine bir benzerlik var mı nöbette unutulmuş olmanın? Nöbette unutulmuş olmanın insanın canına batan tarafı 
neresidir? Savaşın bittiğinden habersizlik mi? Bittiği bile farkına varılamayacak bir savaşa tutuşmuş olmanın yanılgısı 
mı?

Savaşmak mı? Nöbet tutmak mı? Nöbette unutulmuş olmak mı?
Biten savaşların hemen ardından geliveren ganimet devşiricilerin arasında olmak veya bu uğurda emir gelmeden 

nöbet yerini terk etmek veya savaşa hiç bulaşmadan işin sadece ganimet kısmıyla ilgilenmektense nöbette unutulmuş 
olmayı yeğlemek her zaman daha iyidir oysa. 

Savaşta olmak da nöbet tutmak da nöbette unutulmuş olmak da sadece bir durumun ifadesidir. Bir evin içindeyken 
salondan mutfağa, mutfaktan oturma odasına, oturma odasından yatak odasına geçiş gibi. Burada önemli olan evin 
içinden çıkmış olmak veya evin içinde kalmış olmaktır. Edebiyat ise değişen her durumu uygun bir lisanla anlatabilmek 
becerisidir. 

Nehirler kendi mecraları içinde akıp gidiyor. Onları bir an sonraki bir an önceki değildir diye tanımlamak veya 
kükreyen bir ırmak ölüsü olarak tarif etmek o durumu en münasip dili bularak ifade etmek kudreti. 

Ahenk dergisi’nin on yıllık seçkisini kitap hâlinde elimize alıp baktığımızda nöbette unutulmuş olsak bile savaştan 
kaçmayışımızın ganimet peşinde koşmayışımızın haklı kıvancını yaşadık. İlgi gösteren, emek harcayan, el atan, omuz 
veren herkese şükran ve minnet duygularımızla. 

Eserlerini yayınlamak üzere dergimize gönderen okuyucularımıza hem teşekkür ediyor hem özel cevap veremediğimizi 
tekrarlayarak özür diliyoruz. 

Sağlık ve esenlik dileklerimizle. 

Editör
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Şu kasvetten biraz çıksak diyorsun
Çıkmak istemekle çıkılmıyor ki
Etrafı seyretsek baksak diyorsun
Bir tad almadıkça bakılmıyor ki

Havalar ısınır gibi oldu az
Badem çiçek açtı vurmazsa ayaz
Çok kalmaz bu kışı kovalar o yaz
İç buzlanma geri çekilmiyor ki

Ne olur başbaşa kalsak diyorsun
Felekten bir gece çalsak diyorsun
Dünyadan biz de kâm alsak diyorsun
Feleğin bileği bükülmüyor ki

“Beni hırpaladın yoruldum” deme
“Çok kaynadım ama duruldum” deme
“Bir köşe mi verdin kuruldum” deme
Çatal kazık yere çakılmıyor ki

Sen benim dumanım sen benim kor’um
Ne olur kurtulsam senden diyorum
Bir ömür birikmiş katranlı kurum
Sözde tövbelerle dökülmüyor ki

Gönlümle Hasbıhal

Artunç İskender
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M. Sait Karaçorlu

Mesnevi Dersleri:   Ateşe Atılan Bebek

Yahudi Şahı bir kadını kucağında bebeğiyle beraber putun önüne getirdi. 
Yaktırdığı ateş alevlenmişti.

Zalim ve sapkın bir Yahudi Şahı gücünü insanlara kabul ettirmek, onları inançlardan 
döndürmek maksadıyla çok büyük bir ateş yaktırmıştı. Yaktırdığı  ateşin yanına 
diktiği puta secde etmelerini istiyordu. Emrine itaat etmeyenleri ateşin içine atmakla 
korkutuyordu. Ateşin yanına getirilenlerin arasında kucağında bebeğiyle bir kadın 
vardı. 

Burada; Yahudi Şahı, insanın içindeki nefs-i emmaresini, kadın, insanî tabiatı, çocuk 
ise yükselmeye ve gelişmeye müsait aklı simgelemektedir. 

Bebeği kadınından aldı, ateşin içine attı, kadının dehşetinden kalbi parçalandı, imanı zarar gördü

Zalim ve inatçı Şahın yaptığı çocuğu putun önünde secdeye zorlamak için değildi. Çocuk secdenin ne 
olduğunu bilemeyecek kadar küçüktü. Asıl amacı, oraya toplanmış diğer insanların üzerine korku ve dehşet 
salmaktı. Zaten korku içinde bekleşen kalabalık bir bebeğin ateşe atılışını görünce kâlplerindeki korku, bütün 
korku sınırlarını zorlayacak derecede arttı.  

İnsanın nefsi de böyledir. İnsanı korkutur. Ümitlendirir. Dehşete düşürür. İsteğini gerçekleştirebilmek için 
her çareye başvurur. Bazen insan nefsinin istediği şeyi yapmazsa bütün hayatı bir ateşe atılmışçasına acı içinde 
kalacağından korkar. Dehşet içinde bütün gücüyle onu yapmaya çabalar. İstediği olmazsa akla gelmeyecek 
derecede işkence çekeceğini düşünür. Bu korkuya düşen insan aynı zamanda nefsinin istediği şeyi yapınca 
duyacağı lezzetin, tadın, zevkin keyfin ümidine kaptırır kendini. Nefsin verdiği bu korku ve ümit insanı nefsine 
kul köle yapar. Nefsine kul köle olan insan; acıların korkusu tat ve lezzetlerin ümidi içine sıkışır kalır. Böylece 
sapkınlığa yoldaşlık macerası başlamış olur. 

Hikayede geçen, ateşe atılan bebeğin annesine acıyı tercih etmesi, korkmaması için söylediği şeyler aklın 
insana, nefsine uymaması için söylediklerine benzemektedir. Nefsine uymayarak, nefsin verdiği korkulara 
aldırmayarak, ibadet, taat ve iman dairesinde kalabilmek için her türlü acıya ve ızdıraba katlanmanın aslında 
asıl tat ve lezzet olduğunu söylemektedir. Bunu başarabilenler, bir anlık gafletlerinden, düştükleri korkudan, 
o korku yüzünden kâlplerine gelen iman zafiyetinden pişman olurlar, görünüşte acı ama gerçekte tat ve lezzet 
olan hakkı tercih ederek ebedi saadete nail olurlar. 

Bebeğin ateşe atıldığını gören anne korkusundan dehşete düştü, puta secde etmeye yöneldi. Bebek 
ateşin içinden avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı “Anne ben ölmedim!”

Kadın korkusundan ne yapacağını bilemeyecek bir hâle düşmüştü. İmanını terk edip puta secde etmeye 
yönelmişti. 

Nefis de tıpkı böyle fakirliği, dünya nimetlerinden el etek çekmeyi, edebi, adaleti zor gösterir. Tahammül 
edilemeyecek tıpkı ateşe atılmak gibi acı ve ıstırap verecek bir meşakkat zannettirir. Ama akıl nefsin bu 
korkutmasına kapılmamayı öğütler. Tam aksine Cenab-ı Hakk’ın emir ve yasaklarına uymanın asıl saadet 
olduğunu nefsin çektiği tarafın acının kaynağı olduğu uyarısında bulunur. “Sakın!” diye seslenir insana “Sakın 
nefsin verdiği korkulara aldırma, onlar gerçek değil bir yanılsamadır. Onun korkuttuğu şey gerçekte mutluluk 
kaynağıdır, ebedi hayatı bulabilmenin yoludur.”

Anneciğim! Gel! Ateşin içine, ben ateşin ortasındayım gibi görünüyorum ama burada mutluyum, 
rahatım.

Akıl şöyle demektedir; “Benim dünya hayatının çeşitli dert ve meşakkat ile acı içinde kıvranıp durduğumu 
görerek sakın yanılgıya düşme. Böyle bir korkuya kaptırma kendini. Nefsin güzel gibi gösterdiği her şey gerçek 
acı, kötü ve zorluk gibi gösterdiği gerçek mutluluktur. O sana sürekli dünya hayatının geçici zevk ve sefasını 
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onların peşinden koşmanı söyler. Buna zorlar seni. Dünya hayatının geçici zevk ve sefasından, bağımlısı 
olduğun keyif veren şeylerden uzaklaşırsan acı içinde kıvranacağını, onlarsız olamayacağın korkusunu 
yerleştirir gönlüne. Oysa asıl saadet onun acı dediği, zor dediği, yaparsan bütün dünya zevklerden mahrum 
kalırsın dediği şeylerdedir. İbadetlerdedir. İyiliklerdedir. Hayırlı işlerdedir. Nefsinin istediğini yapman, o ateşin 
kenarında dikilen puta tapman gibidir. 

Ateş gözbağı gibi görünür ama gerçekte gayb âlemine yükselmeyi sağlayan rahmettir. 

Bunu görebilmek için gerçeği görecek gözü olmak gerekir. Herkes ateşlerin arkasındaki gül bahçelerini 
göremez. Sadece işin dışından bakar işte ateş der, içinin farkında değildir. 

Anneciğim! Gel! Yanıma, ateşin içine gel de Allah’ın has kullarının buradaki neşe ve mutluluğunu 
gör.

Ey içinde yaşadığı şartlara kendini kaptırmış olan! Etrafında olup bitenlere, sebeplere ve sonuçlara, acılara ve 
mutluluklara kendini bu derecede vermen doğru değil. Maddi âlemin kendi şartları seni onun dışına çıkmayacak 
derecede hapsetmesin. Her şeyi görünen sebeplerin elle tutulan sonuçların içinde düşünmeye başlarsan asıl 
büyük gerçeği kaçırırsın. Geniş düşünemez, aklını ve akletme yeteneğini sınırlamış olursun. Maddi olarak bela, 
sıkıntı, meşakkat, acı ve ıstırap gibi görünen şeyleri gönüllü olarak tercih edersen, mesela az yer, az uyur, 
az konuşur, uzlete çekilir, ibadetlere daha çok zaman ayırırsan sana manevi âlemin pencereleri açılır. Orada 
göreceğin güzellikler, zevk ve sefa öylesine büyüktür ki asıl acının maddi alemin, dar ve kısıtlı bir âlemin içinde 
yaşamak olduğunu anlarsın. 

Gel! Yanıma, ateşin içine gel! Burada İbrahim’in esrarını göreceksin. Burada İbrahim’in nasıl ateşte 
gül ve yasemin bulduğunu göreceksin. 

Nemrut bir puta tapıcıydı. Hazreti İbrahim’in onu Alemlerin Rabbine imana davet etmesine sinirlenmiş, 
Hazreti İbrahim’i cezalandırmaya karar vermişti. Gücünü gösterecek, etrafına kendisinin en büyük olduğunu 
ispat edecek çok büyük bir ateş yaktırdı. Ateş o kadar büyüktü ki, üzerinden geçen güvercinler havadayken 
pişip içine düşüyordu. Hazreti İbrahim’i atmak için yaklaşmaları mümkün olmayacak derecede büyük bir ateşti. 
Mancınığı icat ettiler. Mancınıkla Hazreti İbrahim’i o büyük ateşin içine fırlattılar. Kurtulmasının mümkün 
olmadığına kendilerini inandırmışlardı. Ama ateş bir gül bahçesine dönüşmüştü. İçinde şırıl şırıl dereler akan, 
derelerin içinde göz alıcı balıkların oynaştığı, çevresi rengârenk çiçeklerle bezeli bir bahçe olmuştu. Hazreti 
İbrahim o bahçenin ortasında son derecede mutlu ve rahattı. Çünkü ateşe yakma gücünü veren sonsuz kudret 
yine aynı ateşe “Ey ateş! İbrahim için güvenli bir serinlik ol!” diye emretmişti. İnkârcılar ateşin yakma gücünü 
bizatihi kendisinden olduğu yanılgısı içindeydiler. O yüzden ateşe yakma gücünü veren asıl kudret sahibini 
göremiyorlardı. Ona teslim olana, yardımı ondan isteyene, onun için ateşe girmeyi göze alana ateşin ne zararı 
olabilir ki? Ateşe girenler orada İbrahim’in ateşin içinde bulduğu gül ve yasemini bulurlar. 

Ey annem! Ben senden varoldum, senden ayrılıp bu dünyaya gelirken de korkmuştum.

İnsanın tabiatında mevcudu korumak güdüsü vardır. Bu yüzden bir durumdan diğerine geçerken hep korkar. 
Durumun değişmesi yerine hep aynı kalmasını tercih eder. Bu yüzden anne karnının karanlığı bile bilmediği bir 
dünyadan daha güvenli gelir. Orayı tercih eder. Gideceği dünyaya çıkmaktan korkar. Oysa o dünya bulunduğu 
yere göre ne kadar geniş, ne kadar aydınlık, ne kadar süslü, ne kadar çok nimetlerle ve güzelliklerle doludur. 
Bunu bilebilmesi için dünyayı görmesi oraya çıkması şarttır. Anne karnının karanlığında dünyanın nasıl olduğu 
ne kadar anlatılırsa anlatılsın anlaşılmaz. Çünkü insanın bilgisi bildiği şeylerle ölçerek oluşur. Tıpkı bunun 
gibi, bu dünyadan diğer hayata geçiş de insanları hep korkutur. İnsan bilemediği o âleme gitmektense burada 
kalmayı tercih eder. Halbuki manevi âleme nispetle burası, dar, karanlık, pis, noksan ve yetersizdir. Manevi 
âlemin sonsuz genişliğini, nurunu, her türlü kötülük, hastalık, noksanlık, acizlik ve pislikten arınmış oluşunu 
ancak oraya geçince idrak edebilecektir. 

İnsan sürekli yükselme, ilerleme (terakki) kabiliyeti ile yaratılmıştır. Bunu gerçekleştiremeyenler sürekli 
geri gitme ve bozulma (tedenni) içinde olurlar. 

Senden doğmak, dar bir zindandan kurtulup, hoş havalı güzel renkli bu cihana gelmek idi.

Bu ateşin içinde de öyleyim. O zalim hükümdarların yaşadığı, büyük ateşler yakıp insanları putlara secde 
etmeye zorladıkları âlemden kurtulup manevi âleme geçtim. 

Ateş içinde öyle bir sükunet ve genişlik buldum ki dünyanın ana rahmi gibi dar ve karanlık olduğunu 
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gördüm. 

Ama dünyada iken böyle olduğunu bilemezdim. Çünkü dünyada tabiata ve sebeplere kelepçelenmiştim. 
Bu bağ benim hikmeti görecek kabiliyetimi köreltmişti. Ateşe atılmakla hikmetleri görecek kabiliyetim 
keskinleşti. Manevi âlemin saadet ve mutluluğuna şahit oldum. Beni bu mertebeye dünya hayatı içinde acı ve 
keder zannedilen şeyler yükseltti. 

Bu ateşin içinde nasıl bir âlem var, ne İsa nefesliler dolu bir bilsen

Manevi âlemin her bir zerresi İsa nefesli iktidar sahipleriyle dolu. Onlar öyle insanlardır ki, nefesleri şifa 
bahşeder, duaları makbul, nazarları feyiz ve bereket kaynağıdır. Tıpkı Hazreti İsa’nın ölüleri dirilten mucize 
nefesi gibi ölmüş çoraklaşmış kalpleri yeniden diriltir, hastalıklı gönülleri şifa buldururlar. Böyle dirayetli 
insanlar dünya hayatında da vardır; ancak onları gönül ehli olanlar bilir ve tanır. Dış görünüşleri diğer 
insanlara benzer ama akıl ruh ve ferasetleri ruhanî alem ile dost ve yakındır. Onlar nadanların, ahmakların 
gözünden uzakta olduklarından onlar tarafından gerçek değil, hayal zannedilirler. 

Bu manevî âlemin dünyada şekli biçimi yok, ancak tadanlar bilebilir, maddî âlemin şekli biçimi de 
bir karar gitmez, değişkendir. 

