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Sanat İnsanın Özgürlüğe Kanat Çırpışıdır

Mevlana’nın hayatı bir kale zindanında hapsedilmiş olmaya benzeten metaforu üzerinden 
gidecek olursak sanatla sorunu olanlara onun diliyle şöyle seslenmek gerekir.

“Kalenin duvarlarını yıkana kızılır mı hiç? O duvarlar seni özgürlüğe kavuşturmak için 
yıkılıyor”

Sanat kendisiyle sorunu olanlara bile onları yetenekleri doğrultusunda özgürleştirerek 
hizmet etmektedir.

Sanatın temel amacı öğretmek, eğitmek, eleştirmek veya değiştirmek değildir. Ama sanatın 
olduğu yerde bütün bunlar kaçınılmaz olarak ortaya çıkar.

Sanat insanın özgürlüğe kanat çırpışıdır
Öğrenmek istemeyen, eğitilmeye yanaşmayan, eleştiriye gelemeyen, değişiklikten korkanlar 

için sanat her zaman bir tehdit ve tehlike olarak algılanmıştır. Bunun dışa vurumu ya aşağılayıcı 
bir küçümseme veya alaycı bir kayıtsızlık veyahut yasaklama, kısıtlama, tahrip etme, taciz etme 
şekline dönüşen bir güç gösterisidir.

Bu neden böyledir? İnsan faydanın ve çıkarın peşinde koşmaktan çürümüş ruhuyla hayatı; av 
ve avcı, avlanmak ve av olmak gibi basit ve ilkel iki temel dürtüye oturtarak bütün dünyayı vahşi 
bir ormana çevirmiş olmaktan yorgun değil mi? Bitkin değil mi? Gidecek hiçbir yeri kalmamış, 
bütün çıkış yollarını kapatmış olmaktan çaresiz değil mi? Kutsalı bile paraya çeviren düzeneğin 
her günün yirmi dört saatinde her saatin atmış dakikasında bebekleri bile ayırmaksızın öldüren 
ve insan kanıyla beslenen bir vampire dönüşmesinin sonuçları ayan beyan ortada değil mi?

Bizi kuşatan kalenin duvarlarını yıkmadan bu cendereden kurtulmak mümkün değil.
Bencilliğimizin, kontrolden çıkmış şehvetin, şehvete dönüşmüş hırsın, kin, öfke ve hasedin, 

kan dökme, yok etme, bozma ve çürütme tutkusunun her biri bizi köleleştiren zindanın duvar 
taşlarıdır.

Ancak sanatın kanatlarıyla bu duvarları yıkıp özgürleşebiliriz. Zaten özgürleşemez isek bir 
üst boyuta, daha da ötelere geçebilme niteliğimizi de ebediyen kaybetmiş olacağız.

Ahenk Dergisi’nin otuzuncu sayısı bu duygu ve düşüncelerle, bu bilinç ve aşkla huzurlarınızda, 
sağlık ve esenlik dileklerimizle.

Editör
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Bir masal kuşu gibi ufkumda kanat çırpma! 
Ne konma niyetin var, ne inme ihtimalin. 
Gitsin, silinsin artık perdelerden hayalin, 
Karşıma geçip böyle karanlıkta göz kırpma!

 Ne anlamı kaldı ki özlemenin, melâlin; 
Fırtınalar esmekten, sel taşmaktan usandı; 
Gönül kırılmaların her türlüsüne kandı, 
Bir soran da çıkmadı “ihtiyar, nedir halin?” 

Ne oldu, ne de pişti; kül, kömür oldu, yandı 
Ne közünü gören var, ve ne de dumanını; 
İçini de bilen yok, ne renklere boyandı ... 

Elinle doldurduğun kadehin kalanını 
Sana bırakıyorum ister iç ister içme 
Ama böyle durmadan ufkumdan gelip geçme!

Masal Kuşu

Artunç İskender
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M. Sait Karaçorlu
Mesnevi Dersleri:   Alaycılık    

Ahmed’in adını alay için ağzını eğerek anan kişinin ağzı eğri kaldı

Alaycılığın sonu pişmanlıktır. Alaycı; kendiyle sürekli alay edilen değersiz bir hâle düştükten sonra 
yaptıklarına pişman olacaktır. Ancak o pişmanlığın hiçbir faydası olmaz. Allah saklasın hele bir de efendimizle 
alay etmeye cüret edecek kadar sapıtmış birinin durumu çok daha kötü olur. Ağzı eğrilir kalır. Sadece maddi 
olarak eğrilmez. Görünüşte düzgün bile olsa manen eğrilir. Manen eğri o ağızdan çıkan hiçbir sözün değeri 
olmaz. Öyle bir ağızdan çıkan her söz kendi felaketini hazırlayan günah çağlayanına dönüşür.

Ağzı eğrilip kalan alaycı pişmanlıkla onun huzuruna gelip 

“Ey ledün ilminin lütufları kendisine verilmiş olan! Beni affet!” dedi.

İşlediği günahın cezasını dünyada görmek bir dereceye kadar merhamete ve affa mazhar olmak ümidini 
taşır. Asıl felaket günah işleyip durduğu hâlde başına hiçbir şey gelmemektir. Günah işleyip durduğu halde 
başına hiçbir şey gelmemek affa ve merhamete nail olamayacaklarına işarettir. Onlar nasıl olsa hiçbir zarar 
görmüyorum diyerek yaptıkların devam ettikleri müddetçe daha çok batarlar.  Dünyada bir zarar görmezler, 
elem ve maddi meşakkate duçar olmazlar, eşkıyalık yolunda son sürat koşturur, sonunda ebedi bir azabın 
kucağına düşer, ağlamaya inlemeye başlarlar. Bu adam ağzı eğri kalınca “kusurumu affet ey Resul-ü Zişan, sen 
Allah indinde ilmin ve lütfün en büyüğüne sahipsin” diyerek o sonsuz merhamet deryasına iltica etmişti.

Ben seninle istihzaya cesaret ettim ama  şimdi kendim istihza edilecek duruma düştüm

Alaycı, etrafında bilinen bir insanla alay etmeye başladığı zaman onu dinleyenler o alaya karşılık güler. Hep 
beraber gülüp eğleniyorlarmış gibi bir görüntü çıkar ortaya. Hele alay edilen kişinin alaya müstahak olmayan 
bir tarafıyla eğleniliyor, mesela bedensel bir kusuru veya engelli oluşu veya yaratılıştan gelen alışılmadık bir 
dış görünüşü konu edilerek gülünüyorsa durum çok daha çirkindir. Çünkü insanın kendi irade ve seçimiyle 
yaptığı, ettiği, işlediği bir davranışın alay konusu yapılması bile kötülük iken kendi seçimine dayanmayan bir 
kusuruyla alay edilmesi bunu yapanı da, ortak olanı da aşağılık bir konuma düşürür. Hep beraber gülünecek 
bir şeyler bulmanın tadını çıkardıklarını zannederler. Aslında alaycı kendiyle beraber gülenlerin de nefret ve 
aşağılamasıyla karşı karşıyadır. Onun alayına şahit olan kişi hakkında “bu bir gün benimle de alay edecek bir 
şeyler bulur” diye düşünecektir. Dışardan belli etmese bile alaycının sözüne itibar edilmez birisi olduğuna dair 
bir kanaat oluşacaktır. Alaycılar bu yönüyle de alay edip dururken kendileri gülünecek itibar edilmeyecek bir 
duruma düşmüş olurlar.
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Eğer Allah birinin perdesini yırtmayı dilerse, onun temizlerle alay etmesinin yolunu açar.

Alaycının alay etmek gibi bir günaha cesaret etmesinin bir adım öncesi de vardır. Böyle birisi işlediği günahlardan 
pişmanlık duymaz, Merhamet-i Rabbaniye iltica etmez, hem de günah işlemeye devam ederse, affedilme kapısı 
yüzüne kapanmış olur. İşte böyle birisinin cezası çabuklaşsın diye, istihza ve istihkara meyli artar. İçinde istihzaya dair 
bir meyil hisseden kişinin “acaba hangi günahımdan dolayı böyle bir arzu ve istek uyandı içimde, istihza ile cezamın 
çabuklaşmaması için hemen geçmiş günahlarıma tövbe etmeli, af dilemeliyim” demesi gerekir.

Bunu yapmaz da içinden geldiği gibi istihzaya yönelir, hele temiz ve üstün insanlarla, Allah’ın sevdiği kullarıyla alay 
etmeye kalkışırsa belaya duçar, rezil ve rüsva olur. Alay etmeye kalkıştığı zatın derecesinin yüksekliğine göre onun 
düşeceği azap da büyür.

Eğer Allah birinin ayıbını örtmeyi dilerse,  ona ayıplılar hakkında nefes vurdurmaz.

Ayıplarının örtülüp gizlenmesini isteyenler, dünya ve ahirette rezil olmaktan korkanlar; değil temiz insanlara dil 
uzatmak, ayıplılar hakkında bile konuşmaktan kaçınsın. Eğer Allah, settar ismiyle günah ve ayıplarımızı örtmeseydi 
bu dünya hayatı devam etmezdi. Settar olan Allah, ayıplarımızı örtüp gizliyorsa bizim de başkalarının ayıplarını ortaya 
çıkarmaktan korkmamız gerekir. Başkalarının ayıplarını gizlemeye ve örtmeye meyli olanlar, böyle davrananlar bu 
güzel hasletin kendilerine Cenab-ı Hakk tarafından ihsan edildiğini bilmeliler. Onun indinde makbul ve muteber 
olanlar, ayıpları örtücü olmak gibi güzel bir haslete sahip olurlar. Aksine başkalarının ayıplarını ve kusurlarını 
ortaya çıkarmaya meyli olanlar, kendilerinin rezil olma vakitlerinin yaklaştığını idrak edip yalvarmaya af dilemeye 
başlasınlar.

Eğer Huda bize merhamet ve yardım ferman ederse,  meylimizi niyaz ve yalvarışa yöneltir.

Allah u Teala Hazretleri sevdiği kullarını istihzaya değil istiğfara, alaya değil yalvarışa, ayıp aramaya değil ayıpları 
örtmeye, günaha değil sevaba, azgınlığa değil pişmanlığa meylettirir.

Ey Allah için gözyaşı döken saadetli göz!  Ey Allah için yanıp tutuşan mübarek gönül!

Her ağlayışın sonu handedir, işin sonunu görebilen ne mübarek bendedir!

Eşyanın zahirini herkes görür. Bu nedir diye sorduğun eşyaya deliler bile doğru cevap verebilir. Ama işin sonunu 
görebilmek, işleri sonuna göre ölçüp biçebilmek için zekânın güneşe benzer pırıltısı, Allah’ın gönle gelen hidayeti 
lazımdır.

Nerede akarsu varsa orada yeşillik, nerede gözyaşı varsa orada rahmet olur.

Su dolabı gibi inleyen ol ki gönlünde yemyeşil çiçekler açsın.

Su dolapları kaynağından suyu çeker bahçeye boşaltır. Dolabın dönüşünden tahtanın tahtaya sürtünmesi ile bir ses 
zuhura gelir. Bu ses dönüş ritmine göre tekrarlandığından ahenklidir. Su dolaplarının sesi bir inleyişi, bir içli ağlayışı 
andırır.  İnleyerek dönen su dolabı suyu alıp bahçeye boşalttıkça bahçe yeşillenir. Türlü sebzeler, çiçekler, bitkiler 
yetişir. Gönlü ilahi aşkla dolu kalbi aşkın kemali ile memlu olanlar, şükründen, istiğfarından, muhabbetinden hem 
inler, hem ağlar, hem çevrelerinde saadet çiçeklerinin açmasına vesile olurlar.

Gözyaşı istersen ağlayanlara merhametin olsun,  rahmete talip isen zayıflara rahmetin olsun.

Gözü yaşlı olmak, yumuşak kalpli olmak, şefkat ve merhamet sahibi olmak kolay elde edilecek bir haslet değildir. Bu 
güzel haslete sahip olmak istiyorsan kalbini katılaştıracak şeylerden uzaklaş. Sert ve katı tabiatlı olanlarla hemhal olma. 
Senden zayıf, senin yardımına muhtaç olanlardan yüz çevirme. Onların derdiyle hemdert ol. Onların ağlayışlarına 
ortak ol. Allah’ın rahmetini istiyorsan Allah’ın zayıf kullarına merhamet et. Senin için ağlayacak kadar yakın dostların 
olmasını istiyorsan dostların için ağlayacak kadar yufka ve yumuşak gönüllü, merhamet ve şefkat sahibi olmaya çaba 
harca.
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Biz üç kişiydik;
Recep, Şaban ve ben.
Üç imkân.. Üç itminan.. Üç dalgakıran..
Adımız selâm diye yazılmıştı dağlara, taşlara
Boynumuzda hamayıl
Koynumuzda heyecan

Dil zikirde, göz takipte
Ve aşkımız toprağa emanet
Günahlarla kararan ellerimizi
Ay sularıyla yıkar, yunardık
Kevser az uzağımızdaydı

Kâse kâse sunardık
Akşam iftar boylarında çatal - bıçak sesleri
Niyetimize, gayretimize
Sabrımızın siluetine çarpar geçerdi
Paylaşmaktı çorbamız
Tüterdi buram buram
Melekler dırahşan çehreleri seçerdi

Belki bir davul sesinde bulduk onu
Ateş böcekleriyle bir olmuş
Karanlığa mumlar yakıyordu
Bir huzur örtüsü bırakıp tam ortamıza
Sıddık gibi, Faruk gibi
Yıldızlara bakıyordu

Artık savaş kazanmış komutanlar kadar
Emindik, özgüvenimiz tamdı
Kaçıp gittik tükenmişliklerimizden
Nefsin arzuları paramparça
Gerisi tekrar doğmuşluk
Gerisi bir kıvılcım
En ışık saçan yerimizden

Sanki bir aylık panayırdı bu, bitecekti
Bir kutlu kervan gibi sonsuzluğa gidecekti
Oysa takvimler sadık kalmıştı randevusuna
Geçmiş bayramlar gibi
Geleceklere de işaret edecekti

Ey göğe kanatlanma anı,
Ey bire yediyüzler zamanı,
Sen de böyle tek tek yitecek miydin?
Ey onbir ayın sultanı!

