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Tilkinin Kuyruğu
Tilki bütün fabllarda temel karakterlerden biridir.
Kurnazdır. Tavuk düşkünüdür. Kümesten tavuk çalmak konusunda son derece mahirdir. Gücü ve
hükümranlığı temsil eden aslan ile hayvanlar âleminin bazen derin devletini, bazen mafyasını, bazen tetikçisini
temsil eden kurt arasında kurnaz bir diplomat kimliğini başarıyla üzerinde taşır.
Arada çıkan savaşlarda bazen papyonlu melon şapkalı bir arabulucudur. Bazen gözleri siyah bir maskeyle
kaplı asıl kimliğini gizleyen bir kışkırtıcı ajandır. Savaşı çıkaran odur. O yüzden her karmaşadan zarar
görmeden çıkan, kâr devşiren hep o olur.
Bu yüzden olsa gerek dilimizde yüzlerce güzel söyleyişin içinde tilkiyle karşılaşırız. “Necibemin çifte
de kürkü / Biri samur biri tilki” türküsünden samurla beraber bazen avcının kapanına düştüğünü öğreniriz.
Avcının eline düşünce derisi kürk olur, Necibelerin münavebeli olarak kullandığı bir süse dönüşür. Tilkinin
derisinden sadece kürk olur. Post yapmaya kalkarsanız bazılarının dost olamayacağını anladığınız zamandaki
gibi hayal kırıklığı yaşarsanız. Tilkilerin avcılarla maceraları da uzun hikâyelerin konusudur. O yüzden “Avcı
nanca yol bilse tilki onca al bilir.” Çoğu zaman da avcı hilekârlıkta tilkiden daha iyi olduğu için “Tilkinin dönüp
dolaşıp gideceği yer kürkçü dükkânıdır.”
Tilki ve kuyruğu arasındaki ilişkinin tilki ve avcı arasındaki ilişkiye uzanan bir sistematiği var. Bu yüzden
birçok şeyi bir arada düşünebilme yeteneğine sahip insanlara “kafasında kırk tilki dolaşır birinin kuyruğu
diğerine değmez” derler.
Hazreti Mevlana Tilkiye çok farklı bir açıdan yaklaşmış.
“Tilkiyi avcıdan kurtaran ayaklarıdır ama o hep kuyruğunu sever” diyor.
İşte bu sözden bütün hayatımızın acıklı yanılgılarına bir bilânço çıkarabiliriz. Beğenilen, övülen, alkışlanan
yönümüz neresi ise zararı hep o tarafımızdan gördüğümüzün farkına varabiliriz. Önemsemediğimiz kısmımızın
bizi birçok tehlikeden koruduğunu anlayabiliriz. Bizi geliştiren şeyin mutluluklar değil acılar olduğunun
bilincine erebiliriz. Kuyruğumuzun peşine düşen avcılardan korunmak için daha dikkatli davranabiliriz.
Ayaklarımızı geliştirmek için çaba harcayabiliriz.
Ahenk dergisinin yeni sayısını bu çabaların içinde sayarsanız mutlu olacağız. Çünkü öncelikle okuyucumuz
ile aramızda kurduğumuz bağ “beğenmek, övülmek, alkışlanmak” üzerine değil. Hayatın çok da önemliler
listesinde ön sıralarında yer işgal etmeyen konularıyla ilgileniyoruz. Araba fiyatları, ikinci elde kaçırılmayacak
fırsatlar, emlak yatırımıyla ilgili doğru zamanlama, prezantabl görünmenin on sihirli anahtarı, yükselişte
olanlar, düşüşte olanlar, çok satılanlar listesinin bir yerine tutunmak ve benzeri konularla uzaktan yakından
âlakamız yok. Avcılar peşimize düşmesin, herhangi bir zarar görmeyelim diye kuyruğumuz sayılacak bütün
güzel taraflarımızı alabildiğine saklama peşindeyiz. Hepsinden önemlisi nelepe uzmanlarına inat ancak
acılarımızla yükselebileceğimizin bir başka boyuta acılarımızla geçebileceğimizin alabildiğine bilincindeyiz.
Sağlık ve esenlik dileklerimizle.

Editör’den
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sürgün

Gözlerde doyulmamış uykuların kepengi
Bakışlarda karanlık gecelerin rengi var
Seslerde uğultulu mazinin ahengi var
Acılar oğul vermiş arıların hevengi
Bir yerden kovulmuşsan geri dönmek mümkün mü
O özlenen hayatın hatırası bulanık
Kurulsun şu mahkeme çağrılsın savcı tanık
Yoksa verilen hüküm sonsuza dek sürgün mü
Çok karanlık olmasın arkası o kapının
Hiç değilse bir yerde minik bir kandil olsun
Şu uykusuz gözler de orda uykuya doysun
Hem yatak hem de yorgan topraktan olsun varsın

Artunç İskender
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Mesnevi Dersleri - Aramak
(Manzum Nahifi Tercümesi C2 S38 B981-B998)

Bir şey arayan ister yavaş davransın ister hızlı, sonunda aradığına kavuşur.
Herkes her durumda bir arayış içindedir. Kimi koşarak kimi yürüyerek, kimi acele ederek kimi ağırdan hareket
ederek aradıkları şeye doğru giderler. Dünya hayatı aramakla geçer. Arayana “talib” denir aranana “matlub”.
Arayan isteyendir, aradığı ise istenen. Arayan bekleyendir, aranan beklenen. Arayan bulmak istediğinin peşinde
koşandır, aranan peşinde koşulan. Herkes bir arayışın içinde olmalıdır. Aramaktan yorulup vazgeçen hiçbir
şey bulamayacaktır. Oysa varlık sebebi o arayışın içinde olmaktır. Ana yurda dönüş yolunu bulmak, gurbetin,
ayrılığın, hasretin acısını dindirmek için durmadan aramalıdır insan. Bir parça olduğunun bilincini kaybetmeden
asıl olan bütünle bütünleşmek için arayış içinde olmalıdır. Ait olduğu yere giden yolları aramalıdır. Girift karmaşık
karanlık sokaklarda yolunu kaybetmemek için arayış içinde olmalıdır.

Daima iki elinle de ara, zira aramak yol için en iyi rehberdir.
Sen de bunu unutma. Dalgınlığa gaflete düşme. Atıl hareketsiz kalma. Aramakla yetinme. Aramaya bütün
gücünle yapış. Bütün melekelerin, bütün yeteneklerin senin arayışına hizmet etsin. Dikkatini topla öyle ara.
Arıyor görünmek için arayış içinde olma. Elin işte gözün oynaşta olmasın. Bütün benliğinle kendini o arayışa
ada. İçten ol, kendine karşı dürüst ol. Biliyorsun ki ana caddeye çıkan yolu bulmak zorundasın. Eğer ana caddeye
bir çıkabilirsen o cadde dosdoğru seni anayurduna çıkaracaktır. Ara sokaklara dalmadığın müddetçe kaybolma
ihtimalin kalmayacak, emin olacaksın. Emin olmak, emniyet içinde olmak için arayışını asla bırakmamalı bütün
içtenliğinle ve bütün gücünle aramaya devam etmelisin. İçtenliğine “sıdk” denir. Unutma sıdk, yani sadakat
ihanetin zıddıdır ve kendine karşı duyman gereken sorumluluğundur. Kendine karşı samimi değilsen başkalarına
karşı sadakatin çok da anlamlı olmayacaktır.

Hasta, elsiz, ayaksız uyur gibi de olsan aradığına doğru git, onu talep et.
Dünya hayatı içinde sana verilen sayılı nefesleri arayış içinde tüketeceksin. Ki o var oluşunun sadece bir kesitidir;
nasıl varlığın bir hâlden diğerine geçiş şeklinde gerçekleşti ise dünya hayatı içinde sen, hâlden hâle durumdan
duruma geçeceksin. Bazen çok farklı sebeplerden hasta olacaksın. Bir taraftan o farklı sebepleri arayacak diğer
taraftan hastalıktan kurtuluşun yollarını şifanı arayacaksın. Yine çok farklı sebeplerden elsiz ayaksız kalacaksın.
Yapamayacak edemeyecek yürüyemeyecek koşamayacaksın. Güçsüz kalacaksın. Yeniden gücünü toplamanın
çarelerini arayacaksın. Belki uykusuzluktan bitap düşecek belki sürekli bir uyku hâline duçar olacaksın. Bitkisel
hayata girmiş dahi olsan, beyninin son kırıntısıyla dahi olsa asıl aradığını aramaktan vazgeçme. Onu istemeye
devam et. İstikametin hep ona doğru olsun.

Gâh konuşarak gâh susarak her tarafta o şahın kokusunu almaya çalış.
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Eğer hayatının ana eksenini belirlersen durumların değişmesi bağlandığın eksenin değişmesine sebep
olmaz. De ki, “sapasağlam bir kulpa tutunmak” gibi olsun. De ki, açık denizde demirlemiş bir geminin
çapası gibi olsun. De ki bir pergelin sabit kalan ayağı gibi olsun. Nasıl olursa olsun aramaktan vazgeçme. İster
konuş, ister sus, ister ağla ister gül, ister hüzün bir bulut gibi çökmüş olsun üstüne, ister neşeden ayakların yerden
kesilmiş olsun. Hangi durumda olursan ol aramaya bir lahza olsun ara verme. Bir meleken dünya işleriyle meşgulse
diğer meleken hakikati aramaya devam etsin. Ağzın konuşmakla meşgul ise burnun hakikat kokusunu arıyor olsun.
Dikkatini o tarafa verirsen burnun ötelerden gelen kokuları duyacaktır. O hakikat arayışın bir şekilde yolunu
istikametini bulacaktır.

Yakup Peygamber çocuklarına Yusuf ’u haddinden fazla arayın dedi.
Hatırlarsan eğer Yusuf ’un hikâyesi de bir yönüyle böyle bir arayışın hikâyesidir. Yakup Peygamber ötelerden gelen
hakikat ışığını Yusuf ’un güzelliğinde bulmuştu. Bu yüzden Yusuf ’un gözünün önünden bir an olsun ayrılmasına
tahammülü yoktu. Kardeşleri Yusuf ’u gezmeye götürmek istediklerini söylediklerinde, “onu kaybedersiniz, kurtlara
yedirirsiniz diye korkarım” demişti. Hakikat arayışını kaybetmiş nadanlar, hırslarının ve nefretlerinin çölünde
kaybolmuş olan kardeşleri Yusuf ’u kuyuya atarsak babamızın ilgisi ve sevgisi bize döner diyerek batıl bir kıyasın
peşine düşmüşler şeytanın mesleğine girmişlerdi. Yusuf ’u kuyuya atıp eve döndüler. “Kardeşimizi kurt yedi”
dediler. Yakup peygamber onlara “geri dönün, Yusuf ’u aramaya devam edin, durmadan, ara vermeden, bırakmadan
Yusuf ’u arayın” dedi. Çünkü aramak aradığını bulduğundan emin oluncaya kadar devam etmek zorundaydı.

Siz de talebiniz için gayret edin, çalışın. Zira onun için çalışma lüzumludur.
Sende Yakup Peygamber gibi ol. Çık ortaya Yusuf ’unu ara. Yusuf ’un hasretinden ağla. Gözlerin hiçbir şeyi görmez
oluncaya kadar ağla. Gözlerin ağlamaktan Yusuf ’u göremeyecek hâle gelirse Yusuf ’un kokusunu duyacaksın.
Mısırdan bile olsa o kokuyu duyacaksın, hissedeceksin. Ama aramaktan asla vazgeçmezsen bu kokuyu duyabilirsin.
Hadsiz sınırsız, dursuz duraksız armaya devam edersen Mısırdan gelen kokulardan Yusuf ’un kokusunu alacaksın.

Cenabı Hak “Hakk’ın lütfundan ümidinizi kesmeyin” buyurdu, sen de Yusuf ’u kaybetmiş Yakup
gibi her yanı ara.
Asla umudunu kaybetme. Artık bulamam diyerek aramayı bırakma. Aradığın eğer hakikatin ışığı ise er geç
bulacaksın. Aradığın basit sıradan bir şey ise, olsa da olur olmasa da olur bir meta ise zaten sen bir şey arıyor
sayılmazsın. Hakikat arayışında umutsuzluğa yer yoktur. Çünkü Cenabı Hak; “umutsuzluğa kapılmayın” fermanını
buyurmuştur. Onun fermanına karşı çıkmak, onun rahmetinden umut kesmek küfürdür. Bunu unutma, umudunu
kesmeden Yusuf ’unu arayan Yakup Peygamber gibi sürekli aramaya devam et.

Ağzınla sorup soruştur, kulağın dört bir yanı dikkatle dinlesin.
Bütün benliğini bir yere toplayıp öyle ara. Sadece gözlerinle araştırma. Gözün, kulağın, ağzın, dilin, elin ayağın,
burnun neyin varsa hepsini arayışın için kullan. Aklını, düşünebiliyor oluşunu, mantığını, konuşabiliyor oluşunu,
kulağını, sesleri algılayabiliyor oluşunu sadece arayışın için hasret. Konuştuğun zaman konuştukların, aradığın
hakikati sorup soruşturmak olsun. Kulakların sadece aradığın hakikati nerede bulabileceğini söyleyen fısıltılara
açık olsun. O fısıltıları önemsemeyip dinlememezlik etme sakın. Kulaklarınla, yani dinleyerek birçok hakikate
ulaşabileceğini unutma.

Nereden güzel bir koku alırsan kokla o sırrı anlamak için o tarafa doğru git.
Günahın kokusuna burnunu tıka. Evet, günahın da kendine has bir kokusu vardır. Günahın kokusu pis müstekreh
insana rahatsızlık veren bir kokudur. Sen güzel kokulara doğru git. Kötü kokulardan mümkün olduğu kadar uzaklaş.
Çünkü biliyorsun, kötü kokulu bir yerde duranın üzerine o kötü koku siner. Bir müddet çıkmaz üzerinden. O
kokuyu veren şey kendisinde olmasa bile kokusu kalır. Tıpkı kötü kokular gibi güzel kokularda siner insanın üstüne.
O yüzden kokuları araştırmak gerekir. Güzel kokulara yakın kötü kokulara uzak durmak gerekir. Güzel bir koku
gelirse burnuna o hakikatin kokusudur. O tarafa doğru yürü. Güzel kokunun kendisi değilse bile kaynağı hakikate
yaklaştırabilir seni. Bunu unutma.
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Nerede lütfun manasından bir iz görürsen aslını ara muvaffak olursun.
Hakikat arayışın kolay olmayacak. Kendisini bir anda bulamayacaksın. Çünkü hakikat kendine tahammül
edebilenlere gösterir kendini. Onu aramak için gösterdiğin her çaba ona tahammül gücünü artıracak seni ona biraz
daha hazırlayacaktır. Onu bulabilmek için ona giden izleri araştıracaksın. O izleri bulabilirsen izleri sürmeye devam
et, izin seni götürdüğü aslı iste sürekli. Yoksa aslın izini bulmak kendini bulmak zannedersen yanılırsın.

Bütün bu kemal nihayetsiz bir denizdendir, cüzden geç külle git.
Bu arayış da aradığın da aradığını buluşun da sınırsız bir okyanustan gelmektedir. Bütün feyiz kaynakları o
okyanustan doğar bütün hakikat çağlayanları o okyanusa doğru gider. Sen de parça olmaktan kurtulmak için
bütüne giden yolları ara. Unutma o yolların her biri de kendi içinde yine aynı bütünün parçasıdır. Arayışın öyle bir
raddeye gelsin ki artık parçalardan geç bütüne ulaş.

Halkın mücadelesi hep süse püsedir. Yapraksızlık yaprağı tubanın alâmetidir. (Yoksulluk nimeti
asıl saadetin nişanıdır.)
Şu dünya hayatı içinde gördüğün ne kadar savaş, çatışma, kavga, rekabet, hırs ve açgözlülük varsa hepsi bir hiç
uğrunadır. Dökülen kanlardan sonra kan dökenin eline geçen kazanç takıp takıştırdığı süsler hükmündedir. Bir
müddet sonra sıkılacak yeni bir duruma daha uygun daha farklı bir süsün peşine düşecektir. Sen bunların bir
parçası olma. Süsün olmadığı yer süse ihtiyaç duyulmayan mutlak güzelliğin hüküm sürdüğü yerdir. Cennetteki
Tuba ağacı görenleri kendinden geçirecek kadar güzeldir. Ama onun yaprakları yoktur. Yapraklar bu dünyadaki
ağaçların süsü olabilir ancak. Tuba ağacının dalları mutlak güzellik olduğu için yaprakla süslenmeye ihtiyacı yoktur.
Senin arayışın süs püs için olmasın. Halk bunun için istedikleri kadar birbirlerini boğazlasınlar. Sen onlardan olma.
Mutlak güzelliğin arayışı içinde olursan mutlak güzelliği bulacağın için süslenmeye ihtiyaç duymayacaksın.

Ey dost halkın hışmı hep sulh içindir. Fakat rahatın yolu hep zahmet çekmektir.
Sürekli arayış içinde olmak hem de bütün yeti ve yeteneklerle, bütün melekelerle ara vermeden aramak insanı
yormaz mı? Bir yerde tıkanıp kalmaz mıyız? Bu cirim bu yüke takat getirebilir mi? Beşeri ve insani ihtiyaçlarımız
olmayacak mı? Diye soracak olursan;
Bu ve benzeri soruların veya çekincelerin temel sebebi insanın asude yaşamak arzusudur. Nedense insan bir gün
rahat ve huzur içinde yaşayabilmek için olmadık kavgaların olmadık çatışmaların içine girer. Bunu neden yaptığı
sorulduğu zaman vereceği cevap hep aynıdır. “Bir gün bir köşeye çekilecek kafamı dinleyeceğim” der. Hangi şiddette
bir kavgaya tutuşmuş olursa olsun kafasının bir tarafında rahat, huzur, barış, dinginlik içinde yaşamak arzusu saklı
kalır. Ama bu ham-hayaldir. Çünkü hayatın özünde çatışma vardır. Şair bu yüzden şöyle demiştir. “Asude olam
dersen eğer gelme cihane / Meydana düşen kurtulamaz seng-i kazadan” Asude bir hayat sürmek mümkün değildir.
Hayat meydanına düşenin kafasına mutlaka kaza taşı değecektir. Çünkü asıl rahat rahatsızlıktadır. Zahmetsiz
rahmet olmaz. Her zahmet, her sıkıntı, her musibet, her bela, her kaza taşı insanı biraz daha rahmete yaklaştırır.
Asıl rahmet ise ömrü boyunca araması gereken hakikate ulaşması olacaktır.