Manevî âlem algılanamaz olmasına rağmen vardır ve yücedir. Maddî âlem algılanabiliyor ve var olmasına 
rağmen hakikatte fanidir. 

Annelik hakkı için gel bu ateşin içine! Gel bu ateşin yakmadığını göreceksin!

Akıl eğer manevî lezzetleri tadabilmişse o lezzetlere götüren ibadetin, ibadetlere uygun yaşamanın tat 
ve lezzetlerden vazgeçmek olduğunu zannedenlere durumun böyle olmadığını öğütler. Bu konuda çaba 
harcamanın nefsin istediği gibi eza ve eziyet olmadığını, korkuya gerek olmadığını, gerçekte saadetin gül 
bahçesine  giriş olduğunu söyler. 

Gel ateşin içine! Devlet sırası geldi, gelmezsen bu devleti elinden kaçıracaksın. 

Hayat (idbar ile ikbal) düşüş ve yükseliş arasında gezinen bir kırık çizgi gibidir. Sürekli bir hâl üzere değil, 
değişken bir akış içindedir. İkbal sırası geldiğinde idbarın da sırasının geleceğini unutmamak gerekir. Ateşe 
atılmayı düşüş ve yok oluş zannetmeyin.  Tam aksine ikbal sırasının gelişidir zulme uğramak. Hadi sen de gel 
ateşin içine devlet sırası bize geldi. Bu sırayı kaçırma sakın.

O köpeğin neye gücünün yeteceğini gördük, gel ateşin içine de Allah’ın kudretini görelim.

Kudret-i Rabbaniyenin karşısında güç gösterisinde bulunan putlar, Nemrutlar, nefs-i emmareler, tağutlar 
ve benzerlerinin neler yapabileceğini gördük. Yapabileceklerinin son sınırı zavallı bir bebeği tutup ateşe 
atmaktır. Buna karşılık sonsuz kudret sahibinin neye kadir olduğunu görmek için ateşin içine gelin. Onların 
saldığı korkunun hiçbir anlamının olmadığını, acı diye gösterdiklerinin aslında zevk ve sefa olduğunu 
görelim. 

Bu davetim sana duyduğum merhametten dolayıdır, yoksa burada öyle bir saadet içindeyim ki hiçbir 
şeye ihtiyacım da yok, hiçbir şeyden pervam da yok.

Allah’ın nimetine erenlerin diğer insanları o nimete çağırmaları, onlara duydukları herhangi bir ihtiyaçtan 
dolayı değildir. Onlar bu davetlerinin karşılığında ne ücret isterler, ne de herhangi bir menfaatleri vardır. 
Tek sebep kendilerinin erdikleri nimetlerden diğer insanlarında yararlanmalarıdır. İnsanlara duydukları 
merhamet ve şefkatten dolayı yanlarına çağırırlar. 

Ey annem! Gel yanıma, ateşin içine gel! Diğer insanları da seninle beraber çağır, bu ateşin içinde 
gerçek Şah’ın kurduğu ziyafet sofrası var.

Dünya hayatı içinde şah olanların kurduğu sofralar gibi değil. Bu sofra şahların şahı, gerçekten şah olan 
âlemlerin Rabbinin kurduğu ziyafet sofrasıdır. Gelirsen ateşin içine kendini bir ziyafetin ortasında bulacaksın. 
Yer bir kişilik değil. Kim gelirse gelsin, kaç kişi olursa olsun yer var. Herkesi çağır, beraber gelin bu sonsuz 
nimetlerle dolu sofraya. 

Ey Müslümanlar! Hepiniz birden bu ateşin içindeki sofraya gelin!  Diz lezzetinden başka ne varsa 
azap ve hüsrandır.

Sizi korkutanların  verdiği vesveselere aldırmayın. O korkuları atın içinizden. Onların sizi korkuttuğu şey 
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aslında nimetin, tadın ve lezzetin ta kendisidir. Bu sonsuz ve ebedi saadete ulaşabilmek için hepiniz birden 
gelin ateşin içine.

Ey hakikat sevgisini içinde taşıyanlar! Hepiniz pervaneler gibi ateşe gelin! Gelin bu tarafa ki 
bulacağınız nasibiniz yüzlerce bahara değer. 

İçinde hakikat sevgisi taşımak insana en çok gerekli özelliktir. Gerçeği bilmek, gerçeği bulmak için her şeyden 
vazgeçebilecek kadar tutku içinde olanlar ancak hakikate ulaşabilirler. Bunu göze alamayanlar hayatlarını bir 
yalana bir hayale mahkum ederler. Hakikat sevgisi insanın kendini feda edecek derecede olmalı. Pervaneler; 
ışığa duydukları tutkuyla kendilerini feda ederler ya, işte onun gibi olmalı. Siz de pervanelerin hakikat ışığına 
ulaşabilmek için kendilerini ateşe attığı gibi bu ateşin içine gelin. Burada bulacağınız hakikat, veya burada 
var olan hakikatten sizin hissenize düşecek olanı, hakikatten nasibiniz dışarıda bulacağınız yüzlerce bahara 
denktir. 

Bebeğin ortalarında bu haykırışı çevredeki topluluğun içini heybet ve heyecanla doldurdu.

Akıl istidadını manevi hakikatlere ulaşacak şekilde geliştirebilirse ulaştığı hakikatleri diğer insanlara 
anlatacak, onları manevi âleme davet edecektir. Bu daveti muhatabını ikna edici deliller ve örneklerle yapacaktır. 
Manevi hakikatlere ulaşan aklın aşk ve muhabbet ile yaptığı daveti duyanlar ve dinleyenler kendilerini o aşkın 
içinde bulacaklar böylece manevî âleme doğru yönelmeye başlayacaklardır. Bu yöneliş onları sonsuz ve ebedi 
nimetlere erdirecek, saadet ve huzurun gülzarına girdirecektir. 

Halkın arasında kim varsa  kadın erkek hepsi birden kendilerini ateşe atmaya başladılar.

Hiç kimse onlar çekiştirmeksizin bu insanlar sadece dostun aşkıyla kendilerini ateşe bırakıverdiler; 
çünkü Allah dost olunca her acıyı tatlı edecektir.

Pervasızca ateşe atılmalarının sebebi; ateşin, kendine yakma gücü veren sonsuz kudret sahibinin emrine 
tabi olduğunu, onun emri olursa yakamayacağını bilmeleriydi. Hakk’ın emri geldiğinde ateşin harareti aşıklara 
gül bahçesi olur. Rabbanî irade tecelli edince acılar tada, kederler sevince, üzüntüler neşeye, gamlar huzura ve 
mutluluğa dönüşür. 

Halkın kendini ateşe atması öylesine büyüdü ki, zalim şahın adamları onların ateşe atlamasını 
engellemeye çalıştılar. 

Mani olamadılar ama mani olmaya çalıştılar. Aşka düşmüş bir insanı kimin engellemeye gücü yetebilir ki? 
Aşkla ayağa kalkan önüne çıkarılan engelleri coşkun akan bir sel gibi yıkıp geçecektir. Zalim şahın adamları da 
ateşe atmakla korkutmak üzere zorla oraya getirdikleri insanların hiçbir korku duymaksızın kendilerini ateşin 
içine atmaya başlamaları karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu sefer onları kendilerini ateşe atmalarına 
engel olmaya çabaladılar. 

O zalim şahın yüzü karardı, utanç içinde kaldı, pişman oldu, ayıplanmış ve aşağılanmıştı, gönül 
hastalığına yakalandı. 

Nefis ve şeytanı böyle hasta ve dermansız bırakmak, yüzünü utanç içinde aşağıya eğdirebilmek için onun 
korku salmaya çalıştığı şeye; meselâ fakirliğe, meselâ acı ve ıstıraba, meselâ, mahrumiyete gönüllü talip olmak 
yetecektir. 

Şükürler olsun, şeytanın hilesi kendi ayağına dolaştı, şükürler olsun şeytan kendi yüzünün kara 
çıktığını gördü.

Hilekarlar, gaddarlar, zalimler sonunda mahcup ve sayısız belalara düşmüş olur. Kâlbini Allah’a bağlayanlar 
ise hep sonsuz nimetlere ererler. Mazlumlara düşen Allah’a olan güvenlerini asla bozmamak, kurtuluşa 
erdiklerinde şükrü unutmamaktır.  

Zalim Şahın müminlerin yüzüne sürmeye çalıştığı kara, kendi uğursuz suratına çalınmış oldu.

Şahın puta secde etmezlerse ateşe atmakla tehdit ettiği günahsız insanlara İlahî yardım ulaşınca niyet ettiği 
kötülük kendine döndü. Yenilen o oldu. Mahcup olan, ayıplanan, aczi ortaya çıkan, yüzü kararan kendisi oldu. 
Haksız yere kötülük yapmaya niyet eden herkesin başına gelecek olan budur. Sonunda yapmaya kalkıştığı 
kötülük kendi başına kalacaktır. 

Kim halkın elbisesini yırtmaya kalkışırsa elbisesi yırtılan kendisi olur, dürüstler ise ebediyen 
mutludurlar. 
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Zulüm ve fesadın vahim sonuçları onu yapana döner. Bu dünya kurulduğundan beri geçerli olan bir 

kaidedir. 

İnsanlara kötülük yapmaya cesaret eden zalimler, insanların din ve namus elbiselerini yırtmaya teşebbüs 
eden gaddarlar tarih boyunca bu arzularının nihayetinde kendilerine döndüğünü görmüşlerdir. Yırtılan kendi 
fikir ve namus elbiseleri olmuştur. Parçalanan kendi rahat ve huzurları, yok olan kendi güvenlikleri olmuştur. 
Hem dünyada hem ukbada Allah’ın lûtfundan ve merhametinden mahrum kalanlar zalimler ve gaddarlardır. 
Zulüm, tecavüz ve fesadın bütün kötü sonuçları onu yapana döner. Dünya kurulduğundan beri geçerli kural 
budur. Böyleleri hem uhrevi cezaya hem bütün beşeri hukuk sistemlerinde cezaya çarptırılacakları sabit iken 
yine nefislerine ve şeytanlarına boyun eğerek bunlara teşebbüs ediyorlarsa yaptıklarına ahmaklık ve aptallıktan, 
alçaklık ve eblehlikten başka isim bulmak zordur.     

Sitem sezdim dudağında

Bakışlarında hüzün var

Neden düşüncelisin bu kadar

Geçmişe mi kızgınlığın

Gözlerin mühürlenmiş bir noktaya

Adı damga vurmuş yüreğine

Yıldızlar yorgan olmuş üstüne

Seher yeline mi kızgınlığın

Gülmek bu kadar mı zor 

Sevmek bu kadar mı güç

“Seviyorum seni “ demek  çok mu anlamsız

Yıllara mı küskünlüğün

Çığlık çığlık  bağırırken yalnızlığın

Sigaranın dumanında kaybolmuş yüzün

Vazgeçme bu kadar kolay değil

Sevgiliye mi kızgınlığın

Sitem

Meriç Çetin
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M. Cahid Hocaoğlu

Mahzun Şövalye VII

Endülüs Kütüphanelerindeki kitapları yakmak İspanyol yetkililerine 
yetmemişti. Bir yandan yeni kıt’a Amerika’dan yağmalayıp getirdikleri 
altınlarla tutulan kuzeyli paralı askerlere Müslümanları öldürtür, her yeri 
yaktırıp yıktırırken bir yandan da başka bir "hareket" daha başlattılar: 
Cami, okul, medrese, idare binaları, saray ve köşkler gibi "işe yarar" binaları 
yıkmak yerine tadil ediyorlardı. İlâve duvarlar örüyor, minareleri çan 
kulesine, camileri kiliseye vs çeviriyorlardı.

İşte bu faaliyetlerden ilham almış olmalılar, veya Cervantes bize bunu 
hatırlatmak istemiş olmalı ki; rahiple berber, Senor Kaseda’nın kitaplarını 
yakmakla yetinmez, bir de kütüphanenin kapısını söktürüp yerine bir duvar ördürürler. Ev sahibi biraz 
kendini toparlayıp yataktan çıkabilecek hale gelince kütüphanesine gitmek ister ve tabii kapısını 
bulamaz. Epey bir arama ve bir anlam vermeye çalışma süresinden sonra durumu ev halkına sorar. Onlar  
ne kütüphane ne de kitap; sadece bulutlardan inen bir yılana binmiş bir büyücü görmüştür. Büyücü 
dumanlar içinde eve girip çıkmış, giderken adını da söylemiştir. Aktarılan ismi Don Kişot önce düzeltir, 
sonra hakkında epey malûmat verir. Kendisinin azılı bir düşmanıdır ve Don Kişot’un ileride kazanacağı 
başarıları bildiğinden şimdiden engel olmaya çalışmaktadır.

İnsanoğlu ! Ne kadar kolay inanır işine geliyorsa, söylenen yalan ne kadar büyük olursa olsun.
Senor Kaseda bir süre sakin görünür. Rahip ve berberle tatlı sohbetler yapmaktadır. Bu sohbetler 

esnasında arada bir gezgin şövalyeliğin faziletlerinden söz etmese, artık düzeldiğine, hastalığının 
geçtiğine bile inanılacaktır nerdeyse.

Ama o kendi dünyasında planlar kurmakta, hedefine ulaşmak için önünde beliren engelleri aşmanın, 
eksiklerini, özellikle kendisine şövalyelik unvanı veren asil şato sahibinin, yani hancının öğütlediği 
konuları tamamlamanın çarelerini düşünmekte, yavaş yavaş da bulduğu çareleri uygulamaktadır.

Para işi her zamanki yöntemlerle, nisbeten kolay halledilir: gene üç beş parça toprak veya evden 
para eder bir şeyler bulup satarak veya rehine koyarak bu işi halleder. Bir kalkan temin edilir, parçalanmış 
miğfer onarılır.

En zoru seyis meselesidir. Dahi Don Kişot bu zor meseleyi de halleder. Komşusu fakir ve oldukça 
saf bir çiftçi olan Sanşo Panza’yı bu iş için ikna eder. İkna işi pek kolay olmamış, ama vaadler sürekli 
yükseltilip reddedilemeyecek  noktaya getirilmiştir. Don Kişot "bir çırpıda" bir ada fethedecek ve dostunu 
oraya vali tayin edecektir !

Gene bir kelime oyunu : "panza" bu gün de İspanyolca da "göbek" anlamına geliyor. İnce uzun Don 
Kişot’un aksine Sanşo Panza bodur ve oldukça şişman bir adamdır. Aslında bu ikilinin bütün özellikleri 
terstir. Asil-köylü, kültürlü-cahil, kurnaz-saf, cesur-korkak, kanaatkâr-açgözlü, idealist-çıkarcı, ağırbaşlı-
uçarı, sorumluluk sahibi-vurdumduymaz, kavgacı-barışsever ...

Bu "zıt ikili" motifi komedilerin ezeli ve belki de ebedi yapı taşlarındandır ve Cervantes bunu 
kullanan ne ilk, ne de son yazardır. Saf Ev Sahibi-Kurnaz Uşak, Saf Koca- Kurnaz Karısı, giderek Lorel-
Hardi, Yavru-Kâtip, Red Kit-Daltonlar, Karagöz ile Hacivat, Edi ile Büdü, Pişekâr ile Kavuklu akla gelen 
ilk örnekler. Yazar bu iki zıt tipin olaylar karşısındaki zıt bakış ve anlayışlarıyla zıt davranışlarından yola 
çıkarak seyirci veya okuyucuyu güldürmeyi hedefler ve bu yapı üzerine kurulmuş sahneler genellikle 
beklenen sonuçları verir.