Biz üç kişiydik.. Üç garip ezan..
Recep, Şaban
Ve ben; Ramazan 

Hayaloğlu Ramazan

Süleyman Pekin



âh
en

k 
   

    8

SORGU 

Deli bir sıcak, içimde dinmeyen fırtına

Ölümlerden ölüm  beğen diyor yüreğim

Tam bir  cinnet ,

Hayatın içinde Donkişot olma hali

Zavallı hallerime

Hep mi denk gelir yalnızlık

Dağ, taş benim nasıl olsa

Benim bütün hallerim,

Bütün zamanlarım mı  yanlış

Nedendir  Sevinmesini,üzülmesini  bilmem

Yüreğimi boşaltırcasına yaşamanın bedeli bu

Yaşayacaksan metre olmalı elinde

Santim santim ölçmeli

Elinde huzurdan maya kalmalı

Bende olmayınca kimsede olmuyor,neşe

Zor zamanlar için bencil olmalı

İçimde kendime kadar tebessüm

Birde   salıncak  bırak

Meriç Çetin

YALANIN İMPARATORLUĞU 

Yalandan örülmüş burçlara dikti egemenliğini
Ve yalan söyleme ayinleri düzenledi
Günlük, haftalık, aylık, yıllık, elli yıllık
Yalan söyleme şampiyonlarına güç verdi
Şöhret verdi
Adını altın harflerle yazdırdı yalan kitaplarına
Yalancıktan iktidar verdi

Yalanı yaymaya adandı bilim
Şöylece kuruldu piramit
En yalancılar en kolay inananların omuzlarında 
yükseldi
En altta kaldı zor inananlar
Anlatılacak menkıbeler bitti böylece
Arta kalan
Yalanlar, yalanlar, yalanlar
Kitaplar söylemedi kim olduğumu
Aynalar göstermedi yüzümü
Hatırlayamadım asla unuttuğumu
Romalıların damardan zerkettiği yalan huyumu
Her güzel şeylerin yerine saydım

Dilruba Kutlu
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Mahzun Şövalye VIII
M. Cahid Hocaoğlu

Keçi çobanlarıyla beraberlik, hem iyi bir dinlenme, hem de rahatlatıcı bir sohbet olsa da, sonunda bu hoş 
ortamdan ve cömert ikramlardan ayrılma vakti gelir. Don Kişot dinlediği aşk hikâyesinde adı geçen çoban kızını 
bulmaya da ahdederek macera dolu yolculuğuna tekrar çıkar. Ama aranan macera, kötü talih halinde karşılarına 
çıkmakta gecikmez. Bu sefer belâ, Don Kişot’un hayallerinden değil, Rozinante’nin arsızlığından gelir. Bir yerde 
mola verilmiş, Rozinante yaşına hürmeten bağlanmamıştır. Ama o, her yaşlı gibi, yaşlılığı pek kabullenmemiş olmalı 
ki,  az ötede atlarıyla beraber mola vermiş dinlenmekte olan katırcıların kısraklarına kötü niyetle yaklaşmaya kalkar. 
Önce kısraklardan, sonra sahiplerinden bir güzel dayak yiyip yere serilen zavallı beygirin yardımına koşmakta 
gecikmeyen Don Kişot’la Sanşo Panza da aynı akıbetten kurtulamaz.

Güçbelâ sığındıkları bir handa da bela peşlerini bırakmaz. Kaldıkları odada gece karanlığında evlere şenlik bir 
kör döğüşü meydana gelir ve zavallı maceraperestlerimizin acılarının katlanmasına, özellikle bir katırcıdan yediği 
yumruklar Don Kişot’un bir sürü dişinin dökülmesine sebep olur. Sabah handan çıkarken de handı, şatoydu, 
hesap ödenirdi ödenmezdi derken Don Kişot burun farkıyla sıvışmayı başarsa da, geride kalan Sanşo dayağı yer, 
üstelik bir battaniyeye konarak altı okka edilir.

Yedikleri dayakların izleri silinmeden emsalsiz cengâverimiz bu sefer de birer toz bulutu içinde birbirine doğru 
giden iki koyun sürüsünü, çarpışmak için birbirine yaklaşan iki ordu gibi görerek, iki tarafın şövalyelerinin 
isimlerini tek tek saydıktan sonra ve tabii hangi tarafta yer alması gerektiğine hiç duraksamadan karar verip; ve 
tabii gene Sanşo’nun uyarı ve yalvarmalarına kulak asmadan işe girişmesiyle başlayan saldırı, bir düzineye yakın 
koyunu telef ettikten sonra kıskıvrak yakalanıp, çobanlardan bir temiz dayak yemesiyle sonuçlanır.

Neyse ki bir sonraki serüven mutlu sonla noktalanır da, kahramanlarımıza biraz nefes alma fırsatı çıkar. Gece 
karanlığında ellerinde meşalelerle yol alan bir kafileye saldırır korkusuz kahramanımız. Tabii gene kafiledekilerin 
kimlikleri ve niyetleri, amaçları hakkında bir dizi tahminde bulunup bunları gerçek kabul ederek ve doğruluğuna 
inanarak ve tabii gene zavallı seyisin uyarılarına aldırmadan. Karşısında yirmiden fazla adam vardır ama bir şövalye 
için hasımlarının sayısının ne önemi olabilir ki? Nitekim ilk kurban yere serilince kafile dağılır ve her biri kaçıp bir 
kuytuya saklanmayı başarır. Bunlar, bir cenazeyi bir şehirden diğerine götürmekle görevli bir grup genç öğrencidir. 
Don Kişot kurbanının ifadesini alıp önceden düşündüğü her şeyin yanlış olduğunu anladıkça yerine hep yeni bir 
yanlış koyarken, Sanşo da kafilenin erzak katırının yükünü boşaltmıştır bile.

Bu maceranın bir özelliği vardır: Don Kişot Mahzun Şövalye unvanını burada almıştır. Serbest bırakmadan 
önce Don Kişot yaralı öğrenciye, gidip arkadaşlarını bulmasını, saldırıdan dolayı kendisi adına özür dilemesini 
söyleyince; artık mesleğin inceliklerini epeyce öğrenmiş olan Sanşo, son tembihi ustasının ağzından kaparak, 
arkadaşları kendilerini bu hale getiren korkusuz adamın kim olduğunu merak edecek olurlarsa, meşhur La 
Mancha’lı Don Kişot, diğer adıyla Mahzun Şövalye olduğunu söylemesini tembih eder. Don Kişot niye Mahzun 
Şövalye dediğini sorunca, meşalelerin ışığında şövalyenin yüzünü, ama yorgunluktan, ama dişsizlikten çok çökük 
gördüğü için böyle dediğini söyler. Şövalye için sebep önemli değildir,  o güne kadar bir unvana sahip olmayışı 
önemli bir eksiktir ve böylece giderilmiştir.

Sanşo’nun elde ettiği savaş ganimetiyle, handan çıktıklarından beri boş duran midelerinin feryatlarını az ileride 
bir mola vererek bastırırlar. Ancak bir şey eksik kalmıştır. İkisi de son derecede susuzdur ve yedikleri açlıklarını 
giderirken susuzluklarını artırmıştır. Çare yoktur, yemekten sonra, bir yerlerde içecek birşeyler  bulmak ümidiyle 
gece karanlığında yola devam ederler. Sabaha az kala gürültülü bir su sesi duyarlarsa da, az yaklaşınca suyun 
gürültüsü artarken, su sesine karışan ürkütücü sesler, düzenli darbelere karışan demir ve zincir  gıcırtıları daha 
fazla ilerlemelerine engel olur. Durup dinlemekle bu seslerin ne olduğunun anlaşılamayacağı kesinleşince Don 
Kişot, kim veya ne olursa olsun saldırmaya karar verip harekete geçmek ister. Onu sözle vazgeçiremeyeceğini 
anlayan Sanşo, ancak karanlığın da yardımıyla Rozinante’nin ayaklarını bağlayarak onu durdurmayı başarır.  Sonra 
zaten gelmesine az kalmış olan sabahı beklemek üzere Don Kişot’a bir hikâye anlatmaya başlar.

Cervantes’in daha önce çok sayıda sahne eseri yazmış olduğu, Don Kişot romanının bütünüyle diyaloglar 
üzerine kurulu oluşundan da, diyaloglardaki başarısından da net olarak anlaşılmaktadır. Bütün diyaloglar,  sahne 
eseri yazarlarının, senaristlerin, dramaturgların çok şey öğrenebileceği kadar başarılıdır ama, bu Sanşo’nun sabahı 
beklerken Don Kişot’a bir hikâye anlatışına ait diyalog, diğerleri arasında adeta bir örnektir.
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Sonunda sabah olur. Temkinli adımlarla, şövalye önde, seyis arkada; sesin 
kaynağına doğru yürüyünce durum anlaşılır. Bir çağlayan, oldukça yüksek bir 
yerden dökülen oldukça gür bir dere ve suyun döküldüğü yere kurulmuş bir bostan 
dolabıdır karşılarındaki.

Susuzluklarını giderdikten sonra iki yoldaş “sen de korktun”, “hayır korkmadım” 
tartışmalarıyla yola devam ederken, yel değirmenlerinden sonra en çok bilinen macera 
gelip çatar. Gezgin bir berber yağmurdan korunmak için tıraş leğenini şapkasının 
üstüne yerleştirmiş, bir köyden diğerine gitmektedir. Ama Don Kişot için uzaktan 
parlayan bu nesne çok ünlü bir şövalyenin, sahibi kadar ünlü altından miğferidir ve 
kahraman şövalye bu kıymetli hazineye el koymak zorundadır. Mızrağını uzatmış 
üzerine hışımla gelen zırhlar içinde hayaleti gören zavallı berberin eşeğinden atlayıp 

son hızla oradan uzaklaşmaktan başka bir seçeneği olabilir miydi? Don Kişot’un da, yere düşen savaş ganimetini 
sahiplenip başına yerleştirmekten başka? Artık zavallı Sanşo istediği kadar gerçeği anlatmaya çabalasın dursun; 
kim dinler, kim anlar. Berber leğeni bir miğfer olarak Don Kişot’un klasik, değişmez donanımının bir parçasıdır 
artık. Bazan çatışmalarda hasarlansa, hatta öfkeli düşmanların elinde taşla ezilip yamru yumru  edilse de 
şövalyesinin başından inmeyecektir bir daha.

Bu olay hakkında Sanşo ile Don Kişot birbirine zıt görüşlerini savunarak yola devam ederken bir başka 
kafile uzaktan görünür.  On onbeş kadar adam tesbih taneleri gibi boyunlarından iri bir zincire dizilmiş, elleri 
kelepçeli olarak yol almaktadır. Yanlarında onları yönettiği belli olan iki yaya, iki de atlı, silahlı dört adam vardır. 
Sanşo’nun erken davranıp bunların kürek mahkûmları olduğunu söylemesi Don Kişot’un olayı kendi görev 
alanı içinde görmesine mani olmaz. Sebebi ne olursa olsun bu adamlar kendi istek veya rızalarıyla değil, zorla 
götürülmektedir; öyleyse bu zavallıları bu eziyetten kurtarmak asil şövalyenin görevidir artık.

Dediğini de yapar. Muhafızlara önce tatlı ve kibar bir dille yaklaşıp mahkûmların suçlarını kendi ağızlarından 
dinledikten sonra, iyilik ve tatlılıkla serbest bırakılmalarını ister ve tabii bu isteği kabul edilmeyince baş 
muhafızı ani bir darbeyle saf dışı eder. Fırsatı ganimet bilen mahkûmların da katkısı ve hatta Sanşo’nun da 
yardımıyla mesele halledilir, zincirler çözülür. Ancak bu iyilikseverlik kahramanlarımız için pek de iyi sonuçlar 
vermeyecektir. Mahkûmlar serbest kaldıktan hemen sonra ufak ve anlamsız bir tartışma sonucunda önce az geri 
çekilip kurtarıcılarını taş yağmuruna tutar, sonra tokat – tekme iyice hırpalayıp çamaşırlarına kadar her şeylerini 
soyarlar ve tabii her biri bir tarafa kaçıp gözden kaybolur.

Bu olay öncekilerden farklıdır. Şimdiye kadar hep birey olarak insanlara zarar vermiş olan Don Kişot, bu 
sefer kanuna ve krala karşı gelmiş, mahkûmları salıvermekle kendini de onlar gibi bir kanun dışı haline 
getirmiştir. Devlet’in bu tür, yani kralın kanunlarını çiğneyen, yani otoriteye karşı gelen suçluları yakalamak 
için özel birlikleri vardır ki, ellerinden uçan kuşlar bile kurtulamamakta, ayrıca yakaladıkları suçluyu genellikle 
yakaladıkları yerde, ok yağmuruna tutarak infaz etmektedirler.

Sanşo’nun bu acı gerçekleri anlatıp hatırlatmasıyla Don Kişot ikna olur ve kaçıp dağların en kuş uçmaz kervan 
geçmez yerlerinde en azından bir süre saklanmaya karar verirler.  Ancak bu öneriyi korktuğu için kabul ettiği 
yolunda her hangi bir yerde her hangi bir söz söylemeyeceği yolunda Sanşo’dan söz aldıktan sonra.

Dağların olabildiğince ana yollardan uzak bir yerine ulaşınca mola verip dinlenmeye çekilirler ama kötü 
talih burada da onları bulur. Serbest bıraktıkları haydutların en azılısı da saklanmak için burayı seçmiş ve 
kahramanlarımızı görünce uyumalarını bekledikten sonra gelip Sanşo’nun eşeğini çalmıştır. Sabah olup da 
durum anlaşılınca Sanşo’nun başlattığı ağıtı Don Kişot güçbelâ bastırır ve her zamanki gibi bir takım vaadlerle 
arkadaşının nisbeten sakinleşmesini sağlar.

Cervantes burada da ustalığını konuşturmuş ve tıpkı keçi çobanlarının yanında verilen molada olduğu gibi, 
araya uzunca bir aşk hikâyesi alarak, saldırı-dayak tekdüzeliğinin okuyucuyu sıkmasına izin vermemiştir. Zengin 
ve asil bir genç, bir aşk kırgınlığı sonucunda şehir hayatını terk ederek bu dağlarda yaşamaya karar vermiş ve 
buraya gelip saklanmıştır. Bir süre sonra, böyle kimsesiz ve her türlü imkândan mahrum bir hayat sürmek, 
kendisini buralara sürükleyen aşk kırgınlığıyla birleşince genç adam yarı deli bir hale gelmiştir.

Don Kişot’un dillere destan iyilik severliğinin böyle acınacak durumdaki bir insan için kendisini göstermemesi 
elbette beklenemezdi. Ancak daha işin başında, yarı deli, hikayesini anlatmaya başladıktan hemen sonra, 
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söylediği bir söz, daha doğrusu aktardığı eski bir olay, aslında bir masal sahnesi; Don Kişot’un bu alandaki engi n 
bilgisiyle uyuşmayınca çıngar çıkar; delinin deliliği tutar, Don Kişot’un göğsüne nefesini kesen bir taş yapıştırıp, 
Sanşo’ya da kaburgalarını ufalayan bir tekmeleme  seansı uyguladıktan sonra kaçıp gider.

Yarı delinin hikâyesi bitmemiş de olsa Don Kişot’a müthiş bir ilham vermiştir. Bazı masal kahramanı şövalyelerin 
hayatlarından bir iki sahneyle de birleştirerek bir karara varır. Burada, bu ıssız yerde çileye çekilecek, korkunç bir 
çile yaşayarak emsalsiz bir üne kavuşacaktır. Not defterinden bir sayfaya evine, kâhya kadına hitaben bir not yazar: 
çalınan eşeğine karşılık Sanşo’ya evden üç tane sıpa verilmesini istemektedir bu notta. Bir de sevgilisi Dulcinea’ya 
bu çileye niye girdiğini uzun uzun anlatan bir mektup yazar.

Sanşo eşeği olmadığından Rozinante’yi alıp yola düşer. İlk durağı bir handır ama, buranın altı okka edildiği han 
olduğunu farkedince girmemeye karar verse de; uzaklaşamadan, Don Kişot’u aramaya çıkmış olan rahip’le berbere 
yakalanır. Önce Don Kişot’un yerini söylemeye yanaşmasa da ustaca sorgulama, Şövalyenin atına bindiğine göre onu 
öldürüp atını çalmış olabileceği, bunun güvenlik güçlerine bildirilmesi halinde durumunun hiç de iyi olmayacağı 
yönündeki tehditler karşısında dili çözülür ve her şeyi anlatmak zorunda kalır. Rahip mektupları görmek ister 
ama Sanşo bulamaz, çünkü aceleyle ayrılırken defteri veya en azından mektupların yazıldığı yaprakları almayı akıl 
edememiş, unutmuştur.