M. Sait Karaçorlu
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Fırtına Duası
Yankısında yiten bir sevda kurşunu
Saçını tarar gibi bağrımı yarar
Veresiye yaz bu sessiz duruşumu
Ruhumun yivlerinde tsunami var
Nal sesleri gibi vurmakta yüreğim
Ki yetmiş beygir yetişemez
Bir kartal siluetine gireyim
Gayri takvimler leş yemez
Kalbimde söndürülen izmarit
Suskunluğumun sazanlık sigarasıdır
Namluya sürdüğüm bu son şerit
Gerisi toprak altı devre arasıdır
Bu miras bizim alnımıza yüktür
Biz toy - düğün çocukları, biz ters eğerliler
Özgürlük bize en büyük kötülüktür
Aklım irademe meşakkat diler
Aksırmamla bir patlayacak bedenim
Bir söz, bir toz, bir hava boşluğu
Ben ayı görünce yıldızı kaybedenlerdenim
Ondandır içimin mehtap sarhoşluğu
Sen bu karambolü gole çeviredur
‘Ya tutarsa’ markalı yoğurdumuz var
Aşk dediğin, dava dediğin aha budur:
Düğme deliğinden düşüyor sevdalar

Süleyman Pekin

Mahzun Şövalye IX
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Hayaletler tarafından kıskıvrak bağlanıp bir kafesde kağnıyla yolculuk etmek
Mahzun Şövalyeye ne kadar utanç verici gelmişse bir o kadar da zahmetli ve
sıkıntılı olmuştur. Neyse ki ilk mola yerinde vefakâr seyis Sanşo duruma el koyar
ve kafile yöneticilerini efendisine bir zorunlu ihtiyaç molası vermeye ikna eder.
Zaten yolculuk şartlarının gereği de budur. Aslında köyün berberiyle rahipten
başkası olmayan iki hayalet - yönetici, zaten göz önünden ayrılması mümkün
olmayan şövalyeye bu imkânı vermekte sakınca görmemiştir.
Öte yandan bu kafile, hesapta olan-olmayan çeşitli sebeplerle, olması
gerekenden de, beklenen de bir hayli kalabalık hale gelmiştir. Meselâ Don
Kişot’un şu meşhur, kürek mahkûmlarını salıverme meselesinden dolayı Kralın
özel güvenlik güçleri tarafından arandığı handa ortaya çıkmış ve tutuklanmasına
ramak kalmışken, buna gerek olmadığına inandırılan bir kaç silahlı güvenlikçi
şimdi bu kafileye yol muhafızlığı etmektedir. Meselâ bir "konsey üyesi" katılmıştır yolculuğa ve rahiple yaptığı
seviyeli sohbetlerle bize edebi sanatlar, özellikle şiir hakkında Cervantes'in gayet önemli görüşlerini aktarmasına
vesile olmaktadır.
Ancak mola pek de sakin ve rahatlatıcı olmayacaktır. Kafile mensupları daha doğru dürüst dinlenemeden
yolun ucundan bir başka kafile çıkar ve her zamanki gibi hayalperest şövalyeye yeni bir macera olarak görünür.
Gene dinsel nitelikli bir grup, dinsel amaçlı bir yolculuk yapmaktadır. Kahraman şövalyenin Rozinante’ye atlayıp
naralarla saldırıya geçmesine kimse engel olamaz, en azından buna vakit bulamaz. Ancak bir sopa darbesiyle yere
serilen kahramanımız, yolculuğun kalan kısmını yarı baygın geçirecek ve evinde bir hayli uzun süren bir tedavi
süresinden sonra ancak kendine gelebilecektir.
İkinci cilt, işte bu tedavi sürecinin sonunda, Don Kişot'un yeni bir yolculuğun planlarını yapmaya başlayacak
kadar iyileşmiş haliyle başlar.
Yeni bir tip katılmıştır hikâyeye: Don Kişot'un köylüsü bir "bakalorya" sahibi. Eğitim kurumları ve ileri kültür
hayatıyla ün yapmış bir büyük şehirde tamamlamıştır bakalorya eğitimini ve köyüne çok önemli bir de haberle
dönmüştür: Don Kişot’un inanılmaz maceralarını anlatan bir roman yayınlanmış ve büyük ün kazanmıştır büyük
şehirlerde. Birkaç satır sohbetten sonra bu kitabın, bildiğimiz Don Kişot romanının birinci cildi olduğu anlaşılır.
Artık Don Kişot ve Sanşo Panza kahramanları oldukları roman hakkında konuşmakta, görüş ileri sürmekte,
gereğinde eleştirmektedir. Çok geçmeden romanın ikinci cildinin de çıktığı, ama birinci kadar başarılı olmadığı
öğrenilir. Bu aslında, okumakta olduğumuz ikinci cilt değil, bundan önce ortaya çıkan sahte ikinci cilttir. Birinci
cildin hızla ulaştığı büyük başarıdan faydalanmak isteyen birileri böyle korsan bir kitap çıkarmıştır. Cervantes bu
vesileyle de bu kitabı yazıp yayınlayan taklitçiye verip veriştirmekte, hatalarını ve noksanlarını sayıp dökmektedir.
Hatta, Don Kişot, daha önce gitmeyi planladığı bir yere, bu korsan kitapta gittiği anlatıldığı için, sırf o taklitçiyi
yalancı çıkarmak için gitmekten vazgeçer, yolunu değiştirir.
“Bakalorya sahibi” tahsilli kişi de berberle rahip’e katılmakta gecikmez ve kahramanımızı daldığı derin hayal
uykusundan uyandırıp normal hayatına geri döndürmek için çalışmaya başlar. Onun bu amaç için düşünüp
geliştirdiği ve bizzat uygulamaya koyduğu yöntem bir hayli farklıdır rahiple berberinkinden. Şimdilik şiir,
edebiyat, tarih ve özellikle şövalye hikâyeleri etrafında Don Kişot'la derin sohbetler yapmakta ve anlayışlı bir
dost gibi görünmeye, kabul edilmeye çalışmaktadır.
Sanşo ile yaptığı bir kaç özel sohbetten ve gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra Don Kişot yeniden yollara
düşme tarihini belirler ve uygulamaya koyar. Sonsuz kırlar, bayırlar, ormanlar, dağlar ve ovalar kucaklarını açmış
bu iki iflah olmaz maceraperesti beklemektedir artık.
Birkaç alışılmış, sıradan maceradan sonra ilgi çekici bir olay olur. Zırhının üstüne aynalar döşemiş, kendini
de “Aynalar Şövalyesi” diye tanıtan biriyle karşılaşırlar. Kısa bir hasbıhalden sonra onun da bir gezgin şövalye
olduğu anlaşılır ve iki gezgin şövalye bir araya gelince kaçınılmaz olan şey olur: “kabul et, benim sevgilim daha
güzel; hayır sen kabul et, benimki daha güzel...” ve düello. Her düellodan bir araba sopa yiyerek çıkmayı adeta
alışkanlık haline getiren Don Kişot, bu sefer hayret verici bir şekilde galip gelir. Kendi becerisi veya rakibinin

beceriksizliğinden değil, sadece ardarda gelen bir iki aksi tesadüf yüzünden olsa da sonuç açıktır. Ölmekle
yenilgiyi kabul etmek arasında bir tercih yapmak zorunda kalan Aynalı Şövalye özür dileyerek canını kurtarır.
Aslında o, Don Kişot’un köylüsü, onu adam etmeye, gerçek dünyaya geri döndürmeye azmetmiş “bakalorya
sahibi”nden başkası değildir. Bu sefer başaramamıştır, yenilgi sonucunda miğferi açılıp kimliğinin ortaya
çıkmasına da ramak kalmıştır ama, aslında pes etmemiş, davasından vaz geçmemiştir.
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Az sonra yepyeni bir tip katılır hikâyeye: toprak sahibi, oldukça zengin bir dük.
Bir zamanlar Çinli asilzadeler tırnaklarını hiç kesmezlermiş. Ellerini kullanmak zorunda olmadıklarını anlatırmış
o hiç kesilmemiş tırnaklar. Beslenmeleri ve her türlü temizlik işleri de köleler, hizmetçiler tarafından sağlanırmış.
Günümüzde en zengin, en varlıklı insanlar da dahil, galiba herkes çalışmak, bir şeyler yapmak zorunda. Ne kadar zengin
olursa olsun, en azından servetini korumak ve artırmak için çalışmak zorunda. Belki de zenginlerin çalışma bağımlılığı
fakirlerden daha ağır ve daha devamlı. Sonuçta günümüz insanına bu dük’ün halini anlamak ve anlatmak da bir hayli
zor olacağa benziyor.
O tipik bir asilzadedir. Serveti, sarayı, yani şatosu ve uçsuz bucaksız toprağı vardır. Bu topraklarda yaşayan
herkes dük’ün tebaası, yani kölesidir. Varlık sebepleri dük’e hizmetten ibarettir ve her türlü ihtiyaçları dük tarafından
karşılanmaktadır. Toprağı onlar işlese de toprak dük’e ait olduğu için çıkan ürün de dük’e aittir.
Dışarıdan bakan için bir hayli imrenilecek bir hayat gibi görünse de bu görünüş gerçeğe pek de uygun değildir. Her
şeyden önce dük’ün, sahip olduğu bunca mal varlığını elinde tutabilmek, koruyabilmek, kimselere kaptırmamak gibi
çok önemli, çok zor bir sorumluluğu vardır. Tabii, sonra da bunu artırmak ve büyütmek zorunluluğu.
Bunlar, çareleri bilinen ve standart yollarla çözülebilen meseleler. Bunların ötesinde bir de neredeyse çaresiz
denebilecek bir mesele vardır: can sıkıntısı! Öyle ya, her şeyi olan birini neyle mutlu edebilirsiniz ki?
İşte bu noktada kahramanlarımız ilaç gibi ortaya çıkar. Dük, Don Kişot’u duymuş, uzaktan tanımış, romanı okumakla
da her halinden haberdar olmuştur. Bu haberdarlığı Don Kişot ve Sanşo’ya çok derin bir hayranlık olarak aktarır ve
onları buna iyice inandırır. Bu anlatıma göre aslında o, fikirde ve inançta Don Kişot’la bire bir uyum içindedir. Gezgin
şövalyelik mesleğinin, çoğu kimsenin, hemen herkesin bildiği, zannettiği gibi, hayal ürünü bir masal ögesi olmadığına,
tamamen gerçek olduğuna, geçmişteki gibi şimdi de gelecekte de var olması, yaşatılması gerektiğine; üstelik toplumun,
hatta tüm insanlığın kurtuluşunun, her yerde şikâyet ve rahatsızlık konusu olan her türlü olumsuzluğun, toplumsal
hastalıkların ancak böyle, gezgin şövalyeler eliyle düzeltilebileceğine candan gönülden inanmaktadır.
Dük’ün karısı düşes’in de kocasından kalır yanı yoktur. O da özellikle Sanşo’nun saflıklarına, o koyu köylü cahilliğine
rağmen zaman zaman ortaya attığı bilgece nüktelere bayılmaktadır.
Doğal olarak Don Kişot ve Sanşo Panza’nın hareket ve konuşmalarının eğlence peşindeki bu asil insanlar arasındaki
tek anlamı gülünç oluşlarıdır. Ama bu zengin insanlar, bu eğlenceyi mümkün olduğu kadar uzatmak adına bu
düşüncelerini açığa vurmaz, her durumda kahramanlarımızı çok beğendiklerine ve takdir ettiklerine inandırırlar.
Neticede Dük, Don Kişot’a karşı duyduğu derin hayranlığın küçük bir ifadesi olarak, bir süre, kısa bir süre de
olsa misafiri olmalarını arzu etmektedir. Obur, tembel ve açgözlü Sanşo’nun pek hoşuna giden bu teklife Don Kişot
önce soğuk bakar. Bir gezgin şövalyeye yakışan bir yerlerde yan gelip yatmak değil, çalışmak, en ufak bir gevşekliğe,
uyuşukluğa, tembelliğe kendini kaptırmadan mesleğinin gereklerini yerine getirmeye canla başla çalışmaktır. Kendisi
bir yerlerde dinlenmeye çekilirse kötüler, özellikle kötü büyücüler fırsatı ganimet bilip Don Kişot’un yokluğundan
istifade ile kimbilir ne kötülükler yapacaktır. Dük’ün, düşes’in ve Sanşo’nun ısrarları karşısında, sırf bu iyi insanları
kırmamak adına ve çok kısa olması şartıyla teklifi kabul eder.
Dük’ün maiyetindeki misafirlik kahramanlarımız için çok mükellef bir ağırlanma, unutulmayacak bir dinlenme;
ikram sahipleri içinse mükemmel ve unutulmayacak bir eğlence olmuştur. Dük bütün adamlarını bu iki mümtaz misafiri
ağırlamakla görevlendirmiştir. Herkes misafirlere bekledikleri gibi davranmakta, kimse oyunu belli edecek bir falso
yapmamaktadır. Herkes rol yapmakta, Dük’ün bütün topraklarına yayılmış adeta dev bir tiyatro oynanmaktadır. Özel
sahneler, sahne düzenleri hazırlanmakta, zamanın imkânlarıyla ancak bilim kurgu konusu olabilecek masal sahneleri
canlandırılmaktadır.
Don Kişot’un Sanşo Panza’yı kendisine seyislik etmeye razı etmek için verdiği sözü, bir gün Sanşo’yu bir adaya vali
yapma sözünü de bilmektedir dük. Kahramanlarımızı bu konuda da rahatlatacak bir öneride bulunur: kabul ederlerse
bu meseleyi de halledebilecektir. Aslında bu konu geciktikçe Sanşo’da, Sanşo tarafından ikide bir hatırlatıldıkça da Don
Kişot’da sıkıntıya, dahası, ikisi arasında pek de tatlı olmayan konuşmalara yol açmaktadır. Sonuçta, tereddütsüz kabul
edilir bu güzel teklif. Dük’ün sahip olduğu köylerden biri bu iş için hızla hazırlanmıştır. Sanşo için valisi olacağı yerin

gerçekten denizin ortasında bir ada olması, dört tarafının su ile çevrili olması falan pek de önemli değildir.
11
Sanşo köyün dışında törenle karşılanır ve hazırlanmış özel kıyafetler giydirilerek getirilip makamına
yerleştirilir. Her şey yolunda, Sanşo’nun umduğu ve beklediği gibi gelişirken, en mühim yerde, sofrada işler
sarpa sarar. Dük’ün düşmanları vardır, kendisine, sevdiklerine bu arada konuklarına zarar vermek için akla
gelmedik düzen ve hilelere başvurmaktadırlar. Bu cümleden olarak yeni valiyi de zehirlemek için bir komplo kurulduğu
yolunda bilgi alınmıştır. Tedbir olarak bir hekim görevlendirilmiştir ve vali’nin neyi yiyip neyi yememesi gerektiğine
karar verecektir. Bu hekimin kararlarına kesinlikle uyulması gerekmektedir. İşte bu uzman hekim zavallı Sanşo’ya valiliği
adeta zehir eder. Dağ başlarında çeşitli yokluklara göğüs gererek gezerken yaşadıklarından daha beter açlık çekmeye
başlar.

Bu mesele dışında valilik macerası çok olumlu gelişmekte, Sanşo beklenenin çok üstünde yönetim performansı
göstermektedir. Önüne gerçek problemler gibi getirilen kurgulanmış çetrefil meseleleri olağanüstü bir başarıyla çözer.
Ada’nın, yani köyün genel meseleleriyle ilgilenir, kısacası her valiye nasip olmayacak üstün bir yönetim örneği sergiler.
Ama açlık problemi üstelik en iştah kabartan, en sevdiği yiyecekler gözünün önündeyken elini sürememesi onun
pek de uzun boylu katlanabileceği bir sınav değildir. Birkaç gün sonra eşeğini ahırdan çıkarıp biner ve yılların hayali
olan valiliğe veda ederek seyislik görevine geri dönmek üzere yola düşer.
“Ada”sından efendisinin yanına dönerken Sanşo eski bir arkadaşıyla karşılaşır. Bu aynı zamanda köylüsü olan bir
morisko’dur. Yüce kralın çıkardığı adil kanunların gereği, ailesiyle beraber Kuzey Afrika’ya göçmüş, daha sonra ailesini
orada bırakıp geri dönmüştür. Bazı Avrupa ülkelerini gezmiş, Almanya’da yerleşmeye karar vermiştir. İspanya’da asıl
kimliğini gizleyerek yolculuk yapmaktadır. Ayrılmadan önce bütün servetini toplayıp bir yere gömmüştür ve bunu
çıkarmak için güvenebileceği sağlam bir arkadaşa ihtiyacı vardır. İşte Sanşo böyle bir dosttur onun için ve kendisine
yardım etmeyi kabul ederse oldukça büyük olan bu serveti onunla paylaşmaya hazırdır.
Sanşo bu sefer kendinden bekleneni yapmaz, teklifi kabul etmez; ideal vatandaş olarak kalmayı tercih eder. Yüce
kralın kanunlarına karşı gelmek, bir vatan hainine yardım etmek ona göre değildir.
Kitabın basılıp basılmamasına karar verecek olanları hayran bırakacak bu sahnenin, arka planda bir trajediden, bir
insanlık faciasından izler taşıyor olması ne kadar acı bir çelişkidir?
Misafirperver dük’ten ayrılmak Sanşo’ya ne kadar üzücü geldiyse Don Kişot’u o kadar sevindirmiştir. Çok geçmeden özlenen
maceralar peşpeşe gelmeye başlar. Sonunda gene artık iyiden iyiye ünlemiş olan kahramanlarımızı tanıyan bir hayduda konuk
olurlar. O da aynen dük gibi onlarda gerçekte eğlenmekte, görünüşte iltifat etmektedir.
Bir sonraki durak, Don Kişot’un katılmayı düşündüğü mızrak yarışmalarını da içeren yıllık şenliklerin yapıldığı büyük bir sahil
şehridir. Dağda kendilerini ağırlayan haydudun verdiği bir tavsiye mektubu ve bir haberci göndererek haber vermiş olması sayesinde
burada da bir asil tarafından karşılanır, ağırlanır ve konuk edilirler. Tıpkı dük’ün yanında olduğu gibi burada da izzet ikram çok üst
seviyededir ve kahramanlarımız farkında olmasalar da burada da kendileriyle gene en üst seviyeden eğlenilmektedir.
Denizi, sahili ve yelkenli gemileri seyrederek, bilgi alarak, bu arada ikinci dereceden de olsa bazı meraklı hikâyelere şahit olarak
günler geçmekteyken gene ilgi çekici bir şey olur: gene atlı ve yüzü miğferiyle örtülü bir şövalye Don Kişot’a meydan okur. Gezgin
şövalyelik kitabında meydan okumayı kabul etmemek gibi bir şey olmadığından düello yeri ve zamanı tesbit edilerek, şahitler
bulunarak, hatta resmi makamlardan izin de alınarak düello gerçekleştirilir. Kendisini “Kara Şövalye” diye tanıtan şövalyenin ilginç
bir şartı vardır: Yenilen gezgin şövalyelik mesleğinden vazgeçecek, en az bir yıl evine köyüne çekilip dışarı çıkmayacaktır. Aynalı
şövalyenin de bu şartı öne sürmüş olması ne garip bir tesadüftür? Aslında tesadüf falan değil, bu Kara Şövalye de aynı kişidir ve bu
sefer işini sağlama bağlamak azmindedir.
Nitekim öyle olur, Don Kişot’u yenmeyi, yani atından düşürmeyi başarır. Bir gezgin şövalyenin sözünde durmaması söz
konusu olamayacağından Don Kişot köyüne döner. Verilen bir yıllık süreyi köyünde, evinde dinlenerek geçirmeyi, sonra tekrar
yollara düşmeyi planlamakta, bu konuda Sanşo’nun onayını da almış bulunmaktadır.
Ama işler düşündüğü gibi gelişmez. Açık havada, çoğu zaman aç ve yorgun, kimi zaman da yaralı ve bitkin vaziyette geçen ağır
hayat şartlarını, zaten yaşlı ve yorgun olan vücudu artık kaldıramaz, taşıyamaz olmuştur. Bir humma ile yatağa düşer. Çoğu zaman
dalgın hatta zaman zaman da baygın geçen birkaç günün arkasından biraz kendine gelir gibi olunca önce yaptıklarından pişmanlık
duyduğunu, hepsinin yanlış ve hatalı olduğunu itiraf ederek bir tür gerçeğe dönüş hali sergiler. Sonra vasiyetnamesini yazdırır ve
tam da sansürcülerin beğenip onaylayacağı bir şekilde, iyi bir Hıristiyan olarak hayata veda eder.