Ancak Don Kişot komediden ibaret bir eser, en azından bir sahne eseri olmadığından Cervantes 
bu zıtlığı sonuna kadar sürdürmemiş; roman tekniğini ve imkânlarını başarıyla kullanarak gelişen 
olaylar doğrultusunda zıt ikiliyi biri birine yaklaştırmış, hem biri birini  daha iyi anlar, hem de 
konuşma ve davranışlarıyla daha benzer hale getirmiştir. Şövalye konuşma tarzını kitaplardan halk 
diline indirgemekte, seyis da ters yönde gelişim göstererek daha bir kültürlü edasıyla konuşmakta, 
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tekerlemeler ve atasözleri yerine kitap kaynaklı vecizelere başvurmaktadır, sözlerini güçlendirmek için. 
Roman’ın sonlarına doğru Senor Kaseda oldukça gerçekçi,  Sanşo Panza oldukça hayalcidir. O kadar 
ki, Don Kişot gezgin şövalye  hayatından vazgeçme eğilimi gösterdiğinde Sanşo Panza tekrar maceralı 
yolculuklara çıkma konusunda  efendisine adeta yalvaracaktır.

Bütün hazırlıklarını tamamlayan, biri gönüllü diğeri zoraki iki maceracı, bir gece kimseye haber 
vermeden, kimseyle vedalaşmadan yola koyulurlar. Bir süvariyi yaya olarak takip etmek Sanşo’nun 
aklına yatmadığından o da binek olarak eşeğini almış, heybelerini tıka basa yiyecek içecekle 
doldurmuştur. Eşeğe binmiş bir seyis de Don Kişot’un aklına pek yatmamış, hafızasında seyisi eşekle 
yolculuk yapan bir şövalye bulamamış; ama sonunda ilk döğüşte tepeleyeceği Şövalye’nin atını 
ganimet olarak seyisine vermek fikriyle rahatlamıştır.

Şövalyenin şöhretinde en büyük payı olan yel değirmenleriyle savaş sahnesi, ikilinin beraber 
yaptığı işte bu  ilk yolculukta meydana gelir. Tatlı tatlı sohbet eder, Sanşo bir adaya vali olunca karısının 
kraliçe mi yoksa kontes mi olacağını, hangi unvanın  daha uygun olacağını konuşurken uzaktan yel 
değirmenleri görünür. Savaşacak, tepeleyecek olağan üstü yaratıklar bulmak, görmek için can atan Don 
Kişot için bunlar birer devdir. Hepsi de kollarını döndürerek kendisine meydan okumaktadır. Durumu 
seyisine kısaca anlattıktan sonra beklemeden hücuma geçer. Zavallı Sanşo’nun efendisine gerçeği 
anlatmak için bütün çırpınışları boşa gidecek, Don Kişot’u geri döndüremeyecektir.

İnsanoğlu ! Ne kadar dirençlidir işine gelmeyen gerçekleri kabul etmemek için, gerçek ne kadar 
kesin, ne kadar göz önünde olursa olsun !

Sonunda yel değirmeninin kanadına takılıp atıyla beraber bir miktar yükselen ve az ileride bir yere 
fırlatılan Don Kişot’u toplamaktan başka bir iş kalmaz çaresiz seyise. Kısa uçuş ve sert düşüş Şövalyeyi 
bir hayli sarsmıştır. Sonunda bunların yel değirmeni olduğunu kabul eder, ama gene bir çekinceyle : 
kitaplarını çalan büyücünün işidir bu, devleri yel değirmenine çevirmiştir.

O geceyi bir korulukta geçirirler. Ertesi gün yollarına bir kervan çıkar. Önde katırları üzerinde 
iki rahip, arkada bir araba ile etrafında kimi yaya kimi atlı, üç beş refakatçi vardır. Aslında rahiplerin 
arabayla bir ilgileri yoktur, arabada da soylu bir hanımla bir-iki nedimesi vardır. Ama Don Kişot’un algısı 
her zamanki gibi gerçeğin çok ötesindedir: Öndeki iki kişi bir prensesi kaçıran iki büyücü, diğerleri de 
adamlarıdır.

Önlerine çıkıp her zamanki şövalye asaletiyle, raconuna tam uygun bir şekilde prensesin 
bırakılmasını ister ve tehditlerini sıralar. Rahipler söylenenlerden bir şey anlamayıp gerçeği anlatmaya 
çalışınca tehditlerin dozu artar. Biri, anlama - anlatma konusunu bırakıp çareyi kaçmakta bulur. 
Diğeri arkadaşı kadar çevik davranamayınca Don Kişot’un amansız mızrak hücumundan kurtulayım 
derken yere düşer. Sanşo hemen üzerine atılıp adamı soymaya başlar. Don Kişot arabaya yaklaşıp 
bayanlara kendini tanıtır, olanlar hakkında bilgi verirken arabanın refakatçıları, rahibi soymakta olan 
Sanşo’yu aralarına alıp; bunun yasal bir ganimet olduğunu söylemesine aldırmadan bir güzel ıslatırlar. 
Adamlardan biri silahlıdır, bir kılıcı vardır, Don Kişot’la kıyasıya bir kavgaya girişir. Bir ara Don Kişot’un 
bir kulağının yarısını uçurmayı başarsa da sonunda yenilir.

O geceyi de gene açık havada, ama bu sefer ikisi yalnız değil, karşılaştıkları bir keçi çobanları 
grubunun konuğu olarak geçirirler. Çobanların cömert ikramlarıyla karınlarını güzelce doyurduktan 
sonra Don Kişot "bir zamanların altın çağı" konulu uzun bir konuşma yapar. Cervantes bu noktada, 
kavgalı ve kanlı gündemden uzaklaşmak ister gibi epey uzun sürecek bir parantez açmıştır. İlk romanı 
Galatea’nın  da tema’sı olan, kır hayatının ele geçmez güzellikleri üzerine kurulu bir ütopyadır anlatılan, 
şiir ve şarkıların desteğinde aktarılmaya çalışılan.  Genel olarak "pastoral" adı verilen bu sanat akımı 
İtalya merkezlidir ve edebiyat dışındaki sanat dallarına da yansımıştır.

Cervantes bu bölüme, bir de acıklı aşk hikâyesi eklemiştir. Roman’ın ilerideki bölümlerinde bu 
hikâyenin bazı kahramanları tekrar sahneye gelecektir.
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Balayka

Süleyman Pekin

Oy balam oy
Al bu sevdayı
En sevdiğin oyuncağın yanına koy

‘Ben seni sevduğumi..’
Kimselere bildirmedim
Kendim de unutmuşum
Ey deprem kuşum
Çocuk susuşum
Sarı yeşil bir hüzündür koynundaki bebek
Gün tedirgin, gece yorgun
Beklersin babam beni sevecek

Masumiyetin çiçekten öte
Kalbin korku hazinesidir
Ki gözlerindeki ifade
‘Ben kimi eldurdum’ diyesidir

Senin sevgin kardeş denizlerde saklı yavru
Heyhat; inat ağacının dalları gür
Ve balıklar yalnızlık sürüsüdür
Aramızdaki dağlar yaramızı dağlar 
Kalp sisli, kalp kelepçemtrak
Acılar özgür 

Sözle başlar sonsuza dolanır gönlümüz
Al bu şiiri de nedamet kervanına 
Ruhumun isyanına koy
Oy balam oy !
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  “Bir ayı, gerinerek kış uykusundan uyanır, adımını attığı anda hemen önündeki 157 metre 
derinliğinde bir çukura 4 saniyede düşer ve ölür. Bu ayının rengi nedir?” 
sorusu sorulursa “Böyle soru mu olur kardeşim” dememelisiniz. Beş fili 
bir taksiye nasıl yerleştirirsiniz türünden soğuk amerikan esprisi olan 
bilmecelerden biri olduğu aklınıza gelmemeli. 

Şaşırtmacılı bir soruya benziyor ama elbette makul ve mantıklı bir cevabı 
vardır şeklinde temkinli bir o kadar da rasyonel bir yaklaşım göstermelisiniz. 

Sorunun cevabı “ayının rengi beyazdır” şeklinde olacak. 

Neden?

Çünkü o bir kutup ayısıdır, kutup ayıları beyaz renklidir. 

Peki kutup ayısı olduğu sonucuna nereden vardık. Biz kutup ayılarının 
sadece arada sırada çöllerde geziye çıktığını biliyoruz. Önündeki çukura 
pat diye düştüğü pek duyulmamıştı. Kaldı ki çukura neden düştü diye soru 
da sorulmuyor, soru çukura düştü, o halde rengi nedir şeklindeydi. Çukura 
düşmesiyle rengi arasında hiçbir bağlantı yok gibi görünüyor. 

Bağlantı noktası şurada. Serbest düşme formülünü bileceksiniz. Formülün yol=ivme*zamanın karesi 
olduğunu hatırlarsanız, burada yolun 157 metre zamanın 4 saniye olduğu zaten verildiğine göre geriye 
ivmenin hesaplanması kalacak. Zamanın karesini alırız. 16 saniye eder. 157 metre olan yolu 16 olan zamana 
böldüğümüzde ivmenin 9.81 metre bölü saniyenin karesi olduğu sonucuna ulaşırız. Bu değerin sadece 
kutuplarda olduğunu ekvator bölgesinde ivme değerinin 9.78 metre bölü saniyenin karesi olduğunu 
biliyorsak bu hadisenin kutuplarda gerçekleştiği dolayısıyla düşen ayının kutup ayısı olduğu ve de renginin 
beyaz olması gerektiği sonucunu rahatlıkla çıkarabiliriz. 

Çok da rahatlıkla olmadı demeyin. Bazı şeyler yazıya dökülünce çok zorlaşır, bazıları ise aksine kolaylaşır. 
Yazı dili bu yüzden diğer dillerden farklıdır. 

Madem formülü bilince düşen ayının rengini bilmek mümkün, o halde bilinmez gibi görünen her şey 
somut formüllere dayanır, basit gerçeklikleri bilemediğimiz için derin anlamlar, sırlı ve büyülü bilinmezlikler 
yüklemek ilkelliktir. Bilim geliştikçe sırlar çözülecek insanların manevi zannettiği her şeyin maddi sebeplere 
dayandığı anlaşılacaktır, gibi bir genel sonuca ulaşmak ne derecede doğru olur? Ne derecede doğru olduğu 
bir tarafa insanoğlu yaklaşık iki yüz yıldır bu dayatmanın cenderesi içinde boğuşup duruyor. Bir sonuçtan 
benzer benzemez genel kurallar çıkarmak çok sık rastlanan bir hastalık. Her olayı formüle edebilir her olayı 
fiziksel bulgular içinde determine edebilirim saplantısı, çoğu şeye, mesela annesini kıtır kıtır doğrayıp 
yaptığını internet üzerinden yayınlamaya, şu ivmenin bu sapması, bu sapmanın şu sarkması bu değerde 
olursa ortaya şöyle ve de böyle bir sonuç çıkar diyememektedir. Bu sefer olayları bilindik formüllerin içine 
sıkıştırabilme çabası başlar. 

Bu durum; tam aksi bir genellemeyi doğrular mı? 

Madem ki fiziksel bulguların bilgilerin dışında kalan alanlar var o halde nedensellik zincirlemesine bağlı 
olmaksızın düzenli bir karmaşadan bahsedebiliriz. Bildiğimiz her şeyin gerçekliğini şüpheli bulup bir tarafa 
kaldırmalıyız. Bilinemeyen alanların aslında bildiğimizi zannettiğimiz alanları kontrol ettiğine dair yeni bir 
teori geliştirmeliyiz. Adına kuantum fiziği deriz. Fiziğin temel terimleriyle anlatırsak kabul edilmek zorunda 
kalınır, denmesi ne derecede doğru olur. 

En az diğeri kadar içinde doğrular kadar yanlışlar da barındırmaz mı? 

Evet diyorsanız, sırf çok okunuyor, okuyanlar çok etkileniyor diyerek bu konuda yazılmış romanı 
okumaya çalışmayın. 

Mehmet Harputlu

Kitap: Olasılıksız
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Her şeyden önce roman bir edebiyat türüdür. Sanatın ve edebiyatın ispatlanmamış bilimsel teorileri 
ikna yöntemi olarak kullanılma gibi bir işlevi yoktur. Buna teşebbüs bile en azından kötüye kullanmak 
fiilinin kapsamına girer. 

Romanın adı “olasılıksız” 

Dakka bir gol bir. 

Daha ilk kelimeden tuhaflık başlıyor. 

Ne demek “olasılıksız” ?. Hadi “olasılık” lafzının “ihtimal” kelimesinin yerine uydurulup hüsnü kabul 
gördüğü noktasından hareket edelim. “İhtimalsizlik” gibi bir kelime söylendiğini, kullanıldığını, haliyle bir 
anlam ifade ettiğini bilen şahit olan varsa beri gelsin. 

Bilindik aklın işleyişi ile ilgili isagojiye sığınalım. İki bin yıl öncesinden de gelse de kırılmayacak bir 
çember oluşuna saygı duyarak. 

Bir şey ya ihtimaldir, ya da değildir. İhtimal olmayan şey kesin olandır. Çünkü ihtimal kesin olmayan 
durumları ifade etmektedir. Bu durumda olasılık dışı, yani ihtimal olmayan bir şeyden bahsedilecekse 
“ihtimalsiz-olasılıksız” gibi bir kelime olmaz. Kesin dersin olur biter. 

Hayır ben kesin olan bir şeyden değil, tam aksine kesin zannedildiği halde kesin olmayan şeylerden 
bahsedeceğim, kesin zannedilenlerin kesin olmadığını kanıtlamak gibi bir çıkış noktam var, deniyorsa o 
zaman bunu anlatmak için ihtimalsizlikten değil, “ihtimallerden” bahsetmek gerekirdi. 

Olasılıksız lafzıyla anlatılmak istenen şey nedir? Bu kelime; 

a) İhtimal dışı

b) İmkanı ve ihtimali yok

c) Hesaplanamaz

d) Yapılabilecek planlamaların dışında kalan

veya bunların benzeri veya türevi anlamlar için uydurulmuşsa, hiç uymamış. Olasılıksız diye sadece ses 
ve harften teşekkül etmiş ve fakat içinde anlamı olmayan bir kelimenin uydurulmasında asıl neden illüzyon 
ise, elhak başarılı olunmuştur.  

*

Tek yumurta ikizi iki kardeş, Yirmi sekiz yaşındalar. Biri tımarhanede tedavi görüyor. Diğeri bir “kaybeden”. 
Kumarbaz. Başarısız. Hasta. Geçirdiği sara nöbetlerinden anlaşıldığına göre onun da akıl sağlığı yerinde 
değil. 

Kumarbaz, üniversitede ders veren bir hoca iken geçirdiği nöbetler yüzünden işten atılmış, kendini 
tamamen kumara vermiştir. Poker oynar. Çok gelişmiş bir matematik zekası olduğu için zihnen çok hızlı 
bir şekilde olasılık hesapları yapabilmektedir. Kağıtların dağıtılışından hangi kağıdın yüzde kaç olasılıkla 
gelebileceğini hesaplayabilmektedir. Elinde bir yedili bir sekizli varsa onu floşa tamamlayacak üç kağıdın 
yüzde kaç ihtimalle geleceğini hesaplamakla yetinmez, karşısındakinin, elinde hangi kağıdın olabileceği, 
hangi kağıdı bekleyebileceğini, aynı şekilde olasılık hesaplarıyla bulabilmektedir.

Yalanın batsın. Olacak iş mi bu? Bir masal dinlersiniz, onun masal olduğunu bilir ona göre dinlersiniz. 
Sonrası önemli değildir. Masalın içinde sizi ağlatacak şeylere ağlar, gülüneceklere gülersiniz. Ama bir masalı 
gerçekmiş gibi dinlerseniz, hayal kahramanına aşık olmak gibi patolojik bir durumdur bu. Bir masalı gerçek 
zannederek okumak ciddi zararlara yol açacak vahim bir durumdur.