Rahiple berber, Don Kişot’u kurtarmak için yeni bir plan yaparlar. Uzak akraba bir genç kızı da bulup, getirip 
görevlendirerek ve kendileri de kılık değiştirerek Sanşo’nun kılavuzluğunda Don Kişot’un bulunduğu yere, dağdaki 
çile yerine giderler. Bu arada yarı deliyle onlar da karşılaşır ve hikayenin bir kısmı da böylece ortaya çıkar. Bir şey daha 
ortaya çıkar: bu genç kız da yarı delinin hikayesinde yer almaktadır; hikâyenin kahramanlarından biridir aslında.

Plan iyi işler, rolünü beklenenin üstünde bir başarıyla oynayan genç kız, kendisinin uzak bir ülkenin prensesi 
olduğuna, babasının ölümüyle ülkesini kötü bir dev’in işgal ettiğine, babasının ölmeden önce böyle bir durumda 
gidip Don Kişot’u bulmasını vasiyet ettiğine inandırır. Hep beraber yola düşerler ve aynı han’a gelip konaklarlar.

Bu arada sevindirici bir olay daha olur. Sanşo’nun eşeğini çalan hırsız henüz satamamış, çingene kılığına girmiş, 
eşeğe de kurulmuş gitmektedir. Sanşo’nun sevinç çığlıkları üzerine şövalye atını mahmuzlayıp savaş naralarıyla 
saldırıya geçince hırsız kurtuluşu eşeği bırakıp kaçmakta bulur; Sanşo da sevgili eşeğine kavuşur böylece.

Gece handa, bir başka hikâye devreye girer: Münasebetsiz Meraklı’nın Hikâyesi. Cervantes belki de 
Cezayir’deki esaret yıllarında okumuş olabileceği Binbir Gece Masalları’ndaki gibi hikâye içinde hikâye tekniğine 
başvurmaktadır.

Don Kişot burada gene bir mesele çıkarır ve gene roman’ın en ünlü sahnelerinden birini yaşatır okuyucuya: 
gece kilere inmiş, dizili duran şarap tulumlarının kötü niyetli cinler olduğuna hükmederek kılıçla deşmiştir. Akan 
şarapların kan gibi görünmesi de yaptığının doğruluğunu kanıtlamaktadır ona göre.

Ama kendisini rahiple berberin yeni oyunu beklemektedir. Sahte prensesin yardımıyla hastayı dağdan indirme 
operasyonu  başarılmıştır ama, bundan sonra ne olacak, eve nasıl dönülecektir? İki günlüğüne bir kağnı kiralanır 
ve üzerine ağaç dallarından bir kafes yapılır gizlice. Gece herkes uyuyunca rahiple berber üstlerine birer çarşaf 
örterek Don Kişot’un uyuduğu yere girerler ve uyandırmadan taşımaya girişirler. Şövalye her şeye rağmen uyanıp da 
hayaletlerle çevrili olduğunu görünce; korkmamasını, kötü bir niyetlerinin olmadığını, iyi bir büyücünün elemanları 
olduklarını ve onun talimatıyla bu görevi yaptıklarını falan anlatıp, onu başka birisinin başaramayacağı zorlu bir 
görev için götürmekte olduklarına inandırırlar.

İnanmasa da yapacağı pek bir şey yoktur aslında. Prensesi kurtarma görevi olduğunu söylemesi de hayaletleri 
durduramaz, o mesele “patron büyücü” tarafından çoktan halledilmiştir. Böylece hayaletler tarafından karga-
tulumba kafese kapatılan Mahzun Şövalye evine doğru yola çıkarılır. Bir süre sonra bu yolun evin yolu olduğunu 
fark eder ama, yapabileceği bir şey yoktur artık.

Birinci cildin bu son bölümü, araya alınan hikâyelerle, üstelik bu hikâyeler aşk mektupları ve şiirlerle desteklenerek, 
biraz da yapay olarak uzatılmıştır. Meselâ bazılarının Cervantes’in gerçek hayat hikâyesi zan veya kabul ettikleri Esirin 
Hikâyesi de buradadır. Ama Cervantes asıl amacına ulaşmış, Don Kişot’un macerasını da, araya alınan hikâyeleri de 
hep yarım bırakarak, okuyucunun zihnine acaba sonra ne olacak? sorusunu ve merakını yerleştirmeyi başarmıştır.
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Metrûk bir eski şehir, tarihte sayfası var 
Harabe mabetleri, hamamı, galası var  

Kartal yuvası gibi dağ başına kurulmuş 
Ayağının altında bir ulu ovası var 

Besbelli bu toprakta yatar şanlı bir mazi 
Hakikatler silinmiş ancak horatası var 

Haçlıları durduran aziz şehitler burda 
Hem deli hem velinin hem yiğidin hası var

Hatunu da bırakmış eserini tarihe 
İsmi Sare olan bir padişah anası var 

Ecdadından yadigâr gırnatası davulu 
Tecnisi elezberi hoyratı mayası var

Avreşi üçayağı gögerçini halayı 
Hele dillerle destan bir çayda çırası var 

Suları kurutulmuş lüleli çeşmeleri 
Gezgin mekânı olmuş bir dabakhanası var 

Bazı sokaklarında taş döşeme izleri 
Korumaya alınmış bir nice hanası var 

Acı günler yaşamış, aniden çöküp gitmiş 
Evlatları dağılmış, sayısız babası var 

Etrafı mezaristan çarşısı kebabistan 
Bütün güzelliklerin yalnız hatırası var 

Yadedeni çoksa da kimi kulaktan dolma 
Kiminin de hesabı bir çıkar davası var 

Garip gelmiş ve garip gitmiş minel garaib
Zurefası az ama çokca gurebası var 

Yeter artık ey şair böyle sayıp dökmenin 
Söylesene acaba kime ne faydası var

Bir Garip Şehir

B. Nuri Demircan
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Kitap :
Drina KöprüsüMehmet Harputlu

Kahramanı insan olmayan hikâyeler bilirsiniz muhakkak. O tarz hikâyelerde anlatınn merkezinde bazen bir 
at, bazen bir kale, bazen bir şehir, bazen bir konak, bir yapı, bir canlı veya cansız bir varlık olur. İnsanlar onun 
etrafında dönen küçük unsurlar gibi kalırlar. Ama yine de her hikâyenin asıl kahramanı insan olmak zorundadır. 
Çünkü sonuçta hikâye ona anlatılacaktır.

Hemingway’in “İhtiyar Adam Ve Deniz”i için şöyle küçük bir anekdot kalmış hafızanın bir köşesinde: Romanın 
filme çekilmesine yazar bizzat nezaret etmiştir. Çekim uzun sürer. Zor ve meşakkatli bir iştir. Yazar bir türlü filmden 
memnun olmaz. Film gösterime girdiğinde iş yapmaz. Yazar filmde balığın ön plana çıkmasına telmihte bulunarak 
“Ne olacaktı, başrolünü bir balığın oynadığı filmin iş yapması beklenemezdi.” diyerek sitemini dillendirir. Ama 
bu olaydan yıllar sonra başrolünü bir köpekbalığının oynadığı film “Jaws” hâsılat rekorları kıracak, peş peşe ikisi 
üçü dördü çekilecektir.

İvo Andriç’in merkezine bir köprüyü alarak anlattığı hikâye tarih 
boyunca hatta bugün bile dünyanın en karmaşık insan dokusuna sahip 
olan Balkanlarda geçmektedir. Balkanlarda sosyal doku o kadar çeşitlidir 
ki “Balkanizasyon” bir terim olduğu “Böl ve yönet” anlamına geldiği 
söylenmektedir. 

Kitap
Kitabın; Altın Kitaplar Yayınevi tarafından Mayıs 1962 de yayınlanan 

nüshası elimizde. Sırpça aslından Türkçeye Hasan Ali Ediz ve Nuriye 
Mustakimoğlu çevirmişler. Oldukça başarılı bir tercüme olduğunu 
söyleyebiliriz. Yazar kitabın son notunu Belgrad 1942 Temmuz şeklinde 
düşmüş. Bu nottan 1892 doğumlu yazarın kitabı elli yaşlarındayken 
tamamladığını çıkarabiliriz. Ayrıca, iyi bir yazarın ancak elli sene emek verirse yetişebileceği genel hükmüne 
bir de delil de bulmuş oluruz. Roman; yayınlandıktan on dokuz yıl sonra 1961 yılında yazarına Nobel ödülünü 
kazandırır.

Çevirenler kitabın sonuna Sırpçada kullanılan Türkçe kelimelerin binlerce olduğu notunu ekleyerek sadece 
romanda geçenleri listelemişler. Bu ilave hem son derece calibi dikkat hem de faydalı olmuş. Romanın farklı dinlere 
farklı etnik kökenlere mensup insanların nasıl ortak bir kültür üretebileceklerini, nasıl bir arada yaşayabileceğini 
ortaya koyması üzerinde duracağız. Bu ortaklığın önce sözcüklerde başladığına vurgu yapmamız gerekiyor.

Yazar:
İvo Andriç. 1892 yılında Bosna Hersek’de Travnik’de doğdu. Zagreb ve Viyana’da eğitim gördü. Birinci 

Dünya Savaşı sırasında milliyetçi faaliyetleri nedeniyle gözaltında tutuldu. Savaştan sonra Yugoslavya devletinin 
dışişlerinde görev yaptı. 1961 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. 1975 yılında öldü.

Bugün Bosna Hersek sınırları içinde kalan Travnik’de doğduğu ev müzeye dönüştürülmüş, korunmaktadır.
Bosna Hikâyeleri, Irgat Siman, Ömer Paşa ve Travnik Günlüğü diğer eserleridir. Bu eserlerin hepsi dilimize 

çevrilmiştir. Ama ülkemizde “Drina Köprüsü” ile tanınmaktadır.
İvo Andriç gerçek anlamda bir hümanisttir. Drina Köprüsünde ön plana çıkan onun insanları kelimenin tam 

anlamıyla eşit mesafede durarak anlatmasıdır. Birçok farklı grubun bir köprü etrafında gelişen ortak kaderlerini 
sadece gözlemlerini eksene alarak aktarır. Sorgulamaz. Yargılamaz. Aşağılamaz. Taraf tutmaz. Bir taraftan diğerine 
doğru eğip bükmeden dünyaya bakış açılarını, değerlerini, duygularını, tepkilerini anlatır.

Romanın başkahramanı; köprü
Mimar Sinan’ın eserlerinden biridir. Romanın başlangıç olaylarından olan devşirmek üzere toplanan çocukların 

arasında bulunan daha sonra sadrazamlığa kadar yükselen Sokullu Mehmet Paşa tarafından köprünün bulunduğu 
Vişegrad kasabasındaki Taş Han ile birlikte 1571 yılında yaptırılmıştır. 

Drina nehri üzerindedir. Uzunluğu 180 genişliği 7 metredir. Kesme taştan yapılan köprünün ırmak içinden 
yükselen 10 kemerli gözü vardır. Köprünün doğu kenarında dışa doğru taşan çıkıntı şeklinde bir sofası vardır. 
Buraya halk “Kapiya” demektedir. Bütün olayların üzerinde geçtiği ana mekân burasıdır. Toplantılar, konuşmalar, 
çene çalmalar, boşa vakit geçirmeler, tartışmalar, intiharlar, önemli kararların alındığı yer bu kapiyadır. 



âh
en

k 
   

    1
4

Hikâye: 
Drina Sava ırmağının en büyük koludur. Vişegrad ise Drina ve Rzav nehirlerinin birleştiği yerde büyükçe bir 

kasaba. Vişegard’da Ortodoks Sırplar, Katolik Hırvat’lar, Müslüman Boşnaklar, Yahudiler, bazı gezginler ve asker 
eskileri yaşamaktadır. Bulunduğu konum yüzünden ticaretle uğraşanların, savaşçıların veya başka bir sebeple 
seyahat edenlerin yolu üzerindedir. Bu seyyahların bazıları orada yerleşip kalmaktadır. Köklü ailelerin çiftçilerin, 
tüccarların ve din adamlarının kendi töreleri içinde hayatlarını sürdürdükleri hareketli bir kasabadır.

Hikâye, köprünün yapılmasından hemen önceki bir zaman diliminde başlar.
Bölge tamamen Osmanlıların kontrolü altındadır. İnsanlar İstanbul’u, Bursa’yı 

görmemiş olsalar da bilirler, uzaklarda yaşayan sultanın gücüne saygı duyarlar. 
Nehri karşıdan karşıya geçmek için bir sal kullanılır. Salcı tuhaf bir adamdır. Canı 
istediğinde kalkıp çalışmakta, etrafında olan bitene kayıtsız, keyfine göre hareket 
etmektedir. Bir gün Sultanın askerleri civar köylerden yaşları 8-10 arası değişen 
sağlıklı ve zeki çocukları toplamaya başlarlar. Anneler çığlıklar içinde çocuklarını 
vermemek için direnirler. Başaramazlar. Toplanan çocuklar atların sırtındaki 
sepetlerin içinde ağlayarak arkada kalan annelerine bakarlar. Kervan salın olduğu 
yerden nehrin karşısına geçer, gözden kaybolup gider. Bu çocuklar sultanın sarayına 
götürülmektedir. Devşirme olacaklardır. Devşirmeler çok iyi bir eğitimden geçip 
yeteneklerine göre yetiştirilmekte, sonra bu iyi yetiştirilmiş çocuklar sultana hizmet 
etmektedirler. Bazıları asker, bazıları sanatçı, bazıları bilim adamı bazıları da devlet 
adamı olmaktadır.

Vişegard’dan toplanan çocukların arasındaki Sokul köyünden Mehmet, devletin 
en üst kademesine kadar yükselir. Sadrazam olur. Ama köyünü ve insanlarını –belki 
alınıp götürüldüğü günü- unutmamıştır. Drina nehrini aklının bir köşesinde tutmuş 
olmalı ki oraya bir köprü ve bir han yapılmasını emreder. 

Sokullu Mehmet Paşa’nın köprünün yapımı için görevlendirdiği Abid Ağa zalim, acımasız birisidir. Köprünün 
yapımına başlandığında halkı zorla çok az bir ücretle çalıştırmaya başlar. Müslüman - Hıristiyan ayırımı 
yapmaksızın eziyet eder, ellerindeki ürünleri yok pahasına satın alır. Bu eziyete karşı çıkanlardan biri bir hayalet 
hikâyesi uydurarak köprünün yapılmasını engellemeye başlar. Abid ağa adamı yakaladığında kazığa geçirir. 
(yazar bu olayı bile bütün ince ayrıntılarıyla anlatır, okunması oldukça zor bu bölümde ilginç bir şekilde hiçbir 
değerlendirme veya yargı cümlesi geçmez. Sanki bir yazarın yazısını değil de bir objektifin yansımasını izliyor 
gibi olursunuz) Köprü inşaatını engelleyenlerden birinin ölüsü çingene cellâdın elinden rüşvetle alınarak aziz 
makamına yükseltilir. 

Köprü bittikten yüzyıllar sonra bile bu ve benzeri olaylar efsaneleştirilir. Hıristiyanlar yılda bir gece gökten 
beyaz bir ışık indiğini, Hazreti İsa’nın doğumu ile Hazreti Meryem’in göğe çekilmesi arasındaki tarihin, ışığın 
indiği geceye rastladığını anlatırlar. Müslümanlar burada şehit düşmüş bir dervişin yattığına inanırlar. Halkın bir 
çoğu köprünün yapılabilmesi için bir çocuğun kurban edilip köprünün ayağına gömüldüğü söyler. 