M. Cahid Hocaoğlu
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Ucuzluk
Zamanı çoktan geçmişti; zaman da geçmişti,
Bir millet alıp başını gitti şehirlere,
Şehirleşti sonra; şehir leşti!
Oturup ağladı yıllar var ki
Talihine, tarihine ve kendisini tarifine
Kimse anlamadı,
Kimseye anlatamadı…
Zamanı çoktan geçmişti; zaman geçirmişti,
Topraklarını, toparladıklarını satanlar
Sonra, sonrayı da satmıştı
Anasının, atasının ve aklının üstüne toprak atmıştı.
Geride gözü yaşlı korkaklar vardı
Korkmak kimi aklardı?
Anlatıldı, aldatıldı ve atlatıldı
Derken kahkaha atıldı…
Zamanı çoktan geçmişti; hem zaman da geç idi
Kadınlarımız meclise bile girmişti
Derken demokrasi de kazanmıştı
Kazan ısınmıştı.
Şehit kanları ağırlıklı bir menü vardı ziyafette
Sızlanıp haykıracaktı az daha yüreğim
Az daha bizi utandıracaktı
Susturuldu, kusturuldu; çekip gidecekti,
Uyduruldu…
Zamanı çoktan geçmişti; zamandan geçmişti,
Gemiler dağlara çıkamadı ondan sonra.
Akla, bilime ve dağın kaldırma kuvvetine aykırıydı hem
Hem Doğu’nun tek bildiği masaldı; binbir gece
Zannediyorsam bir de Çanakkale vardı
Orada da dostluk kazanmıştı,
Dost kalan sadece bizdik nedense
Dost kalmalıydık; dostların malıydık
Ne dense…

Feyzullah Divli
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O
Sakin gecelere neşe
diye kattığımız ondörtlü
seslerinden..
Kuzey
rüzgârlarının
büyüttüğü ciğerlerimizden..
Faroz
kokulu
Karadeniz’den..
Martılarla konuştuğumuz
Ganita koylarından..
Dağ
başlarındaki,
özgürlük sevdamız olan
yaylalardan..
Karadeniz gibi dalga dalga kabaran öfkemizden..
Hayatın ortasında, deli taylar gibi koşan
enerjimizden..
Yürek tellerimizi titreten, neşemizi bütün dünyaya
resmeden, kemençe sesinden..
Topraktan, denizden, yeşilliklerden fışkıran, neşe
ve öfkemizin estetiği olan kolbastımızdan, annesinin
eteklerinden çekilip koparılan çocuklar gibi ayrıldık
Tonya’dan..
Hepimiz büyük ailelere sahiptik. Büyük
olduğumuz için dünyanın şeklini verdiğimiz ve bir gün
tamamen ele geçireceğimize iman ettiğimiz Vakfıkebir
ekmeğinden..
Denizlere akan suları, tersine akıtan ve akıtacak
olan Trabzonspor’dan koparak dağıldık tüm dünyaya,
gurbete..
Kardeşliğin resmidir horonlarımız.
Horon oynarken yüreklerimiz ellerimizdir.
Ellerimizle birbirimizin yüreklerini sarıp sarmalarız.

Mustafa Atalay
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Heyecan ve neşe kardeşi
oluruz
yüzyıllardır..
Kardeşliğimizin tılsımlı sesi olan kemençe
eşliğinde düğünlere, askere, gurbete yollandık. Ve
şimdi hepimiz gurbetin asi evlatlarıyız. Asiliğimiz
bir kemençe sesi duyana kadar ya da bordo ve mavi
renklerin sıcaklığını görene kadardır. O kurt başlı,
ander da kaybana kemençe sesini duyunca tutacak el
ararız..
Şimdi aynı kardeşlik halkasına sizleri de
çağırıyorum..
Uzatın ellerinizi Dilgarkayası’ndan, Ruş’dan esen
şimal rüzgârlarını birlikte soluyalım. Uzatın ellerinizi
bir cumartesi kalabalığında, Tonya’nın çarşısında
omuz omuza yürüyelim. Uzatın ellerinizi yarılan
Vakfıkebir ekmeğinin buğusunu, Akçaabat köftesine
katık edelim. Uzatın ellerinizi yer sofrasında Kadıralak
yaylasında çimenler üstünde muhlama yiyelim.
Yayla dumanında kaybolmamak için el ele tutalım.
Karakısrak’dan kestiğimiz çam dalları ile yaktığımız
ateşte ısınalım..

Zigana yürekli insanlar..
Cesaret deyince akla gelenler..
Mertlik deyince en önde olanlar..
Daha ne duruyorsunuz; bitsin artık bu seyrüsefer..
Uzatın ellerinizi Tonya’da yağmur bulut misali
buluşalım..
Bir olalım, diri olalım, birlik olalım.
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ağlarsın
Ey gönül gel ağlama
Vara yoğa ağlarsın
Şimdilik gül ağlama
Daha sonra ağlarsın
Büyüklendin de kaldın
Etrafa korku saldın
Derin gaflete daldın
Uyanınca ağlarsın
Son görev de bitince
Herkes koyup gidince
Toprakla örtülünce
Karanlıkta ağlarsın
Orda yalnız kalınca
Kafayı kaldırınca
O kapağa çarpınca
O acıyla ağlarsın
Sorular soruldukta
Ağız dil tutuldukta
Cevap unutuldukta
Utanır da ağlarsın
Hesabın görülende
Defterin dürülende
Eline verilende
Okuyunca ağlarsın
Şimdi gözdeki perde
Kusurları örter de
Gerçeği gördüğünde
Doya doya ağlarsın

B. Nuri Demir

can
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Cuma Mektubu - Her Susuş İnsanın Kendi İçine Saklanmasıdır
“İçimde çağlar serin bir pınar sesin anne” diye konuşmana şiirlerden dizeler okumak mutlaka bir şeydir. Çünkü
konuştuklarından biri diğerinden farklı binlerce örnek vardır. Her biri hafızanın ücra köşelerinden birine takılıp
kalmıştır. Bir vesileyle bulunduğu yerden çıkar gelir. İlk söylendiği andaki anlamı, amacı, tınısı, etkisi, değeri
ve kabulü hafızadan çıkıp geldiği gibi de değildir. Her biri sanki mutena bir köşede yıllarca demlenmiş, bir ayrı
kıvam, bir ayrı önem, bir ayrı değer bulmuştur.
Mesela; her şeyi inadına yapıp seni çileden çıkaran çocuğa,
“Oğlum, in şu şeytanın atından”
deyişin. Ne kadar önemliymiş. İçinde tehdit, şiddet, korku, izzeti nefsi rencide olmayan bir uyarı cümlesiymiş.
Bir öğüt mutlaka. Bir doğru olana davet, elbette. Bir şikayetlenme, muhakkak. Ama içinde kötü olanla kötülüğü
yapanı birbirinden ayırma inceliği ne kadar müthişmiş. “Bütün bunları yapan sen değilsin, sen olamazsın, seni
tanıyorum, sen özünde iyi bir çocuksun, ama şu anda yaptığın ettiğin ne varsa senin dışında bir kötülüğün seni
etkisi altına almasının sonucudur. Sen şu anda yaptığın ne varsa şeytanın atına bindiğinden yapıyorsun. Gel in şu
şeytanın atından, kendin ol, özüne dön, sonra nasıl olsa yaptıklarından pişman olacaksın, bir an önce özündeki
iyiliğe dön” diyormuşsun.
Ben şeytanın atından ne zaman iniyordum, bilmiyorum.
Bunun benzeri her bir örnek, mesela dalga geçmek için bulduğun bir benzetme, mesela, hoşnutsuzluğunu ifade
etmek için bir şiirden bir dize, mesela, doğrusunu anlatmak için bir roman kahramanının adı konuşmaların içinde
hep geçerdi.
Pazar sabahları bir başka âlem olurdu. Pazar günü okula gitmeyeceğimiz, sabah uykusunu doyuncaya kadar
içimize çekeceğimiz gündü. Ama aynı zamanda babamın nargile günüydü. Her Pazar günü otuz yıl içtiği
sigaranın dumanını temizleyeceğine inanarak sektirmeden aksatmadan nargile içerdi. Bir gün önceden tömbeki
suya yatırılır, zehiri kısmen alınmış tömbeki, sabah kurutulur, nemi üzerinde kalacak kadar kurutulduktan sonra
toprak lülenin ağzına özenle yerleştirilirdi. Geniş tömbeki yapraklarıyla sarılırdı. Lülenin içinde havanın geçişini
sağlayacak deliklere ulaşacak şekilde özel yapılmış metal bir delgeç batırılarak delinirdi. Bir ucu; desenli cam
sürahinin içine giren diğer ucuna marpuç bağlanan baş kısmına toprak lülenin takılacağı sarı parça yine özenle
yerleştirilirdi. Meşe kömüründen yapılmış hafif küllü kor ateşin kıvamı en önemli kısmıydı. Uzun hortumun
ucundaki kehribar ağızlığın daracık boşluğuna dudakların dayanarak çekilen her derin nefeste suyun fokurdayışı
tömbekinin dumanının önce suya karışıp sonra o uzun yolu geçerek içenin nefes borusuna kadar gelmesi tam
seyirlik bir işti. Bütün hazırlıkların büyük bir kısmı senin elinden geçerdi. Yine her Pazar gününün geç saatlerde
yapılan kahvaltısının değişmez mönüsü olan, acılı bulgurun haşlanmış asma yapraklarına herkesin istediği
kadarını doldurup sarabildiği kadar sararak yediği yemeği yapmak ta senin işindi.
İşlerinin arasında en canını sıkan bizi uykudan uyandırıp sofranın başına toplama savaşındı. Her yolu dener,
yavrumlu, ana gurbanlı seslenişlerine cevap alamayınca nargileden bir nefes çeker sarhoş narasına benzettiğin
sesinle bağırırdın.
“Softa!” “Yobaz!” “Mürteci”
Yine olmazdı.
“Paşam! Çerkez Ethemi kovduğun gün gibi ol / Soyuyor memleketi Boşnak Celal çetesi”
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E, artık bu şiir okunurken uyumaya devam etmek olmazdı.
Öfkeni, sevincini, sevgini, şefkatini ifade etmek için seçtiğin her cümlenin ayrı bir değeri varmış.
Şimdi artık onların değerini bilemedim, keşke kayıt altına alsaymışım, keşke daha çok kısmını hatırlayabilseydim
demenin pek anlamı yok. Ama bunların ötesinde bir susuşun var ki, bu gerçekten hem kayda değerdi, hem gün
geçtikçe kıymetini daha çok anlayabiliyorum.
Senin susuşların, konuştuklarından daha çokmuş meğerse.
Günün birçok zamanını okuyarak geçirirdin. Bu bir susuşmuş aslında. Günün hatırı sayılır bir miktarını
ağlayarak geçirirdin. Bu da bir başka tarzda suskunlukmuş. Böyle dolaylı değil de doğrudan kendini bir işe kaptırıp
sustuklarını da hatırlıyorum. Mesela; fiskos masasının üzerinde mutlaka bir saksı çiçeğini yerleştirir, ilaçlarını
suyunu onların yanına koyar, koltuğa yerleşir “elimin işi anam” diyerek dalga geçtiğin örgüne dalardın. Çok uzun
bir süre belki saatlerce etrafta olan bitenin hiç biriyle ilgilenmez, gözlüklerinin kalın buğulu camlarının arkasına
sakladığın gözlerin, sımsıkı kapattığın dudakların, sürekli kıpırdayan ellerinle kaybolur giderdin.
Nelerdi düşündüğün, kendi içinde kiminle ne konuşurdun?
Kime anlatırdın çektiklerini? Kiminle paylaşırdın hayatın belini büküşünü? Her şeye rağmen direnmenin,
en güçsüz, en çaresiz, en elden ayaktan kesildiğin zamanda bile bunun zerresini dışarı yansıtmadan etrafındaki
herkesi öğrettiğin gibi yaşamaya çağırışının bittiği zamanlar mıydı susuşun?
Kim bilir belki de bize sık tekrar ettiğin dizeleri kendine okuyordun;
“Sen bir devsin yükü ağırdır devin / kalk ayağa! Dimdik doğrul ve sevin” diyordun.
Dayanamadığımız küsmelerin de –ne çok küserdin sen- belki susmak ihtiyacının perdesiydi. Bazen etkili bir
araç olarak kullandığını düşündüğüm, mutlaka yaptırım gücü olan –çünkü gerçekten dayanamazdık- küsmelerin
kendi içine saklandığın zamanlar mıydı?
Evet, mutlaka her susuş insanın kendi içine saklanmasıdır.
Bütün bunları senin el yazın olduğu için sakladığım küçük kâğıt parçaları eski bir kitabın arasından elime gelince
hatırladım.
Önce ne olduklarını anlayamadım. Hiçbir örneği olmayan el yazınla yazılmış küçük bir bloknotun delikli
yapraklarıydı. Bazıları tek bazıları üç dört kelimeden ibaret notlardı.
Bir tanesinde “su” yazıyordu. Bir diğerinde “çok gürültü var” şeklinde bir cümle vardı. “Çocuğu yarın doktora
götür” “Bayram için ağabeyini ara” “Bir daha tartışma duymak istemiyorum” şeklindeydi diğerleri.
Önce anlayamadım. Okudukça zihnim berraklaştı. Ne olduğunu anlayınca ağlamaya başladım. Bunlar senin
benim evimde itikâfa girdiğin zaman yazdığın notlardı. Ramazanın son on günü küçük odanın içine kendini
hapsettiğinde kapının altından atmıştın. Yedinci itikâf senendi. Hanımannen rüyana girip “yedi ramazan itikâfa
gir” dediği için yedi ramazanın son on gününde bu unutulmuş ibadeti yapmıştın.
Hiç kimseye görünmeden, hiç kimseyle konuşmadan, oruç tutarak ve Kuran okuyarak geçirilmiş on koca gün.
İftar ve sahur saatlerinde kapının aralığından sürülmüş tepsideki yiyeceklerin neredeyse tamamına yakın kısmını
iade ederek ve sadece huzurunu bozacak birkaç şeye küçük notlarla müdahale ederek geçirilmiş on gün.
İşte muhteşem suskunluk bu olmalıydı.
Ne kadar çok konuştuğumuz, ne kadar çok konuşma dinlemek zorunda oluşumuza kendi iradesiyle açılmış bir
pencereden bakmak. Sonra susmak.
Susmak ve tıpkı acıların içinden çıkıp abide olmak gibi yalnızlığın içinden kendini var etmek böyle olmalıydı.
Böyle olmalı.
*

Coşkun Yüksel

Adıma’a Şiir
Bir hayali gerçek sanmak
Yalanın hayaleti olmakla başlar
Şaşar kalırsın,
Sonra,
Kendin bile inanırsın
Ölülerin yaşadığına
Bir yanın varsın der
Diğer yarın,yok
Kavgan biter
Derin sessizlik,
Bir yanın küs
Diğer yarın cezalı
Engin oluşuna, tuz tadına,
Dalgaların köpüğüne aldanma
Boğulmak istemiyorsan
Denizi kıyısından seyredeceksin
Hanımeli, yasemin, ıhlamur kokusu
Derinden uzaktan çağırmalı
Sesi yankılansa da
Dalına dokunmadan
Gölgesini seveceksin
Parmaklarının ucuyla tutacaksın sevdiğini,
Bir gün uzak olandan, daha uzağa düşersen,
Yalan olduğunun, mührü basılırsa bileklerine,
Anıların, ruhun değil,
Parmak uçların yanmalı
Takvim yaprağını gün bitiminde koparmalı,
Gün öncesinden koparma tesellisinde bulunmayacaksın
Gün bitmeden zaman geçmez
Zamanla inatlaşmayacaksın
Kader isteyene yol gösterir,
Ya da peşinden sürüklermiş,
Sürüklenmeyeceksin
Yaşama dair ne varsa,
Kenarında, kıyısında, gölgesinde durmalı
Et tırnak olmayacaksın
Canın yandığında
Acıyan yerin,
Durduğun, tutulduğun yer kadar olmalı…
Meriç Çetin
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Ağ

Dertli : Hocam, “ağ” ile aran nasıl ?
Galesiz : Ne ağı Dertli ?
D : Yani “net”
G : Hangi net ?
D : İnter – net
G : Lafı ne dolaştırıyorsun arkadaş, doğrudan
söylesene!
D : Hocam, biraz genç takılayım dedim…
G : Nasıl yani?
D : Gençler pek seviyor ya böyle kısaltılmış ve de
çevrilmiş terimleri
G : Bu kadar meselemiz varken bir de aramıza yaş farkı
mı sokmak istiyorsun yani?
D : Niye fark olsun hocam, sen istesen benden daha
genç takılırsın
G : Yok arkadaş, benden pas
D : Peki, ben eski yerime döneyim öyleyse
G : Aman ayağını çabuk tut, karşımdan kaybolup
gitmeden.
D : Tamam hocam, soruya ne dedin?
G : Soru neydi?
D : İnternet’le aran nasıl?
G : Karşılıklı çıkar ilişkisi
D : … ne dayalı dostluk mu?
G : Aman, Allah göstermesin, ne dostluğu?
D : Öyleyse düşmanlık?
G : Yok, öyle de değil
D : Peki, “çıkar” nedir, para mı?