*

Çok alımlı, çok güzel bir kadın. Uzun boylu, atletik vücutludur. Son derecede akıllı. İlk bakışta bir devlet 
dairesinde memur zannedilir. Ama aslında ajandır. Çalıştığı istihbarat örgütünün bütün bilgisayarlarına 
girebilecek kadar bilgisayar uzmanıdır. Buraya kadar bond filmlerinin belirgin tiplemelerinden biridir. Ama 
iş ilerledikçe aslında kendi örgütünü başka ülkelere satan bir hain olduğunu öğreniriz. Çaldığı bilgileri 
yabancı ülkelerin istihbarat örgütlerine satmaktadır. Kendi örgütü ise o kadar salaktır ki asla farkına varmaz. 
Farkına varmadığı gibi tutar bunu şaibeli bilimsel araştırmalar yapan romanın kötü adamının yanına 
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tayinini çıkarır. Kör bir göz isterken Allah iki göz vermiştir. Söz verdiği adamı teslim edemediği müşterileri 
tarafından ölümle tehdit edilmektedir. Aslında bu kadar da değildir. Kadın sadece bir bilgi kaçakçısı değildir. 
Bir tetikçidir. Onlarca adamın infaz görevini başarıyla yerine getirmiştir. Soğukkanlı bir katildir. İlaçlardan 
doktor kadar anlar. Silahlardan mühendis kadar anlar. Bilgisayarların zaten profesörüdür. İş ilerledikçe bu 
kadarla kalmaz. Onun aslında bir Rus olduğunu on iki yaşından beri eğitildiğini, sonra görevli bir ailenin 
çocuğunun kaçırılarak onun yerine konulduğunu öğreniriz. Eski kimlik bilgileri tamamen yok edilmiş yeni 
kimliği ile hayatını devam ettirmektedir. 

*

Romanı yazan adam balmumundan bir karakter geçirmiş eline. Konu ilerledikçe bu karakterin 
şeklini biçimini aslını astarını değiştirip duruyor. Hiç birinin diğeriyle bağlantısının olmadığı bu karakter 
akıl almaz işlere girip çıkıyor. Eliyle onlarca adam öldürüyor, çok marifetli sırt çantasının içinden çıkardığı 
malzemelerle onlarca ajanı etkisiz hale getiriyor. Arabaları uçuruyor. Tünellerde aramalardan kaçıyor. 
Patlamalardan koltuğun altında kalarak kurtuluyor. Yanıyor, düzeliyor. Vuruluyor iyileşiyor. Kovalanıyor 
kimse yakalayamıyor. Yakalanıyor kaçıyor. Hepsi iyi güzel de romanın ortalarında bir yerinde birden hiçbir iç 
çatışma, hiçbir sorgulama, hiçbir değişim emaresi göstermeden iyi bir insan olup çıkıyor. Nefsini ıslah ediyor. 
Romanın erkek kahramanına bir müridin şeyhine bağlanması gibi bağlanıyor. O ne derse onu yapıyor, onun 
planladığı her şeyi gerçekleştiriyor. Bir patlamadan kurtarıp parçalanmış dizini usta bir cerrah gibi dikiyor. 
Kemikleri birbirine yapıştırıyor. 

Budist bir rahip gibi dokunarak iyileştirdikten sonra aralarında bir bağ oluşuyor. 

Peki neden?

Aşık mı oldu adama? Kesinlikle öyle bir şey yok. Cazibesine mi kapıldı? Adam döküntünün biri zaten. 

Peki ne?

*

Adam alfa deneğidir de ondan. Beta deneğini hem cinsel yönden istismar eden, hem salaklığından (hem 
salak hem beyinle ilgili bir deneyde denek olarak seçilecek kadar özel bir beyne sahip, nasıl olabiliyorsa?) 
faydalanıp beynine kimyasal maddeler enjekte eden kötü bilim adamı -ki romanın sonunda sağ salim 
kurtulup Meksika’ya kaçar, ama orada bir arabanın altında kalıp ezilir, bu romancıya göre olasılıksızlığın 
sonucudur, hani ilahi adalet tecelli etti deseydi hiç değilse bildik bir cümleyle karşılaşmış olacaktık- 
kadıncağızın ölümüne sebep olunca pencereden aşağıya atar. Tesadüfen oradan geçmekte olan bizim 
balmumu karakter kadın ajan son nefesinde yanında durur, bilim adamı öldü diye pencereden aşağı atmıştı 
ama meğerse ölmemiştir, bu beta deneğin beyni açılmış her şeyi görebilmektedir, alfa deneğini korumasını 
vasiyet eder. Bu vasiyet Rus Amerikan Kore ve Yahudi istihbarat örgütlerinin tüm fason işlerini askıya alıp 
kendini bu işin üzerine vermesine sebep olmuştur. 

*

El insaf arkadaş! Falan demeye kalkışmayın daha işin başındayız. 

Yazar, konunun gelişine göre ihtiyaç duyduğu karakterleri bu kadının üzerinden gerçekleştirmektedir. 
Mesela kahraman bir patlamaya kurban gitmiştir. Onu oradan kurtaracak birine ihtiyaç var mı? Var. 
Sahnede bayan ajanımız. Patlama oldu, bir sıyrık bile almadan kurtarmak olmaz, bir kaç hasar vermek lazım. 
Kahramanımızın dizi parçalanır, ayağı ters döner. Kim ayağı çevirecek, parçalanmış diz kemiklerini yerine 
oturtacak, patlama hengamesi içinde bir usta cerrahı nerden buluruz? Gerek yok. Devrede bayan ajanımız. 
Az buz değil uydu görüntülerinden kayıp kişilerin bulundukları yeri koordinatlarıyla tespit edebilen, bir 
telefonla CIA, diğer telefonla FBI, bir başkasıyla Rus mafyası, ötekiyle hasta kızı için her şeyi yapmayı göze 
almış eski bir tetikçiyi işin içine sokabilecek bir örgütle kapışılmıştır. Bunlarla sara nöbetleri geçirip duran 
kumar borcu yüzünden hayatı tehlikede bir dökük başa çıkabilir mi? Çıkamaz. Ona yardım edecek biri lazım. 
İşte bayan ajanımız. Alfa deneği anlaşılmaz bir şekilde kendini yakalatmıştır. Yerin altında kale gibi muhkem 
bir laboratuar, şifreli kapılar, onlarca silahlı güvenlik görevlisi, yetmedi psikopat katillerden oluşan mafya 
çetesinin elinden adamı kurtarabilmek için bizim Malkoçoğlu gibi biri lazımdır. Uzağa gitmeye gerek yok, 
hepsini tepeleyecek, kahramanımızı oradan kurtaracak biri var. Kim? Elbette bayan ajanımız. 

Yok artık, bu kadar abartmaya gerek yok, derseniz işin devamına hazır değilsiniz  demektir. 
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*

İşin devamında alfa deneği, yemek yedikleri salona bir arabanın gireceğini, kaçtıkları trenin makinistinin 
doğum yapmak üzere olan karısının yanına gidebilmek için treni durması gereken istasyonlarda durdurmayıp 
ineceği istasyona kadar sürmeye devam edeceğini, helikopterle kendilerini takip eden kötü adamların 
hangi hava şartlarında bulunacağını, kaçıp saklandıkları Yahudi’nin evine dakikası hatta saniyesine kadar 
ne zaman ulaşacaklarını, kaç kişi olduklarını, ellerinde bulunan silahların sayısını, patlayıcıların cinsini, eski 
bir arkadaşının tam intihar etmek üzereyken piyangodan yüklü miktarda para çıktığını, ondan kumar borcu 
için para isteyeceğini, onun bu parayı tereddütsüz getirip ona vereceğini, hatta parayı getirmekle kalmayıp 
başına bir şey gelirse mirasçısının o olduğunu vasiyet edip vasiyeti buzdolabına iliştirdiğini, eğer ölmez de 
bitkisel hayatta kalırsa parasını vakıf kurup iyi işlerde kullanmasını bu notta belirtmeyi ihmal etmediğini, 
bomba patlayacağını, o patlamadan kendisinin sağ arkadaşının bitkisel hayatta çıkacağını, velhasılı 
kelam akla hayale gelmedik ne kadar olay ve gelişme varsa ve olacaksa hepsini önceden bilmektedir. 
Nasıl olurda olabilecek şeyler önceden bilir? Bunun kendisi de farkında değildir. Ama besbelli şizofren 
olan tımarhanede tedavi gören hali hazırda da ilaç kullanmaya devam eden kardeşi durumu ona açıklar. 
Evet o özel birisidir. Görülmedik yetenekleri vardır. Zaten beyin loblarının bir tarafında EEG çekimlerinde 
açıkça görüldüğü gibi bir anormallik vardır. Ama kendisi bu özel yeteneğini nasıl kullanacağını, bununla 
nasıl kumarda sürekli kazanacağını, bu yeteneği sayesinde peşindeki kötü, gözü dönmüş adamlardan nasıl 
kurtulacağını bilememektedir. Onun bilebildiği kadarıyla, veya yazarın bize anlatmaya çalıştığı kadarıyla 
bizim anlayabilmemiz hiç, hiç olası(!) değildir. 

*

Zaten karmaşanın içinde anlayamadığınız tarafları sorgulamaya ne vaktiniz ne mecaliniz kalacaktır. 
İş fizik biliminin bilinen bütün teorilerini geçersiz kılacak yeni bir teoriyle ilgilidir. Bu teorinin hangi fizik 
kurallarını iptal ettiğini bilemezsiniz. Mesela su meğerse yüz derecede kaynamıyormuş, hangi elementin 
ergime noktası, serbest düşmede ivme değerleri veya pi sayısının yanlışı neredeymiş, hadi bunlar yanlış 
olmasına yanlış da doğrusu nedir onu da bilemezsiniz. 

Bilemeyeceğiniz için süper hızlı çekilmiş bir filimin takip etmekte zorlanacağınız kareleri gibi akıp giden 
olaylar zinciri içinde hiçbir soru soramazsınız. 

1) Adam kumar borcunu tahsile gelen Rus mafyasının elinden kaçmaya çalışırken girdiği hastanede 
sellemehüsselem bir odaya daldı diyelim. O odada ilik nakli bekleyen bir küçük kız çocuğu ile arkadaş oldu, 
olabilir diyelim. O kız çocuğunun kendisini öldürüp karşılığında alacağı parayla kızını tedavi ettirmeye 
çalışan eski tetikçinin çocuğu olmasına ne zaman karar verdi yazar?

2) Ne biçim tetikçi bu, kendi kızını ölümden kurtarabilmek için bir sürü adamı öldürüp duruyor?

3) Bayan ajanımızın, eski tetikçinin hatta psikopat mafyacıların öldürdüğü adamlara bakarsak bilim 
adamlarından birisi hiç kimseyi öldürmeden diğeri sadece beta deneğinin beynine enjekte ettiği kimyasallar 
yüzünden ölümüne sebep olmaktan başka cürümleri yokken nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? 

4) Adam en belli başlı devlet örgütlerini atlatacak, hatta parmağında oynatacak, sahip olduğu bilimsel 
buluşları kendi hesabına geçirecek, muhkem kaleler gibi mekanlar inşa edecek kadar bilgili ve güçlü ama 
odasının kapısını elektrikler kesildiği zaman açamayacak kadar salak. Hatta karanlık korkusu yüzünden 
yedek jeneratörleri düşünemediğinden geberip gideceğini bile öngöremeyecek kadar hödük. Karanlık 
korkusuna annesinin çocukken dolaba kilitleyerek cezalandırdığını anlatacak kadar geçerli sebepler bulma 
gayreti olmasa bu soru akla gelmeyebilirdi. 

5) Üniversiteden hocasının arkadaşı mı yoksa bizzat kendisi mi olduğu belli olmayan kötü kalpli bilim 
adamı hem istatistikçi hem beyin cerrahı, hem fizikçi. Beta deneğini kullanılmaz hale getirip pencereden 
aşağı attıktan sonra alfa deneğini bir patlayıcı uzmanı suikastçı gibi c4 yerleştirerek havaya uçurmaya neden 
karar verdi? 

6) Eğer bu deneylerin çok kötü sonuçları olduğunu düşündüyse sonradan neden işin üzerine bu kadar 
düştü? 

7) Kahramanımız yeteneğini keşfetmiş hatta düzenli bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Gözlerini 
kapayabiliyorsa artık geleceği okuyabiliyordur. Geleceği okuyabiliyorsa neden kendini yakalattı? 
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8) İhtiyacı olan para zaten miras kalmıştı neden gidip kumarda büyük para kazanarak başlangıçta 
kaybettiğinin intikamını almanın peşine düştü? 

9) Hasta kızın nakil bekleyen iliğinin piyangoda çıkan paranın mürüvvetini göremeyen arkadaşıyla 
uyumlu olduğunu bilebildi diyelim. Kızın annesi kocasının ölümüne sebep olan bu adama neden bu kadar 
samimi davrandı? 

Bu soruları ne kadar çoğaltırsak çoğaltalım bir yere varamayız. Çünkü iddia şudur: evrende karmaşa 
gibi görünen, tesadüf denilen, akla hayale gelmeyen, ihtimal bile denilemeyecek kadar birbirinden uzak 
şeylerin hepsinin aslında birbiriyle bağlantısı vardır. 

Yazar; iddiasını ispat edebilmek değilse bile dile getirebilmek için işte böyle karmaşık birbirinden çok 
uzak olaylar zincirini birbiriyle bağlantısı varmış gibi göstermeye çalışmak zorundadır. 

Ama bu yeni bir iddia değil. Şu cümleyi duymuş olmalısınız. “Tesadüf diye bir şey yoktur, nedensellik 
zincirini kuramadığımız  şeylere tesadüf deriz.” Ama söylenmek istenen şey bu değildir. Çünkü bu cümlede 
dile getirilen şey nedensellik zincirinin tüm halkalarının tek yere çıkacağıdır. Evrende meydana gelen her şey, 
kelebeğin kanadını kıpırdatışından bigbang’e kadar ne varsa aşkın, sonsuz bir güç ve irade sahibi tarafından 
yapılmaktadır. Bunun adına “kader” denir. İnsan aklının ve idrakinin bütün bağlantı noktalarını anlaması ve 
kapsamasının mümkün olamayacağı bir kurgudan bahsedildiği zaman bu terime başvurulur. Evet, tesadüf 
diye bir şey yoktur. Evet her şey bir diğer şeyle bağlantılıdır. Bunların içinde nedenselliğini bilebildiklerimiz 
vardır. Bilemediklerimiz ve bilemeyeceklerimiz vardır. Haliyle aklın bunlara uygun kategorize edilmesi öyle 
düşünmeye başlanılması gerekmektedir. 

Uzun yıllardır, metafizik dönem, fizik dönem ve deneysel dönem diyerek yola çıkıp dünyayı ve hayatı 
böyle kurgulayanların açmazına karşı birbirinden farklı iki çıkış noktasından birisidir bu iddia. Çıkışlardan 
birisi ezoterizm idi. Bazı sırlı, metapsişik alanın materyalizmden körelmiş, daralmış, kısırlaşmış zihinlere 
iyi gelecek açılımıydı. Ruh yoktur, duygular beyin fonksiyonlarının kimyasal salgılarından ortaya çıkan 
üfüntülerdir, insanlar anlayamadığı şeylere doğa üstü anlamlar yükler, yağmur yağar şimşek çakar, bunun 
sebebi bulutların sıradan sürtüşmesidir, ama bilmeyenler bunu ilahi güçlere havale ederler gibisinden sığ 
ve biraz da çocukça tekerlemelere karşı panzehir gibi geliyordu. 