Yıllar süren köprü inşaatı bir türlü bitmeyince Paşa, Abid Ağayı azleder yerine Arif beyi görevlendirir. Arif bey 
halka iyi davranan güzel huylu birisidir. Yedi yıl sonra hem köprü hem 
han bitirilir. Bundan sonra köprü o civarda yaşayan insanların hepsinin 
hayatlarının bir parçası haline gelir. Köprünün üzerinde sofa şeklindeki 
çıkıntıya – buraya Kapiya denmektedir- oturur, günün konusu ne ise 
onu konuşurlar. Bir taraftan sigaralarını tüttürür, bir taraftan pahalılık, 
kıtlık, evlenme, ölüm, savaş, isyan konu ne ise onu tartışır gelişmelere 
göre nasıl bir tavır alacaklarını belirlerler. 

Yazarın Kapiya hakkındaki çarpıcı satırları şöyledir: 
“Kapiya kasabanın can damarı köprünün kalbidir. Kasabanın kaderi 

ve kasaba halkının karakteri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu 
dışardan bir eski yolcu söylemiş. Hayal kurma ve düşünceye dalma 
eğilimlerinin karakterlerindeki o üzgün sessizliğin nedenini Kapiya’da 
geçirdikleri o uzun saatlerde aramak gerekir.

Köprü; yüzyıllarca kasabanın çevresinde meydana gelen küçük 
büyük bütün olaylara tanıklık eder. Her olayda merkez mekân 
köprüdür. Babasının zoruyla istemediği bir gençle evlendirilen 
Fato’nun düğün alayı köprüden geçerken gelinliğiyle kendini 
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Kapiya’dan nehre atarak intihar etmesinden, kasabanın Avusturya’nın egemenliğine geçişine, isyanların kasabanın 
sınırına yaklaşan etkisinden, sel felaketine kadar her türlü gelişmeyi köprünün başından geçenler gibi öğreniriz. 
Zamanlar, ortamlar değişir. Hatta kasabaya demiryolu gelir, han vakfı sahipsiz kaldığı için mütevellisinin yıllarca 
tek başına mücadelesiyle işlevini devam ettirir, nihayet yıkılır. Köprü ise aslından ve ahali üzerindeki etkisinden 
hiçbir şey kaybetmeden varlığını devam ettirir.

Avusturya veliahdına bir İtalyan suikastçının yaptığı saldırıyı da yeni egemen güçlerin halka barış ve kardeşlik 
vaat eden mesajını da köprünün ayağına asılan bildirilerden öğrenirler. 

Bütün bunlar olup biterken kasaba ahalisi içindeki farklı dinden, farklı sülaleden, farklı inanıştan olan insanlar 
farklılıkları üzerine hiçbir çatışmaya girmezler. Hepsi de tıpkı köprü gibi bir ortak kaderin içinde her türlü felaketi 
beraberce yaşamak zorunda oluşlarının farkındaymış gibi, tevekkül içinde karşılar; kendi varlıklarını diğerinin 
yokluğuna bağlamak gibi bir hataya asla düşmezler. Mesela Sırp isyancıların kasaba yakınlarına kadar yaklaşmaları 
Müslümanları biraz tedirgin eder, Sırpları biraz sevindirir ama kendi aralarında herhangi bir soruna neden teşkil 
etmez. 

Okumak deyince insana “ne varsa eskilerde var” dedirten bir kitap. Hele bütün dünyada “çok kültürlülük, ortak 
yaşam, açılım” gibisinden birçok kavramın cirit attığı şu günlerde ilaç gibi gelecek derler ya, işte öyle bir kitap. 

Laedri

Masal:  Can Kurtaran Yalan

Bir padişah bir zaman edepsiz bir esire 
Ölüm cezası verdi artık suçu ne ise 

Esir ümit kesince hayatından besbelli 
Küfretmeye başladı epey uzadı dili 

Öyledir ya, canından ümit kesince bir can 
Olmadık işler yapar hayrete düşer duyan 

Başka çare kalmazsa çıplak eliyle inan 
Keskin kılıca engel olmaya kalkar insan

Köşeye sıkışınca bir kedi can havliyle 
Köpeğe de saldırır daha büyüğüne de 

Esir konuşuyormuş ancak kendi diliyle 
Padişah anlamamış sormuş vezirlerine: 

“Ne söylüyor bu mahkûm? Hele bildirin bana” 
İyi huylu bir vezir hemen demiş ki ona: 

Bir ayeti okuyor o Kur’an-ı Kerîm’den, 
“Cennete hazır olsun öfkeyi yenebilen, 

Suçluları affeden, cezaya gücü varken” 
Padişah etkilenmiş bu müjdeci sözlerden 

Merhameti canlanmış ve affetmiş suçluyu 
Demiş “ben de yenerim öfkemi, salın onu” 

Başka biri atılmış söze girmiş bu sefer 
Ama bunun ahlâkı güzel değilmiş meğer 

“İnanma padişahım, yalancıdır bu vezir 
Bize huzurunuzda doğru sözler gerektir 

O esir size sövdü hakaretler eyledi 
Veziriniz de size böyle yalan söyledi” 

Padişah bu sözlere çok fena içerlemiş: 
Ve doğrucu vezire şu sözleri söylemiş:

“Hayır değildir sözün, olmasa bile yalan, 
Onun yalanı bil ki makbul senin doğrundan 

Onun sözleri yalnız hayır olsun diyedir 
Seninkiyse düpedüz kötülük ve fitnedir” 

Her sözün hayır olsun ne zaman konuşursan 
Ya hayır söylemeli ya da susmalı insan 

Bir kıt’ayla süslüydü tavanı sofasının 
Feridun ismindeki bir şahın sarayının: 

“Kalmadı hiç kimseye anla ki fani dünya 
Yapacak bir şey varsa Yaradana bel bağla 

Etme sakın mülküne şu dünyanın itimat 
Beslenir ve yok olur buradaki her hayat 

Ne fark eder çıkarken bedeninden tatlı can 
Tahtın üstünde veya kuru toprakta olman?” 

Kaynak : Gülistan, Sadi-i Şirazî 
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Trenci

Galesiz : Hoş geldin Dertli 
Dertli : Hoş buldum hocam, Rabbim razı ola 
G : Hepimizden inşallah. Hem il’e hoş geldin, hem 
buraya 
D : “İl” ? 
G : İl dışında değil miydin? 
D : Evet, öyleydim de… 
G : Canım, giderken öyle dememiş miydin; “bir 
süre il dışında olacağım, merak etme” demiştin gibi 
hatırlıyorum. 
D : Doğrudur, öyle demişimdir ama, şimdi nedense bu 
“il dışı” tabirinden rahatsız oldum.
G : Kendi tabirinden niye rahatsız olasın ki? 
D : Benim deyişimden değil, senin hatırlatışından.
G : Ne yani, hanım kırarsa kaza, halayık kırarsa kabahat 
mı? 
D : Yok, öyle değil; hatırlatışında bir dokundurma var 
gibime geldi. 
G : Aman, Dertli; gene başlama alınganlıklara. Hem anlat 
bakalım, ne var, ne yok; torun torba, herkes iyi mi? 
D : Bir yaramazlık yok hocam, herkes iyi hamdolsun. 
Tanıyanların soranlara selamları var. İşte, bir nebze hasret 
giderip geldik. 
G : Pek de sevinçli görünmüyorsun. Doymadın mı, yoksa 
hemen tekrar mı özledin sevdiklerini? 
D : Yok hocam; tabii özledim özlemesine de; canım 
başka şeylere sıkkın. 
G : Hayırdır, gene neye dertlendin? 
D : Dert olmadığını isbata çalışmazsan anlatırım 
G : Bilirsin, böyle bir şey için söz veremem. Hem 
paylaşmak hafifletir ama, bahsettiğin isbat yok eder diye 

düşünürüm hep. 
D : Orası öyledir de, bu sefer işin biraz zor olacak gibime 
geliyor. 
G : Eh, hadi anlat da görelim bakalım. 
D : Biliyorsun, gittiğim yer pek uzak değil, arada tren 
yolu da var. 
G : Evet, çok gidip geldim. 
D : “Bu sefer de trenle döneyim” dedim. 
G : Nostalji ? 
D : Biraz öyle, biraz da rahatlığı falan. 
G : Ne rahatlığı ? 
D : Sigara içme rahatlığı. 
G : Yasaklar orda işlemiyor mu? 
D : Aralıklarda, vagonların birbirine eklendiği yerlerde 
kimse karışmıyor. 
G : Bak sen; bunu düşünememiştim. 
D : Yerinden kalktığın, il dışına değil, ev dışına bile 
çıktığın yok ki! 
G : Haklısın. Ee, trenle gelecektin? 
D : Saatleri hesapladım; namaz saati trenin hareket 
saatinden üç beş dakika önce. 
G : İstasyonda bir yer bulur kılarsın. 
D : Ben de öyle düşünmüşdüm ama, ah; ah ki ah. 
G : Eyvah ! 
D : Niye eyvah? 
G : Demek ki böyle bir yer bulamadın. 
D : Yeri buldum bulmasına da… 
G : Ee? 
D : Epeyce bakındım, yok. Sonunda üniformalı birine 
sormak gafletinde bulundum. 

Bahri Akçoral
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G : Ne üniforması? 
D : Demiryolları üniforması tabii 
G : Yani orda resmi görevli biri, bilirse o bilir. 
D : Öyle değil midir? 
G : Elbette öyledir, sonra? 
D : Adam bana şöyle bir baktı. Bir yukarıdan aşağıya, bir 
aşağıdan yukarıya… 
G : Nasıl baktı yani? 
D : Hocam, inanmayacaksın belki ama, tam manasıyla 
tiksinir gibi, iğrenir gibi baktı. 
G : Olur mu canım? 
D : Sanki, afedersin ama, ahlak dışı bir yerin adresini 
sormuşum gibi. 
G : Hadi canım sen de! 
D : Dedim ya, inanılacak gibi değil. 
G : Tabii değil Dertli; olsa olsa sana öyle gelmiştir 
D : Keşke öyle olsaydı. 
G : Ee, sonra ne dedi? 
D : Hiçbir şey söylemedi hocam, arkasını dönüp gitti 
G : Ee ? 
D : İstasyondan çıktım; orda bir taksi durağı vardı, 
kaldırıma kurulmuş bir baraka. Ordakilere sordum, bir 
tahta seccade verdiler. Namazımı kıldım, teşekkür ettim 
ve dönüp trene bindim 
G : Geçmiş olsun Dertli 
D : Yani bana “dertlenme” demiyecek misin? 
G : Yok, demiyeceğim bu sefer 
D : Niye ki? 
G : Bu sefer ben de dertlendim de ondan 
D : Hay Allah razı olsun hocam 
G : Hepimizden inşallah. Ayrıca seni tebrik de etmem 
lâzım. 
D : Ne için, dertlendiğim için mi? 
G : Hayır, o ahmağa uymadığın, bir şey söylemediğin 
için. 
D : Ne diyebilirdim ki hocam? Zaten dilim tutulmuş 
gibiydi. 
G : Olsun.  Ben olsam senin gibi sabır gösterebilir 
miydim, bilemiyorum. 
D : Hocam, sen her zaman demez misin, “ahmakların 
ahmaklığını gidermeye kalkışmak da düpedüz 
ahmaklıktır” diye? Hem benim derdim o zavallıyla değil 
ki 
G : Ya kimle peki? 
D : Temsil ettiği zihniyetle tabii. 
G : Bunu açmalısın. 

D : Bak şimdi; bu sahne gayri müslim bir ülkede, hatta 
meselâ ateist bir ülkede geçseydi, sence nasıl geçerdi? 
G : Bilemiyorum ama, galiba görevli en fazla “üzgünüm, 
ama böyle bir yerimiz yok” derdi gibime geliyor. 
D : Bence de aynen öyle olurdu. Peki, bizde böyle 
olmayışının sebebi nedir sence? 
G : Galiba vatandaş olarak biraz fazlaca politize olmuş 
olmamızla ilgili bir durum bu. 
D : Bu adam sıradan bir vatandaş değil ki; Demiryolları 
halen özelleşmemiş olduğuna göre anlı şanlı bir devlet 
memuru. 
G : Ne yani, vatandaşın siyasallaşma hakkı var da devlet 
memurunun yok mu? 
D : Elbette yok!  Bir ülkede kamu görevlisi kendini 
halkın tamamının değil de belli bir  siyasi görüşte 
olanların hizmetinde  görmeye başlarsa, o ülkede sonun 
başlangıcı gelmiş demektir. Ama ne yazık ki bunu bilen 
de yok, bilse de aldıran da yok. 
G : Peki, bu durumda ne yapabiliriz? 
D : Bence, önce bir şeyler yapmamız gerekip 
gerekmediğini düşünmeliyiz. 
G : Peki, düşünelim öyleyse. Sence gerekir mi? 
D : Kötülüklere engel olma görevimiz yok mu? 
G : Gücümüz yeterse. 
D : Ne yani, edepsizler güçlü de haklılar aciz mi? 
G : Elbette öyle değil. Aslında tam tersi, edepsizliğin 
kaynağı genellikle acizliktir; ne kadar aciz olduğunu 
anladıkça, fark ettikçe edepsizlik artar. 
D : Bu artışta edeplilerin sessiz kalışlarının etkisi, katkısı 
yok mu sence? 
G : Olabilir, mümkündür. Ama “edebin anlamı da 
edepsizlikler karşısında edebini koruyabilmektir” 
derler. 
D : Yoksa edeplilerin arasında edepli kalmak kolaydır, 
öyle mi? 
G : Öyle değil mi? 
D : Peki; namaz kılanların tanımadıkları insanların 
arasında olunca namazdan, niyazdan, ibadetten söz 
etmeye adeta korkmalarını da bununla açıklayabilir 
miyiz? 
G : … 
D : N’oldu hocam, niye sükût buyurdunuz? 
G : Bu sefer de benim dilim tutuldu galiba Dertli. 
D : Niye hocam, sana trencinin bana baktığı gibi mi 
baktım? 
G : Allah heyrin vere Dertli. Bakıştan değil, ta’cizden 
dilim tutuldu. 
D : Hayırdır hocam, taciz de nerden çıktı? 
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G : Sen ne anladın ki ta’cizden? 
D : “Rahatsız etmek” değil mi? 
G : Evet ama, ne’den? 
D : Ne, “neden” hocam? 
G : Rahatsızlık tabii. 
D : Nedeni de mi manâda mündemic? 
G : Aslında mânâ, nedeni; yani rahatsızlığın nedeni, yani 
“aciz bırakmak” 
D : Rahatsızlık nerden geliyor peki? 
G : Aciz kalmaktan tabii! 
D : Ama biz bunu hep bu anlamında kullanırız, değil 
mi? 
G : Evet, maalesef öyle; çoğu zaman da manayı daha da 
özelleştirerek. 
D : Esef niye? 
G : Mecaz-hakikat-hurafe ilişkisi var da ondan. 
D : Nasıl bir ilişki bu? 
G : Mecaz, hakikat gibi algılanmaya başlanırsa hakikat 
hurafeye dönüşür. 
D : Anladım hocam,  sağolasın. Sen şimdi seni nasıl aciz 
bıraktığımı söyle. 
G : Hoşlandın bakıyorum. 
D : Bu kadarlık bir hoşlanmayı da çok görmezsin 
inşallah. 
G : Yok, görmem; hakkındır. Sebebine gelince, öyle 
bir şey söyledin ki ne tasdik edebildim ne de itiraz 
edebildim. Bu acizlik değil midir? 
D : Evet ama, ara açıldı, ne dediğimi unuttum. 
G : Hoşlanmanın tadını çıkarırken kaçırdın herhalde. 
İbadet ehlinin, tanımadıkları insanlar arasında olunca 
uhrevi konulardan bahsetmeye çekinmelerinin, 
edeplerinin gereği olup olmadığını sormuştun. 
D : Evet, “çekinme” de değil, “korkma” idi. 
G : Belki de cevap anahtarı burada. 
D : Nasıl yani? 
G : Gerçekten bu teşhisin doğru, adeta korkarlar, 
korkarız. 
D : Öyleyse ? 
G : Öyleyse bunun sebebi edep değildir. 
D : Öyleyse nasıl bir korku, nerden kaynaklanıyor böyle 
bir korku? 
G : Galiba senin trenciden geliyor Dertli 