G : Rivayetlere göre İnternet’ten para kazananlar da
varmış ama, benim gibi sıradan kullanıcılar için uzak
bir mesele
D : Peki, ne “çıkar”ın var?
G : Herkes gibi, herkes kadar; mesela haberleşme,
mesela bilgilenme gibi
D : Oyun?
G : Hayat oyunundan baş kaldırabilirsem bir gün belki
D : Peki, İnternet’in senden çıkarı ne, ne kadar?
G : Herkes gibi, herkes kadar: destek
D : Nasıl bir destek?
G : “Tık” desteği
D : Yani “tık” layınca desteklemiş mi oluyorsun?
G : Bir ben mi, herkes öyle. Zaten İnternet bunun
üzerine kurulu değil mi?
D : Nasıl yani?
G : Nasılı var mı Dertli, kullanan olmasa İnternet de
olmaz.
D : “Tık” lama, kullanma demek öyleyse?
G : Hem öyle, hem de İnternet’te her “tık” ın para
olarak bir bedeli var.
D : Gerçekten mi?
G : Evet, bilmiyor muydun?
D : Peki ama, nasıl olur, yani nasıl oluyor?
G : Şöyle oluyor: senin her “tık” ınla birilerinin cebine,
daha doğrusu banka hesabına para giriyor.
D : Kaç para?
G : Ancak kuruşun çok küçük as katlarıyla ifade
edilebilecek kadar.

D : Ama yekûn tutuyor, öyle mi?
G : Aynen öyle
D : Peki ama benden böyle bir para çıkmıyor ki
G : Televizyon seyrederken, kanal değiştirirken de
senden para çıkmıyor, öyle değil mi?
D : Ne alâka?
G : Bire bir alaka; sistem aynı: her şeyin ölçüsü “rating”,
yani izlenme yoğunluğu
D : Hocam, galiba bu mesele benim idrak alanımın
dışında
G : Zaten başarı sebebi de bu, çoğunluğun idrak
alanının dışında olması
D : Öyleyse izninle asıl konuya geçelim
G : Asıl konu neydi ki?
D : Daha söylemedim ki
G : Bu gün galiba senin lafı dolaştırma günün
D : Öyle bir niyetim yoktu ama, haklısın öyle gibi
oldu
G : Peki, mesele nedir?
D : İntihal
G : İnternet bir anlamda intihal teknolojisi zaten
D : Orası öyle de …
G : Eee ?
D : Benim senden öğrenmek istediğim intihalin başka
bir yönü
G : Hangi yönü?
D : Tersi
G : Yâni?
D : Yani ters intihal
G : İlk defa duyuyorum
D : Öyle olmalı, çünkü bu terimi ben icad ettim
G : Anlaşılan senin İnternet bağın, bir hayli ileri
seviyede
D : Bağın ileri seviyesi de nedir Hocam?
G : Bağımlılık!
D : Buna nasıl hükmettin ki?
G : Terim uydurmandan!
D : Haklı olabilirsin Hocam; ama başka ne yapabilirdim
ki?
G : Bunun nasıl bir şey olduğunu anlatırsan, başka
çaren olup olmadığına bakabiliriz
D : Hocam, intihal, başkasının eserinin altına imza
atmak demek değil midir?
G : Evet
D : Peki insan bir şeyler yazar, çizer de altına başkasının
imzasını atarsa buna ne denir?

G : Kalpazanlık!
D : Bu yalnız para için değil mi?
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G : Öyle ama, işlem aynı
D : Evrakta sahtekârlık?
G : Öyle de denebilir
D : Ve de müeyyidesi yok
G : İnternet’te neyin müeyyidesi var ki?
D : Yani böyle mi gidecek?
G : Şüphen mi var?
D : Bir çözüm olmalı ama, değil mi?
G : Çözüm kendi içinde değil mi?
D : Nasıl yani?
G : İnternet’ten gelen bir şeyi niye ciddiye alasın ki?
D : Benim ciddiye alışımın sebebi var ama
G : Nedir?
D : Ciddiye alınmaması gerektiğini bilmeyenler
G : Sana ne kardeşim ya! Hayret bir şeysin yani.
Herkesin aklı var, fikri var, eğitimi var, ilmi var, izanı
var. Senin o adına endişelendiğin kişilerin belki de
hepsi kendini senden akıllı bilenlerdir
D : Peki ya çocuklar?
G : Onları zaten elinden geliyorsa yalnız sahtekârlıklara
karşı değil, genel olarak İnternet’e karşı koruyacaksın,
en azından uyaracaksın
D : Söylemesi kolay
G : Dertlenme be Dertli! bunu sen başaramazsan
hayat, hayat da başaramazsa memat başarır. Yeter ki
sen elinden geleni esirgeme.
D : Bundan bir emin olabilsem
G : Emin olmak diye bir şey yok; sadece gayret var
D : Hep bir şeyleri eksik bıraktım, görevimi tam
yapamadım gibi bir endişe içindeyim
G : Bu da gayet normal
D : Sende de oluyor mu?
G : Sorumluluk sahibi herkeste olur
D : Ters intihale bir örnek vermemi ister misin?
G : Çok var ama, istiyorsan dinlerim
D : Yani elinin altında var mı?
G : Elimin altında olamaz ki; saklamam, silerim
D : Burda bir de küçük sorun var ama
G : Nedir?
D : Doğru da olamaz mı?
G : Şüphelenirsem araştırırım.
D : Zor olmaz mı?
G : Doğruluğu kanıtlanamayan yanlıştır

D : Eh, bu da bir yaklaşım
G : Başka ne yaklaşımı var?
S : Yanlışlığı kanıtlanamayan doğrudur
G : Neymiş şu örnek?
D : Darvin diyesiymiş ki …
G : Darvin mi?
D : Evet?
G : Orda dur!
D : Niye, n’oldu ki?
G : Yahu, Dertli; Darvin kim ki, gerçekten ona ait veya
değil, bir sözü dinleyeyim, irdeleyeyim?
D : Neticede bir bilim adamı değil mi?
G : Bilimi kim kaybetmiş de Darvin bulmuş?
D : Öyleyse şöyle diyelim: kendini bilim adamı gibi
göstermek zorunda olan biri
G : Eh, evet, davası uğruna
D : Tamam. Ona mal edilen söz şöyle : “Bilim ve sanat,
bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen
toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise
tavuk olur. Tavuk toplum önüne atılan bir avuç yemi
gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının
farkında bile olmaz”.
G : Güzel!
D : Neresi güzel Hocam?
G : Teşbih güzel
D : Nasıl yani
G : Demek ki bilim ve sanatı kullanabilen toplumlar
evrimleşiyor, börtü böcek yiyenler sınıfından yumurta
yiyenler sınıfına terfi ediyorlar; ellerindeki yemi
kendileri yiyeceklerine uçamayan “tavuk” toplumların
önüne atıp onların yumurtalarını çalarak geçiniyorlar.
Yani bilim ve sanat onları yalnız uçmak yönünde
değil aynı zamanda hilebaz, sömürgen ve hırsız olma
yönünde de evrimleştiriyor
D : Nasıl olup da onların bilim ve sanatı kullananlar,
diğerlerinin kullanamayanlar haline geldiği de pek
belli değil
G : Ona önem vermek ve vermemek farkı desek?
D : O zaman da neden vermek, neden vermemek
sorusu gelir
G : Gel biz o kadar bilimsel olmayalım
D : Ya ne yapalım?
G : Önce bu sözün Darvin’e ait olup olamayacağını
düşünelim
D : Peki, düşünelim
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G : Bir kere bilim ve sanatın, bireylerin ve
toplumların gelişip yücelmesindeki önem ve
değerini bilmek için öyle uzun boylu “bilimci” olmak
gerekmez. Mektep medrese görmemiş zır cahil birine de
sorsan üç aşağı beş yukarı bu iki kavramın değerinden
söz edecektir. Öyleyse bilim adamı iddiasında olan
birinin abesle iştigal etmemesi, yani herkesin bildiği
gerçekleri söylemekten, tekrarlamaktan kaçınması
beklenir.
D : Yani bilim ve sanatın kadrini kıymetini bugüne
kadar yalnız Darvin mi bilmiş, söylemiş; değil mi?
G : Evet, öyle. İkincisi, “tavuğu yemleyip arkasından
yumurtasını çalmak" da Darvin'in felsefesiyle pek
uyuşmuyor. O'na göre bilimde ve sanatta geri kalmış
toplumlara yapılacak tek işlem vardır: yok etmek. Yok
edilmesini ön gördüğü ırkların başında da Türkler
gelir.
D : Buna göre "bu söz Darvin’in değildir" diyebilir
miyiz?
G : Diyemeyiz, dememeliyiz,
D : Niye ki?
G : Birincisi: bunu söyliyebilmek için Darvin'in bütün
kitaplarını, bütün yazılarını, kendisi hakkındaki hatırat
türünden bütün yazılı malzemeyi vs ya baştan sona
biliyor olmamız, ya da bu maksatla taramış olmamız
lâzım
D : Ya ikincisi?
G : Birinin çok yanlışlar yapmış olması, her yaptığının
yanlış olmasını gerektirmediği gibi, doğru şeyler
söylemesine de engel değildir. Zaten insanları ifsad
etmeyi meslek edinmiş olanların genel taktiği budur,
bir yığın doğrunun içine minik, masum görünüşte
yalanlar sıkıştırmak. Darvin’in yalanları öyle pek de
ufak tefek şeyler, yenir yutulur lokmalar değildir ama,
arada bir böyle doğru görünüşlü sözler söylemiş de
olabilir. Ayrıca bunun pek de önemi yok aslında
D : Önemli olan nedir o zaman?
G : Önemli olan şudur bence: Bu vecizenin bu imza ile
İnternet’te dolaşmasını isteyen, arzu edenin asıl gayesi,
maksadı nedir?
D : Ve de yayanların, yayılmasına katkıda
bulunanların
G : Evet, mal bulmuş mağribi gibi her gördüğünü her
tanıdığına postalıyanların, değil mi?
D : Belki de bunların hepsini aynı kefeye koymak da
doğru değil. Ama ne var ki, bu kadar yanlış, bu kadar
sakat, bu kadar saçma bir iddiaya hâlâ inanan ahmakların
varlığını gördükçe ben şahsen insanlığımdan

utanıyorum. Bir de her gördüğü, beğendiği sözü, önünü
ardını düşünmeden, zarfın görünüşüne kapılıp aslında
neyi, hangi düşünceyi, hangi sakat mantığı yücelttiğini
farketmeden veya umursamadan mesajı yayma gafletine
düşen saflara kızıyorum.
G : İlle de muhatabının bu görüşte olup olmadığına
aldırmadan
D : Evet, burası da önemli
G : Yalnız, şu vecizeden bizim de öğreneceklerimiz var
gibi geldi bana.
D : Ne gibi ?
G : Demek ki bundan sonra yolda, çarşıda, her hangi bir
yerde paçalarının birinden bilim, diğerinden sanat akan,
dökülen birini görürsek bileceğiz ki bu bir darvincidir.
Aman sakın o paçalara tutunmaya kalkışmayalım,
yoksa zavallı darvinistin uçmasını engellemiş oluruz.
Yapabileceğimiz tek şey onu takip etmektir. Madem ki
darvinisttir, yanılmaz, şaşırmaz, yanlış yapmaz, yanlış
yerlere gitmez.
D : Zaten darvinistlerin uçmasını engelleyen tek etken
paçalarına tutunanlar değil mi?. Şu ahmak dinciler yok
mu; şu bilim ve teknoloji çağında halâ adem-havva
masallarına inanan, bunlarla çocuklarını da, etraflarını da
zehirleyip uçuşlarına engel olan, dahası sanki bilimden
anlarmış, anlayabilirmiş gibi darvinizmi yıkmaya,
çökertmeye çalışan; neticede darvinizmin egemen,
bilim ve tekniğin dünyaya hakim olmasına, bütün
insanlığın huzur ve refaha kavuşmasına engel olanlar
hep onlar. Dincilik özelde darvinizmin, genelde bilim
ve teknolojinin amansız düşmanıdır, her görüldüğü
yerde ezilmelidir.
G : Ancak bu noktada "din" konusuna açıklık getirmek
lâzım. Darvinizmin düşmanı ilâhi dinler, daha doğrusu
darvinizm ilahi dinlerin düşmanı
D : İlâhi olmayan din de mi var?
G : Evet, var. Çünkü din, insanların madde-ötesi alanda
düşündükleri ve inandıklarıdır. Kendini hangi sisteme
tabi görüyorsa insanın dini odur.
D : Öyleyse darvinizm’e de din diyebilir miyiz?
G : Din’den ziyade bir mezhep.
D : İlahi dinlerin bağnaz mensuplarının bilimsel
gelişmenin karşısındaki en önemli engel olduğu,
kısacası bağnazlığın bilimin düşmanı olduğu bazı

Bahri Akçoral
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çevrelerce hep öne sürülür, iddia edilir ama;
galiba hiç bir dinin mensubu darvinistler kadar
bağnaz olamamıştır.
G : Doğru. Darvin'in teorisini ortaya attığı kitabın 1859
yılında yayınlandığını gözönüne alırsak, bir buçuk
asırdır bir takım afaki mülahazat dışında bu teoriyi
destekleyecek hiç bir fiziksel bilimsel gelişme olmadığı
gibi, bu teorinin yanlışlığı çeşitli ülkelerde, defalarca,
çeşitli araştırmacı ve gerçek bilim adamı tarafından
kanıtlanmışken, darvinistler geriye bir tek adım
atmadılar.
D : İlle de şu kafatası meselesi. Doğrusu çok komikti.
G : Nasıldı?
D : Maymundan insana geçiş örneği diye öne sürülen
bir kafatası vardı. Yıllardır darvinizmin en önemli kanıtı
diye lanse edilip duruyordu.
G : Eee?
D : Sonunda bunun montaj olduğu, başka başka
canlılara ait kemik parçalarının birleştirilerek böyle bir
şeyin oluşturulduğu anlaşıldı.
G : Tam darvinistlere göre bir bilmsellik !
D : Evet, aynen öyle
G : Ayrıca, evrim'in en büyük açmazı olan Organik
Evrim'in en önemli aşamasının, yani bir proteinin
"tesadüfen" oluşmasının imkânsız olduğunu artık
darvinistler de itiraf ediyor. Ancak "doğaüstü güçler"in
(Allah kastediliyor) varlığını kabul etmektense, bu
imkânsız mantığı kabul etmenin daha "bilimsel"
olduğunu söylüyor; canlıların yaratılmış olduklarını
kabul etmektense, sıfır olasılık taşıyan tahminleri kabul
etmeyi tercih ediyorlar.
D : Bizim darvinistlerden bir örnek verebilir miyim?
G : Elbette, buyur
D : Ali Demirsoy, "Kalıtım ve Evrim" isimli kitabında
şöyle diyor : "Sitokrom-C'nin belirli aminoasit dizilimini
sağlamak, bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan
insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır."
G : Evet, güzel ve tipik bir örnek
D : Aman hocam, doğrusu benim içime sıkıntı girdi.
G : Al benden de o kadar Dertli. Allah şaşırtmasın.
D : Amin hocam, amin

Masal - Zalimin Sonu
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Bir padişah zulümde çok ileri gidince
Göç etmeye başladı herkes kendi halince

Askeri de beslemek lazım gelir can ile
Savunma zayıflarsa mülkün sonunu bekle”

Nüfus gittikçe düştü göçlerle yavaş yavaş
Üretim zayıfladı aksadı alışveriş

“Söyle öyleyse” dedi zalim hükümdar,
“Dağılanı toplamak için ne yapmalıdır?”

Devletin bütçesi de zayıfladı böylece
Bütün organlarıyla devletin kendisi de

“Sultan adil olursa ahali onu sever
Toplanır etrafında her işinde destekler

Düşmanı olmayan bir mülk sahibi var mıdır ?
Her ülkenin etrafı düşmanla çevrilidir

Merhametli olursa güven verir halkına
Müsterih yaşar insan onun hükmü altında

Hepsi kurt gibi bekler birisi zayıflasın
Üzerine çullanıp herkes onu avlasın

Sende ise sultanım yoktur bu özellikler
Acımasız bir insan nasıl sultanlık eder?

Darda kalanın yardım eden bulabilmesi
Bol zamanda cömertlik etmesine bağlıdır

Kurt nasıl edemezse koyunlara çobanlık
Bir zalim de edemez insanlara hakanlık

İkram etmezsen kaçar satın alınmış köle
Lütfet ki kölen olsun yabancı kullar bile

Bir hakan ki mülkünde zulm ile abad olur
Şüphe yok ki her halde sonucu berbad olur”

Bir gün sultan katında Şehname okunurken
Konu Dahhak’a geldi ve halefi Feridun

Bu sözler padişahı birden hiddetlendirdi
Veziri bağlatarak zindana hapsettirdi.

Bir vezir Padişaha sordu ki “nasıl oldu
Gayet güçlüydü Dahhak, Feridun’sa zavallı

Aradan çok geçmedi zayıflamış saltanat
Elinden uçtu gitti sanki takmıştı kanat

Halktan biriydi o sahip değildi asla
Hazineye, orduya, adama ve paraya

İhanet baş gösterdi amca oğullarından
“Bu taht babamızındı” diye ettiler isyan

Buna rağmen saltanat el değişti
Güçlüyü terketti de zayıftan yana geçti?”

Dağılmış ahali de onlara çıktı arka
Böylece veda etti zalim padişah taht’a

“İnsanlar destekledi onu” dedi Padişah
“Halkın sevgisi onu yüceltti ve etti şah”

Bir şah zulmediyorsa halka acımıyorsa
Dara düşünce dost da artık düşmandır ona

“Madem öyledir” dedi vezir ona cevaben
“Senin halkında niye bulunmaz seni seven?”

Korkmasın düşmanından ama adil bir hakan
Çünkü halkın her ferdi bir erdir ordusundan

“Tersine sen küstürdün ve dağıttın olanı,
Kalmak niyetin yok mu bu ülkenin hakanı?