Çıkışlardan ikincisi her ikisine karşı bir üçüncü yol tutturma çabası gibi görünüyor. Evren 
algılayabildiğimizi fizik alemden ibaret değil. Bildiğimiz fizik kurallar her şeyi açıklamaya yetmiyor. Ama 
yine de bu algılanabilir, bağlantıları kurulabilir, kontrol altına alınabilir demeye getiriyorlar. İkinci çıkışın adı 
da “Kuantum fiziği” 

Kedileri fırına atıp “hem ölü hem değil” demenin, atomun yapısında elektronların hem konumu 
hem hızı tespit edilemez bu yüzden “ya, ya da” şeklinde düşünmekten vazgeçmeliyiz, demenin hiçbir 
mahzuru yok aslında. Altıncı his, içe doğuş, metafizik, sihir, büyü, kahinlik, orta dünya, diğer varlıklar gibi 
isimlendirmelerin de hiçbir mahzuru yok. Bunları körebe oynayan çocukların sevimliliği olarak görebiliriz. 
Kimi ve neyi tuttuğunu bilemeden el yordamıyla neyin ne olduğuna karar vermeye çalışmanın biraz 
gülümsetecek ama daha çok “şu gözlerindeki bağlar bir çözülse de ışığa kavuşsalar, bu kadar zor zahmet 
işlerden helak olmasalar” dedirtecek bir çaba. 

Mahzuru olan şey bunları okuyunca “bu kitap Tanrının varlığını kanıtlıyor” diyerek ortalıkta gezmektir. 
“Kuantum fiziği bizim vahdet-i vücut ile benzeşiyor” diyerek şişinmektir. İşte bu yüzden, adından, yazarından, 
hacminden hiç söz etmeden “okunmaması gereken kitaplar” listesine koyma önerisidir bütün bunlar. 

Boş, zaman kaybı, karmaşayla illüzyon yapmaya çalışanın ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey olmaz 
herkes okuyor, biz de Fransız kalmayalım diyerek bu kitabı okumaya çalışmak. 
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Bu nice bir vatan ki adetâ adn-âsâdır
Cennetin şu dünyaya aks’i dense sezâdır

Bahreynin biri beyza gölümüzdü bir zaman
Öbürü celallidir zaten adı sevdadır

Sıralıdır dağları tâ ezelden ebede
Geçit vermez adüvve tabii mahfazadır

Ağrı’nın Erciyes’in duman inmez başından
Sanki onlar mecnun da bu topraklar leylâdır

Nice enhar-ı gümrah çıkar da o dağlardan
Can-bahş olur bozkıra ya hamrâ ya hadrâdır 

Bir vadiden yağ akar bal taşar ötekinden
Bu toprakta bereket her yerden muallâdır

Her ferdi ya Yıldırım ya Fatihtir ya Yavuz
Ahalisi müttakî sultanı muktedadır

Adlarından bir ders al hele şöyle bir bak da 
Ya Ahmed ya Mahmuddur veyahut Mustafa’dır

Hilâlinin uğruna gurub eder nice şems
Sitaresi âlemde bir kevkeb-i yektadır

Lisanı bî-misaldir cümle ilm-i kelâmda
Bir beytine topyekûn firenk şi’ri fedadır

Sahib-i bed-nazara nice mütecasire 
Nedamet-i nihaye en kalil bir cezadır

Bin yıldır devam eder ol muannid sevk-ül ceyş
Ne bî-çâre gaflet-i bi-idrak bî-hayâdır 

Başta Ashab-ı Kiram burda nice koçyiğit
Ser verdi yar vermedi bu nice dilâradır

Siperdir göğüsleri en şedid taarruza
Bu vatanın evlâdı bir millet-i turfadır

Düğün gibi giderler kara toprak altına
Vatan aşkından onlar bîhûş ü süedadır

Elbette nâmevcuddur bir emsali cihanda
Bir vatan ki serâpâ makber-i şühedadır

Buranın evsafını ne mümkün beyân Nuri
Maksudun acizane bahşedene senâdır

Bu Vatan

B. Nuri Demircan

- Ber taz-ı kudema - Nedim’e nazire -

adn-âsâ      : cennet gibi

adüvv        : düşman

bahreyn      : iki deniz

bîhûş        : Kendinden geçmiş

bî-misal     : Örneksiz, benzersiz

can-bahş     : can veren

enhar        : nehirler

gurûb        : batma, batış

gümrah       : bol, gür

hamrâ        : kırmızı, kızıl

hadrâ        : yeşil

ilm-i kelâm  : söz bilimleri

kalil        : az, hafif

kevkeb       : yıldız

muannid      : inatcı

müttakî      : dindar, takva sahibi, Allah’tan korkan

mukteda      : Önde bulunan, tâbi olunan, reis

mütecasir    : kalkışan, yeltenen

sitare       : yıldız

sevda        : siyah, kara

sevk-ül ceyş : asker sevkiyatı

sueda        : saidler, saadete ermişler

şedid        : şiddetli, sert; tesirli

şems         : güneş

şüheda       : şehidler

taarruz      : saldırı, hücum

turfa        : az rastlanır, nâdir, güzel, Garip, şaşırtıcı

yektâ        : tek, eşsiz, benzersiz
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Galesiz : Ne o Dertli, gene takviyelisin ?
Dertli : Ne takviyesi Hocam ?
G : Gene bir tomar kâğıtla gelmişsin ya.
D : Bir mahzuru mu vardı ?
G : Yok, ne mahzuru olacak; denge bozulur diye 
korkuyorum sadece.
D : Ne dengesi Hocam?
G : Öyle ya, sen takviyeli, ben takviyesiz; sohbetin 
dengesi tabii.
D : Boş versene Hocam; böyle günübirlik hazırlıklarla 
sana yetişmemiz ne mümkün.
G : O senin hüsnü zannın.
D : Hem bunlar yeni değil, geçen sohbetten kalan 
kâğıtlar.
G : Geçen sohbeti noktalamamış mıydık ?
D : Yok Hocam, nerde ? Bir şiire takılıp kaldıydık.
G : Öyle mi oldu ? Yarım bıraktığımızı fark 
etmemişim.
D : İstersen önce bunu konuşalım.
G : Neyi, benim dalgınlığımı mı ?
D : Dalgınlık falan değil Hocam !
G : Ya ne peki ?
D : Sen bu uzlet konusuna pek de sıcak yaklaşmadın 
gibi geliyor bana.
G : Soğuk bir şeye nasıl sıcak yaklaşabilirim ki ?
D : O anlamda değil Hocam, konu üzerinde 
konuşmaya demek istedim.
G : Yok canım, bunu da nerden çıkardın ? Ne güzel, 
her zamanki gibi konuşmuştuk.
D : Meselâ bir yerde “Uzlet uzlettir, nesini 
konuşacağız?” dediydin.
G : Ne o, artık zabıt da mı tutuyorsun ?
D : Sadece hafıza kaydı.
G : Evet, galiba öyle bir lâf ettiydim.
D : Genel olarak katılımın da pek sıcak olmadı.
G : Haklı olabilirsin.
D : O zaman sebebini de söyle de kapatalım gitsin.
G : Yok canım, öyle zorla kapatmayı gerektirecek bir 
sebep olabileceğini sanmıyorum.
D : Eee, o zaman mesele nedir ?
G : Sanırım mesele ...
D : Evet, mesele ?
G : Sanırım uzlet’i anlamak için önce yalnızlık 
konusunu netleştirmek lâzım.

D : Biz de öyle yapardık Hocam, niye söylemedin ki ?
G : Kızarsın diye korktum.
D : Estağfirullah; ne haddime ! Hem niye kızayım ki ?
G : Hani şu “bu şuna, şu ona bağlı” meselesi.
D : Aşk olsun ! Bakıyorum sen de zabıt tutuyorsun !
G : Eh, kır atın yanında duran ...
D : Öyleyse başlayalım.
G : Hadi başla bakalım.
D : Ben başlamasam daha iyi olur.
G : Niye ki ?
D : Başlarsam “yalnızlık yalnızlıktır, nesini konuşacağız 
ki ?” diye başlarım.
G : Maşallah, bakıyorum intikam da alıyorsun.
D : Yok Hocam, sadece sıra savmak için.
G : Peki, öyleyse; şöyle bakalım : Sence mutlak 
manada yalnızlık var mıdır ?
D : “Mutlak manada” herhalde yoktur.
G : Olabilir mi ?
D : Olamaz değil mi? En azından kimse zaruri 
ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamaz.
G : Öyleyse “yalnızlık izafi ( bugünkü ifadeyle “göreceli” 
) bir kavramdır”, diyebilir miyiz ?
D : Sanırım diyebiliriz.
G : Niye “sanal” ?
D : İzafiyeti açmamız lâzım.
G : Öyleyse şöyle diyelim : Yalnızlık fiziksel değil 
duygusal bir haldir. Yani mutlak manada yalnız 
olmayı değil, kendini yalnız hissetmeyi ifade eder.  
D : Evet, galiba en doğrusu bu.
G : Öyleyse insan neden bunu hem arzu eder, hem 
de şikâyet eder ?
D : “Hem, hem” mi, “bazan, bazan” mı ?
G : Hadi öyle olsun. Belki de “kimi, kimi”.
D : Belki de “önce, sonra”.
G : Bu da mümkün. Peki, neden ?
D : Galiba iki durumun sebepleri farklı.
G : Meselâ ?
D : Meselâ arzu etmenin sebebi, nâdânlar arasında 
kalmış olmak olabilir.
G : Buna “anlaşılmamak” diyebilir miyiz ?
D : ... Evet, diyebiliriz. 
G : Tasdik niye geç geldi ?
D : “Anlaşılmamak” konusunu uzun uzun 

Yalnızlık
Bahri Akçoral
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konuşmuştuk, hatırlamaya çalıştım.
G : Peki, sonuç ?
D : Farklı dedim ama, galiba ikinci hâlin sebebi de 
aynı.
G : Nasıl yâni?
D : Yâni, yalnızlıktan şikâyet aslında anlaşılmamaktan 
şikâyet oluyor.
G : Belki anlaşılmamak da değil; toplumdan, 
cemiyetten, etrafdan beklenen, istenen, arzu ve 
ümit edilen etkileri, tepkileri, izlenimleri alamamak, 
görememek. 
D : Evet, anlaşılmamak kavramını böyle açabiliriz. 
Ama ...
G : Ama, ne ?
D : Her halde bu da bizi anlaşılmamak konusunda 
ulaştığımız sonuçdan farklı bir yere götürmez.
G : Öyle görünüyor.
D : Gene de biz ilerleyelim Hocam.
G : Ne yönde ?
D : Burada dikkate almamız gereken bir nokta daha 
var.
G : Nedir ?
D : Yalnızlıktan şikâyet eden acaba uzlette midir, 
yoksa metrûk mudur ?
G : Evet, bu da önemli.
D : Eğer metrûkse Fuzuli gibi
Ne yanar kimse bana âteş-i dil’den özge
 Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı
demeye hakkı olur, diyebilir miyiz ?
G : Fuzulî işin özünü bilen adam; böyle diyorsa şikâyeti 
uzletten değil, itrak’den, yâni terkedilmişliktendir.  
D : Bence bu ayırım son derece dakik. Uzlet mi 
metruk mu ? Eğer kendi tercihi ise uzlet, tercih 
etmeden, veya zaruretten ise metruk denmesi 
uygun mudur ?
G : Evet. Peki, metruk olanın şikayete hakkı var, uzleti 
tercih edenin, netice kendi tercihiyle hasıl olduğu 
için şikayete hakkı yok diyebilir miyiz ?           
D : Müşteki de yaptığını bizzarure yapıyordur, desek 
?
G : Cebriye ! 
D : Hoş görmek lazım canım zavallının canı yanmış 
ki ah u vah etmekte desek ?
G : Muasır hoş görücü budalası ve belki her münkeri 
meşrulaştırmayı kendine iş edinmişlerden ! 
D : Şikayet varsa; insana bir ihsan fırsatı çıkmıştır; 
fırsatı fevt etmeden dinlemeli, derdine derman 
olunamıyorsa da teselli ve hatta müşfik bir 
tebessümün bile sevabını hayır hanesine yazdırmayı 

ganimet bilmeli desek ?
G : Dinî kitap, kaset, CD satmak için kurulmuş TV 
kanalı ! 
D : Eee, ne kaldı ?
G : Asıl meselemize rücu edecek olursak; uzleti 
seçmiş adamın artık halinden şikayete hakkı olmaz 
demek mantıksal olarak doğru gibi görünüyorsa da 
hakikate mutabakat bakımından öyle değil. Sadece 
uzlet mevzuu değil her mevzuda "kendi düşen 
ağlamaz" demek ne derecede doğru olur ?
D : Ama işin bir yerinde de zaruret faktörü vardı ?             
G : Herkes  bir şekilde kendi düşer. Her ağlamanın 
asıl sebebi kendi tercihleridir. Hâliyle bir insanın 
hem uzleti tercih edip hem uzletin meşakkatinden 
bizar olması mümkün. Ve hatta vacip. Çünkü bizar 
değilse, bir eziyet ve meşakkat içinde değilse, 
hâlinden gayetle memnun ve mutlu olduğu neticesi 
ortaya çıkar ki bu da uzletin mânâ ve mefhumuna 
muğayir düşer.
Öyle yağma var mı? Hem mutlu ve memnun 
olacaksın, hem de bulunduğun hâlin sana bir fayda 
temin edeceğinden ümidin olacak. O halde buradaki 
mesele ne hissettiğin değil, hissettiğini dile getirip 
getirmemek meselesidir.
Ne diyeceksin?
- "Derdimi ummana döktüm, asuman inledi" mi,             
- "Kader kime şikayet edeyim seni" mi,
- "Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın 
diye" mi,             
- "Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabib / Kılma 
derman kim  helâkim zehri dermanındadır" mı
diyeceksin ?
D : Ben de gene Fuzuli’den alır ve şöyle derim :
Vücudun ney gibi surah surah olsa ah etmen
Mahabbetden dem urdum incinmek olmaz 
cefalardan
G : Nerde bizde o kemal ?            
D : Galiba burada düğümü çözecek anahtar kelime 
"nadan"; mesele "nadan" ve "nadanlık" ve "nadanlar" 
meselesi
G : Yâni ?             
D : İster tek başına ol istersen kalabalıkların içinde, 
etrafın nadanlarla çevriliyse uzlettesin demektir. 
İşin meşakkati de eziyeti de şikayeti de nadanların 
üstünde dönmekte galiba. 
G : Öyle ya; dosta ne dersen de şikayet olmaz zaten, 
onun adı "hasbıhâl" dir. Meramını ister hâl ile ister 
kâl ile ifade et, dostun vazifesi senin yükünün altına 
girmek, vaziyetin icabedeni neyse, icabettiği gibi 
yapmaktır.    
D : Şöyle de diyebilir miyiz : Uzlet dosttan ayrı kalmak 
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ise meşakkat, nadandan kurtulmak ise saadettir. 
Nadan uzlette de gelip seni bulmuşsa -çoğu zaman 
öyle olur- meşakkatin katmerlenecektir.
G : Peki, meseleye bir de şöyle bakalım : Namaz da bir 
uzlet hâli değil midir ? İç ve dış dünyadan, enfüsi ve 
afakî alemden, nefsinden, ins ve cin düşmanlardan 
uzaklaşıp, kendini soyutlayıp; yakın olmaya lâyık 
tek mercie yaklaşma, yaklaşmaya çalışma hâli değil 
midir?
D : Elhak öyledir; en azından öyle olmalıdır.
G : Öyleyse neden cemaatle kılınan namaz tek başına 
kılınandan kat be kat efdaldir ?
D : ...
G : Sükût uzadı ?
D : Hocam bu soru’nun cevabı galiba geçen 
konuşmamızda geçmişti.
G : Nasıldı ?
D : Hatırlamaya çalışıyorum...
G : ...
D : Evet, “kîn ve baîn” !
G : Yâni ?
D : Yâni : daima dışımız halkla, içimiz Hak’la beraber 
olacak; hepsi bu !
G : Evet; meselenin bu yönünü böylece 
noktalayabiliriz.
D : Başka hangi yönü kaldı ki ?
G : “Mutlak manada” konusuna geri dönelim 
istersen.
D : Dönelim Hocam.
G : Mutlak manada yalnızlığın olamıyacağını zaruri 
ihtiyaçlara bağlamıştık.
D : Yanlış mıydı ?
G : Belki de noksandı.
D : Noksan ?
G : Bize “şahdamarımızdan daha yakın” “biri” nin 
varlığından şüphe var mı ?
D : Hâşâ !
G : O zaman nasıl oluyor da şu veya bu sebeple, şu veya 
bu şartlar altında kendimizi yalnız hissedebiliyoruz ?
D : ...
G : Niye sükût ettin gene ?
D : Ne diyebilirim ki, sen her zamanki gibi gene işi 
“bir” e bağladın.
G : Gene de bu konuda pek de fazla katı olmaya 