D : ??? 
G : Yani o zihniyetten 
D : Yani ben o herif-i nâşerif ’in karşısında korkudan mı 
sustum, dilim tutuldu? 
G : O hâl’in edep mahsulü olduğunda anlaşmıştık, değil 
mi? 
D : Evet öyle de… 
G : Bu korku hepimizin bilinç altında var Dertli; kolay 
değil, neredeyse yüz  yıldır pompalanıp duruyor oraya. 
D : Peki çaresi? 
G : Korku bir hastalık olduğuna göre ilk adım teşhis, 
teşhisde mutabakat tabii. 
D : Sonraki adım? 
G : Bu kadar uzun süren bir korku eğitiminin sonunda 
korkunun devamından şikâyet değil, bunu farkedenlerin 
ve yenebilenlerin varlığına şükür. 
D : İşte bu iyi geldi hocam, sağolasın. Peki sonra? 
G : Sonra da korkmamaya ve korkanlara cesaret vermeye 
gayret. 
D : Gene de bunda da itidal şart değil mi? 
G : Elbette; orta yol nerde şart değil ki? 
D : Bunun aşırısı nasıl olur hocam, yani normalle aşırının 
sınırı nedir, nasıl bilebilir, fark edebiliriz? 
G : İbadette normalin sınırı riya’nın başladığı yerdir 
Dertli. İbadet her müminin aslî görevidir. Ne ibadet 
ediyor diye birini kutlamanın bir anlamı vardır, ne de 
yerli yersiz kendi ibadetinden söz etmenin. 
D : Yani ibadet ehlinin,  ibadet ehli olmayanlara 
yüksekten bakma hakları yoktur, öyle mi? 
G : Kesinlikle öyle Dertli. Hatta, müslümanın hiç kimseye 
yüksekten bakmaya hakkı yoktur. Yüksekten bakmak; 
sebebi, ölçüsü, kıstası ne olursa olsun, başlar gibi olduğu 
anda mümin ve müslüman derhal kendine gelmeli, hal 
ve hareketine, düşüncesine çeki düzen vermelidir. 
D : Öyleyse bu imana aykırı bir hal hocam? 
G : Gene tam isabet Dertli. İman ile kibir asla bir arada 
bulunmaz. İçinde zerre kadar kibir olan kalbe iman, zerre 
kadar iman bulunan kalbe de kibir gelip oturamaz. 
D : Hocam Mevlâ’m razı olsun. Her zamanki gibi hem 
bilgilendirdin, hem de rahatlattın beni. Allah bizi kalbine 
zerre kadar kibir koymamayı başaranlara katsın inşallah. 
G : Amin Dertli; candan, yürekten amin.
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Akşam saatlerinde boğaz köprüsünden çıkmak bir 
mesele.  Her gün bu sıkıntıya nasıl katlanır bu insanlar? 

Alaca karanlığın çökmeye başladığı bir zamanda, 
binlerce, on binlerce hayır yüz binlerce aracın ışıkları 
düşer insanların umutsuz yüzüne.  Tıkanan trafiğin 
arasına korkusuzca, karışmış satıcılar. Ellerinde çiçekler, 
yiyecekler. Kaplumbağa hızıyla ilerleyen arabalarının 
koltuklarına yapışmış bezgin insanlara yaklaşıyorlar.

Kurgu bilim filmlerinden çıkma bir sahnedir yaşanan. 
Birden sahne değişecek, satıcılar, yüzleri kar maskeli  
haydutlara dönüşecek. Ellerindeki pulları arabaların 
camlarına yapıştırıp istedikleri  parayı alacaklar.  
Vermeyenler daha ilerde  karanlığın koyulaştığı bir virajı 
dönerken saldırıya uğrayacak.  Değişik model renk marka 
arabaların ortak özelliği saldırıya uğramama güvencesi 
olan pulları olacak. Alınlarına yapışmış bir köle damgası 
gibi taşıyacaklar güvencelerinin simgelerini.

Cep telefonu çaldığında bir kötü haberin sezgisiydi ilk 
duyulan.

- “Üniversitenin önünden çocukları, polis toplamış. 
Terörle mücadele bölümünde sorguya alınmışlar. Avukat 
arkadaşlar orada, merak edilecek bir şey yok. En geç yarın 
sabaha salacaklarmış”

*** 
Aslında beklenendi.
Her gün haber bültenlerinde alışılan görüntülerin 

zihinde bıraktığı kanıksanmışlıktı. Sonra yine insan 
zihninin akıl almaz  çalışma biçimi. Çok kısa saniyelik 
bölümlerine sıkışan diğer görüntüler. 

Ağustos ayının ortalarında gelen sınav sonuç belgelerine 
buruk ve korku dolu göz atışlar. Günler ve geceler boyu 
süren çalışmanın ürününe “üniversite kazanmaya”  
duyulamayan sevinç.

- “Kazandık ama ya bundan sonrası?”    
Endişeli ve korku dolu belirsizlik içinde bekleyiş sona 

ermek üzereydi. Eylül ayının ilk günlerinde korkulan 
gerçekleşti. Üniversite kapısında bir kaç polis ve 
görevliler;

- “Kayıt olmak için açık fotoğraf yeterli değil,  bu 
kapıdan örtülü olarak giremezsiniz” dediler. 

Kimin verdiği belli olmayan bir emirdi. Sadece kapıdaki 
görevlilerin;

- “Biz emir kuluyuz giremezsiniz içeri” diyen  açıklaması. 

Rektör bey vermiş olmalı bu emri. Fakat neden yeterli bir 
açıklama yapılmaz? Çünkü yasal dayanağı yok.  

Çünkü kılık kıyafetle ilgili  böyle bir düzenlemeyi 
oluşturacak meşru zemin  yok.

-  “Burası benim okulum, sen de benden değilsin, ya 
benim gibi olursun ya da bu okulda okutmam seni”  
demeye benzer bir fiili durum. 

Saldırıdan emin olmak istiyorsan, alnına “Ben 
sendenim” diye bir damga  vurarak dolaşmak zorundasın. 
Farklı olamazsın, değişik olma hakkın yok. Çünkü her 
farklı olan yarın ne yapacağı  belli olmayan bir tehdit, 
bir tehlikedir.  Geriye kalan deli saçması, gülünç bir 
mükâlemedir.

• “Biz olmasak siz kul, köle olurdunuz. Biz sizi adam 
ettik. Hürriyet verdik.” 

• “Madem hürriyet verdiniz kendi istediğim gibi 
olmama izin verin.” 

• “Sen satılmış bir vatan hainisin. Bu istediğin  şey 
istenecek şey değil.” 

• “Ne istemem gerektiğine bile sen karar  veriyorsun. O 
zaman beni  başkasının kulu olmaktan kurtarıp kendine 
köle yaptın” 

• “Seni batılı, çağdaş, bilimsel yapmaya çalışıyorum. 
Ama direniyorsun.” 

• “Fakat batıda benim istediğim her şey hukukla 
güvence altına alınmış durumda” 

• “O batılılar da bizden değil zaten,  sizi kullanıp bizim 
ilerlememize engel olmaya çalışıyorlar.” 

• “Benim de  aslında onların vereceği hakka aldırdığım 
yok, ben Müslüman’ım ve inancımın gerektirdiği gibi 
yaşamak zorundayım.” 

• “Ben senden daha çok Müslüman’ım, biz kâfir değiliz, 
ama siz dini istismar ediyorsunuz. Asıl amacınız iktidarı 
ele geçirip bizleri kesmek” 

• “Bu sadece kılığımı kıyafetimi değil ruhumu ve  
gönlümü de denetlemek isteği. Gelecek için hangi planı 
yaptığımı, aklımdan geçeni nereden bileceksin.” 

• “Sus! Edepsiz!” 
• “Kaldı ki bunca yıl beni “hâkimiyet senindir, sen ne 

istersen o olur diye niye kandırdın? Farzet ki haklısın. 
Farzet ki benim amacım başörtüsünü simge gibi kullanıp 
iktidarı ele geçirmek. Senin savunduğun sisteme göre ne 
beis var bunda?” 

Hikaye:        Niye Allah Ölmüş mü?
Coşkun Yüksel



âh
en

k 
   

    2
0

• “Bunca yıl benim müsamahamla geliştin her 
gerektiğinde kafanı ezecek gücüm var benim.” 

Bu konuşma uzayıp gider. Ve sahne şiddete, baskıya 
korkuya dayalı, gözü yaşlı   fotoğraflarla dolar.  Mezuniyet 
töreninde  kürsüden indirilen okul birincisi, başörtülü 
öğrenci ağlamaktadır. Bir başka okul kapısında bayan 
polis başörtülü öğrencinin ağzını eliyle kapamaktadır.  
Bir başka okulda okul birincisi yerine birinci ilan edilen 
erkek öğrenci kendine verilen ödülü bahçenin kenarında 
gözleri yaşlı oturan kız arkadaşına götürüp vermekte; 

“Bu ödül benim değildi, buyurun”  demektedir. 
Henüz insanlar ne olup bittiğini tam anlamış değiller. 

Vakur bir sessizlik içinde, elbette biraz da şaşkın olup 
bitenlere bakıyor. Bir tarafta kin ve gayzını, belki 
genlerinde taşıdığı öfke ve intikam  duygusunu her 
fırsatta pervasızca kusanlar. Bir diğer tarafta her zaman 
güçlüden yana tavır koymayı başaran demagoglar. Diğer 
tarafta ne şiş yansın ne kebapçılar.  Onların hemen 
yanı başında “sen de haklısın sen de haklısın” cılar. 
Tek tük olan bitenin çarpıklığını çirkinliğini ruhunun 
derinliklerinde kalmış birkaç güzel duyguyla hissedip 
üzgün ama çaresiz görevliler, emir kulları.  Alınlarına 
“Ben sendenim” pulunu yapıştırıp her türlü saldırıdan 
emin olduğunu zannedenler. “Siz kimsiniz arkadaş, bu 
işler bu yollarla olmaz” diyenler. 

*** 
Emniyet Müdürlüğü Kaşkaldere’deydi. Kaşkaldere 

Derince ilçesinin sınırları içinde. Emniyet Müdürlüğü 
kocaman devasa bir binaydı. Kapıda görevli polis 
memuru tutuklanan çocukların bir gece burada 
kalacaklarını yarın sabah salıverileceklerini söylerken 
mahcuptu. Bir görüşmenin imkânsız olduğunu daha 
önce gelen anne babaların da yapacak bir şey olmadığı 
için evlerine gönderildiklerini söylerken utangaçlığı 
daha belirginleşmişti.  Derince Belediye Başkanı Nihat 
Bey yanında yardımcısıyla binadan içeri girerken 
ayaküstü birkaç cümle konuştu. O da yapılacak pek 
bir şey olmadığını sabahı beklemekten başka çare 
olmadığını söyledi. Çocuklara akşam yiyeceği olarak 
bir şeyler hazırlatmıştı. Gözlerindeki ifade havaya tam 
manasıyla hâkim olan belirsizlikti. 

• Korku? 
• Değil. 
• Öfke? 
• Biraz. 
• Endişe? 
• Az çok. 
• Acı ve çaresizlik? 
• Evet. 

• Kararlı bir tevekkül? 
• Tam manasıyla. 
Polisin utancı da eklendiğinde akşamın karanlığıyla 

bütünleşen hepsinin karması veya karmaşası bir 
belirsizlik hüküm sürmekteydi. 

• “Nihat Bey! İki kızım da içerde, onları mutlaka 
görmem lazım, sizinle beraber içeri girmek için yardımcı 
olun.” 

• “Hocam içerde tam yüz atmış tane kız çocuğu var. 
Üniversitenin önünde gösteri yaparken toplamış buraya 
getirmişler. Emniyet müdürü müspet bir insan, gereken 
bütün ihtimamı gösteriyor.” 

• “Şartları zorlamak istemem ama mutlaka bir çaresi 
olmalı, o çocuklar bütün gece burada kalacaklar, 
hayatları boyunca atlatamayacakları bir sarsıntı olacak.” 

• “Siz de sabırlı ve dirençli olun, şu arka koridorun 
penceresinin önünde tutuyorlar çocukları, o tarafa geçin 
ben içerden haber vereyim, hiç değilse pencereden 
görürsünüz.” 

Evet, arka tarafa doğru yürüyünce binanın dördüncü 
veya beşinci katında pencerenin önünde başörtülü 
kızlar görünüyordu. Mesafeden yüzlerini seçmek kolay 
değildi. Sadece karanlığın içinde aydınlık bir pencerenin 
önünde oluşlarının avantajı ile görülebilirdi. 

Görülebildi. 
Geceydi. Karanlıktı. Pencerenin ışığı öylesine parlak 

ve aydınlıktı ki beşinci kattan toprağı bile ışıtmaya yeter 
görünüyordu. Belki o ışıltı başörtüsünün çevrelediği 
yüzün melekleşmiş görüntüsünün yansımasıydı. Acı, 
umut, tevekkül dolu bir gülümseme. Bir el sallayış, 
karanlığın içinden görünüp görünmediğinden emin 
olunamayan bir karşı el sallayışın cevap oluşu. 

“Baba, bizi merak etme, çok iyiyiz, üzülme, direnecek 
ve dayanacağız. Öğrettiğin ne varsa hepsi doğruydu. 
Asla şüphe etmedik. Burada olmak ne kadar zor olursa 
olsun önemli değil, utanılacak bir sebepten ötürü 
burada değiliz ya önemli olan odur.” 

“Kızım, içim parçalanıyor. Yapacak hiçbir şeyimin 
olmaması ne kadar belimi büküyor bilemezsin. 
Buradayım. Bekliyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. 
Ama korkmayın, sakın korkmayın. Allah büyüktür.” 

Bu konuşmaların gerçekten olabilmesi için ne imkân ne 
ortam ne mekân yoktu. Sadece saniyelerle ölçülebilecek 
kadar kısa bir süre içinde, neredeyse görülmesi bile 
imkânsız bir alaca karanlık içinde karşılıklı el sallayışın 
içine bunlar sığabilir miydi? 