Kaynak : Gülistan, Sadi-i Şirazî

Laedri

Hazreti Nuhun Kızı
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İnternet içinden çıkılmaz bir garip âlem.
Hani, ruhlar âlemi, ins ü cin âlemi gibi sayılabilir âlemlerden birisi anlamında bir âlem. Yoksa internette
yayınlanan bir dergide yazı yazıp da “sen de bir âlemsin canım” anlamında bir cümle kurmanın çelişkisi taşınabilir
olmazdı.
Taşınabilir çelişkilerimizi de çok oldukları için konumuzun dışında bırakmak gerekiyor. Ama bu yazı taşımak
zorunda olduğumuz çelişkilerimizi taşımak için geliştirdiğimiz yöntemler hakkında olacak.
İçinden çıkılmaz bir garip âlem olan internette dolaşan özdeyişler, hayat dersi veren metinler, dünyanın
muhtelif güzelliklerini gösteren parlak fotoğraflar, espriler ve diğer şeyler öylesine çok karmaşık tuhaf ve iç bayıltıcı
ki çoğuna –itiraf ediyorum- öylesine bir göz atıp siliyorum. Geliştirdiğim hızlı okuma yöntemini devreye sokuyor
minimum zaman, sıfır dikkat ve özen, maksimum hız formülüyle geçiştiriyorum.
Hâliyle üzerinde konuşmaya değer bir şey kalmıyor.
Geçenlerde posta kutusuna gelenlerden bir tanesi yaşlı olduğu halde genç ve dinç gösteren bir adamın sırrının
karpuz taşımak konusunda özverili bir karısı olduğuna dairdi. Yaşlı bir adamın yaşından daha genç göstermesinin
fazileti nedir, sağlıklı bir ihtiyarın sağlıklı ölmekten başka ne kazancı olabilir, yaşam kalitesini artırmak gibi suyuna
tirit tekrarların gerçekte insan hayatına katkısı ne olabilir, karpuz taşımak konusunda özverili bir karısı olmanın
genç ve dinç kalmaya sebep olmasındaki illiyet bağı nasıl bir bağdır?
Bu soruların hepsini bir tarafa bırakalım.
Hikâyenin aslı -baş tarafı bilerek veya bilmeyerek atlanmış- bir tuhaf menkıbeye dayanıyordu. O menkıbeden
buna benzer sonuçlar çıkarma imkânı olmadığı gibi o menkıbe; içinde bugünkü genel anlayışın kaldıramayacağı
çelişkiler barındırıyordu.
Adı üzerinde menkıbe işte, gerçek değil, gerçek olmayan bir şeyin üzerinde fikir yürütmenin anlamı olmaz
diyorsanız yazının bundan sonrasını okumanıza gerek yok. Çünkü yapılan iş tam da budur. Gerçek olmayan
şeylerin üzerinden fikir yürütme.
Önce menkıbe üzerinde duralım. Menkıbe (aslı; menkabe, Arapça, isim, çoğulu menâkıb) Çoğu tanınmış
veya tarihe geçmiş kişilerin ahvaline –durumuna- ait fıkralar, hikâyeler demek diyor muteber lügatler. Bu tanımda
gerçek veya gerçek dışı ayrımı olmadığına göre menkıbelerin asıl amacının bir gerçeği ortaya çıkarmak veya
gerçeğe dayanmak olmadığını sadece hikâye anlatmak olduğunu çıkarabiliriz. Hikâyelerin ise genel olarak bir
gerçeğe dayanmak veya bir gerçeği ortaya çıkarmak gibi bir işlevi olmadığını “hikâye anlatmanın” başlı başına bir
amaç olduğunu ayrıca belirtelim. “Gerçek nedir?” sorusunun kenarından dolanalım. Sonra geçmiş kaynaklarımızın
gerçeğe dayanıp dayanmadığı, ne kadarının bir gerçekten alınıp ne kadarının uydurma olduğu bilinemeyecek
binlerce hatta yüz binlerce menkıbe barındırdığını, bu tarz haberlere “israiliyat” dendiğini, çoğunun Tevrat ve
İncil’den alınma olduğunu küçük bir bilgi notu olarak ekleyelim. Yahudi mitolojisi demek olan “kabala”nın neden
ve nasıl Müslüman kaynaklarına girdiği sorusunu duymazlıktan gelelim. Ama “bunun ne gibi bir kıymeti harbiyesi
olabilir, bugün bu çağımızda bilimin ve aydınlanmanın bu düzeyinde böyle konularla ilgilenmenin bize ne faydası
olabilir?” sorusuna birkaç cümle olsun cevap serdedelim.
Sosyoloji bilimin kurucusu sayılan İbn-i Haldun meşhur eseri Mukaddime’de konuya böyle yaklaşmış. Özellikle
Taberî tarihinde Hazreti Süleyman ile ilgili olarak anlatılan birçok şeye “bu bilim ve akıl dışıdır, uydurmadır, değeri
yoktur” diyerek reddetmiş. Ama o günkü bilime ve yine o günkü akla uymayan bazı şeyler –mesela; denizin altında
kalan kalenin duvarlarına resim yapmak için sandıklara girip denize dalan insanlar hikâyesi- bu günkü bilime ve
bugünkü akla pekâlâ uymaktadır. Bırakın Kabalayı antik Yunanın mitolojisi dahi sanatın ve kültürün temel taşı gibi
Amerikan sinemasının dahi tacirleri tarafından temcit pilavı gibi ısıtılıp, ısıtılıp önümüze sürülmektedir. “Fantastik
sinema” gibi yaldızlı sıfatlarla önümüze koyulan bu bayat aşı her seferinde büyük bir iştahla tüketip durmaktayız.
Üstüne üstlük “adamlar yapıyor işte kardeşim, biz niye böyle bir şey üretemiyoruz” cinsinden son derecede bilimsel
yorumlarımızı eklemeyi de ihmal etmiyoruz.
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İşin bu seyri son derecede normaldir. Çünkü hikâye anlatmak da hikâye dinlemekte değişik biçim ve
formlarda da olsa insanîdir. Anlatılan hikâyelerin gerçeğe dayanıp dayanmadığından hatta onun içindeki
mesajın ne olduğundan, hatta içinde ibret alınacak bir ders çıkarıp çıkarılmayacağından daha önemli olan onun
sadece bir hikâye olmasıdır.
İnternet âleminde dolaşımda olan menkıbenin aslına gelecek olursak;
Hazreti Nuh’un gemisi tufanın suları çekildikten sonra karaya oturmuş dünya üzerinde hayat yeniden
başlamıştır. İnsan olarak sadece Hazret Nuh’a iman ederek gemiye binenler vardır. Hazreti Âdem ile Hazreti
Havva’dan sonra insanoğlu yeniden yeryüzünde çoğalmaya başlayacaktır. Hazreti Nuh’un sadece bir kızı vardır. Bir
adam gelir Hazreti Nuh’tan kızını ister. Hazreti Nuh olumlu cevap verir. Ertesi gün bir ikinci, daha sonraki gün bir
üçüncü kişi aynı istekle gelirler. Hazreti Nuh unutarak her üçüne de olumlu cevap verir. İşi anladığı zaman büyük
pişmanlık içinde Allah’a yalvarmaya bu karmaşık durumun utancından kendisini kurtarması için niyaz etmeye
başlar. Duaları kabul edilir. Kendisine köpeği, eşeği ve kızını akşamdan bir yere kapatması vahyedilir. Hazreti Nuh
sabah gittiğinde orada kızının üç tane olduğunu görür. Her birini bir isteyenle evlendirir. Zor durumdan kurtulur.
Daha sonra kızlarını –ve de damatlarını- ziyaret etmeye karar verir. Bir taraftan da bu üç kızın hangisinin gerçek kızı
olduğunu merak etmektedir. Sırasıyla her misafir olduğu evde damada işlerin yolunda gidip gitmediğini, evliliğin
nasıl yürüdüğünü kızından bir şikâyeti olup olmadığını sorar.
Birincisi şöyle cevap verir:
“Çok sadık, sadakatinden hiçbir şikâyetim olamaz. Bana bağlı. Güvenim tam. Nankör değil. Ama kötü bir huyu
var, her fırsatta kavga çıkarır. Yüzüme karşı arsızca ve edepsizce bağırır.”
Hazreti Nuh; bunun aslında köpeği olduğunu anlamıştır.
İkincisi şöyle cevap verir;
“Çok sessiz, sakin, itaatkâr, ben bağırıp çağırsam bile o sessiz bir metanet gösterir cevap vermez. Bu huyları çok
güzel, hiçbir şikâyetim olamaz. Ama o kadar ağırkanlı ve tembel ki bazen öfkelendirir.”
Hazreti Nuh; bunun aslında eşeği olduğunu anlamıştır.
Üçüncüsü şöyle cevap verir;
“Bu sorunuza cevap vermeden önce kendisini çağırayım, bir karpuz getirmesini isteyeyim, yiyelim, sonra cevap
veririm.”
Karısını çağırır. Alt kattaki kilerden bir karpuz getirmesini ister. Kiler kırk basamak aşağıdadır. Karısı karpuzu
getirir. “Bu istediğim karpuz değil, niye tam anlamadan indin aşağıya, bak yerini tarif edeceğim, dikkatle dinle,
yanlış karpuzu getirme” diye azarlar. Karısı sessizce karpuzu alır, merdivenlerden aşağı iner. Tekrar elinde bir
karpuzla yukarı çıkar. Adam aynı sözlerle yeniden azarlar. Bu sahne kırk defa tekrarlandıktan sonra, tamam kes de
yiyelim der.
Sonra Hazreti Nuh’a döner;
“kilerde sadece bir tane karpuz vardı, sizin yanınızda beni mahcup etmemek için sesini çıkarmadan kırk
basamaktan kırk defa indi ve çıktı, işte bu insanoğlu insan olmaktır” der.
Menkıbe burada biter. Bunu yazan müellif yazının altına şu notu düşer. “Bu rivayetin mesuliyeti ravisine –rivayet
edene- aittir.
Sizin okumakla hiçbir sorumluluk altına girmeyeceğinize göre her türlü yorum hakkınız baki demektir. Bir
slogan cümleyle işe başlayabilirsiniz.
Haber kutsal yorum hürdür.
*

Atilla Gagavuz
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Kitap: Panait Istrati
“Panait” adı ilk duyuşta bir Rum’dan bahsedildiğini hissettirir. Ama o Rumen
yazarlar listesinin başında yer alır. Balkanlardaki yazarların hepsinin taşıdığı ortak
özelliklere sahip bir üslubu vardır. Daha batıda olanlar onun üslubunu “binbirgece masalı” anlatısına benzeterek
daha da doğuya yakıştırmışlar. Bu ince nokta Osmanlı Uygarlığının doğuyla batıyı Balkanlarda birleştirdiği bu
yüzden o coğrafyaya daha dikkatle bakmak gerektiği tezimizi biraz daha pekiştirmektedir.
Panait İstrati’nin ait olduğu Rumenler için kayıtlarda şu bilgilere rastlanıyor.
Rumenler nüfus yoğunluğu bakımından dünyada geniş bir coğrafyaya yayılmış önemli bir topluluktur. Latin
kökenli Rumence, Moldovca ile aynı dildir. Rumence, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca ile önemli benzerlikler
taşır. Bugün Romanya’da milyonlarca insan bu dili konuşmaktadır. Aynı şekilde Moldova’da da çok sayıda insan
dili bilmektedir.
Romanya’nın, sınır komşusu Sırbistan, Ukrayna ve Macaristan’ın yanı sıra Rusya Federasyonu’nda soydaşları
bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra çok sayıda Rumen, İspanya, İtalya ve ABD'ye göç etmiştir.
Rumenler tarih boyunca kendilerine Rumen veya Romen adlarını vermişlerdir. Ancak diğer komşu ülkeler
onları genellikle Ulah veya Vlak olarak tanıdılar. Rumenlerin Osmanlı Devleti dönemindeki adı Ulahlar idi. O
dönemde Romanya ve Moldova Eflak ve Boğdan adlarıyla biliniyordu. Romanya'nın 93 Harbi'yle bağımsızlığını
kazanmasından sonra diğer dillerle birlikte Türkçede de Romanya ve Rumenler adları kullanılmaya başlandı.
Panait İstrati hikâyelerini ana dili Rumence –veya Moldovca- değil de Fransızca yazar. Bazı notlarda kırk yaşına
kadar gezgin yaşayan ve kayda değer bir eğitimi olmayan yazarın Fransızcayı kendi başına sözlüklerden öğrendiği
söylenmektedir.
Yazar; 1884 yılında Romanya’nın bir liman kenti olan İbrail’de doğar. Annesi Romanyalı bir çamaşırcı babası
bir Rum’dur. Fakirliğin sefalet derecesinde diz boyu yaşandığı bir çocukluk dönemi geçirir. Birçok işe girer çıkar.
Uşaklık da dâhil yapmadığı iş yok gibidir. Başta Mısır ve İstanbul olmak üzere birçok ülkeye, birçok şehre gider.
Gördüklerini ve izlenimlerini gazetelere yazmaya başlar. 3 Ocak 1921 günü intihar eder. Ama ölmeyecek intiharı
teşebbüs olarak kalacaktır. Hastanede cebinde buldukları mektubu mektubun yazıldığı kişiye gönderirler. Bu
kişi Fransız yazar Romain Rolland’dır. Rolland Panait İstrati ile ilgilenir. Yaşadıklarını yazması için teşvik eder.
Yayınlanması için yardımcı olur. Böylece Edebiyat tarihinin önemli yazarlarından biri ortaya çıkar. Ona “Balkanların
Gorkisi” denecek kadar beğenilmiş ve tanınmıştır.
Kısa zamanda birçok ürün veren yazar 1935 yılında Bükreş’te veremden öldü.

Eserleri:
Her tat gibi okumanın damak tadı da zaman içinde değişiyor. Bu değişimin yazı veya yazan ile ilgili kısmı
kadar okuyanla ilgili bir kısmı var. Ama değişmeyen tatları bunun istisnası olarak bir tarafa kaydının düşülmesi
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gerekiyor. Son günlerin okuyucuyu en ilkel tarafından –merak dürtüsünden- yakalayıp peşinden
koşturan mühendislik ürünü kitaplardan sıkılırsanız biraz eskilere doğru gidin. Bu tavsiyeyi tutabilmek
için elinizde eskilerden bir şeyler ve de ağzınızda eskilerden kalma bir okuma tadı bulunması zorunluluğunu
belirtmeye gerek yok.
Elimizdeki eskileri şöyle bir derdest edince ortaya aşağıdaki liste çıktı.

Panait İstrati Baraganın Dikenleri, 1971 Varlık Yayınları Çeviren: Yaşar Nabi
Panait İstrati Aldatan Işık, 1952, Varlık Yayınları Çeviren: Yaşar Nabi
Panait İstrati Kodin 1973 Varlık Yayınları Çeviren: Yaşar Nabi
Panait İstrati İş Bulma Kurumu 1963 Varlık Yayınları Çeviren: Yaşar Nabi
Panait İstrati Uşak 1966 Varlık Yayınları Çeviren: Yaşar Nabi
Panait İstrati Kira Kiralina 1964 Varlık Yayınları Çeviren: Yaşar Nabi
Panait İstrati Mihail 1949 Varlık Yayınları Çeviren: Yaşar Nabi
Bu listede olmayan diğer kitapları da zikredecek olursak şunlar var;

Hayat yollarında, Sünger Avcısı, Arkadaş, Akdeniz, Angel Dayı, Minka Abla, Sokak Kızı, Pelmutter
Ailesi, Sovyetler 1929 (Gezi Notları)
Yazar, gerek yaşadığı yıllar, gerek yazdığı konular, gerekse anlatım dili olarak dünyanın geçirdiği bir döneme
ayna tutmaktadır.
Yoksul insanların basit ve sıradan hikâyelerini yazmıştır. Yaşadığı yıllar neredeyse tüm dünya büyük savaşlardan
sonra yoksullaşan çaresiz insanlarla kaynamaktadır. 1917 Rusya’da Bolşevik ihtilali olmuş, İhtilalin lideri Lenin
adı sosyalist olan bir devlet kurmuştur. Kaybedecek zincirlerinden başka hiçbir şeyi olmayan proleter iktidara
gelmiştir.
Yazar bir açıdan sürekli kendini anlatmıştır.
Annesi tarafından ağzına kızgın yağ dökülerek öldürülen Kodin’in küçük arkadaşı yazarın kendisidir. Mihail ve
Arkadaş’ın kahramanı Adrian Zografi de yazarın kendisidir. Baragan’ın Dikenleri’nin peşine takılıp talihin önüne
getireceklerini aramaya koşan yalın ayak çocuğun hikâyesinde geçenler de
keza yazarın yaşadıklarının bir kısmıdır.
Hikâyelerde derin ruhi analizler, çözümlemeler, öneriler, eleştiriler hatta
yargılar yok gibidir. Düz sadece görüneni bir fotoğraf makinesi tarafsızlığı
içinde aktarma kaygısıyla kaleme alınmış gibidirler. Ortak özellikler gerek
olayların yaşandığı şehirler ve mekânlar gerekse olayları yaşayan kahramanlar
hep diz boyu sefaletin içindedirler. Sözgelimi Mihail Arkadaş’ta işlenen
dostluk duygusu sıradan insanların günlük konuşmaları tartışmaları hırpani
kıyafetleri ucuz iş güçleri basit işçilikleri içinde anlatılmaya çalışılır.
Metaforları veya derinlikli edebî değeri olan cümleleri neredeyse hiç
bulamazsınız. Kahramanlar ve mekânlar gibi anlatım tarzı da sıradandır.
Ama ifade gücünün büyüsü yazarın destansı anlatım üslubu bu sıradan
figürleri bulunduğu konumdan çıkarır. Okuyucu hiçbir olağanüstü
zorlamaya ihtiyaç duymaksızın kendini hikâyenin akışı içine bırakıverir.
Romanya’nın nehirlerinden tutulan balıkların tuzlanırken ortalığa yayılan
iğrenç kokusunu duymaya başlar. Yoksul insanların önceliğinin bulduğu her
şeyle karnını doyurma ihtiyacı içine yuvarlanır. Güçsüz yaşlı atların zorla
çektiği tekerleri parçalanmak üzere olan arabaların üzerinde yolculuk eder.
Her yıl aynı mevsimde başlayan rüzgârın uçurduğu dikenlerin peşine takılıp yaşadıkları kulübeleri terk ederek
yeni şehirlere doğru koşmaya başlayan yeni yetme çocukların peşine takılır.
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Bütün bunların etkisi gerçek oluşundadır. Okuduklarımız yazarın kurgusu değil yaşadıklarıdır.