hakkımız yok galiba.
D : Niye ki ?
G : Öyle ya, sürekli kendisiyle beraber olanla sürekli 
beraber olmak her yiğidin harcı olmasa gerek.
D : İşte bu biraz rahatlatıcı.
G : Mesele rahatlıkta değil.
D : Ya nerde ?
G : Tam tersinde, yani rahatsızlıkta.
D : ...
G : Önce bu hakikati bilmek, bilincinde olmak. Sonra 
buna gayret etmek, çaba göstermek, tam anlamıyla 
başaramadığını görmek, gözlemekle de rahatsız 
olmak; bu rahatsızlığın etkisiyle daha fazla gayret ve 
çaba göstermeye çalışmak.
D : Belki de başarısızlığın sebeplerine yönelmek.
G : Elbette bu da gerekli. İstersen başlayalım.
D : Neye başlayalım ?
G : Başarısızlığın sebeplerini saymaya tabii.
D : Galiba başta ihtiyaçlarımız geliyor. O kadar çok, 
o kadar çeşitli ihtiyacımız var ve bunları karşılamak 
o kadar zor, o kadar zaman alıcı ki günlük meşgale 
ve telâşeden vakit ve enerji ayırıp da kendi içimize, 
hakikatimize; kısacası tefekküre yönelmek adeta 
imkânsızlaşıyor. 
G : Zaten ihtiyaç dairesi nazar dairesi kadar geniş 
değil mi ?
D : Belki de hayal dairesi kadar.
G : Görüyor musun, kendimizi nasıl kolaylıkla ibra 
edebiliyoruz ?
D : Maalesef öyle...
G : Hele de gerçekten zaruri olan ihtiyaçların sayısı 
bir elin parmaklarından bile azken...
D : ..
G : Bu sefer niye daldın ?
D : Zunnûn-ı Mısrî Hazretlerinin bir sözünü 
hatırlamaya çalışıyorum. Onunla ilgili konuşmamızda 
geçmişti.
G : Eee ?
D : Galiba buldum : Allah bizi kendimizle başbaşa 
bırakmasın.
G : Amin, candan yürekten âmin. Ama orda bu 
hedefin ön şartı da vardı ?
D : İşte onu hatırlayamadım hocam; eve gidince 
bakar bulurum inşallah.
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Hikaye: Metafor
Adam umutsuzca 
gözlerini kaçırdı. 
Söyleyecekleri 
zihninde bir kez daha 
devindi. Ama bir 
türlü sese ve anlama 
bürünüp ağzından 
dökülmüyordu. 
Sonra üzerinde çok 
konuştukları filmin 
en çok tekrar ettikleri 
repliğini hatırladı. 
- "Bana metafor 
söyle diyorsun şair" 

diyordu saf postacı. Sonra metaforlara sığındıklarını 
tekrarlıyordu şaire. 
"Evet" dedi adam kendi kendine, "evet ben de o saf 
adamdan farksızım" Saflık; çaresizliğin, bir şeyi elde 
etmek için gerekli araçlara sahip olamayışın sığınağı 
değil mi? O hâlde metaforlara sığınmalıyım. Şiir 
söylemek için değil, salt söyleyebilmek için. 
- "Ah sen hiç Karadeniz sahillerine gittin mi? 
Gitmişsindir mutlak. O sahiller Akdeniz’in 
kumsallarından, Ege kıyılarının yumuşak başlı 
teslimiyetinden ne kadar farklıdır. Denizin hemen 
bittiği yerde sarp kayalar yükselir. Yüksek, neredeyse 
başı göklere erecekmiş gibi duran kayalar. Sanki 
aralarında yüzyıllardır süre giden bir kavganın 
son raunduna gelmiş gibi denizin sert dalgalarına 
direnen kayalar. Deniz; en ufak esintide şöyle bir 
celallenir, öfkeyle kıyılara vurmaya başlar. Karşılara 
doğru baksan o öfkeyi göremezsin. Görünen 
sadece beyaz köpükten bir çizgidir. O beyaz çizgi 
gittikçe artan bir hızla kıyıya doğru sürüklenir. Kıyıya 
yaklaştığı yerde şöyle bir yükselir, şiddetle kafasını 
kayalara çarpar. Sonra geri çekilir. Kayaların arasında 
dağılır köpükleri. Buldukları boşluklardan süzülerek 
tekrar denize karışır. 
Kayalar. Yüksek sarp kayalar. 
Önce güvenle karışık bir saygı uyandırırlar 
kendilerine bakanlara. 
Üzerlerinde gezmek istersin. En yüksek noktasına 
tırmanıp denizi oradan seyretmek istersin. Denizin 
zavallı çabasını, ne kadar haşin ve sert görünürse 
görünsün kayanın direncine karşı her saldırışında 
geri püskürüşünü acıyarak, daha çok acıyacak bir 
yükseklikten seyretmek istersin. 
"Sana sakinlik yakışır. Şöyle çarşaf gibi sonsuz 

maviliğini sergileyerek duruversen karşıda. Kayaların 
sağlam duruşuna alçak gönüllü bir boyun eğişle 
selam versen. Dalgalarını suratına çarpmak yerine 
sevecen bir okşayışla yüzünde gezdirsen. Daha 
yakışırdı sana" demek istersin. 
Kayalara doğru ilk adım atışında hiç de zannettiğin 
gibi olmadığını görürsün. Oyuk oyuktur her bir 
noktası. Oyukların kenarlarında kalan çıkıntılar 
bir sustalı bıçağın keskinliğindedir. Yürüyemezsin. 
Başını göklere yükseltmiş kayanın altında küçük 
bir parçanın üzerine dayandığını görürsün. Bütün 
başkaldırışı o küçücük parçadan aldığı güç kadardır. 
O küçük parça bir şekilde çekiliverse altından 
koca gövdesiyle aşağılara doğru yuvarlanacak, 
un ufak olacaktır. Şimdi artık duyduğun güven 
de saygı da kaybolmuştur. Denizin kayayla olan 
kavgasının mutlak galibi olduğunu fark edersin. 
Deniz göründüğü gibi sükunetin kendine yakışacağı 
bir yumuşaklıkta değilmiş, asıl acınması gereken 
kayalarmış diye düşünürsün. 
Güvenip de üstünde gezinmeyeceğin, her an 
yıkılıverecek, büyük gürültülerle aşağıya yuvarlanıp 
diğer küçük parçaların arasına karışacak kadar 
güçsüz ve güvensiz. 
Hayat birçok insanı aralıksız darbeleriyle işte böyle 
oyup bırakmıştır. Uzaktan ayakta ve görkemli 
görünseler de içleri zayıftır. Belki bir başka 
sorumluluğu üstlenemeyecek kadar zayıf. Zayıf ve 
güvensiz. 

- "Vay, dedi" dudaklarında belli belirsiz bir 
gülümseme. "Bu müthiş bir metafor" 
Adam, anlatamadım diye düşündü. Beceremedim. 
Aslında ne anlatmaya çalıştığını hatırlamaya çalıştı. 
Nereye varmak istediğini, ne söylemeye çalıştığını. 
Zihninde kayaların içlerinde oluşmuş oyuklara 
benzeyen boşluklar vardı. 
Korku, ümitsizlik, gerçeğe davet, koruma. Evet, 
hepsine evet. 
Dürüstlük. Belki. 
Peki ne?
Ne anlatmaya çalıştığımın ben farkında değilsem, o 
neyi nasıl anlayacak diye sordu kendi kendine. 
Sonra uzaktan seslendi; 
- "Bak! Ne diyorlar, iktidarını tehlikede hisseden her 
erkek bir anda ortadan kaybolurmuş." 
*

Coşkun Yüksel
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gidersen / yarım kalır bu şarkı
saatler durur / konuşmaz duvarlar 
kaygıya kapılır camlarda güneş
serçeler kanatlarında  unutur uçmayı 
saçaklar ıssız kalır
 
salıncaklar görmezden gelir çocukları
zamansız döker yaprağını ağaçlar
doğmaz belki de bir daha zühre yıldızı
boyunu kısar dağlar
beğenmez toprağını saksıda hercai
günler çürür
 
gidersen / yarım kalır bu şiir
gül üşür / söz üşür
ayışığı terk eder dereleri
yolar kendini ekinler 
dili tutulur dizelerin
sözcükler öksüz kalır
 
su yürümez fidelere
tohum şaşırır türküsünü
iş bırakır karıncalar
kana bulanır bir kez daha 
başka türlü bir dünya yürüyüşü
ben / bende kalır
 
gidersen / yarım kalır bu şehir
kolay kolay aşka inanmaz 
sonra / hep sonra
yarın / hep yarın arar
susar çiçeğinde başkaldırı
buralar kimlere kalır
 
kim anlatır sonra seni / gidersen
beni kim dinler, / kim anlar
en derin yerlerindeki pınarları kurur kalbimin
donar yüzünde gülüşler
ve küflenir güle bulayıp verdiğim adın
 
anlamını yitirir anlam
bir ceylan vurulur dağda 
bir şair yaralı kalır
 
gidersen / gitme ne olur 

Git(me)

Hayrettin Geçkin
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Atilla Gagavuz

Kendin Ol Kendin!
Sen insanın nasıl kendisi olacağını da bilemezsin. Bu konuda ciddi bir eğitimden geçmen gerekecek. Ama 

öncelikle niyet. Niyet etmekle, kararını vermekle başlayacaksın. “Bundan sonra kendim olacağım, kendimin 
dışında birisi gibi davranmaktan vazgeçeceğim, rol kesmeyi bırakacak, bir daha artistlik yapmayacağım” 
diyeceksin. Sonrası gelir Allah’ın izniyle. 

İkiyüzlülükten bıktım, sahtekarlıktan yoruldum artık demen gerekir. Yaptığın ettiğin ne varsa, bilinç 
altında sakladığın ne kadar aldatmaya ayarlı saplantın varsa bırakmalısın. Seni biraz da örnek aldıkların bu 
hâle getirdi. Çevrende gördüklerin yüzünden, sürekli yapıla geleni taklit ettiğin için bu bataklığa düştün. 
Baktın ki herkes bir şekilde aslında olmadığı, asla olamadığının taklidi içinde, rol kesip geziyor. Baktın ki 
millet geçimin yolunu böyle bulmuş. Baktın ki hiç kimse bu cinse “dur bakalım kardeşim, nesin sen, kimsin, 
şöyle bir beri gel, lafla yürüttüğün peynir gemisini bir sahile çek bakalım, kaç kilosun, çapın ne kadar, kaç 
atımlık barutun var, bir görelim” dememiş. Ortalıkta böyle söyleyen olmadığı için diğerleri meydanı boş 
görmüş, değnek taşımaya gerek görmeksizin ortalıkta dolaşmaya başlamış. Bir diğerine benzeşip giderken, 
piyasaya her gün yeniler çıkarken, biri bitmeden diğeri kendini pazarlamaya başlarken öyle bir an gelmiş ki 
artık birini diğerinden ayırma imkanı kaybolmuş. Sen de kendini bu aşağılık kanalizasyon çukurunun tam 
ortasında bulmuşsun. “Bu işler demek böyle oluyor” diyerek dökülmüşsün ortalığa. 

Ne kadar insanı kandırdın, ne kadarını aldattın, kaç kişiyi zarara uğrattın, kaç yıldır insanlarla yanıltarak, 
asıl maksadını gizleyerek ilişki kurdun, üç kuruşluk pis menfaatin için kaç kılıktan kaç kılığa girdin. Cehaletini 
gizledin. Çok bilirmiş gibi davrandın. Ahlaksızlığını sakladın, etik ve erdem havarisi kesildin. Değil iğnenin 
acısına sivrisineğin ısırığına bile tahammül edemedin ama kendi dışında ne kadar insan varsa saldırdın, 
acımasızca eleştirdin, hatalarını kusurlarını konuştun, noksanlıklarıyla alay ettin, gizlediklerini yüzüne vur-
dun, çuvaldızlarla değil mızraklarla saldırdın. Soysuzluğunu sakladın asaletten dem vurdun. İşbirlikçilerini, 
yardakçılarını, şakşakçılarını, yağcılarını eşim dostum, geniş çevrem, sevenim, saygı duyanım diye yuttur-
dun.  Sanatın hiçbir türlüsünden anlamadın ama sanatsever geçindin. Hep kendinden daha aşağılık insan-
larla gezdin, tozdun. Foyanı ortaya çıkaracak, senden daha değerli hiç kimseye yakın durmadın. Senden 
daha değerli olduğunu gördüğün her insanı, ya kendi çukuruna çekmek için elinden gelen şaklabanlığı 
yaptın veya uzağına kaçıp aleyhinde ne söylenebilirse onları buldun söyledin. Fos, boş, beleş, kelle kulak 
yerinde ama beş para etmez bir iç ile yeryüzünde yer kapladın. Oksijen tükettin. Suyu ve havayı kirlettin. 

Peki bütün bunlara değer miydi? Kendin olsaydın, için dışın bir olsaydı, sahtekarlıkla değil dürüstlükle 
davranabilmeyi öğrense idin ne kaybederdin? Daha mı az saygı görürdün. Daha mı az yer, içer, giyinirdin. 
Semirmiş bir çakal olmaktansa zayıf bir aslan olmayı tercih etseydin ne olurdu? 

Sen hamamda türkü söyleyen bet sesli, sen gurbette yalan söyleyen palavracısın. Bu dünya gurbetinde 
her türlü yalandan bir fayda sağlayabilirsin. Ama asıl memleketinde kaç paralık olduğunu herkes biliyor. Bir 
gün dönüp gideceksin, geldiğine yere, bütün foyan meydana çıkacak. İyisi mi şimdiden dön içine, kendine 
yalan söylemeyi bırak, kendini kandırmaya çabalamaktan vazgeç, kendini çürütmekten kurtul.

Kendin ol kendin. 
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Müslüm Baba Öldü Müslümcülük Yaşıyor
Süleyman Pekin

Ben bir Müslümcü’yüm. Ve Müslümcülük isyankârlıktır. Devrana, dertlere, 
sevgilere, ezilmişliğe, belirsizliğe, dünyalık hırslara ve yaşamaya, hayata isyan. İsyan 
bir problemin çığlık olup haykırılmış halidir. Kaportacı çıraklarının, overlokçu kızların, 
kahvelerde iş sırası bekleyenlerin ve hayattan artık hiçbir şey beklemeyenlerin, 
ölümle kol kola gidenlerin müziğidir.

Sessiz büyüyen bir devrimdi Müslümcülük. Ve bunun en az farkında olan kişisiydi 
Müslüm Gürses. ‘Arı balı yapar fakat izah edemez’ misali ne yorum gücünün ne 
de müziğinin kitleler üzerindeki sağaltıcı gücünün farkındaydı o. Her topluluk – 
bilhassa ezilmişler – ritmini arar yükselmek için. Bazen ritim de yaşanan hayat gibi 
ağır ve sislidir.