Kesinlikle sığmıştı. Çünkü Allah büyüktü ve Allah, 
zamanın içinde zaman, mekânın içinde mekân, 
imkânsızın içinde imkân yaratmaya gücü yetendi. Bunu 
bilmeyenler güçlerinin insanların vicdanlarını bile 
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teslim almaya yeteceğini zanneden ahmaklardı. 
*** 
Güç insanı firavunlaştırır. 
Zavallı Firavunun hazin sonunu bu acıklı yanılgı 

hazırlamıştı. “Şimdi mi?” dendiğinde artık yapacak 
hiçbir şeyi kalmamıştı. Gücü ona “ben tanrıyım” 
dedirttiğinde güçsüzlüğün ne büyük bir güç 
olabileceğini düşünmesi mümkün değildi. 

Her insan içinde bir Firavun saklar. 
Her Firavun kendini güçlü hissetme yanılgısı başladığı 

zaman saklandığı yerden kafasını çıkarır. Oysa gerçek 
güç gerçek güç sahibine sığınmakla mümkündür. 

Mamoş, görüntüde güçsüz ve zavallı birisiydi. 
Nahiyeden şehre yolcu taşıyan minibüslerden birinin 

şoförüydü. Kendi hâlindeydi. Takva sahibiydi. Abdesti, 
namazı, yüzünde sakalı, başında takkesi ayağında 
şalvarıyla şoföre hiç benzemezdi. Güleç yüzüyle 
minibüse dolan yolculara şöyle bir bakar, besmelesini 
çeker, yola koyulurdu. 

Onun bu sevimli ve cana yakın hâlini gülümseyen bir 
dostluğa dönüştürmeye kim uzak kalabilirdi ki? 

Kalacak biri vardı. 
Nahiyenin küçük meydanının köşesinde kale surları 

gibi duvarlarıyla çirkin yapının, karakolun i çinden ağır 
adımlarla çıkıp meydanlığa doğru yürüyen karakol 
çavuşu böyle biriydi. Kendi sevimli olmadığı gibi 
kimseyi sevimli bulacak bir hâli de yoktu. 

Kısa boylu tıknaz biriydi. Düğmeleri kopacakmış gibi 
duran dar üniforması onu olduğundan daha da kısa 
gösteriyordu. Pantolonunun paçalarını uzun konçlu 
parlak botlarının içine sokmuştu. Kalın palaskasından 
sallandırdığı tabancasından başka elinde otomatik bir 
silah taşıyordu. Kepi kaşlarının üzerine yıkılmıştı. İhtilal 
olmuştu. Ordu yönetime el koymuştu. Karakol çavuşu 
nahiyede krallığını çoktan ilan etmiş iş tanrılığını ilana 
kalmıştı. 

Elini şöyle bir sallayarak şoför Mamoş’u yanına 
çağırdı. Zavallı Mamoş el hareketinden hiçbir şey 
anlamadığından arkasını dönüp arabasına doğru 
yürüdü. Karakol çavuşu bunu kendisine yapılmış bir 
hakaret saydı. Öfkeden kudurmuş bir ses tonuyla: 

• “Buraya baksana ulan!” diye bağırdı. 
Mamoş hâlâ olan bitenden habersizdi. Neden sonra 

kendisine seslenildiğini anlayınca safça 
• “Ne oldu komutan?” diye sordu. 
Bu çavuşu daha çok çileden çıkardı. Küfür etmeye 

başladı. Küfürleri duyan Mamoş önce kızardı, sonra 
öfkeyle cevap yetiştirmeye başladı. Minibüstekiler aşağı 
inmişti. Bazıları Mamoş’u susturmaya bazıları çavuşu 
sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Çavuş karakola doğru 
yürüdü. Yürürken Mamoş’u da karakola çağırıyordu. 
Bir anda gelişen bu olayları şaşkınlıkla izleyenler 
öfkeyle çavuşun üzerine yürüyen Mamoş’u tutuyorlar 
oradan uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. 

O sakin güleç yüzlü derviş adam gitmiş yerine gözü 
kara bir cesaret numunesi babayiğit gelmişti. “Dur 
yapma” “Gitme” “Mamoş dur” diyerek kendisini 
çekiştirenlerin elinden kurtulup karakola doğru hamle 
yapıyordu. 

- “Hele bırakın beni” diye bağırıyordu. “Bırakın beni 
gideceğim” “Gideyim de bakayım ne yapacakmış?” 

Herkes bu soruya anlamlı bir sükûtla cevap verdi. O 
cevap gelmeyen sorusunu üç dört defa tekrarladıktan 
sonra kendisi: 

• “Karakola gidersem beni orada dövdürecek öyle 
mi?” diye bir başka soru sordu. 

Yine sustular. Bu ikinci susuş “ya elbette öyle, evet” 
anlamına geliyordu. Bu arada kendisini tutanların 
elinden kurtulmuş birkaç adım uzaklaşmıştı. Geri 
döndü; 

• “İşte gidiyorum bakayım nasıl yapacakmış, niye 
Allah ölmüş mü?” diye sordu. 

*** 
O karakol basacak, eli silahlı kolluk kuvvetleriyle 

mücadele edecek, kendisini dövecek olanlara dövüş 
sanatının incelikleriyle cevap verecek bir sergerde 
değildi. Güce karşı güçle karşılık vermek aklının 
köşesinden bile geçmiyordu. Bildiği tek şey vardı. 

Allah dilemedikçe hiç kimse ona bir fiske bile 
vuramazdı. Ondan gelene yapılacak hiçbir şey yoktu. 
Hiç kimse O’na rağmen  hiçbir şey yapamazdı. Öyle de 
oldu. Mamoş muzaffer bir komutan gibi değil ama içeri 
girerken omuzlarının üzerinde taşıdığı onurla dışarı 
çıktı.

Hiç kimse bir fiske bile vuramamıştı.
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defteri 
şiir

Gül-sitân-ı dehre geldik reng yok bû kalmamış  
Sâye-endâz-ı kerem bir nahl-i dil-cû kalmamış  

Eylemiş der-beste dükkânın tabîb-i rüzgâr
Hokka-i pîrûze-i gerdûnda dârû kalmamış

Teşne-gânın çâk çâk olmuş leb-i hâhiş-keri
Çeşme-sâr-ı merhametde bir içim su kalmamış

Kadrin anlar yok bilür her dürr-i sencîdenin
Çârsû-yi kaabiliyyetde terâzû kalmamış

Ceyş-i gamdan kande itsün ilticâ ehl-i niyaz
Kal’a-i himmetde Nâbî burc ü bârû kalmamış

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Gül-sitân : Gülistan, Gül bahçesi
Dehr : Zaman, çağ, devir. Cihan, dünya, âlem.
Saye-endaz: f. Gölge salan. * Mc: Koruyuculuk eden, himâyecilik yapan.
Nahl : Arı, bal arısı. Hurma ağacı. [mec. ] Servi boylu güzel.
Dil-cû : f. Gönül çeken, gönül arıyan.
Der-beste: Kapalı kapı. * Kapanmış susmuş.
Piruze : Firuze, mavi renkli ve değerli bir taş.
Gerdûn : Dünyâ, felek. * Dönen, dönücü, devreden, çevrilen.
Dâru :  İlâç, deva, tiryak.
Teşne-gân : (Teşne. C.) f. İstekliler. * Susamışlar
Çâk : Yırtık, yarık, çatlak
Leb : Dudak
Hahiş-ker : f. Arzulayan. İsteyen. İstekli.
Çeşme-sar : Çeşmesi bol olan yer.
Sencîde : Tartılı, ölçülü, yerinde söz.
Çarsu : f. Dört taraf. Dört tarafı olan şey. * Çarşı, pazar.
Ceyş : Asker, ordu. Dolup taşmak. * Ses, sadâ.
İlticâ : Sığınma
Bârû : f. Kale duvarı, tabyanın gezinti yeri, hisar burnu, sur. * Sığınak, siper.

Gazel: Kalmadı
Nabi
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Okulların açılma zamanı yaklaşır. Biz bin bir umutla, bin bir emekle, bin bir masrafla çocuklarımızı hazırlayıp 
okullarına göndeririz. Onlardan onları eğiten öğretmenlerinden o öğretmenleri bünyesinde barındıran okullarından 
birçok beklentimiz olur. Bu beklentilerimiz karşılanmadıkça çatışmalar başlar.

Ya çocuklarımızla çatışırız.
Ya öğretmenlerle kavgaya tutuşuruz. Veya doğrudan okulu –sanki canlı bir varlıkmış gibi- karşımıza alırız.
Çoğu zaman şöyle olur. Bir kenara çekilip çokbilmiş bir tavırla “efendim eğitim sistemiz” diye başlayan uzun cümleler 

kuracağız.
Sistem eleştirisine başladık mı artık işin sonu gelmeyecek. Açmazları, tutSarsızlıkları, yanlışlıkları bir bir sayıp 

dökeceğiz ama bir tane dişe dokunur çözüm önerisi gelmeyecek. Aklımıza gelen çözüm önerileri ise iş sonuçta dönüp 
dolaşıp insana dayandığı için çok ütopik gerçekleşmesi mümkün olmayan hayali şeyler olacak.

Bu konuda en yetkin veya kendini en yetkin görenlerden bir ton laf dinleyeceğiz ama şu sorunların hiç biri bitmeyecek. 
Akıldane köşe yazarları özel okullara karşı olduğunu yazacak. Yöneticilerimiz kendileri göreve geldikten sonra kaç 
tane derslik açıldığını anlaşılması zor karmaşık rakamlarla açıklayacaklar. Öğretmenler okul idarecileri imkânsızlardan 
şikayet edecekler. Veliler en prestijli okullara çocuklarını yazdırabilmek için araya aracılar koyacaklar. İstenen kayıt 
parasında yaptırabildikleri indirimi sosyal güçlerinin göstergesi olarak görecekler.

İş sadece kayıt parası alındıydı, alınmadıydı, alınmalıydı, alınmamalıydı tekerlemesi içinde dönüp duracak.
Peki biz bütün zahmete neden giriyoruz. Çocuklarımızı okullara göndermesek ne olur. Okula gönderince ne olacak. 

“Okuyup adam olmak” eskidenmiş. Eskiden okumuş adam olmak bir sınıf atlama göstergesiydi. Şimdi değil artık. 
Okumanıza okumuş olsanız da bir şey bilmenize gerek yok.

Çocukların argoda canti dedikleri bir kıyafet. Elinizde pahalısından iki telefon. İktidar partisinin gençlik kollarında 
bir görev. İşlem tamamdır. Ne diploma. Ne bilgi. Ne erdem. Hiçbir şeye ihtiyacınız kalmaz. Bunları sahip olmak için 
bir ömür harcamış ne kadar adam varsa tepeler geçersiniz.

Peki, neden okusun bu çocuklar? Burada okusun sözcüğünü okullara gitsin anlamında kullandığımızı belirtmeye 
gerek yok. Para değil, bilgi değil, sosyal sınıf göstergesi değil, iş bulabilmek hiç değil, daha erdemli, daha terbiyeli 
olmak asla değil.

Bu organizasyonun bu devasa emeğin ve çabanın amacı nedir? Devlete itaat eden, ne söylenirse yapan, kolay 
yönetilebilinir bireyler yetiştirmek mi? Bence bu da değil.

Sorunun temelinde işin asıl amacının ne olması gerektiğinin unutulması yatıyor.
Bunu tekrar hatırlayabilmek ise eğitim ile terbiye arasında ki anlam farkının ayırdına varmakla mümkün.
Terbiye Ve Eğitim Arasındaki Fark
Eğitimin temel amacı; bireyin bir başkasına muhtaç olmaksızın yaşamını sürdürebilmesi olmalıdır.
Bunun böyle olduğunu daha çok engelli çocukların eğitiminde hissederiz. Ama bilgisizlik hayata karşı engellerin 

en büyüğü olduğu için bilgi sahibi olmadan bu amaca ulaşmak mümkün değildir. Bu yüzden eğitimde esas olan bilgi 
sahibi olmak değil bilgiye nasıl ulaşılacağı olmalıdır.

Çocuklarımıza doğrularımızı değil doğru düşünmeyi öğretebildiğimiz zaman onlara gerçekten bir eğitim imkânı 
sunmuş olacağız.

Oysa Antik Yunanlı Eflatun’dan beri çocukların anne babalarının elinden alınıp uzmanlar tarafından eğitilmesi işin 
omurgasını oluşturur. Böylece çocuklar iyi bir yurttaş olacak, devleti ayakta tutan küçük dişlilere dönüşeceklerdir. 
Devşirme ocakları da Enderun da böyledir.

Eğmek, bükmek kökünden türetilen eğitim kavramının insan zihninde meydana getirdiği çağrışım hep bu düzlemde 
seyreder. “Çocuklara şunu (temizliği, çalışkanlığı, dürüstlüğü, sorumluluk duygusunu, okuma alışkanlığını, çağdaşlığı 
vesaireyi) aşılamak lazım” cümlesindeki “aşılamak” vurgusu çocukların eğdirilip büktürülerek istenilen kalıba 
sokulabileceği varsayımını işaret etmektedir.

“Rab” kökünden türetilen “terbiye” ise “beslenip büyütülme” saf anlamının türevlerini taşır bünyesinde. Beden 
terbiyesi derken bedenin alıştırmalarla geliştirilmesini anlarız. Hafifçe cezalandırma anlamında kullanılırsa terbiye, 

Eğitim Üzerine
Atilla Gagavuz
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aşırılıkların giderilmesi anlamı çıkar. Hayvanları 
terbiyeden ehlileştirme kastedilmektedir. Ham derinin 
işlenmesine de yemeklere yeni çeşniler katmak üzere 
geliştirilen işleme de ayrıca terbiye denmektedir. Bu anlam 
zenginliklerinin içinden terbiye işleminde bir “koruma, 
gözetleme, geliştirme” anlamı ayrıca çıkmaktadır.

Var olmayanın neyini geliştireceksiniz? Hâliyle 
terbiyenin asıl amacının yeteneklerin ortaya çıkarılması 
olduğunu ayrıca anlayacaksınız.

Hüseyin Rahmi’nin “Mürebbiye” isimli romanından 
çok daha önce çocukları batı kültürüyle yetiştirmek 
üzere istihdam edilen Avrupalı bayan eğitmenlerin eliyle 
bu terbiye işleminin sulandırıldığını görüyoruz.

Eğitimden farklı olarak kullanılan öğretim kavramı 
da maarif karşılığındadır. Buradan bilgi sahibi olmak ile 
arif olmak veya irfan sahibi olmak arasındaki farka da 
dokunabiliriz. Bunlar arasındaki fark; bilgiyi sadece bir 
malumat yığını olarak hafızada tutmakla onu davranışa 
dönüştürebilmek arasındaki fark kadardır.

“Düşünen Adam” heykelini yapan Rodin’e “Bu güzel 
heykelleri nasıl yaptığını” sorarlar. “Cevabı şöyledir: 
“Taşın fazlalıklarını atıyorum, geriye heykel kalıyor”

Çocuklarımızın asıl ihtiyacı olan eğilmek bükülmek 
değil içlerindeki her biri eşsiz değerdeki heykeli ortaya 
çıkaracak şekilde fazlalıklarını atmaktır.

Bunun için eğitimden çok terbiyeye yönelmemiz 
gerekiyor. Aşılamak insana uygun bir işlem değildir. 
Kaldı ki bitkilerde bile bir şeyin aslını değiştirmek insana 
verilmiş zekânın kötüye kullanılması gibi insana hoş 
gelen bir işlem değil.