Aldatan Işık
Hemen bütün romanlar bir diğeriyle ilişkilidir. Yazarın tüm yazdıklarından farklı bir yerde duran eseri ise
“Aldatan Işık”tır.
Yine Varlık yayınlarından yine Yaşar Nabi çevirisiyle 1952 yılında basılan Aldatan Işık”ın önsözünde yazarın
1928 yılında SSCB”ne resmi davet üzerine ziyarete gittiği ve buradan büyük bir düş kırıklığıyla döndüğü, bunun
üzerine gezi notlarını içeren bir dizi kitap yayınladığı anlatılıyor.
1929 yılında Vers l'autre flamme (Öbür Ateşe Doğru) adlı bir kitap yayınlar. Bu kitap Sovyet karşıtı bir yergidir.
Hâliyle eski dostlarıyla yolları ayrılır. Çok şiddetli tepkiler alır.
Çevirmen Yaşar Nabi, tepkilerin de ötesinde bu kitabın neredeyse kaybolduğunu çok zorluklarla sadece üçüncü
cildini bulup çevirdiklerini, “Aldatan Işık” adıyla yayınladıklarını anlatıyor.
Aldatan Işık Sovyetler Birliğinde günlük yaşantının kesitlerini veriyor. Yazar burada bir taraftan resmi davetli
olarak gezdiği ülkenin hep göstermelik vitrinlerinin sunumlarının yapıldığını hayatın içine girildiği zaman bu
ülkede hiçbir şeyin yolunda gitmediğini, daha da ötesi hayat şartlarının felaket derecesinde olduğunu anlatıyor
okuyucularına. Lenin’den dört yıl sonrasıdır. İnsanoğlunun en büyük rüyalarından birini gerçekleştiren devrimin
üzerinden çok az bir zaman geçmiştir. Devrimin vadettiği hiçbir şey yoktur. Her şey devrimden öncekinden daha
kötüdür. Yöneticiler bir sekreterler diktatörlüğü kurmuş her olumsuz şartları mazinin kötü mirası tanımlamasının
rahatlığı içinde açıklamayı alışkanlık hâline getirmiştir.
Proleter iktidar olamamış onun adına iktidara el koyanların kölesi olmuştur. Daracık bir odada yedi sekiz kişi
hayvanların bile yaşamayacağı kötü şartlarda sıkış tepiş yaşamakta alkolizm açlık hastalık kol gezmektedir. Üretilen
her şeyin maliyeti kapitalistlerin ürettiklerinden daha pahalıdır. Köylülük neredeyse yok edildiği için açlık hızla
yayılmaktadır.
Yazar gözlemlerini Pravda, Genç Pravda gibi gazete haberlerinden derledikleriyle resmi istatistik rakamlarıyla
pekiştirmekte belgelemektedir.
Olan bitenin üzerinden bu kadar yıl geçtikten sonra daha doğru anlama imkânlarına sahibiz. Yoksulluğun
sefaletin kucağından gelen yazarın bir gün dünyanın cennet olacağına inanması ve bunun da ancak üretim
araçlarının kamunun malı olmaktan geçen bir düzenin sağlayacağına inanması son derecede doğaldır. Bu rüya
gerçekleşmiş dünya üzerinde bir devlet bu cenneti vadederek yola çıkmıştır.
O yıllar henüz devrimin ilk yıllarıdır. Bir bakıma anlatılanların, şikâyet edilen şeylerin giderilmesine henüz
zaman olduğunu, daha sonraki yıllarda –mesela konut ve sosyal güvenlik sorunun- çözüldüğünü söyleyebiliriz.
Bugün bir yanlışın karşısındakinin mutlaka doğru olamayacağını anlamış durumdayız.
Hadi bir adım sonrasını da zikredelim. İki yanlıştan bir doğru çıkmıyor. Her galip haklı olmadığı gibi her mağlup
da her bakımdan haksız değil. Ama insanlığın sorunlarını politik yollarla çözülebileceği, insanlara ideolojilerin bir
cennet getireceği varsayımına bel bağlayanlar Panait İstrati gibilerin bir hayal kırıklığına düşmeleri kaçınılmaz
sonuçtur.
Buradan bir de sadece edebiyatla ilgili çıkarımımız olmalı.
“Aldatan Işık” nasıl yok oldu? Nasıl kaybedildi? Nasıl unutturuldu? Baraga’nın dikenlerini Kodin’i ve diğerlerini
yazan Panait İstrati istenmeyen şeyler yazdığı zaman nasıl aforoz edildi?
Bu soruların cevapları toplumsal yapılanmamız veya yakın tarihimizde yaşadıklarımız Aldatan Işık’ta
anlatılanlarla paralellik gösteren noktalarda saklı. Ne acı ki sanat ve edebiyat egemen güçlere hizmet etmekten
kendini tamamen kurtaramıyor. Alkışlıyorsan ne kadar değersiz olursa olsun baş tacıdır. Eleştiriyorsan ne kadar
değerli olursa olsun aforoz edileceksin.
Bu kıskaç okuyucunun okuduğuna sahip çıkmasıyla kırılabilir. Kırılmalıdır da.
*

Mehmet Harputlu

Türk Edebiyatında Roman (1874 - 1929)
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2009 Yılının, yayınlanan 450 civarında (2010’dan önce yayınlanacak romanları da göz önüne alıyorum)
edebiyatımızın roman cephesinde sayısal zirve yılı olduğu görülmektedir. Roman alanında, dönemleri de
toplayacak olursak, hiç bu kadar sayısal bir zorlama görülmemiştir. Romandaki bu zirve üretimin nedenleri belki
zaman içinde tahlil edilecektir ama, şimdilik kaydı bu yazının yazılmasını zorlamaya yetmiştir. 2009 Yılı roman
yayınının gösterdiği boyutları daha iyi anlayabilmek için büyüğü küçükle; güzeli çirkinle karıştırma mantığı içinde
yazım ve üretimin tarih içindeki seyrine bir bakmak gerekecektir sanıyorum.
Servet-i Fünun döneminin ardından Cumhuriyet’e gelinceye kadar olan yıllar içinde roman türü, sessizlik
mezarlığına defnedilmişti. Arada bir “uyurgezer romanlar” yazıldı ise de bu romanlar, yazarların ölümleri
sonrasında başlarına dikilecek mezar taşları gibi kaldı. 1900’lü yıllardan 1923’lü yıllara kadar geçen romansız
yıllar, aslında canlı bir roman olarak toplumun içinde hep yaşanmıştı. Toplumsal bir gerçeğimiz olarak bu anlayış
gerçekte mademki yaşanmıştı, o halde roman olarak yazılmalıydı anlayışı içinde geçen sürede ve zamanımızda bu
sessiz roman dönemi tüm ayrıntıları ile canlandırılmaya çalışıldı, çalışılıyor.
Evet! Roman, edebiyatımızın diğer türleri arasında birkaç örneği dışında özürlü olma halini bir türlü
atamadı üzerinden. Özellikle de 1960’lı yıllar ve sonrasında yazılmış ve basılmamış roman yazımlarını bilemem
ama yayınlanan romanların sayısı bir elin parmaklarından azdı. Hatta zaman zaman eleştiri türünün Fatihaları
okunurken eleştirinin katilinin roman olduğu fikri de oldukça yaygındı. Çok iyi hatırlıyorum ki, yazılmış üç
romanla bir yılı geçirdiğimiz ve “Ne oldu roman yazarlarımıza?” diye ağlaştığımız yıllar olmuştu. 2009 Yılı’nı
roman açısından değerlendirebilmenin ilk adımları arasında roman geleneğimizin başladığı yıllara uzanmanın da
bir çözüm yolu olacağı düşüncesiyle ilk dönemlere kadar uzandım.
İlk bakıştaki veriler, edebiyatımızda romanın bize gelmesiyle ilk elli yılını geçirmesi arasında bir ivme kazandığını
gösteriyor. Bu dönemlerde roman, teknik ve bilimsel olarak yalnızca biçimsel bir kaygı üzerine kurulmuştu. Bazen
bazı yazarların yazdıkları romanlarda iyi çıkışlar yakalaması, biçimsel kaygının üstüne çıkmalarına sebep olmuş
ise de “Bir çiçeğin yazı getirmeyeceği düşüncesi” romanımızda “başarı” manzarası görmemizi hep engellemiştir.
2009 Yılı’nın sayısal anlamda romana zirve yaptırması, edebiyatımıza romanın gelmesiyle birlikte, Cumhuriyet’in
ilk yıllarına kadar yazılmış olan roman sayısı ve onları yazan yazarların sayısal bir incelenmeye tabi tutulmasını
zorunlu kılmıştır diyebilirim.
Aşağıdaki Internet’ten toplanmış verilerle oluşturulmuş tabloda 1874-1929 yılları arasında yayınlanmış olan
romanlar yer alıyor:
TÜRK EDEBİYATI’NDA ROMAN’IN CUMHURİYET’İN İLK YILLARINA KADAR GÖRÜNTÜSÜ
(1874-1929)
Sıra Romanın Yayın Yılı
Romanın Yazarı Romanın Adı
1 1872 Şemsettin Sami Dünyaya İkinci Geliş
2 1873 Ahmet Mithat Yeniçeriler
3 1875 Ahmet Mithat Hasan Mellah
4 1875 Ahmet Mithat Hüseyin Fellah
5 1875 Ahmet Mithat Karı Koca Masalı
6 1875 Ahmet Mithat Yeryüzünde Bir Melek
7 1876 Ahmet Mithat Felaatun Beyle Rakım Efendi
8 1876 Ahmet Mithat Pariste Bir Türk
9 1877 Ahmet Mithat Çengi
10 1877 Ahmet Mithat Kafkas
11 1878 Ahmet Mithat Süleyman Musli
12 1878 Namık Kemal İntibah

13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

1880
1881
1881
1881
1882
1882
1882
1884
1884
1884
1885
1888
1888
1888
1888
1888
1888
1889
1889
1889
1889
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1891
1891
1891
1891
1891
1892
1892
1892
1892
1893
1894
1894
1894
1894
1895
1895
1895
1896
1896
1896
1896
1896
1897
1897
1897
1898
1898
1898
1898
1898

Namık Kemal
Cezmi
Ahmet Mithat
Belliyat-ı Müdhike
Ahmet Mithat
Henüz On Yedi Yaşında
Ahmet Mithat
Karnaval
Ahmet Mithat
Acaib-i Alem
Ahmet Mithat
Dürdane Hanım
Ahmet Mithat
Vah
Ahmet Mithat
Cellat
Ahmet Mithat
Esrar-ı Cinayet
Ahmet Mithat
Volter Yirmi Yaşında
Ahmet Mithat
Hayret
Ahmet Mithat
Arnavutlar Solyotlar
Ahmet Mithat
Demir Bey
Ahmet Mithat
Fenni Bir Roman
Ahmet Mithat
Haydut Montari
Halit Ziya Uşaklıgil Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakkası
Halit Ziya Uşaklıgil Bir Muhtıranın Son Yaprakları
Ahmet Mithat
Gürcü Kızı
Ahmet Mithat
Nedamet mi Heyhat
Hüseyin Rahmi Gürpınar Şık
Samipaşazade Sezai
Sergüzeşt
Ahmet Mithat
Gürcü Kızı
Ahmet Mithat
Müşahedat
Ahmet Mithat
Rikalde
AHMET Rasim Güzel Eleni
Mehmet Celal
Bir Kadının Hayatı
Mehmet Celal
Vicdan Azapları
Ahmet Mithat
Hayal ve Hakikat
Ahmet Rasim
İlk S evgi
Fatma Aliye
Hayal ve Hakikat
Mehmet Murat Turfanda mı Yoksa Turfa mı
Hüseyin Cahit Yalçın
Nadide
Ahmet Mithat
Ahmet Metin ve Şirzat
Ahmet Rasim
Meşak-ı Hayat
Fatma Aliye
Muhaderat
Mehmet Celal
Küçük Gelin
Ahmet Rasim
Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi
Ahmet Rasim
Afife
Halit Ziya Uşaklıgil
Bu muydu?
Halit Ziya Uşaklıgil
Heyhat
Halit Ziya Uşaklıgil
Ferdi ve Şürekası
Ahmet Mithat
Taaffüf
Vecihi Mehcure
Vecihi Mihr-i Dil
Ahmet Mithat
Gönüllü
Ahmet Rasim
Kitabe-i Gam
Hüseyin Rahmi Gürpınar İffet
Nabizade Nazım Zehra
Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası
Ahmet R asim
Sevda-yı Sermedi
Hüseyin Rahmi Gürpınar Mürebbiye
Halit Ziya Uşaklıgil
Mai ve Siyah
Ahmet Mithat
Altın Işıkları
Ahmet Mithat
Mesail-i Muğlaka
Ahmet Rasim
Gam-ı Hicran
Sabri Maksudi Arsal
Maişet
Fatma Aliye
Ref ’et
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

1898
1898
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1901
1902
1903
1905
1908
1909
1909
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1911
1911
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1913
1913
1913

119 1915
120 1916
121 1916
122 1917
123 1918
124 1918
125 1919
126 1919
127 1920

Hüseyin Rahmi Gürpınar Mutallaka
Vecihi Hikmet
Fatma Aliye
Udi
Hüseyin Rahmi Gürpınar Bir Muadele-i Sevda
Mehmet Celal
Solgun Yadigarlar
Halit Ziya Uşaklıgil
Bir Ölünün Defteri
Halit Ziya Uşaklıgil
Nemide
Hüseyin Cahit Yalçın
Hayal İçinde
Ahmet Rasim
Ülfet
Hüseyin Rahmi Gürpınar Metres
Hüseyin Rahmi Gürpınar Şıpsevdi
Hüseyin Rahmi Gürpınar Tesadüf
Mehmet Rauf
Eylül
Saffet Nezihi
Zavallı Necdet
Halit Ziya Uşaklıgil
Aşk-ı Memnu
Güzide Sabri
Münevver
Hüseyin Rahmi Gürpınar Nimetşinas
Saffet Nezihi
Kadın Kalbi
Güzide Sabri
Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi
Şehbenderzade Ahmet Hilmi
Amak-ı Hayal
Halide Edip AdıvarHeyula
Halide Edip AdıvarSeviye Talip
Halide Edip AdıvarRaik’in Annesi
Ahmet Mithat
Jön Türk
Bekir Fahri
Jönler
Cemil Süleyman İnhizar
Cemil Süleyman Kadın Ruhu
Cemil Süleyman Siyah Gözler
Fatma Aliye
Enin
Hüseyin Rahmi Gürpınar Sevda Peşinde
Mehmet Celal
Kuşdulunde
Mehmet Celal
Nedamet
Saffet-i Ziya
Salon Köşelerinde
Şehbenderzade Ahmet Hilmi
Öksüz Turgut
Ebubekir Hazım Tepeyran Küçük Paşa
Mehmet Rauf
Genç Kız Kalbi
Saffet Nezihi
Müsebbib
Halide Edip AdıvarHandan
Halide Edip AdıvarSon Eseri
Halide Edip AdıvarYeni Turan
Hüseyin Rahmi Gürpınar Cadı
Hüseyin Rahmi Gürpınar Gulyabani
Hüseyin Rahmi Gürpınar Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
Selahattin Enis
Neriman
Mehmet Turhan Tan
Ali Maceralar
Raif Necdet Kestelli
Üful
Mahmut Sadık
Tekâmül
Mehmet Rauf
Feryad-ı Garam

İzzet Melih Devrim
Tezat
Münir Süleyman Çapanoğlu
Siyahlar İçinde
Müfide Ferit Tek Aydemir
Halide Edip Adıvar
Mevut Hüküm
İzzet Melih Devrim
Sermed
Hüseyin Rahmi Gürpınar Hakka Sığındık
Hüseyin Rahmi Gürpınar Hayattan Sahifeler
Hüseyin Rahmi Gürpınar Toraman
Suat Derviş Baraner
Kara Kitap
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128 1920
129 1920
130 1920
131 1920
132 1921
133 1921
134 1922
135 1922
136 1922
137 1922
138 1922
139 1922
140 1922
141 1922
142 1922
143 1922
144 1922
145 1922
146 1923
147 1923
148 1923
149 1923
150 1923
151 1924
152 1924
153 1924
154 1924
155 1924
156 1924
157 1924
158 1924
159 1924
160 1924
161 1924
162 1924
163 1924
164 1924
165 1925
166 1925
167 1925
168 1925
169 1925
170 1925
171 1925
172 1925
173 1925
174 1925
175 1926
176 1926
177 1926
178 1926
179 1926

Necdet Rüştü Efe
Ahenk
Refik Halit Karay İstanbul’un İç Yüzü
Refik Halit Karay Çete
Ercüment Ekrem Talu
Evliya-yı Cedit
Ercüment Ekrem Talu
Sabir Efendi’nin Gelini
Halide Nusret Zorlutuna Küller
Halide Edip Adıvar
Ateşten Gömlek
Ahmet Rasim Hamamcı Ülfet
Reşat Nuri Güntekin
Çalıkuşu
Hüseyin Rahmi Gürpınar Cehennemlik
Hüseyin Rahmi Gürpınar Son Arzu
Güzide Sabri
Nedret
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Kiralık Konak
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Nur Baba
Ercüment Ekrem Talu
Asriler
Ercüment Ekrem Talu
Gün Batarken
Ercüment Ekrem Talu
Kopuk
Halide Nusret Zorlutuna Hanım Mektupları
Ali Süha Delibaşı İkinci Gençlik
Suat Derviş Baraner
Ne Bir Ses Ne Bir Nefes
Abdullah Ziya Kozanoğlu Kızıltuğ
Peyami Safa
Sözde Kızlar
Peyami Safa
Şimşek
Halide Edip Adıvar
Kalp Ağrısı
Suat Derviş Baraner
Buhran Gecesi
Suat Derviş Baraner
Fatma’nın Günahı
Necdet Rüştü Efe
Bir Damla Gözyaşı
Reşat Nuri Güntekin
Damga
Hüseyin Rahmi Gürpınar Efsuncu Baba
Necdet Raif Kestelli
Ziya ve Sevda
Abdullah Ziya Kozanoğlu Atlı Han
Mehmet Rauf Karanfil ve Yasemin
Peyami Safa
Bir Akşamdı
Peyami Safa
Mahşer
Selahattin Enis Zaniyeler
Müfit Feride Tek Pervaneler
Halit Ziya Uşaklıgil
Kırık Hayatlar
Reşat Nuri
Dudaktan Kalbe
Hüseyin Rahmi Gürpınar Tebessüm-i Alem
Mehmet Rauf Genç Kız Kalbi
Burhan Cahit Morkaya Aşk Bahçesi
Peyami Safa
Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü
Peyami Safa
Canan
Ercüment Ekrem Talu
Kan ve İman
Ercüment Ekrem Talu
Şevket-Meab
Mahmut Yesari Çoban Yıldızı
Halide Nusret Zorlutuna Sisli Geceler
Halide Edip Adıvar
Vurun Kahpeye
Reşat Nuri Güntekin
Akşam Güneşi
Hüseyin Rahmi Gürpınar Billur Kalb
Hüseyin Rahmi Gürpınar Tutuşmuş Gönüller
Güzide Sabri
Yaban Gülü
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180 1926
181 1926
182 1926
183 1926
184 1926
185 1926
186 1926
187 1926
188 1926
189 1926
190 1926
191 1926
192 1927
193 1927
194 1927
195 1927
196 1927
197 1927
198 1927
199 1927
200 1927
201 1927
202 1927
203 1927
204 1927
205 1927
206 1927
207 1927
208 1927
209 1927
210 1927
211 1927
212 1927
213 1928
214 1928
215 1928
216 1928
217 1928
218 1928
219 1928
220 1928
221 1928
222 1928
223 1928
224 1928
225 1928
226 1928
227 1928
228 1928
229 1928
230 1928
231 1928