Müslüm Gürses müziğinin mistik bir yanı vardır. Seans nöbetleri vaziyetinde dinlenir. Her terapi sonrasında 
güçsüzlüğün anormal gücü ruhlara nüfuz eder. Müslümcülük tarikatı derken mecaz yapılmıyor desek yeri 
var. Dini teşekküller içindeki Müslüm yasağı da belki bundandır. Mefhum-u muhalifinden ötürü. Dahası bu 
mistik / müzikal yapının ve sosyal dokunun dini ritüelleri vardır. Cehri zikircilere benzetebileceğimiz ‘Jilet 
Çekme’ töreni dıştan bakıldığında kanlı, acı verici bir sahnedir. Oysa temel manada bir cezbe, bir kendinden 
geçiş ve dünyadan sıyrılış halidir.

Jilet atarak kendine acı çektirebilmek aslında tersinden bir meydan okumadır. Feleğin sillesi hikâye, benim 
kendime verdiğim zarardan daha büyük bir zarar veremezsiniz. Sen de kim oluyorsun? Kendi vücudumda 
tasarruf hakkına sahibim. Tam bağımsızım. Dahası düşmanın her türlü meşakkatine karşı ve açıktan 
gıda – güvenlik – gelecek endişesi yaşayan bir insan için psikopatlık veya psikopat adaylığı bir korunma 
şemsiyesidir. Hatta Milletvekili dokunulmazlığıdır. Müslümcünün toplum dışılık noktasından toplumsal 
kabule sokulduğu yerdir.

70’li yılların ideolojik, 80’li yılların hayat kavgalarını hissederek en çok yaşayan ve sömürülen kesim bu 
müzikle var oldu ve varlığını hissettirdi. İsyanın, eylemin, sloganın yasaklandığı; şarkının, türkünün, yumruğun 
yönünün bile sembolleştiği bir hengâmede hesapları bozdu; sıra dışı ve hesap dışı bir yönelim adresi oldu. 
Ve sonra geldi çattı değişim. 90’lı yılların Serbest Piyasa Ekonomisi ve 2000’li yılların Küreselleşme teraneleri 
tüm toplumla beraber Müslüm Gürses’i ve bir kısım Müslümcüleri de değiştirdi. Yokluğa, sevdasızlığa, 
çileye, kedere, dert çekmeye ve ezilmeye şerbetli olanlar tüküre geldikleri dünyalık metalar için can atar bir 
noktaya gelmiş / getirilmiş göründüler.

Önce Pop Müzikle buluşturuldu Müslüm. Nilüfer’le, Sezen Aksu’yla, Bob Dylan ’la.. Böylece modalaştırılıp 
tüketime açıldı. Ardından Rumelihisarı’nda veya sosyete mekânlarında boy göstertilerek ehlileştirildi, 
legalleştirildi. King Kong’un Afrika’dan New York’a getirilip bir büyük kafeste sergiye çıkarılması durumudur 
olan biten. Ardı sıra televizyon programlarıyla Müslüm Gürses’in aslında içi boş ve asılsız yani zararsız 
olduğunun halka arzı gerçekleşti. Böylelikle Müslüm Baba da toplumsallaştı. Zira toplumun da içi boştu. 
Sıradan ve sürüden olmak toplumun temel karakteristiği idi.

Hususen Müslüm Gürses’i evcilleştiren de sonradan evlendiği Muhterem Nur’dur. Afrika’daki dev 
gorili bulan ve sonra ona âşık olan gazeteci veya araştırmacının Beyaz Batılı Madam’ı pozisyonundadır 
Muhterem Hanım. Ve Türk klasiklerindendir. Su akarken küpünü dolduracaksın meselinden.. Kadınların 
çoğu muhafazakârdır. Hem biriktirmeyi hem de kâr muhafızlığını severler. Erkekler onlara nazaran devrimci 
sayılır. Amma velâkin onların da bir dönüştürücü özelliği vardır. Tıpkı Türk Toplumu ve Globalizasyon gibi. 
Yeryüzünün adalet ve şecaat timsali arslan modelli millet hem koyunlaştırıldı hem de sürüleştirildi. 

Namerde muhtaç olmamaktan ihtiyaçlara esir olmaya geçiş evrimi. ‘İtirazım Var’ diyen Müslüm, artık 
‘İhtiyacım Var’ diyecek ve bir Müslümcünün en fazla tiner çekmek için; o da gece gireceği bir Bankamatiğin 
de değil bankanın bizzat içine girecekti. Yeni bir elbiseye, uzun bir tatile tüm kitleyi ve koskoca bir maziyi 
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satacaktı. Müslümcülükte yavuklu için, manita için, sevgili için bir başka Müslümcü satılabilir, Müslümcülüğün 
kitabında da yeri vardır. Ama bunca damar ve bunca jiletten sonra kapitalizme satılacağını rüyasında görse 
inanmazdı hiç kimse. Gerçi bu Türkiye’nin ikinci ‘Baba’lık macerasının ikinci pazarlama versiyonuydu. 

Varoşların öfkesi, lanetli sınıfın sesi, ezilenlerin isyan ifadesi ve kontrol edilemezlerin çılgın iradesi; ezene, 
zulmedene, murakabe merkezine böylelikle teslim edilmiştir. Ne var ki bu teslimiyet zımnendir. Zira teslim 
alınan sadece ekole adını verenin simgesel kişiliğidir. Oysa Müslümcülük, Müslüm Gürses’le ilgili fakat yapı 
olarak ondan bağımsız bir oluşumdur. Arızi duruma karşı toplumsal bir cevaptır. Refleksel olarak sosyo – 
psikolojik bir dışavurumdur.

Müslüm Baba’yı bundan sonra kaloriferin kıyısında ip kovalayan bir kedi, başını ev sahibinin oğlunun 
okşadığı bir yavru köpek, bir gazoz kapağı yada bir çöp kutusu olarak da görebiliriz. Popüler kültür iciğine – 
cücüğüne kadar kullanır (tüketir) ve atar. Sistem potansiyel olarak en keskin muhalifini ve en kontrol edilemez 
gözükenini Şeytan’ın elma provokasyonuyla birlikte devşirdi, dönüştürdü. Ama Müslümcüler hala ‘tövbe, 
tövbe’ diyor.

Müslümcülük kendiliğinden oluşan bir tarihi yapıdır. Yapının oluşum sürecindeki zulüm verileri durdukça 
benzer yapılar farklı adlarla varlığını sürdürecektir. Tersi insan ruhuna aykırıdır, hatta hakarettir. Yarın 
bir Amerikalıyla beraber bir reklamda veya dizide de görebilirsiniz Müslüm’ü. Ama bu Müslümcülerin 
Amerikalılarla işbirliği yapacağını göstermez. İşbirlikçiler işgalcilere sınırlı – sorumlu kılavuzluk yaparlar ama 
her iki tarafında ilk harcayacağı bunlardır.

Sonra Müslümcülük deruni ve meselesi olan insanların hasbelkader kurduğu bir külttür. Bu mesele de 
kendi içinde aşılacak ve ruh parametresi yeni isyanların açlığını bastıracaktır.

Niecthze’nin ‘Tanrı öldü’ söylemine karşı ‘Nietchze öldü, Tanrı yaşıyor’ cevabı gibi olsun son söz: MÜSLÜM 
GÜRSES ÖLDÜ, MÜSLÜMCÜLÜK YAŞIYOR.

gelenler

sizden

Kızılelma

Rüştü Gökbulut

Aslımı hiç kimse bilmez
Kimim ,neyim ,nasılım bilinmez
Yalnızca cevapsız kalacak sorular
Hiç bir gün  açıklamıyacağım
Gönlümdeki sevdan kadar
Karanlık kimliğimi
-
Sen beni bilmezsin
Ben seni adım gibi
Sen sevdamı duymazsın
Kırıkkalem adı gibi
Sen aşkımı bilmezsin
Taş duvarlar mıh gibi
-
Yüreğimde sancıyan yarasın
Şu hayat denilen koşuşturmacada
Bir kalesin sen
Almak için çile çektiğim
Bir kapısın sen
Açılması imkansız sürgülerle kapatılmış
Benim yüreğime karşı korunan
Paha biçilemez bir mücevhersin
Uğruna nice serdarın öldüğü
Bir kızılelmasın
Benim için
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Elmanın Öyküsü
Nalan Kumlalı

Görme, konuşmadan önce gelmiştir…

Düşündüklerimiz ve inandıklarımız gördüklerimizi etkiler…

Platon’un mağarasında...

Platon, Politeia adlı yapıtının yedinci kitabında şöyle der;

Yeraltında bir mağara tasarla. Mağaranın kapısı bol ışıklı bir yola açılıyor. 
Ama mağarada oturan insanların kolları, boyunları ve bacakları zincirlerle 
bağlanmış; sırtları da ışığa çevrilmiş. Öyle ki sadece karşılarındaki mağara 
duvarını görebiliyorlar, başlarını arkaya çeviremiyorlar, kendilerini bildikleri 
andan beri de burada böyle oturmaktalar. Düşünün ki; sırtlarının arkasındaki 
ışıklı yoldan bir sürü nesne geçiyor, ışık bu nesneleri duvara yansıtıyor. Şimdi bu 
insanlar sadece mağaranın duvarına yansıyan hayalleri görebilirler; o hayalleri 
meydana getiren nesneleri göremezler değil mi? ... Bu insanların gözünde 
gerçeklik, asıl gerçeklerin duvarda yansıyan hayallerinden ya da gölgelerinden 
başka bir şey değildir...

İşte bu gölgeler gerçeğin imgeleridir. Bir imge, yeniden yaratılmış ya da 
yeniden üretilmiş görünümdür. İmge ilk kez ortaya çıktığı yerden ve zamandan, birkaç dakika ya da birkaç yüzyıl için 
kopmuş ve saklanmış bir görünüm, ya da görünümler düzenidir. Her imgede bir görme biçimi yatar. Fotograflarda 
bile. Çünkü fotograflar çoğu zaman sanıldığı gibi mekanik kayıtlar değildir. Her bir fotografa baktığımızda, ne denli 
az olursa olsun, fotografçının sınırsız görünüm olanakları arasından o görünümü seçtiğini fark ederiz. Rastgele aile 
fotograflarında da böyledir bu. Fotografçının görme biçimi konuyu seçişinde yansır.

Neden fotograf çekeriz?

 İnsanoğlu ilk çağdan bu yana korktuğu zaman ateş eder. Korktuğu şeyi ortadan kaldırmak, onu mızrağıyla 
vurmak,avlamak ister.İngilizce’de shooting ( shooting: avlamak ) fiili fotograf çekmek anlamında kullanılır. Bir 
bakıma fotografçı görüntü avcısıdır.

Nostalji duyduğumuzda fotograf çekeriz. Şu anda nostaljik bir dönemde yaşıyoruz. Fotograflar da bu nostaljiyi etkin 
biçimde destekliyor. Aslında fotograf biraz yaslı bir sanattır. Fotograflanan konuların çoğu, yalnızca fotograflanmış 
oldukları için bile birer pathos’a dönüşürler. Çirkin ya da korkunç bir konu, fotografçının bakış açısıyla duygulandırıcı 
hale gelebilir. Güzel bir konu, eğer eskimiş, bozulmuş ya da artık yok olmuşsa acınılası ve hüzünlü duyguların 
nesnesi olabilir. Tüm fotograflar birer momento mori dir. Fotograf çekmek demek; başka bir kişinin veya nesnenin, 
ölümlülüğüne, incinebilirliğine ve değişebilirliğine katılmak demektir. Her fotograf bir anıdır; akıp giden zamanın 
içinden küçücük bir bölümü dondurup alan fotogarfçının katılımı, o ana tanıklık etmektir.

Tıpkı mağara duvarlarına bizon resimleri çizmeye çalışan ilk insanlar da, geleceğe bir kanıt, bilgi, kayıt bırakmak ve 
hatta kendilerini hatırlatmayı istediler belki de... Kim bilir; belki de ölüme meydan okumak, ölümsüzleşmek arzusuydu 
onlarınki... Resim sanatı aslında doğayı taklit ederek başladı. Mimesis kavramı sanatın temel unsurlarından biri 
olarak, bugün de geçerliliğini korumaktadır.

Neden resim yaparız?

Ressamın görme biçimi, tuval ya da kağıt üstüne yaptığı çizgi veya boyamayla yeniden canlandırılır. Her imgede bir 
görme biçimi olsa da bir imgeyi algılamamız ya da değer- lendirmemiz aynı zamanda görme biçimimize de bağlıdır.

 İmgeler başlangıçta orada bulunmayan şeyleri gözde canlandırmak amacıyla yapılmıştır. Ancak zamanla imgenin 
canlandırdığı şeyden daha kalıcı olduğu anlaşılmıştır. Böyle olunca imge bir nesnenin ya da kişinin bir zamanlar nasıl 
göründüğünü, böylece konunun eskiden başkalarınca nasıl göründüğünü de anlatıyordu. Daha sonraları imgeyi 
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yaratanın kendine özgü görüşü de, yaptığı kayıdın bir parçası olarak kabul edildi. İmge Y’nin X’i nasıl gördüğünü 
kaydeden bir şey oldu. Bu da, bireysellik bilincinin gittikçe artan bir tarih biliciyle birlikte gelişmesi sonucunda 
olmuştur. Bu son gelişmeyi kesin bir tarihe bağlamaya çalışmak acelecilik olur. Bununla birlikte Avrupa’da bu 
bilincin Rönesans’ın başlangıcından beri var olduğu kesindir. 

Rönesans Dönemi Eserlerini Hatırlayalım...

Eskiden kalan kutsal miras ya da metinlerin hiçbiri o zamanlarda yaşayan insanların dünyasının, imgeler 
ölçüsünde doğrudan kanıtları değildir. Bu bakımdan imgeler, edebiyattan daha kesin, daha zengindir. Bu, sanatı 
yalnızca geleneksel bir kanıt gibi görerek onun anlatımcı ya da imgelemci niteliğini yadsımak anlamına gelmez. 
Yapıt ne denli imgelem yüklü olursa biz de sanatçının görünenleri algılayışına o denli derinden katılırız.

Şu da var ki imge sanat yapıtında verildiği zaman insanların ona bakışı sanat konusunda edindikleri varsayımlar 
dizisinin etkisinden kurtulamaz. Bu varsayımlar şunlarla ilgilidir:

Güzellik  Gereklilik  Deha  Uygarlık  Biçim Toplumsal konum  Beğeni Bilinç

Bu varsayımların çoğu bugünkü durumuyla artık dünyaya uymuyor. Çünkü bu gün dünya sadece nesnel bir 
gerçeklik değildir; buna bilinçlilik de katılmıştır. Fotografın icadından bu yana bilinçle, seçerek, süzerek bakmayı 
öğrendi evrensel bilincimiz. Medya olanaklarının gelişmesi sonucunda bilgiler ve görüntüler kolayca paylaşılır oldu. 
G. Vattimo’ ya göre “ Dünya artık küçük bir köy” den ibarettir. 21. yüzyıla geldiğimizde ise internetteki bilgi akışı hızı 
hayatımızı önemli ölçüde etkiler oldu. 1900 yılında A. Kahn Dünya Albümleri oluşturmak üzere Dünyanın çeşitli 
yerlerine fotografçılar gönderdi. Böylelikle insanlar o güne kadar hikayelerini duydukları yerlerin görüntüleriyle 
tanışmış oldular. Bir zamanlar masalsı mekanlardan ibaret olan Mısır’daki Piramitlerin varlığına inandırdılar. 
Bazen tek bir kare görüntünün tarihin akışını değiştirebileceğinden habersizlerdi henüz.

Bilinçli bakmak... 

 Günümüze tam olarak uymamalarının dışında, bu varsayımlar geçmişe de gölge düşürürler. Geçmiş hiçbir 
zaman olduğu yerde durup yeniden keşfedilmeyi, aynıyla, olduğu gibi tanınmayı beklemez. Tarih her zaman belli 
bir şimdiyle, onun geçmişi arasındaki ilişkiyi kurar. Demek ki şimdiden korkmak eskiyi bulandırmaya yol açıyor. 
Geçmiş içinde yaşanacak bir şey değildir. Eyleme geçerken içinden bir şeyler çekip çıkarttığımız bir sonuçlar 
kuyusudur. Geçmişin kültürel açıdan bulandırılması iki katlı bir kayba yol açar. Önce sanat yapıtları gereğinden 
çok eskilere itilmiş olur. Sonra geçmişten bize eylem olarak tamamlanması gereken daha az sonuç kalmış olur.

