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Editör’den

Mahzun Şövalye

Merhaba,
Ahenk Dergisi’nin 32. sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızın dikkatinizi çekmesini arzu ettiğimiz
önceliği, 23. Sayıdan beri devam eden “Mahzun Şövalye” yazı dizimizin 10. ve son bölümünün
yayına girmiş olması. Dokuz sayıdır, M. Cahid Hocaoğlu hocamızın kaleminden takip ettiğimiz bu
araştırma-inceleme yazısı 32. sayımızda tamamlanmış oldu. Mahzun Şövalye’nin final yazısı; benim
gibi düzenli okuyucuların belleğinde buruk bir tat bırakacak. Alıştığımız bir aşinanın “hadi bana
müsaade” deyip gidivermesi gibi.
Mahzun Şövalye, herkesin “ha, o mu” diyerek çok iyi bildiği bir konu hakkında ne kadar hiçbir şey bilmediğini yüzüne
vuran bir yazı.
“Don Kişot mu? Cervantes mi? Tabi canım okudum, biliyorum, hatta o kadar çok herkes tarafından biliniyor ki
okumama bile gerek yok, kendini şövalye zanneden bir adamın düşman zannedip de yel değirmenlerine saldırışını anlatan
eski roman, yazarı da zaten Türklere esir düşmüş, uzun yıllar gemilerde forsalık etmiş biri. Günlük konuşma dilinde de
kullanıyoruz zaten canım. Bir adam hayatın gerçeklerine arkasını dönüp de yüce idealleri uğruna bir mücadeleye girişti
mi deyim olarak ona “yel değirmenlerine savaş açma kardeşim” denir. Bak gördün mü? Biliyorum.”
Mahzun Şövalye’nin her satırı meselenin böyle sığ bir malumatla idare edilemeyecek kadar önemli olduğunu söylüyor.
Giriş bölümün ilk satırlarında şu cümleleri okuyorsunuz; “Kitabın kendi dilindeki tam adı şöyle: “El Ingenioso Hidalgo Don
Qvixote de La Mancha”. İngilizce baskısında: “The Ingenious Gentleman Don Quixote of La Mancha”, Fransızca baskısında:
“L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de La Manche”. Don Kişot ve La Mancha kelimelerinde pek bir fark yok, çünkü bunlar
özel isim. Sadece ‘Kişot’ kelimesinin üç dildeki yazılışı farklı. “Bizde ilk tercümeler Fransızcadan yapıldı, onun için Kişot
kelimesi dilimize Fransızca yazılışının (Quichotte) Türkçe okunuşu şeklinde geçti; ama aslında, yani İspanyolcada ortadaki
ses “ş” değil, gırtlaktan çıkan, kalın “h” sesidir; ‘Kişot’ demek yanlıştır, ‘Kihot’ diyeceksiniz.”
Evet, bunun hiçbir öneminin olmadığını, yanlış da olsa yaygınlaşmış bir özel ismin olduğu gibi kabullenilmesi
gerektiğini söylüyor. Ama mahir, becerikli, usta anlamına gelen “”Ingenioso” kelimesinin “yaratıcı” veya “çılgın” gibi hiç
alakasız bir şekilde tercüme edilmesinin anlaşılmazlığına da getiriyor sözü. Biz bu satırları okurken kitabın, yazarının,
kitabın anlattıklarının, kitabın satır aralarına saklanmış gerçeklerin, anlatmak isteyip de anlatamadıklarının, yüzlerce yıl
bir başyapıt olabilmesindeki sırrın, yine yüzyıllar boyu taklit edilmesindeki, örnek alınmasındaki hikmetin anlaşılmasıyla
aramıza kalın bir duvar çekenin tercümeler olduğu gerçeğine tosluyoruz.
Defalarca kısaltılarak, özetlenerek, adı değiştirilerek çok farklı isimler tarafından dilimize çevrilmiş bu eserin her