Esat Mahmut Karakurt Çölde Bir İstanbul Kızı
Esat Mahmut Karakurt Vahşi Bir Kız Sevdim
Abdullah Ziya Kozanoğlu Türk Korsanları
Mehmet Rauf Böğürtlen
Burhan Cahit Morkaya Kızıl Serap
Selahattin Enis Aşkım Günahımdır
Selahattin Enis Cehennem Yolcuları
Selahattin Enis Geceye Aşık
Selahattin Enis Gönül Avcısı
Selahattin Enis Menekşe Demeti
Selahattin Enis Sara
Ercüment Ekrem Talu
Kundakçı
Ethem İzzet Benice
Çıldıran Kadın
Ethem İzzet Benice
Izdırap Çocuğu
Ethem İzzet Benice
Yakılacak Kitap
Reşat Nuri Güntekin
Bir Kadın Düşmanı
Hüseyin Rahmi Gürpınar Evlere Şenlik
Hüseyin Rahmi Gürpınar Kaynanam Nasıl Kudurdu?
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Hüküm Gecesi
Abdullah Ziya Kozanoğlu Seyit Ali Reis
Mehmet Rauf Ceriha
Mehmet Rauf Define
Mehmet Rauf Son Yıldız
Burhan Cahit Morkaya Ayten
Ercüment Ekrem Talu
Meşhed ile Devr-i Alem
Mahmut Yesari Çulluk
Mahmut Yesari Pervin Abla
Halide Edip Adıvar
Zeyno’nun Oğlu
Aka Gündüz
Bir Şoförün Gizli Defteri
Aka Gündüz
Dikmen Yıldızı
Aka Gündüz
Odun Kokusu
Aka Gündüz
Tang Tango
Şukûfe Nihal Başar
Renksiz Izdırap
Suat Derviş Baraner
Gönül Gibi
Reşat Nuri Güntekin
Acımak
Reşat Nuri Güntekin
Yeşil Gece
Hüseyin Rahmi Gürpınar Ben Deli miyim?
Hüseyin Rahmi Gürpınar Kokotlar Mektebi
Hüseyin Rahmi Gürpınar Mezarından Kalkan Şehit
Hüseyin Rahmi Gürpınar Muhabbet Tılsımı
Güzide Sabri
Hüsran
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Sodom ve Gomore
Abdullah Ziya Kozanoğlu Gültekin
Agah Sırrı Levend
Acılar
Mehmet Rauf Kan Damlası
Burhan Cahit Morkaya Harp Dönüşü
Burhan Cahit Morkaya Hizmetçi Buhranı
Ercüment Ekrem Talu
Gemi Arslanı
M.Turhan Tan Cehennemden Selam
Nizamettin N. Tepedelenlioğlu
Deli Deryalı
Nizamettin N. Tepedelenlioğlu
Kara Davut
Mahmut Yesari Ak Saçlı Genç Kız
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232 1929
233 1929
234 1929
235 1929

Aka Gündüz
İki Süngü Arasında
Abdullah Ziya Kozanoğlu Kozanoğlu
Mehmet Rauf Halas
Mahmut Yesari Geceleyin Sokaklar
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Tablo yapısı, romanın edebiyatımıza girmesinin ardından, geçen 50 yıl içinde gösterdiği sayısal seyreklik
veya yoğunluğa dikkatleri çekmek içindir. Tablo veya rakamlar incelendiğinde görülecektir ki roman anlayışımız
ve yayın – üretim gücümüz kendi içinde dönemler göstermektedir. Biliyoruz ki Türk Edebiyatı’nın kilometre
taşları arasında Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Edebiyatı gibi dönemleri vardır.
Tabloda 47 (50’ye yakın) yazarın adı geçmektedir. Yani 50 seneye yakın bir zamanda 50’ye yakın yazar yetişmiş ve
bu yazarlar da 235 (250’ye yakın) roman ortaya koyabilmişlerdir. Üstelik bir çok yönden, karmaşık dönemlerden
gelmiş, bugün romanlarımıza konu ettiğimiz dönemleri canlı olarak yaşamış yazarlardır bunlar. Romanın ilk kez
edebiyatımıza gelmesinin ve 50 yıl içinde aldığı mesafenin emekçileri içinde 6-7 kadın yazar bulunmaktadır. Tabloda
bu dönemler içinde verilmiş olan romanların topluca bir gösterimini sunmaya çalıştım. Bu tabloyu yaparken de
sadece 2009 yılında yayınlanmış olan roman sayısını ve içeriğini belirtmenin yararlı olabileceğini düşünüyorum:
Evet, 2009 Yılı’nda 427 roman yazılmış ve bu kadar romanı yazan yazarların da toplam sayısı 426’dır.
Bu yazar adedinin içinde ilk kez roman yayınlayan ve adını ilk kez romanda duyuran yazar adedi ise 238’dir. Yani
2009’da ilk kez roman yayınlayan roman yazarlarımızın toplam sayısı 238’dir. Geriye kalan 199 yazar ise daha
önceki yıllardan romanlarını yayınlamış olanlardır. Bir bakıma ilk romanını yayınlayan yazarların sayısı bile elli yıla
yakın bir dönemde bir araya gelen yazarlardan fazladır. 2009 Yılı’nın önemli verilerinden birisi de toplam olarak
yayınlanan 427 romanın yazarlarının 277 tanesinin erkek, 149’unun da kadın yazar olmasıdır. 2009 Yılı’nın roman
verilerinden birisi de ilk kez roman yayınlayan 238 yazarın içinde kadın yazarların toplamının 99 olmasıdır. 238
sayısının 139 tanesinin erkek yazar olması, bir başka noktaya dikkat çekilmesini sağlamaktadır. O nokta da, aradaki
farkın gittikçe azalması, eşitliğe yakın bir duruma gelmesidir. Bu sayısal yaklaşmanın roman dünyamıza getireceği
artılar ve eksiler, gerçeğimiz, idealimiz ve romantizmimiz arasında şüphesiz ki yeni manzaraların doğmasına yol
açacaktır. 2009 Yılı’nın roman dünyamızda oluşturduğu pencereler birbirlerinden farklı manzaralar sunmaktadır.
Bu manzaraların bir kısmı teknik, bir kısmı da içerikten yana manzaralardır. Romanlarımızdaki manzaraların gerek
içerik ve gerekse teknik sunuları birazcık olsun irdelendiğinde söylenecek çok söz çıkıyor ortaya.
2009 Yılı romanlarının çeşitlendirilmesi sırasında tarihi romanların başlarda ve 100 adet ile yer almasının
nedenleri bir başka ve sorgulama biçimli bir manzara olarak karşımıza çıkıyor. Yazılışının kolaylığından mı, tarihe
duyulan özlemin günümüzden kaçışı kolaylaştırmasından mı, herkesin toplandığı bir merkezi alan olmasından mı
kaynaklanmaktadır, bilemiyorum. Ama bilinen bir şey var ki 2009 Yılı’nın tarihi roman çerçevesinin zaman sınırlaması
1. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrasını kapsamaktadır. Bu dönemleri yaşayan insanların kendi dönemlerinde bu zaman
dilimine bu kadar yaklaşmadıkları düşünülürse, bazı güncel siyasi eğilimlerin zamanımızdaki yaklaşıma kaynak
olduğu gerçeği uç vermektedir. 2009 Yılı’nın roman ve yazar bolluğu içinde etnik köken ve siyasi kamplaşmayı
etkinleştirici bir anlayış içinde olan bir kategori göze çarpmaktadır. Günümüzün siyasi açmazlarında açılım arayan
bir anlayışın mantıksal kökensizliği, insanlarımızda tarihsel bir iç boşluk oluşturmaktadır. Bu türden bir toplumsal
yaklaşımın çerçevesinde gelişen bu kategorik roman anlayışı 20 civarında bir romanla sınırlanmıştır diyebiliriz.
Toplumsal içerikli olup da, toplumun taşralaşmış, kendi emeğinin dinamiğiyle tanışmamış fakir
insanları konu edinen romanlar yok gibi. Yazarların, siyasetin bile parsa toplayamadığı bu konulara eğilmeyişinin
nedenlerinden birisi olarak görülen “yasal pay” adeta fantezileştirilerek dışlanmış durumda. 2009 Yılı romanlarının
arta kalan sayısal yoğunluğu ise, toplumun özlemlerine olan yaklaşımların analiz edilmesine imkan sağlayabilecek
bir alana kaymış durumda. Polisiyeler, maceralar, günü savmacı dizilerin çağrışımını yaptıracak denemeler olarak
göze çarpmaktadır. Tabii, 2009 Yılı’nın roman kategorisine, bu kategori içinde yer alması kaydı ile biyografik
anlayışı öne çıkaran, sanatçılığını kendisinin onayladığı fakat dış onaya ihtiyaç duyulan ve de dış ülkelerde parasını
harcayarak kendi ülkesinde kimlik satın almanın peşinde olan roman anlayışlarını da katmak yerinde bir manzara
sunusuna bakmak olacaktır.
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Mehmet Harputlu

şiir

defteri

Derman Arzusu
Sen canından geçmeden
Canan arzu kılarsın
Belden zünnur kesmeden
İman arzu kılarsın
Men arefe nefsehu
Dersin illa değilsin
Melaikten yukarı
Seyran arzu edersin
Tıfl-ı nareste gibi
Eteğin at edünüp
Ele çevgan almadan
Meydan arzu edersin
Bilemedin sen seni
Sedefte ne cevhersin
Mısıra sultan iken
Ken’an arzu edersin
Yunus imdi her derde
Eyyup gibi sabr eyle
Derde katlanımazsın
Derman arzu kılarsın
Yunus Emre

şiir
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defteri
L’Ennemi
Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage,
Traversé çà et là par de brillants soleils ;
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage,
Qu’il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils.
Voilà que j’ai touché l’automne des idées,
Et qu’il faut employer la pelle et les râteaux
Pour rassembler à neuf les terres inondées,
Où l’eau creuse des trous grands comme des tombeaux.
Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve
Trouveront dans ce sol lavé comme une grève
Le mystique aliment qui ferait leur vigueur ?
Ô douleur ! ô douleur ! Le temps mange la vie,
Et l’obscur Ennemi qui nous ronge le coeur
Du sang que nous perdons croît et se fortifie !

udelaire
Charles Ba

Düşman
Karanlık bir fırtına gibi geçti gençliğim
Sadece bir kaç yerde bir iki parlak güneş
Yağmurlu boraların yaptığı yıkıma eş
Yalnızca bir kaç olgun meyve vardı gördüğüm
Şimdi de bu yaklaşan ömrümün sonbaharı
Kazma ve kürek lâzım artık toparlamaya
Bu bataklık bu çamur okyanusu tarlada
Mezarlar gibi derin bu sonsuz çukurları
Kumsal gibi bu cıvık arazide kim bilir
Düşlediğim o yeni çiçekler için acep
Geliştiren gizemli besinler mi yetişir
Ey acı! Sen ey acı! Zaman hayatı yiyor
Kalbimizi kemiren o hain sinsi düşman
Kaybettiğimiz kanla semirip gelişiyor
Tercüme : Bicahi Esgici

Hikaye: Celadettin
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Karşımda yemek yiyor ve ben onu seyretmeye mahkûmum. Böylesine bir işkenceye neden katlanıyorum, neden isyan
etmiyorum, neden kalkıp şunu pencereden aşağı atmıyorum, neden kaçmıyorum?
Bilmiyorum.
Gerçekten dayanılması zor bir işkence bu adamı yemek yerken seyretmek. Bu benim cezam olsa gerek. Bir müddet önce
sular kesildi. Ferhat’tan aldığım ders notları öylesine karışık ki değil anlamak bendeki notlarla karşılaştırmak bile imkânsız.
Radyo dertli bir uzun havayı sonları “Yavrum, yavrum” şeklinde biten bir uzun havayı kesip haberleri vermeye başladı.
“İspanya’da büyük elçinin arabasına ateş açılmış, adamın karısı ve şoförü ölmüş, yapanlar bir Ermeni teşkilatına mensup
on yedi yaşlarında üç kişiymiş. Olay kınanıyormuş”
O yemek yemeye devam ediyor. Kardeşinin karyolasının altında sıralanmış kolileri ortaya yaymış, bir kimyager dikkatiyle
her birinden bir şeyler almış, bir yerlere koymuş, bazılarının yerlerini değiştirmişti. Gelip bıçak istedi. Arandı, isteksizce
yerini gösterdim. Aldı, karşıdaki karyolaya oturdu. Masa şeklinde kullandığı sandalyeyi önüne çekip kabak soymaya başladı.
Bıçağı kabağın ince derisi üstünde çekerken alabildiğine, bir kuyumcu gibi, belki ondan da fazla dikkatliydi. Soyma işini
bitirince doğramaya başladı. Elektrik ocağının üzerindeki tavaya attığı her parçada kızgın yağ sesler çıkarıyor, ortaya berbat
bir koku yayılıyordu. Biraz önce aynı şeyi biz yapmış yemiştik. Fakat kokusu bu kadar berbat değildi. Belki duyu organlarım
beni yanıltıyor. Kim bilir? Kalktım, camı açtım. İçeri buz gibi soğuk hava doldu, nafile. Koku berbattı. Çıkıp sulara baktım.
Tekrar geri dönmek zorundaydım. Döndüm. O büyük bir dikkatle ve ciddiyetle işine devam ediyordu. Oturdum, bir
sigara yaktım. Koku dayanılacak gibi değil, tavaya birkaç parça daha kabak koydu, kızgın yağ yine çığlıklar atmaya başladı.
Birden ani bir hareketle sağ elindeki çatalı sol eline aktarıp yazlık açık ayakkabısının atkısından içeri parmağını sokup
beyaz çorabının üstünü ovuşturmaya başladı. Yağ sıçramıştı herhalde. Yatağın altından çoraplarımı çıkarıp giyinirken onu
seyretmeye devam ediyordum. O ise her şeyle alakasını kesmiş önündekiyle meşguldü. Kabak parçalarının bazılarını tavadan
alıp tabağa özenle yerleştiriyor, onların boşalan yerlerine yeni parçalar atıyordu. Her atılan yeni parçada aynı sesler ve aynı
berbat koku. Ayakkabılarımı giyinip çıktım. Aşağı, kantine indim. Televizyonda futbol dünya kupasından naklen yayın
vardı. Alabildiğine kalabalıktı içerisi. En arkaya geçtim. Maç devresinde haberler başladı. radyodaki haberlerin aynısı “......
Kayseri’de bir polis, Urfa’ da bir öğrenci....” Tekrar yukarı çıkmak zorundaydım. Merdivenlerde Nurdoğan ile karşılaştım.
O da benim gibi yer bulamamaktan maç seyretmekten vazgeçmiş. Beraberce 23’e gittik. Kimse yoktu. Oradan da çıktım.
Dışarı çıkıp şehre gitmeyi düşündüm. Vakit geçti, hava çok soğuktu. Çaresiz, yıkılmış bir vaziyette işkence odasına girer gibi
geriye döndüm.
O yemek yemeğe başlamıştı. Yanından geçerken baktım. İki kulplu tencerenin içinde salata yapmıştı. Ayrıca yanındaki
ocağın üstünde bir şeyler pişiriyordu. Pencerenin önüne geçip karanlık dağlara doğru baktım. Aşağı çöplük gibiydi. Kâğıtlar,
yemek artıkları... Karşıda Telsizler köyü, Köyün hemen yanından geçen Çat yolu. Yoldan uğultularla tek tük kamyonlar
geçiyordu. Günlerdir seyretmekten yorulduğum bu manzarayı bir dakikadan fazla seyredemedim. Camı kapatıp yerime
döndüm. Karyolaya uzandım. O tekrar tam karşıma gelmişti.
Ekmekten kocaman bir parça koparıp kızarttığı kabağın yağlarına bandırıyor, o parçayı bir eliyle ağzına atarken diğer
elindeki çatalı salataya daldırıp çıkarıyor, sonra çatalı hafifçe tartıp ağzına yaklaştırıyordu. Çatalı ağzına götürürken ağzını da
çatala doğru uzatıyor tam orta yerde heyecanlı bir buluşma anı. Önce dudaklarıyla çatal buluşuyor sonra çatalın üstündekiler
ağzına giriyor, ağzından çektiği çatalı salataya götürürken, balık ağzı halini almış, ileri doğru kıvrılmış, yamulmuş dudakları
açılıp kapanmaya başlıyordu. Ve bu hareketler öylesine düzenli öylesine arka arkaya öylesine yavaştı ki çıldırabilirdim.
Görmeye dayanamayacağım bir düzeye ulaşmıştı.
Gözlerimi sımsıkı kapayıp onu düşünmemeye çalıştım. Aklıma en uzak en münasebetsiz en karmaşık şeyleri
getiriyordum. Olmuyordu. Ağzının hareketlerini duyuyordum. Kıtır ... Kıtır... Kıtır... Sağlam dişleri ağzına aldığı şeyleri
kesiyor, öğütüyordu. Sesler gittikçe çoğalmaya, bir değirmenin bir hızar makinesinin sesini vermeye başlamıştı. Şapırtılarını
da duyuyordum. Bazen sesler yavaşlıyor, vantuz gibi emici bir ses çıkıyordu. O zaman ağzına yeni bir lokma götürdüğünü
anlıyordum. Ağzından çıkan gürültünün kesilme noktalarını hesaplamaya başlamıştım. Şimdi diyordum, o anda bir emici
ses bir gürültü. Şimdi yağa bandırılmış bir dilim ekmek, şimdi bir çatal yükü salata, şimdi bir kızarmış kabak. Sesler gittikçe
çoğalıyordu. Kalkıp boğmayı, boğazını sıkıp açılan ağzından içeriye orada bulunan her şeyi tıkmayı düşündüm. Elektrik
ocağını bile. Fırlayarak doğruldum. Tam o anda O da kalkmıştı yerinden. Ne düşündüğümü anlamış gibi korkarak yüzüme
bakıyordu. Sonra aptal bir sırıtış gezindi kirli dudaklarında.
Sigaraya uzanıp bir tane daha yaktım. O kardeşinin dolabına doğru yürüdü. Kapağını açıp bir şeyler karıştırmaya başladı.
Aranıyordu. Kardeşi battaniyenin altından doğrulup hırıltılı bir sesle bağırdı. “Yeter be” dedi. “Ne arıyorsun?”... O hiç oralı