Bir doğa resmi “gördüğümüzde” kendimizi onun içine koyarız. Geçmişte yapılmış sanata  “bakıyorsak” o zaman 
kendimizi tarihin içine de koymuş oluruz.

 Fotograf makinesiyle anlık görünümler birbirinden ayrıldı; böylece imgelerin zamana bağlı olmadıkları fikri 
ortadan kalktı. Başka bir deyişle makine geçen zaman kavramının (yağlı boya resim dışında) görünen şeylerin 
algılanışından ayrılamayacağını gösterdi. Görüşümüz, neyi nerede gördüğümüze bağlıydı. Gördüğümüz şey de 
zaman ve yer içinde bulunduğumuz duruma bağlıydı. Her şeyin kayma noktası olarak kabul edilen insan gözü 
üzerinde toplandığını düşünmek olanaksızdı artık.

Elbette insanlar fotograf makinesinin bulunmasından önce herkesin her şeyi görebildiğine inanmıyorlardı. Oysa 
perspektifle görsel alan sanki ideal olan buymuş gibi düzenleniyordu. Perspektifle yapılmış her taslak ya da yağlı 
boya resim seyirciye dünyanın biricik merkezinin kendisi olduğunu söylüyordu. Dürer’in perspektif düzeneklerini 
hatırlayacak olursak. Resmin sağlam bir perspektif düzlemine oturtulması çok önemliydi onun döneminde. Ancak 
unutmamak gerekir ki L. Da Vinci perspektif kavramını resme uygulayan ilk isim olmuştur.

Fotograf makinesi ve ondan daha çok da sinema makinesi, aslında böyle bir merkezin bulunmadığını gösterdi. 
Fotograf makinesinin bulunması insanın görüşünü değiştirdi. Görünen nesneler başka bir anlama gelmeye 
başladı. Bunlar hemen resimlere de yansıtıldı.

Fotograf resim sanatını etkilerken; fotografik estetik de gelişiyordu zamanla. Fotografçılar eserlerini resim 
estetiğinden esinlenerek geliştiriyorlardı. 19. yüzyılın sonlarına doğru tıpkı Rönesans resimleri gibi fotograflar da 
salonlarda kabul görüyor; büyük baskılar duvarları süslemeye başlıyordu. Bu dönemde Kraliçe Victoria’nın baskıcı 
tutumu nedeniyle yeniden dini konuları işlemeye başlayan ressamların tavrı romantikti. Tıpkı dönemin edebi 
eserlerinde de olduğu gibi; fotgraflar da romantizm etkisi vardı.  

Daha sonra bunlara paralel olarak modern sanat akımları gelişmeye başladı...
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Eğer

defteri 
şiir

Şayet ömrünün bütün eserlerini mahvolmuş görüp de
Onu hiç bir şey söylemeden doğrultabilirsen

Ya da bunca yıllık kazancını bir hamlede
Hiç sesini çıkarmadan ah etmeden kaybetmeye gücün yeterse

Aşktan kendini kaybetmeden âşık olabilirsen
Ve herkesin senden nefret ettiğini bildiğin halde kin bağlamaz
Fakat uğraşır da kendini müdafaa edebilirsen

Ahmakları kandırmak için alçaklar tarafından kendi sözlerinin
Kendi kulağına yeniden gelmesine katlanabilirsen

Ve kimseye tek kelime söylemeksizin
Çılgın ağızların senin hakkında yalan savurmalarına dayanabilirsen

Halk gibi yaşamağa devam ettiğin halde
Krallara yol gösterebilirsen

Hiç bir tanesi seni kardeşce sevmese bile
Sen her dostunu kardeş sayabilirsen

Asla şüpheci ve yıkıcı olmaksızın
Düşünmeyi bilmeyi ve görmeyi öğrenebilirsen

Hülyanın peşine düşmeksizin hayale
Ve sadece bir mütefekkir haysiyetiyle
Düşünceye dalabilirsen

Öfkeden kudurmaksızın sert
Tedbirden ayrıklmaksızın cesur
Ne ahlâkçı ve fanatik ve ne de ukalâ olmaksızın
İyi bir filozof olmayı başarabilirsen

En yüksek mevki ve zenginliklerden sonra
İtibarsızlık ve yoksulluk girdabına düştüğün halde
Hayatın her iki cilvesini de aynı güleryüzle karşılayabilirsen

Bütün etrafındakiler aklını ve cesaretini yitirdiği zaman
Sen kendi kafana ve yüreğine sahip olabilirsen

O zaman krallar ilahlar talih ve zafer
Senin ebedi kölelerin olurlar

Hatta krallardan ve şereften daha üstünü var
O zaman oğlum tam bir adam olursun.

Rudyar Kipling
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Senden sonra her şey değişti. 
Artık senin zamanından pek bir şey kalmadı. 

Ne gaz ocağı var, ne de mangal. Adına kim “idare” gibi muhteşem bir 
isim takmışsa gecenin hafif aydınlatmasını sağlamak için kullanılan küçük 
lambalar da yok. Hohlayarak bir gece önceden üzerinde kalan isi silinen 
camlarıyla gizemli gaz lambaları da, ancak özel günlerde yakılan dokunsan 
dökülen tülleriyle o kadar ışığı nasıl verdiği bir türlü anlaşılamayacak lüks 
adındaki aydınlatma araçları da yok. Kovalarla tenekelerle durmadan sular 
taşınan çamaşır günleri de kalmadı artık. Köpüçlerle dövülen beyazlasın 
diye kaynama suyuna mavi renkli çivitlerin atıldığı çamaşır yıkama 
şekilleri de bitti. 

Kolalı suya batırılıp kömürlü ütülerle ütülenen beyaz sert yakaların 
süslediği siyah önlükler tarihe karışalı çok oldu. Yakası dik dursun diye 
küçük yuvasına balina denen plastik parçaların takıldığı Frenk gömlekleri 
de kalmadı. Ağızları lehimlenerek perkitilen teneke kutular yerlerini kullanılıp atılacak kaplara bıraktılar. 

Mutfakların teldolaplarına özenle sıralanan çinko sırla kaplı çay demlikleri, tahta rafların süslü örtülerine dizilmiş bakır 
kaplar, daha el değmeyecek yerlerde mesela camlı bir dolabın içinde tutulan Kütahya porseleninden tabaklar, çay demlikleri, çin 
porseleni kahve takımları da bitti bitecek. 

Görülen  ve dokunulan ne varsa onu biraz daha güzel biraz daha sevimli gösterecek bir şeylerle süsleme ihtiyacı da yok. Elbette 
bunları göz nuru dökerek üretecek günler geceler boyunca üzerine eğilerek işleyecek sabır ve güç de kalmadı. Masaların, tahta 
rafların, sehpaların, sedirlerin, minderlerin, seccadelerin, yatakların, yastıkların, elbiselerin üzerini el ile işlenerek bezenmiş bir 
örtüyle kaplama geleneğinden bahsediyorum. 

Her biri için ayrı desenlerin, farklı figürlerin, değişik tarz ve üslupların kullanıldığı işlemelerden. Nerede, ne zaman, nasıl icat 
edildikleri bilinmeyen ama elden ele dilden dile geçip her genç kızın gelin gideceği evi için yıllarca hazırlayıp sakladığı, biriktirip 
yığdığı sanat eserlerinden. 

Yatak takımı, yatak örtüsü, çarşaf takımı, yastık, kırlent, sedir yastık örtüsü olarak kullanılan kanaviçelerden. Pike takımı, 
oda takımı, sehpa örtüsü, vitrin örtüsü olarak kullanılan kasnakta yapılmış beyaz işlerden. Mevlitlerde takılacak başörtüleri 
için, geceliklere, sabahlıklara kullanılan patiskaya eğer para yetmemişse ağartılmış amerikan bezine işlenen Ciğerdeldilerden. 
Makinenin alt mekiğine kalın iplik takılarak kasnakta yapılan Astragan işinden. Yine makinede saten kumaşa, deseni kalın 
ipin üzerinde kabartmayla yapılıp nişan bohçalarında kullanılan filtre sarmadan. Saten kumaşlara, seccadelere işlenen Çin 
iğnesinden. Havlu, perde, mutfak perdesi, mutfak takımlarına uygulanan Aplikeden. Etamin kumaşın deliklerinde çarpı ip 
işlenerek yapılan, divan örtülerine, seccadelere işlenen cami figürleri, eski Türk motifleri, geometrik şekiller, dışı koyu renklerle 
içi açık renklerle yapılmış gül desenlerinin olduğu hesap işlerinden. Yemeni kenarı, örtü kenarı, yazma, bohça kenarlarını 
süsleyen İğne oyalarından. Mekik oyasından. Sehpa örtülerinin, namaz başörtülerinin, sehpa örtülerinin yapıldığı firketeden. 
Mendillerin kenarlarına delikler açılarak, açılan deliklerden iplik geçirilerek yapılan antika işinden. Mutfak takımlarının, 
peçetelerin kenarlarına, bardakaltlıklarına, tepsi örtülerine makinede veya kasnakta gergef gibi işlenerek yapılan Türk işinden. 
Beş şişle örülen yün patiklerden.  Komşuyla sohbet ederken ellerin boş durmasın diye öylesine yapıverdiğin orlondan örülmüş 
tencere tutacaklarından, liflerden, battaniyelerden, şallardan. Vazo çiçeği, gelin başı, gelin çiçeği olsun diye atık kumaştan imal 
edilmiş yapma çiçeklerden. Yine atık kumaşların atık bez parçalarının değerlendirildiği el tezgâhlarında dokunan yolluklardan. 
Yapağı yünün iğde eğirilip ip hâline getirildikten sonra o saf yünden elde örülen çoraplardan kazaklardan. 

Her şey çok hızlı değişti. 
Mangalın icadıyla ateşin keşfi arasında belki binlerce sene vardı. Ama mangaldan mikro dalga fırına, toprak güveçlerden, 

porselen tabaklardan petrol türevi kullan at kaplara geçiş için on beş yirmi sene yetti. Bu kadar kısa süre içinde bu kadar büyük 
farklılaşmaya insanoğlu nasıl tahammül etti bilinmez.  

Tahammül etti mi acaba, o da bilinmez? 
Ama siz bunları görseydiniz eminim ki tepkiniz bizim tepkimiz gibi olmayacaktı. Normalleşmiş hatta içselleşmiş belki 

çaresizlikten kabul edilmiş veya teslim olunmuş veya boyun eğilmiş tuhaflıklara şaşırmadan bakamayacaktınız. 
“Bugün ne pişirsek” programlarının nerde satıldığını bilmek bile akademik düzeyde çaba gerektiren tuhaf malzemelerine 

bakıp, ebegümeçlerinden, acicelerden, tere otundan, pirpirimden öğün savacak yemekler üretebilmenin nasıl olduğuna hayret 
edecektiniz. 

Sefertası

mektubu
cuma

Coşkun Yüksel
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Çalışan ve okuyan üç oğluna dışarıda yemek zorunda kalmasınlar diye sabahın köründe yemekler yapardın. En az üç çeşit 
olurdu. Bakırdan yapılmış kenarları süslü kayık tabakları ve üstlerine yerleştirilen kapakları olan bir sefertasımız vardı. Üst üste 
gelince kenarlarındaki yuvalarından geçen vidalı mil birbirine yapıştırır, içinde sulu yemek de olsa çorba da olsa dökülmeden 
taşınabilir hâle gelirdi. O sefertasıyla o kadar çok yemek taşıdım ki say deseler sayamam. Basit, ucuz, ama son derecede lezzetli 
yemekler. Haşlanmış patatesin taze soğan, kırmızıbiberle zenginleştirilmiş salatası, ilk aklıma gelenlerden birisi. Taze pideyi 
içine bandırarak katık yaptığımız zeytinyağıyla son derecede sağlıklı yiyeceklerden biriydi. 

Sen diyetisyen miydin? 
Bugün artık her taraf; ayaküstü tıkınacak yerlerden, büfelere, seyyar satıcılardan görkemli lokantalara kadar her çeşidinin 

adım başı karşımıza çıkan mekânlarla doldu. Bu kadar çok ve bu kadar dolu olması aslında bir tek şeyi gösteriyor. Evinde 
yemek yiyenlerin sayısı gittikçe azalıyor. Açık büfe kahvaltı servisi yapanlar da yeterli miktara ulaşınca hiç kimse evinde 
kahvaltı bile yapmayacak artık. 

Zaman zaman dışarıda yemenin evde yapılan yemeklerden daha ucuza geldiğine dair iddialar da duyuluyor. Aslında mesele 
ucuzluk pahalılık değil. Mesele, yaşam tarzındaki akıl almaz bir hızla yaşanan değişimdir. Sefertasından ayaküstü tıkınma 
alışkanlığına giden bir dönüşüm.  

Bu dönüşüme ne ad verileceği de ciddi bir tartışma konusu. 
Sefertasını; ruhuma dikilmiş bir onur, sadakat, dürüstlük ve temizlik anıtı gibi hatırlayışıma bakacak olursak bu dönüşümü 

sonu vahim bitecek bir çürüyüş olarak görenler tarafındayım. 
Sizin zamanınızda ev ve ocak kelimeleri eş anlamlı kullanılırdı. Evin başına gelen büyük felaketler “ocağımız söndü” diye 

ifade edilirdi. 
Mikro dalga fırınlar ayak üstü tıkınma mekânları sefertaslarını tarih sahnesinden kaldırmaya kaldırdı. 
Ama ocağımızı söndürmeye yakın bir yer gelmediğini umalım. 
Zaten ummaktan başka çaremiz de yok. 
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gelenler
sizden

Mektuba Ağıt

Sen kelimeyi taşıyan ahire
Sen sevdayı taşıyan
Kolların yorgun uzanmaktan 
Dizlerin kırık
Ey beni kara bir talihe bağlayan aydınlık…
 
Güvercinlerle yolunu ayırdığından beri
Güvercine hasret bir şarkıdır söylediğin
Geri dön gittiğin yerden
Kanadını kırdılar güvercinin
Ey beni suskun bir ölüme hapseden ak 
kefen…
 
Kitabelerin ömrü değil ömrün
Sen zamana yazılmadın
Gezinmeyecekse teninde bir güvercin
Yok, hükmündedir söylediğin
Hangi tarihin avucunda sayıyorsan 
zamanı
Vazgeç tamama ermeyecek bu hikâyen
Ey beni gözyaşına vardıran sevda elçim…
 
Gelmeyecek beklediğin el
Dirilmeyecek sakladığın söz
Çürüyecek, tenine batacak aşkın
Geri dön bilmem hangi elin tutsağı sen
Ey beni ömrü dört duvar arasındaki 
Bu sonsuz aşka köle eden…

Serdar Aslan

Yüzondört Yıldız

Nurettin Gür

Karanlığın efendisi 
Yorgan gibi çöktü üzerime.

Tek başım göğe ermesin diye,
Binlerce tonluk prangalar taktı

Ayak bileklerime.
Sonunda şehirde ihanet etti!

Ben onu o beni terk etti.
Canciğer sevdalarım 

İhanet kokan güller yolladı.
Kalbimi kuşatan korsanlar

Şah damarıma binlerce düğüm 
attı.

Bir aşk beklerken 

Zaman izimi silemedi
Sinsi bir takip var ihanetten.

Ben doğacak güneşi beklerken,
Yüzondört yıldız yetişti imdadıma.

Tebessümle bileniyorum kadere,
Oysa intikamı keşfederken 

ağlamıştım.
Şimdi göz yaşlarıma veryansın 

ediyorum
Yıldız dolu yüreğimle.