Dikkat okul var

Bütün çocuklar anlar da
Okul kitaplarına girmez benim şiirim 
Ben yanarken çıkardığım dumanlar 
Bakarım şemsiye olmuş sözgelimi
Tabela olmuş; kiralık kat diye 
Umulmayan şeyler bile olmuş 
Ama unutulmuş kalmış alevim 
Alevdir çünkü benim şiirim 
Hayatın alev hâlidir 
Çiçek tozudur 
Kırılmış dalın türküsüdür 
Nasıl şık şık berber makası 
Odur

diyor Cemal Süreyya usta, “Dikkat Okul Var” şiirinde.
Hepimizin okuduğu okullar kimliğimizin mayasıdır.
Kimimiz, sıradan kasaba okullarında okumuşuzdur. 

Bizi hayata gerektiği gibi hazırlamasa da acı ve tatlı 
hatıralarıyla hafızamızın en mutena köşesinde ömür 
boyu saklı durur.

Kimimiz ideolojik kimliğimizi kazandığımız eğitim 
kurumu olmaktan daha fazla anlam yükleriz okuduğumuz 
okullara.

“Galatasaray Lisesi’nde” okumuş olmak, “Sen Josef 
Lisesi’nde” okumuş olmak “Dam De Sion” da okumuş 
olmak, “İstanbul Erkek Lisesi”nde” okumuş olmak, 
“Mülkiyeli” olmak “Siyasallı” olmak son dönemlerin 
yükselen değeri “ODTÜ”lü olmak, “Boğaziçili” olmak 
hep bir ayrıcalık ve sınıfsal farklılık göstergesidir.

Bir adım ötesi de var. İnek Günleri, pilav günleri veya 
adı her ne ise bilmem ne günleriyle bir aidiyet duygusu 
veya bir aşiret tipi örgütlenme ile dayanışma merkezi 
hâline gelmiş olanları bile vardır.

Bazılarımız için hiçbir şey ifade etmez okuduğumuz 
okullar. Memur çocuğu olup da o şehirden bu kasabaya 
taşınıp durmuş hiç birinde iki yıl üst üste okuma imkânı 
bulamamış olanlar için hiçbir okul aidiyet duygusu 
oluşturamaz.

Bazılarımız için hayatın kaybetme noktasıdır 
okuduğumuz okullar. Nalet bir hoca yüzünden okuduğu 
okulu bırakmak zorunda kalmış bu yüzden hayatında 
hiçbir şekilde dikiş tutturamamış olanlarımızın sayısı az 
değildir.

Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden merhum 
Prof. Dr. Kaya Bilgegil 1950 li yıllarda İzmit Lisesinde 
edebiyat öğretmenliği yapmış. Günlük konuşma dilinde 
bile seciler, aliterasyonlar, uyaklar kullanan hoca mesela 
Öğretmen Nilüfer hanıma “Bayan Nilüfer, kalmadı 
dizlerimde fer” diye hitap edermiş. İzmit’in şairlerinin 
yazarlarının bolluğunun temel sebeplerinden biri belki 
de buymuş. Ama birçok şey gibi unutulup gitmiş.

Asıl olan Cemal Süreyya’nın gerçekten gözünden 
vurduğu imgede söylediği gibi “Alevdir çünkü benim 
şiirim / Hayatın alev hâlidir / Çiçek tozudur / Kırılmış 
dalın türküsüdür / Nasıl şık şık berber makası / Odur” 
okuduğumuz okullarda kırılmış dalların türküsü 
olmalıydı.

Okullar tuvaletlerine girilemeyen, bahçe duvarında 
uyuşturucu satılan, şiddetin kol gezdiği, müdürlerinin 
folklor yarışmasında derece yapmak için her şeyi göze 
aldığı yerler olmamalıydı. Bize kırılmış dalların türküsünü 
şiirlerden önce okullar öğretmeliydi.

Şimdi çocuklarımıza “Dikkat okul var!” uyarısını 
Cemal Süreyya’nın dilinden yapmamalıydık.
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Hikaye: Anlaşmazlık
Sıtkı Döner

 Sene: 1831. 20 Şubat… Harput…
Yukarı kilisenin mütevellilerinden Kirkor, Kale 

Meydanı’nı geçip de Zahiriye yokuşuna tırmandığında 
kalbinin “Küt küt!” attığını hissediyordu. Ama ne yapsın 
ki sinirlerine hakim değildi. Orta boylu olması, biraz 
da şişman görünmesine sebep oluyordu. Ayaklarının 
ucuna kadar inen uzun paltosunun eteklerinin arada 
bir çizmelerinin altında kalmasına aldırış etmeden, 
hızını kesmeksizin Sara Hatun Camii’nin önüne geldi. 
Arada bir de ardına bakmaktan geri kalmıyordu. Ortalık 
kar kış olmazsa, kalabalık olacak bu sokaklarda herkes 
merak ederdi de sorardı Kirkor’a: “Kirkor Efendi, Kirkor 
Efendi! Bu ne telaş böyle? Birisiyle kavga mı ettin? Yoksa 
Kuru Haham mı seni kovalıyor!” Ama şimdi soğuk bir kış 
günüydü ve kimsecikler yoktu. Tabi Kirkor’dan başka!

Kirkor, Sara Hatun Meydanı’nda bir soluklandı. Tipi 
birkaç saniye içinde yüzünü iki üç kez yaladı. Sonra 
Zahire ambarlarından aşağı, geldiği kemer altına doğru 
baktı. Geldiği sokakta tipinin savurduğu kardan başka bir 
şey göremedi. Sonra gene koşar gibi yürümeye başladı. 
Cemşit Hamamı ve az ötesindeki Türk esnaflarının 
önünden geçti. Kurşunlu Cami önünden sola, Hükümet 
Binası’na döndü. Merdivenlerin altına geldiğinde bir defa 
daha soluklanmak için durdu. Sonra tipinin doldurduğu 
merdivenleri çıktı, büyük keçeli kapıyı omuzlayarak içeri 
daldı.

Mahkeme-i Şer  kapısına geldiği vakit, bir kez daha 
durdu. Üstünün başının karını silkeledi. Başındaki 
fesi çıkardı, üst kıvrımındaki karı eliyle aldı, kapının 
yanındaki büyük kovaya attı. Çizmelerini kapının önüne 
serili kalın keçeyle yapılmış paspasa sürdü. Etrafına 
baktı, kendisine bakan yoktu. Hemen kapının yanındaki 
kapıcı sandalyesi de boştu. Mübaşir yoktu. Kapıyı bir iki 
kez vurdu, içeri girdi.

İçerisi uzun, geniş;  yüksekçe bir odaydı. Karşısındaki 
pencerenin önünde büyük bir masa ve arkasında da naîb 
yardımcı 1. katip  oturuyordu. Kafasını kaldırıp kendisine 
baktı, masanın önündeki koltuğu işaret etti. Kirkor sağ 
tarafta yanan sobanın bu büyük odayı ne kadar da sıcak 
ettiğini gördü. Gitti, koltuğa oturdu. Üşümesi durmuştu. 
Kirkor, naîb yardımcısı 1. katibi Küçük Kemal Efendi’yi 
izlemeye koyuldu. Ona neden “Küçük” dediklerini bir 
türlü anlayamadı. Küçük Kemal Efendi dedikleri bu 
adam, iki metreden  uzundu. Sonra cüsse. Cüsse tam 
yerindeydi. Omuzlarının genişliği  bir kalkanla kapanacak 
gibi değildi. Maşallahı vardı bu Küçük Kemal Efendi’nin. 
1. Katip, önündeki defterden bir iki sayfa daha çevirdi. 
Sonra Kirkor’a döndü:

“— Hayırdır inşallah Kirkor Efendi?”
Kirkor bir iki yutkundu. Sonra:
“—Ma’lum dava Efendim! Hani bizim şu Aramlar!..”
KatipKüçük Kemal Efendi, Kirkor’un ağzından aldı 

lafı:
“—Hani anlaşmıştınız. Öyle demiştiniz bana. Hem de 

burada. Şimdi gene ne oldu?”
Kirkor, kalın paltosunun göğüs düğmesini çözerek elini 

koynuna soktu, bir kağıt çıkardı, Katip Küçük Kemal 
Efendi’ye uzattı. Katip Küçük Kemal Efendi, gözlerini 
Kirkor’dan ayırmadan elini uzatıp kağıdı aldı. Önüne 
yayarak okudu. Sonra Kirkor’a dönerek:

“— Kirkor Efendi, ben bu arz-ı hal’de yeni bir şey 
göremiyorum. Siz kayyimler (mütevelliler) kendi 
aranızda anlaşamıyorsunuz. Çünkü…

Katip Küçük Kemal Efendi sustu. Kapıya vuruluyordu. 
Katip Küçük Kemal Efendi, kapıdan girecek olanın 
kim olacağına bakıyordu. Ama sözünü kestiğine göre 
bir tahmini vardı. Kapı açılıp da içeri Aşağı Kilise’nin 
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Mütevellisi Abram girince şüphelerinde haklı olduğunu 
anlamıştı. Yüzünü bir tebessüm kapladı ve bembeyaz 
dişlerini göstererek gülümsedi:

“—Gel, gel Abram Efendi, gel!”
Abram da Kirkor gibi odanın sıcaklığını hissetti. 

Kirkor’a baktı, oturmak istemedi. Ama Katip Küçük 
Kemal Efendi, eli ile Kirkor’un karşısındaki koltuğu 
gösteriyordu. Oturmasaydı ayıp olurdu. Oturdu. Kirkor’a 
bakmak istemedi. Ama kirkor da kendisine bakmıyordu. 
Oturdu. Kirkor’un karşısındaki koltuğa oturdu.

Abram da Kirkor gibi paltosunun koyun cebinden 
bir kağıt çıkardı, uzattı Katib’e. Katip, o kağıdı da aldı, 
okudu. Sonra Kirkor’a da Abram’a da gülerek baktı. Sonra 
arkasına yaslandı, yüzündeki o tebessüm kaybolmamıştı. 
Bir iki gerildi ve sonra masanın üzerine kapanır gibi 
yaparak gözlerini her ikisinin  gözlerinde gezdirerek ağır 
ağır konuştu:

“—Efendiler!” Dedi. “Efendiler! Bu meseleyi 
mahkemesiz de çözerim. Elimizdeki belgeler böyle diyor. 
Ben istedim ki mahkemeyi meşgul etmeden siz çözesiniz. 
Gene de aynı temennilerdeyim. Ama sizin ne kiliseyi 
düşündüğünüz var; ne  evi, ne de arsayı! Siz mezhep 
anlayışlarınız yüzünden hizipleşiyorsunuz gibi geliyor 
bana! Biriniz Süryani, biriniz Gregor! Biriniz Katolik, 
biriniz Protestan! Kendi kendinize yazık ediyorsunuz! 
Aranızda yüz adım bir mesafe bile yok. Cemaatlerinizi 
bile bölmüşsünüz. Müslüman cemaatlerle bile kendi 
aranızdaki kadar mahkemelik olmamışsınız.  Ayıptır, 
günahtır Efendiler!”

Ne Kirkor’dan ne de Abram’dan ses çıkmıyor,  Katip 
Küçük Kemal Efendi’yi dinliyorlardı. Kirkor sordu:

“—Benim kusuruma bakmayın, yanlış mı anladım 
acaba, zararlı çıkacağımızı söyledin! Bununla ne demek 
istedin?”

Katip Küçük Kemal Efendi, konuşurken böyle bir 
sorunun geleceğini sezinlemişti. Zaten Kirkor’un 
da, Abram’ın da uzlaşabileceği tek nokta bu ‘zarar’ 
noktasıydı. Kirkor’a baktı, anlattı:

“— Bakın Efendiler! Devlet-i Osmaniyye büyük 
bir devlettir. Büyüklüğü nerden gelir, bilir misiniz? 
Adaletinden! Bu devletin içinde kimler yok ki! Türk, 
Kürt, Arap, Ermeni, Rum, Yahudi, Bulgar, Macar, 
Arnavut… Daha hangisini sayayım! Bu kadar birbirine 
zıt, bu kadar uyumsuz milletler bir arada; ama uysalca 
yaşıyorlar. Niye? Çünkü seni, beni onu şunu idare eden 
şer’i ve örfî kanunlarımız var. Seni beni onu ayırmıyor. 
Ma’azallah bu kanunlarda bir gevşeme olursa ortada ne 
devletin büyüklüğü kalır, ne sen, ne ben, ne o.. Efendiler! 
Buraya kadar tasdikinize layık söyledim mi?”

Kirkor da, Abram da ellerini göğüslerine vurarak aynı 
anda:

“—Allah için evet! Allah devletimizin büyüklüğünü 
daim kıla!”

Katip Küçük Kemal Efendi devam etti:
“— Bu yüceliğinin bekasını istediğiniz bu büyük 

devlet, sizlerin kendi aranızdaki dini meselelerinize 
karışmadı. Ta ki mahkeme kapısına gelmeyinceye kadar. 
Sonra müdahale etti. Şimdi sizler mahkeme kapısına 
gelmişsiniz. Ben sizlere çözüm yolu gösteriyorum. 
Uyuşun!. Mesele, sizin vakfiyenizin yararlandığı bir 
emlakten kaynaklanıyor. O emlak ise ne aşağı  kilisenin, 
ne de yukarı kilisenindir. O emlak devletin mirisine 
bağışlanmıştır. Siz, devletin hoş niyetini istismar 
ediyorsunuz. İşte zararınız bu noktadadır efendiler! Eğer 
ben o emlaki sizden alacak olursam, kilise cemaatleri, 
ayin cemaati, atını, eşeğini barındıracak yer bulamaz. 
Akıllı olun. Devletimiz sizin huzurunuzu istemektedir.”

Kirkor, Abram’a baktı. Abram’ın yüzü yerdeydi. Sonra 
Kirkor Kâtip Küçük Kemal Efendi’ye döndü:

“—Ama Kadızadem, bu mülkü biz aşağı yukarı on 
beş yıldır kullanıyoruz. İye-i mülk beyannamemiz var. 
Devlet-i aliyemiz bize bu mülkün sahibi olduğunu 
söylemedi!”

Hâkim Küçük Kemal Efendi:
“—Hâşâ, Mülkün sahibi Allah’tır. Her şey onundur. 

Yerdeki ve gökteki… Lakin bize düşen, O’nun bize 
verdiklerini adilce kullanmaktır. Sizler bana verdiğiniz 
arz-ı hallerinizde sözünü ettiğimiz emlakin, yani evin 
ve arsanın sizlere ait olduğunu söylüyorsunuz! Ben 
soruyorum: Hanginize ait? Bir mülk veraset ve ortaklık 
dışında iki şahsa ait olamaz. Efendiler, düşünceleriniz bu 
nokta-i nazarda kemalden uzaktır. Kaldı ki mülkün miriye 
bağışlandığı hususu kayıt altındadır. Gene bir husus daha 
var ki, o da, nerde bu mülkün cizyesi? Cizye kayıtlarında 
da rastlamadım. Şu an oraya devletin ihtiyacı olmadığı 
gibi, oranın cizyesine de ihtiyacı yoktur. Ben şimdi size 
desem ki, o mülkü cizye tahsildarına aktarayım, hiç 
biriniz görünmezsiniz. Bunun dışında oraya talep ve 
talip de yoktur. O gün gelinceye kadar kullanın. Benim 
diyeceğim budur. Şimdi sizler buyurun!”