değildi. Dolaptan pilli radyoyu çıkardı, açtı, boş yataklardan birinin üzerine bırakıp eski yerine geçti, oturdu.
Kardeşinin yatağından inmeden dolabın kapağını çekip kapattı. Kilitledi. Anahtarı yastığının altına koyup, tekrar
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battaniyesini kafasına çekip yattı. O yemeğe başlamıştı. Hiçbir şey olmamış gibi yemesine devam ediyordu.
Aynı hareketlerle, aynı iştahla, aynı yavaşlıkla yiyordu. Kendisini seyrettiğimin farkında bile değildi. Herhalde
bu işkenceye son vermesi için yalvaran gözlerle bakıyordum ona. Bir ara iki elini kaldırıp ters tarafıyla gözlüklerini geriye
doğru itti. Sonra tekrar yiyeceklerin üzerine eğildi. Bir eliyle arada ocağın üzerindeki kabın kapağını kaldırıyor, içindekilerin
durumunu kontrol ediyordu. Çatalı ağzına boşaltıp dudaklarıyla, damağıyla, diliyle, dişleriyle beraber yiyordu. Gözleri bir
boşluğa bakar gibiydi. Ağzına götürdüğü her lokmayı yutmak istemiyormuş gibi, sanki yutunca yere dökülecekmiş gibi,
ağzında ne kadar durursa o kadar mutlu oluyormuş gibi çiğniyor, çiğniyor, durmadan çiğniyordu. Onu bir şey yutarken
hiç görmedim. Yediği her şeyi o kadar ağzında tutuyor ki, o kadar çiğniyor ki galiba onlar yutmasına gerek kalmadan
kendiliğinden boğazından aşağı yuvarlanıyorlardı. Kapağını kaldırdığı kaptan daha değişik, daha berbat kokular gelmeye
başladı. Kaşığı, ameliyata hazırlanan doktorların aletlerini özenle sıralamaları gibi, yan yana dizdiği iki çatal bir bıçağın
yanından alıp kabın içini karıştırmaya başladı. Beyaz, macun gibi bir şeydi. Elektrik ocağının fişini çekip kabı aşağı indirdi.
Sonra kaptakileri plâstik tabağa aktarmaya başladı. Macun gibi bir madde kaşığa yapışıyor, çıkmıyordu. Kaşığı tabağın
kenarına şöyle bir vurdu.
Tabak sandalyeden aşağı yuvarlandı, yere ters kapaklandı. O, gayet sakin önce tabağı kaldırıp, tozlarını üfürdü. Toz değil
ağzından çıkan tükürükler ışıkta uçuyordu. Tabağa koyarken merakla bakıyordum. Acaba yiyecek mi? Evet, evet yiyordu.
Hem de biraz önceki iştahından ve zevkinden hiçbir şey kaybetmeden, aynı hareketlerle ve aynı sesleri çıkararak yiyordu.
Kapı açıldı. Son bir ümitle gözlerimi ondan ayırıp kapıya çevirdim. Gelen gazeteydi. Gazeteyi getiren çocuk bana doğru
geldi, odada kaç kişinin kaldığını sordu, söyledim, gazeteleri sayıp yatakların üzerine bırakmaya başladı. Cebimden parayı
çıkarıp verirken aklıma geldi. Odada olmayanların parasını hesaplayıp verdim, ona kardeşinin parasını vermesini söyledim.
Yemeği bıraktı. Su içerken elinden bardağı alınmış gibi sinirlenmişti.
-“Bozuk yok” dedi.
Çocuk bana doğru döndü, “Ben bunun ne mal olduğunu bilirim” manasına göz kırptı. Sonra ona dönüp:
-“Ben bozarım, çıkar” Dedi.
Daha sinirlenmişti.
-“Çok konuşma” diye çıkıştı çocuğa.
Aralarında bir ağız dalaşı başlamak üzereyken, kardeşi battaniyesini tekmeleyerek kalktı, dolabının kapağını açıp para
çıkardı, gazeteyi alıp hırsla buruşturup karyolanın altına attı. Tekrar battaniyenin altına girdi.
O, yine hiçbir şey olmamış gibi yemeğe bıraktığı yerden devam etti. Artık yetti, diyordum kendi kendime, çıldırmak
üzereydim. Fakat o habersiz yiyordu. Gözleri bomboştu. Çatalı salatayla yüklüyordu, ekmeği kabak kızartmasının
yağına batırıyordu, kızarmış kabak dilimlerinin bir tanesini ekmeğinin üzerine yerleştiriyor, bir ucundan düşmemesi için
başparmağının ucuyla bastırıyordu. Macun gibi beyaz maddeyi çatala birkaç kez doluyor sonra yukarı doğru uzatarak
koparıyordu.
Ben onu seyrediyordum.
Ağzına lokmaları götürürken çenesini de lokmalara doğru uzatıyordu, tam orta yerde heyecanlı bir vuslat sahnesi oluşuyor,
dudakları uzuyor, elindekileri kapmaya hazırlanan bir kepçe gibi kıvrılıyor, yamuluyordu.
Ben onu seyrediyordum.
Sonra su sesleri duymaya başladım. Sular akıyordu, sular gelmişti, ama ben eskisi kadar beklemiyordum suları.
O ha bire yiyordu. Lokmaları ağzına götürüşü, ağzını lokmalara getirişi, dudakları dişleri öylesine tek düze hareket
ediyordu ki, yavaşlatılmış bir film gibiydi.
Su sesleri çoğaldı. Bitişikteki tuvaletin açık bırakılmış bütün musluklarından su akıyordu anlaşılan, suların sesleri azaldı,
biri muslukları kapatmıştı.
O yemesine devam ediyordu. Ağzına aldığı her lokmayı önce dudaklarıyla, sonra dili, sonra dişleriyle ve damaklarıyla
eziyordu. Yerken gözleri anlamsızlaşıyor, şehevi bir zevkle kendinden geçerek yiyordu.
Su sesleri kesilmek üzereyken birden arttı. Büyük bir gürültüyle su boşalıyordu. Sonra sessizlik. Bunun boşaltılan bir sifon
olduğu o kadar belliydi ki.
Çok yavaş hareketlerle terlikleri giyindim, havluyla sabunu alıp yürüdüm. Kapıdan çıkarken dönüp bir göz attım.
O yemesine devam ediyordu.

Coşkun Yüksel

nesir
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defteri

İmparator

Roma hükümdarlarına Avgustus’tan beri verilen unvan, büyük kral, krallar kralı (Latince). M.S.
395’te İmparatorluk ikiye ayrılınca, Roma ve İstanbul’da oturmak üzere iki imparator oldu . M. S. 476’da Batı Roma
yıkılınca, yalnız Bizans’taki Doğu İmparatoru kaldı. Ancak 800 yılından itibaren ve Charlemagne (Şarlman)’dan
başlıyarak Batı İmparatorluğu tacı tekrar ortaya çıktı. Sonra buna Almanya imparatorluğu dendi ve Viyana’da oturan
Habsburg hânedânının eline geçti. Doğu İmparatorluğu tâcı ise 1453’te Osmanoğulları’na intikal etti.
Rusya XVI. asırda -krallık derecesini atlayarak- büyük - prenslikten İmparatorluğa geçtiğini ilân ettiyse de (1547),
kimse Rusya hükümdârının bu titrini XVIII. asra kadar tanımadı.
XIX. asrın ilk yıllarında (1804) 1. Napo1yon kendini “Fransız İmparatoru” ilân edince durum karıştı: Bu şekilde
Almanya imparatorunun “Batı İmparatoru” titrine Fransa sahip çıkıyordu ve buna hakkı da vardı, zira Roma’yı ve
Papa’yı elinde tutu yordu. “Doğu İmparatoru” ise İstanbul’u ve Patrik’i elinde tutan Padişah - Halife (o sırada III. Selim)
idi. Viyana’daki imparator açıkta kaldı ve Avrupa tarihinde yeni bir imparatorluk tâcı ihdas ederek kendini “Avusturya
İmparatoru” ilân etti. “Almanya İmparatoru” titrinden ve Alman devletleri üzerindeki metbûluğundan –Napolyon’un
zoru ile- yaz geçti; 67 yıl için Almanya imparatorluğu ortadan kalktı. Bu yıllarda artık Rusya Çarı’nın “imparator” titrini
de -Türkiye dahil- bütün devletler tanımışlardı. Avrupa’da Roma’dan gelen, Roma’ya mahsus olan imparatorluk taçları 2
iken 4’leşti: Batı’da Fransa ve Avusturya, Doğu’da Rusya ve Türkiye. Ancak Fransa’da imparatorluk geçici oldu ve 1804
- 1814, 1815; 1852 - 1870 yıllarına (28 yıl) münhasır kaldı (2 imparator: I. ve III. Napolyon Fakat 1871 başında Prusya
kralı Alman devletlerine metbûluğunu -hem de çok sıkı birleşme kayıtları ile- kabul ettirerek “Almanya İmparatoru”
oldu. Böylece 1918’e kadar Avrupa’da Almanya (Berlin), Avusturya (Viyana), Rusya (Petersburg) ve Türkiye (İstanbul)
olmak üzere 4 imparatorluk devam etti ve bu 4 imparatorluk sırasıyle 1918, 1918, 1917 ve 1922’de sona erdi. 1922
kasımında saltanatın düşmesi ile Roma İmparatorluğunun son mirası da ortadan kalktı ve Avrupa’da imparatorluk
taçlarının hepsi tarihe karıştı.
Avrupa dışı kıt’alara gelince: Burada “imparator” titri, Roma mirası değildir. Avrupa dışında geniş, kudretli, çeşitli
milletlerden meydana gelmiş çok büyük krallıklara -Roma’ya kıyasla ve ona benzeterek- Batılılar “imparatorluk”
demişlerdir ve esâsen Asya milletlerinde bu titrin karşılığı kelimeler de vardı. Çin, Japonya, İran, Hindistan, Türkistan,
Türkiye, Güney Hindistan, Afrika’da Mısır ve Fas’ta, İmparatorluklar bulunuyordu. 1877’nin ilk günü İngiltere kraliçesi,
20 yıldan beri Timuroğulları’ndan boşalan Hindistan imparatorluk tacını giymiş ve 1947’ye kadar 70 yılda 5 İngiltere
kralı ve kraliçesi, Hindistan imparatorluğu tâcını taşımışlar, 1947’de Hindistan imparatorluk tâcı da maziye karışmıştır.
Bundan özenen Mussolini de İtalya Kralı’nı Habeşistan imparatoru ilân etmişse de III. Vittorio Emanuele’nin bu
unvânını çok az devlet tanımıştır. Hindistan ve İran imparatorluk taçları, 9’ar asra yakın (Hindistan 1857 ve İran 1925’e
kadar) Türk hânedanlarında kalmıştır. Bugün yaşayan 2 imparatorluk, sadece Japonya ile İran’dan ibarettir. Habeşistan
ve Meksika gibi monarşiler bir zamanlar hükümdarlarını imparator ilân etmişlerse de, bunlar yakıştırmadan ibaret,
gerçek imparatorluk taçlan olmayan monarşilerdir. İlk Çağ imparatorlukları, bahsimizin dışındadır.
Bir kaç imparatorluk tâcını birden taşıyan imparatorlar da var dır. Sonuncusu 1922’de tarihe karışan
Osmanoğulları’dır.
“İmparatorluk” mecazi mânâda bir çok milleti idaresinde bulunduran devletler için kullanılır: Sovyet imparatorluğu,
Portekiz sömürge imparatorluğu...
İmparatoriçe : 1 — İmparator eşi (Osmanlı padişahlarının eşleri imparatoriçe değildir). 2-İmparatorluk derecesinde
olan bir monarşide şahsen saltanat süren kadın: Hindistan İmparatoriçesi Victoria (böyle hükümran kraliçe veya
imparatoriçe olanların eşlerine kral veya imparator denmez, sadece prens denir).
Büyük Türkiye Tarihi, Cilt : 7, Sayfa : 344

Yılmaz Öztuna
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İbadet Ve Mekan
“Eğer bu eserler bizde olacak olsalardı biz onları adeta bir fanus içerinde korumaya alırdık”
Bu sözü Reşit Hoca’dan dinlemiştim. İstanbul’u gezdirdiği yabancı bir gruba atfen bu sözü söylemişti. İlk görev
yıllarımdı. Kendisinden çok faydalandığım Din Kültürü Öğretmenim Reşit Hoca (Reşit denmesini isterdi) bir
ara öğretmenliği bırakmış, başka işlerin yanında turist rehberliği de yapmıştı. İbrahim Hakkı Konyalı’dan aldığı
feyiz ile tarihi eserlerimizin özellikle de İstanbul’dakilerin aşığı olmuştu. Reşit Hoca bir defasında Sultanahmet
Camii’nde dikkatini çeken bir turisti şöyle anlatmıştı: “Aynı adam birkaç kez caminin tam orta yerine gelip sırt üstü
yatıyor, bir süre kubbeye bakıp gidiyor. Merak edip sebebini sordum. Fransız bir mimar olduğunu öğrendiğim turist
bu hareketinin sebebini bana şöyle açıkladı: “birazdan uçağım kalkacak, grubun hareket saati yaklaşınca hemen
karşıdaki otele gidiyorum, bir müddet daha gecikeceğimizi öğrenince hemen buraya dönüp hayran olduğum
bu kubbeyi tekrar seyrediyorum. Bir daha canlı gözlerle göremem diye uçağın kalkışına kadar zamanımı burada
değerlendirmek istiyorum. Bu ne muhteşem bir yapı. Ne muhteşem bir kubbe. Nasıl bir mimarın elinden çıkmış”
dedikten sonra izin istedi ve hızlıca oteline doğru gitti. Bekledim, bir daha geri dönmedi. Demek ki havaalanına
hareket etmişti”.
Ben bu hadiseyi dinlediğim günden beri ne zaman Sultanahmet’e gitsem o yabancı mimarı acı bir gülümsemeyle
hatırlarım ve mutlaka o muhteşem kubbeye bakarım. Bir de yeni yapılmış camilerimize gidince hatırlarım o
mimarı, ama nedense bu sefer hep içim acır.
Hz. Mevlana’nın vuslat yıldönümü vesilesi ile Ahmet Turan Alkan’ın televizyon programında, Konya’da Hz.
Mevlana’nın türbesinin yakınındaki esnafla program ortağının bizzat yaptığını söylediği bir anket dikkatimi çekti.
Hazretin doğduğu yer, özelliği, işi, Şems vb. sorulan sorulara verilen cevaplarda doğruluk oranları yüzde ellinin
altında seyrederken türbenin içine girmeyenlerin de bir hayli fazla olduğunu öğrenince doğrusu çok şaşırdım.
Oysa o türbeyi bir defacık bile görüp de hafızalarına nakşedenlerin nesilleriyiz biz. Mahir İz, akrabası olan
bir heykeltıraşı Cihan Savaşı yıllarında ziyaret ettiğinde, heykeltıraşın sohbet esnasında yapmakta olduğu resmi
kendisine uzatarak bu resmin altına bir beyit yazmasını istediğini anlatır. Uzatılan resim Hz. Mevlana’nın türbesinin
resmidir. Mahir İz’in
“Görünen türbe-i zî-izz ü alâ,
Merkad-i Hazret-i Mevlanadır.
Varsa ger çeşm-i basirette cila,
Pertev-i feyzi anın peydâdır”
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kıt’asını altına yazdığı resmi çizen heykeltıraş Hz. Mevlana’nın türbesini küçüklüğünde, babasının Konya
kadılığı sırasında, bir kez görmüştür.
Bu uzun girizgah Yeni Cuma (Pertev Paşa) Camii içindi. İzmit’in bu sembol eseri manevi bir liman olduğu
kadar görsel olarak da muhteşem bir tablodur. Bu caminin atmosferini estetik açıdan sağlıklı bir bünyeyle idrak
edenler, biri güzel biri çirkin iki sevgili arasında Araf ’ta gibidirler. Yeni Cuma Camii güzeller güzeli iken, yasak
yıllardan sonra yapılan yeni camiler için aynı hisleri terennüm etmek mümkün değildir. Yasak yıllar sonrasında
yeni cami yapımı serbestlik kazanırken sanki estetik, sanat, ferahlık, kullanılırlık vb. açılardan gizli bir yasağın hala
devam ettiği hissine kapılmamak mümkün değildir. Büyük bir gayret ve fedakârlıkla yapılan yeni camilerimizin
çoğu, estetik açıdan insanı boğacak kadar sıkıcıdır. Soluklanmak için eğer önceden keşfetmişseniz, kendinizi can
havliyle Yeni Cuma Camii’nin sütunlarının dibine atarsınız. Eğer kadir bilenlerdenseniz ustası Mimarbaşı’na,
banisi Rumeli Beylerbeyi Pertev Paşa’ya Fatihalarla minnetinizi ifade edersiniz. Biraz daha o kuşatıcı iklime
sokulur ve derinden soluklanırsınız. Yüzyıllar ötesinden feyiz almak için Mimarbaşı’nın ve Beylerbeyi’nin
ellerine sarılırsınız.
Lakin o iklimi terk ettiğiniz her dem sizi dışarıda kahredici bir zevksizlik beklemektedir. Her vakit “haydi
gel!” nidası ile çok şükür ki yolunuzun üstünde O’na ait bir ev sizi beklemektedir. Lakin boynu bükük ve üzgün.
Bütün giydirilmişliğine rağmen sanki çırılçıplak, büyüklüğüne rağmen hantal ve ince bir sicimle darağacına
çekilmiş gibi. Ben ise her birinin karşısında boynu bükük çaresizim. Biliyorum sorumlu benim. Sizin halinizi
anlatamadım. Kusura bakmayın.
İzninizle, ben, beni baştan çıkaran o güzel mabetle buluşma vaktini kaçırmamalıyım. Artık “etkili ve
yetkili konumda bir “bey” olsaydım” beyhudeliklerinden de vazgeçtim. Külliyeyi yeniden kurdum. Caminin
avlusuna piramit kubbeli on iki dilli şadırvanı yeniden kurdum. Kıblenin batısındaki çeşmeyi sebil yaptım.
Hayvanların su içeceği kısmı da ayırdım. Çifte hamamı da yıkıntıları üzerine yeniden kurdum. İmarette her gün
sıcacık çorba da pişiyor. Kervansarayı apartmanların temellerinden söküp aldım, muhteşem bir kültür merkezi
kurdum. Sıbyan mektebini ne yapacağımı düşünüyorum. Hayalime kimse karışamaz ya, istediğim zaman bu
filmi seyrediyorum. Avludaki çınarın altına ilişince oracıktan geçmekte olan Mimarbaşı’na sesleniyorum,
gülüyor, “sıranı bekle” diyor.
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