Bir iki dakikalık sükûnet oluştu. Sonra Abram kalktı 
yerinden. Ardından da Kirkor. Masanın etrafını dönüp  
Katip Küçük Kemal Efendi’nin elini öperek afiyetler 
dilediler. Odadan dışarı çıkacaklarken Küçük Kemal 
Efendi arkalarından seslendi:

“- Arz-ı hallerinizi örfi müracaat defterine kayıt 
ediyorum ama mahkeme açmıyorum. Bu hususta 
anlaşamaz iseniz bana mahkemeyi açmak düşer. Akli 
davranmanız tavsiyemdir, işinize bakın!”

Kapıyı açıp arkalı önlü dışarı çıktılar.  Dışardaki 
şiddetini artırmış tipide kayboldular. 
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Fikrimde zamanı çıtırdatan ürperti
Ruhumun tepelerinde intihar havası
Kancık tedirginlik uluorta meydandadır
Bir hoyrat gel-git aşımında
Şehri kuşatan gölgeler ordusudur

Sular ikiye yarılır; gün gelir yanılır akıl
Dağlar dağlanır; aşkın esiridir zaman
Zor yollara hep çaresiz akşamlarda çıkılır
Ve fırtınalar ancak yüce dağ başlarında
Kanayan yüreklerden fışkırır bengisu...

Ancak zifiri sancılar bir süvari doğurur
Ve yağmurla vuslat çöllerde kutsal
Karanlık, gözlerin firari kuytusundadır
Rüyalar ise sessiz kelimelerin ruhunda
Gece, günahların hatırlandığı andır...

İçimde tüneyen aşk! Gizleme hasretini!
Hayat, bir tuzlu gözyaşında gerçektir
Her bestenin mutlaka vardır bir söyleyeni
Körpe can çekişler dudak ucunda
Büyük acılar, sessiz kalanlardır...

Öfke ve Gerçek

Feyzullah Divli
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1939 yılı Türkiye’nin ve belki dünyanın en bunalımlı yıllarından biriydi.
İkinci dünya savaşı başlamıştı. Almanya Hitler’in çılgınlıklarının peşine takılmış gidiyordu. Polonya ve Çekoslovakya 

işgalinden sonra Alman orduları Paris’e girecekti. İngiltere’de başbakan seçilen Winston Churchill çok meşhur “size 
kan, ter ve gözyaşından başka hiçbir şey vaat etmiyorum” sözünü söylemişti. Aynı zamanda Hitler’in barış görüşmeleri 
için gelen temsilcisini hapsetmişti. Kısa zaman sonra Rusya’ya saldıran Hitler’in karşısına ünlü Stalingrad savunması 
çıkacak, savaşın seyri değişecekti. Diğer yarım kürede Fidel Castro Küba’ya devrimi getirmek üzereydi. Dünyanın 
yeni gücü Amerika İngiltere’nin kışkırtması ile savaşa girmeye hazırlanıyordu.

Bizim ülkemizde durum savaşan ülkelerden daha vahimdi.
Bütün iyi insanlarımızı, bütün iyi topraklarımızı, bütün iyi kaynaklarımızı kaybettiğimiz savaşın üzerinden henüz 

yirmi yıl bile geçmemişti. Nüfusumuz azdı. Kendi küllerinden doğmak için çırpınıp durduğumuz bir dönemden 
geçmekteydik. Altı çocuktan fazlasını devlet ödüllendiriyordu. Hatay son bir çabayla vatan topraklarına katılmıştı. 
Ama Musul ve Kerkük için hiçbir umut yoktu. Kibrit, bez, tuz üreten fabrikaları devlet satın alıyordu. Savaş sınırımıza 
kadar gelip dayanmıştı. Üretilen ne varsa dışarıya satışı yasaklanmıştı. Pasta yapmayı yasaklayan yasal düzenleme 
yapılmıştı. Ekmek belirli miktardan daha fazla tüketilmesin diye karneyle satılıyordu. Para yoktu. Üretim yoktu. 
Yiyecek ve içecek yoktu. Telgraftan, demiryolundan, son derecede kısıtlı motorlu taşıttan haberdardık. Ama dünyanın 
diğer taraflarında üzerinde savaşılan yeniliklerin hiçbirinden nasibimiz yoktu. Elektrik, telefon hatta televizyon hızla 
yaygınlaşırken bizim üzerimize giyecek giysilerimiz bile hırpaniydi. Devlet pijama üretir mi diye sonradan dalga 
geçilen her türlü ekonomik faaliyet devlet eliyle yapılmak zorundaydı. Çünkü insanların bunları yapacak imkânı 
yoktu. Bir şeyler üretecek imkânı bulanlar ise ancak devletin eliyle bunu yapabiliyordu.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi her gün daha vahim yeni bir felaket karşımıza çıkıyordu. Zemherinin hüküm sürdüğü 
eksi otuz derecelik bir aralık gününde Erzincan’da sekiz şiddetinde bir deprem meydana geldi. Dört yüz kilometrelik 
bir alanı kapsayan tarihin en şiddetli depremlerinden biri olan bu deprem gecenin saat ikisinde otuz altı bin insanı 
öldürmüştü. Yüz bin ev yıkılmıştı. Köprüler ve demiryolları yıkıldığı için en çabuk ulaşan yardım ekibi ancak kırk 
sekiz saat sonra deprem bölgesine varabilmişti.

Günlük hayat bu çetin şartlara rağmen kendi seyri içinde akıp gidiyordu. İnsanlar hastalanıyor veya eceli gelenler 
ölüyordu. Yeni bebekler dünyaya geliyordu. Çocuklar büyüyor, gençler evleniyordu. Her şey zordu. Yetersizdi. Kıt 
kanaat geçiniliyordu. Bazıları daha az bazıları daha çok ama herkes bir şekilde sıkıntı içinde olmasına rağmen hayat 
kendi mecrası içinde akıp gidiyordu. Kaderleri kesişenler aklın ve havsalanın almayacağı bir şekilde yeni günlere, yeni 
varlıklara, yeni neşelere, yeni acılara alt yapı oluşturuyordu.

***

Cuma Mektubu: Hanımanne
Coşkun Yüksel
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Şirin küçük bir ege kasabasında tam da bu yıllarda bir kader kesişmesi oldu. Önceden planlanması mümkün 
olmayacak bir buluşmaydı. Sayısız benzerleri gibi her şey kendiliğinden ortaya çıktı.

On yedi yaşlarında henüz çocuk sayılacak bir genç kızın gönlü üniforması devletin gücünü gösteren genç bir 
güvenlik görevlisine düştü. Kimdi? Nereliydi? Ailesi nerede yaşardı? Dindar mıydı, sarhoş muydu, hırlı mıydı, hırsız 
mıydı, maaşı ne kadardı, zengin miydi, fakir miydi? Hiç biri bilinmese bile hepsi ikinci dereceden önemliydi. Yakışıklı 
ve güçlü bir adamdı. Aslında bu da yeter sebep değildi. Sadece görünen bir sebep aranırsa söylenecek bir sözden 
ibaretti.

Kızın saflığı dillere destan annesi ellerini öperken:
- “Oğlum şerrin dokunacaksa seni Allah’a havale ederim, hayırlı birisiysen Allah’a emanet ederim” cümlesiyle izin 

verdi.
Evlendiler. Adam gelini alıp memleketine götürdü. Masal gibi uzun akıl almaz uzunlukta yollardan geçtiler. 

Gittikleri yol, bin kilometreden fazlaydı. Kömürle çalışan kara trenle günlerce yol aldıktan sonra Doğu Anadolu’nun 
ücra bir bucağına geldiler. Yıkılmış, viran olmuş bir şehrin kalıntılarıydı bunları karşılayan. Evlerin kapıları pencereleri 
sökülmüştü. Şehir bütünüyle terkedilmişti. Arta kalan kerpiç duvarlarının hayalet görüntüsü içinde birkaç tane baca 
tütmekteydi. Hayat emaresi görünen o birkaç bacadan birinin kapısına geldiler. Taş kemerli ceviz kapının el şeklindeki 
tunç kapı tokmağını çaldılar. İçerden yere değen bastonun tekdüze sesi duyuldu, sonra kapı açıldı.

Gelin kayınvalidesini ilk o zaman gördü.
Cümle kapısının açıldığı geniş avluda taştan küçük bir havuz vardı. Havuzun şırıltılı cılız suyunun geçtiği tarhlarda 

kırmızı beyaz sarı güller boy atmıştı. Yabaniymiş gibi gümrah ve bakımsız, kendi hâline bırakılmış güllerin kokusu 
bütün avluyu kaplamıştı. “Tevrüzü” gül derlerdi bu bitkinin cinsine. İhtimal ki Tebriz’den gelmiş buralarda toprağını 
severek gelişmiş büyümüştü. Tebriz buraya bin kilometreden fazla olsa da toprağı ve havası bünyesine uygun geldikten 
sonra neden gelişmesin ki?

Bin kilometre doğudan Tebriz’den gelip de kokusu bütün avluyu dolduran güller ile bin kilometre batıdan bir ege 
kasabasından gelen küçük gelin bir üzüm asmasının altında böylece buluşmuş oldular.

Belki küçük gelin korkuyu endişeyi kederi sevinci umudu umutsuzluğu bu noktada aşmıştı. Kayın validesinin elini 
öpüp kendisine öğretildiği gibi başı önüne eğik otur demesini bekledi.

O bekleyişte yüzünün ayrıntılarını göremediği, yaşını tahmin edemediği, sesini henüz duymadığı yaşlı kadının 
yüzüne bakmayan kayıtsızlığının altında her şeye kapalı gönlünün uzak köşelerinden birine kendini yerleştirdiğini 
hissetti.

Yalnızlığının konuşmayı artık bir külfet gibi görmeye başlamış yorgunluğu içinde;
- “Pek de küçükmüşsün kızım, otur”
Sesini duyduğunda gönlüne yerleşmiş olduğundan emin oldu.
Gerçekten de yaşlı kadın bir rüzgâra kapılıp evinden yurdundan kopmuş, böylesine uzak bir bucağa düşmüş kuş 

yavrusuna bakar gibiydi.
“Kendi derdim kendime yeter, bir de bununla uğraşacağım, sen nerden çıktın?” demedi. Kızmadı, azarlamadı, 

aşağılamadı. Zaten çektiği çilenin içinde kaybolmuş yüz hatları herhangi bir duygusal tepkiye müsait değilmiş 
gibi görünüyordu. On sekiz yaşında genç bir kızken yüzünü bile görmediği elli yaşında bir adamla evlendirilmişti. 
Köyünden çıkıp şehre gelin gelmesi, evlendiği adamın şehrin en itibarlı ilim sahiplerinden biri oluşu, evlendiği yılların 
felaketin yağmur gibi yağdığı bir zaman diliminden geçiyor olmalarının yanında hiçbir şeydi. Evlendikten on yıl kadar 
sonra kocası öldü. İki erkek çocukla bir başına kaldı.

Tam o zaman diliminde koca bir imparatorluk yıkılmıştı. İçinde yaşadıkları şehir yıkılmıştı. Ama o evini yıkmadı, 
ocağını söndürmedi. Öyle bir eğitimden geçmişti ki kocasının adını verdikleri torununu kucağına alıp her sevişinde 
adını söylemeyecek sadece “efendi” diyecekti. Çünkü benliğinin tepesine diktiği sancağın adı saygıydı. Her şeye saygı ve 
saygı için her şeydi. Öylesine saygıdeğerdi ki komşuları şehirden istediği bir şey olup olmadığını sormaya geldiklerinde 
neredeyse hiç konuşmadan bakışlarını verilmiş bir emir sayar gereğini yerine getirirlerdi.

O “Ukuş Bibi” idi. Veya bir diğer adıyla “Zekiye Hoca”. Kapısına gelip de bir şeyler öğrenmeye çalışanlara öğrettiği 
ilk şey yine saygıydı.  Öğrencileri o öldükten sonra yaşadığı eve saygı göstermeye devam ettiler. Onun hatırasını taşıyan 
eve, evin kapısına, kapının eşiğine saygı duydular.

Ukuş Bibi bir ulu çınar gibi gelinini dalında sakladı. Yuvasında barındırdı. Bildiği her şeyi öğretti. Hayata dair ne 
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varsa ama öncelikle “ben” i yok ederek nasıl “ben” olunabileceğinin sırrını verdi.
Gelin ölünceye kadar o ulu çınara hizmet etti. Öldükten sonra ona duyduğu saygı o ölmemiş gibi devam etti. 

Bazılarının yaptığı gibi kapısının eşiğini öpmedi amma her bahsi geçtiğinde “Hanımannem” diyordu. Her önemli 
paragraf başı “Hanımannem” cümlesiyle başlardı.  Her çetin işinde “Hanımannem olsa böyle yapardı” diyerek 
çözüm bulurdu.

Yıllar böyle akıp geçti.
Hanımannesinin evinde bir kâbusun ortasında kalmıştı. Bir dakika daha dayanamayacaktı. Artık ne gelindi, ne 

dalına konacağı bir ulu çınar gibi üzerine kanatlarını geren Hanımannesi. Öğrendiği benliğini yok etmek kâbusunu 
atlatmaya çare değildi. Ancak bir başkasına adanmış bir hayatı varsa var olabileceği gibi ruhuna diktiği ana sütunlar 
yıkılmıştı. Belki hayatını adayabileceği bir başkası yoktu. Belki ruhunu besleyen sabır çeşmesi kurumuştu. Belki bir 
cinnet hâliydi.

Gidecekti. Her şeyi, harcanmış bütün yılları arkasında bir tortu gibi bırakıp gidecekti. Nereye olduğu, nasıl olduğu, 
sonucun ne olacağı hiç önemli değildi. Kafasında dönüp duran tek şey vardı. Gitmek.

Evin bodrumuna inen kapıyı açtığında artık dönüşüm yok diye düşünüyordu. Bodrum yarı karanlıktı. Küçük 
pencerenin aydınlığı düşen köşeye doğru yürüdü. Birkaç eski eşyanın altında kalan sandığın yanına geldi. Eşyaları 
kaldırdı. Sandığın kapağını kolayca açtı. İçinden birkaç parça eşya alacaktı. Dalgınca elini uzattı. Bir anda kendisine 
dikkatle bakan içinde sarı kıvılcımların oynadığı gözleri farketti. Hızla geri çekildi.

Büyükçe boz bir yılan kıvrıldığı yerden başını kaldırmış saldıracakmış gibi bakıyordu. Gözlerinde keskin bir ışık 
vardı. Öylece kaldı bir müddet karşılıklı bakıştılar. Yavaşça hareket ederek sandığın kapağını kapattı. Ama yerinden 
kalkamadı. Saatlerce olduğu yerde kaldı.

Aklındaki tek şey o yılanı hanımannesinin gönderdiğiydi.
“Nereye gidiyorsun? Ben sana böyle mi öğretmiştim? Hani sabır? Hani benliğini yok edip asla bencillik etmemek? 

Hani sonuna kadar direnmek? Hani hiçbir şeyden asla şikâyet etmemek? Hani narın da hoş nurun da hoş demek? 
Hani hayrın da şerrin de Allah’tan geldiğinden asla şüphe etmemek?”  diyordu Hanımannesi lisanı hâliyle. Gelin 
saatlerce oturduğu yerde bunları düşündü. Hanımannesine saygısı sonsuzdu.

Hiç kimsenin kendisini ayıplayamayacağı bu gidişten işte böyle vazgeçti. Ne varsa başına gelen sabrederek hayatına 
kaldığı yerden devam etti.

O geline hiç kimse içinden gelerek hanımanne diyemedi. Çünkü gerçekte Hanımanne bir taneydi o da ölmüştü.
*
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