çevirisinin o işi yapanlarla sınırlı bir noksanlığı içinde barındırdığı gerçeğine dokunuyoruz. Kendilerine “Cervantist” gibi
bir payeyi uygun gören yorumcuların kendi indi mütalaalarını “Don Kişot’da anlatılmak istenen gerçek budur, şunun için
önemlidir, burada bunu demek istemiştir” diyerek okuyucuyu kabule zorladıklarıyla yüzleşiyoruz.
Oysa Mahzun Şövalye; tercümeleri sözcüklerin etimolojik kökenleriyle incelediği birinci bölümden sonra ikinci
bölümün hemen başında ortamı anlatmaya başlıyor. Eserin yazıldığı ve eserdeki olayların cereyan ettiği ortamı, “Rönesans,
Reconquista, Moro, Mağripli, Moor, Aljamia, Şövalye, Haçlı Ruhu, Sarazen” gibi kelimelerin, kavramların kökenine inerek
anlatıyor. Sözgelimi “Reconquista” kavramının İspanya’yı Müslümanlardan temizlemek idealini ifade ettiğini, “Moro”nun
aslında Kuzey Afrikalı Araplar için kullanılan bir sözcük iken İspanyolcada Müslüman veya Müslümanlaşmış yerli ahaliyi
tanımladığını, Aljamia’nın İspanyolca ve Arapça’nın karışımından doğmuş yeni bir dili, Şövalye”nin yaygın olarak bilinen
“kahraman” anlamının dışında köken olarak Romalılara kadar uzanan bir sınıf atlama terimini imlediğini, “Mağripli”
şeklinde tercüme edilen “Moor” kelimesinin anlamına girerek ortamı anlatıyor.
Okudukça kelimelerin tıpkı insanlar, toplumlar, devletler gibi bir geçmişi olduğunun, birbirleriyle hem anlamsal
hem kavramsal ilintilerinin kurulmadan gerçeğe ulaşmanın mümkün olamayacağının “vaaay” diyeceğiniz kadar ayırdına
varıyorsunuz. Mahzun Şövalye bu ilintileri kuruyor. Birbirlerinden koparmadan, kelimelerin uzak ve yakın anlamlarının
korelâsyonunu yapıyor.
Mesela; IV.ncü Bölümün girişine geldiğinizde dikkat kesiliyor, halâ kullanılmakta olan “Sarazen” (Saracen) kelimesinin
açıklaması ile paragrafı daha bir özenle okumaya başlıyorsunuz:
“Bu kelime ‘göçebe’ anlamına gelmektedir. Yerleşik bir hayattan mahrum, şehirleri olmayan, dağdan dağa gezen,
şehir ve medeniyet kurma yetenekleri olmayan bir çeşit insan sürüsü. Sonuçta medenî (!) Avrupalılar tarafından insan
bile sayılmaya lâyık olmayan bir halk. ... Tek fark buraların yerli halkına verdikleri “Sarazen” ismiydi. Bunu “göçebe”
anlamında kullanıyorlardı ama kelimenin bir de etimolojisi vardı. “Sara”, Hz. İbrahim A.S.’ın ilk hanımı, Hz. İshak A.S.’ın

annesi, Hz. Yakup A.S’ın babaannesidir. Hz. Yakup A.S’ın lâkabı “İsrâil” dir. Hz. İbrahim A.S.’ın diğer oğlu Hz.
İsmail A.S.’ın annesi ise Hz. İbrahim A.S.’ın diğer hanımı olan Hz. Hacer’dir. “Sarazen” kelimesinin kalan “zen”
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parçası “-siz” - “-sız” sonekinin olumsuzluk anlamına sahiptir. Buna göre “Sarazen”, “Sara’sız” yâni “Sara’dan
olmayan” demektir. Nitekim tıpkı “moro” gibi bu kelime de zaman içinde “Müslüman” anlamında kullanılır
olmuştur.”
Buradan Kudüs’e, Kudüs’te kurulan “Saint-Jean L’Hospitalier: Aziz Yahya Hastabakıcıları” tarikatının daha sonra “SaintJean Chevaliers: Aziz Yahya Şövalyeleri” şekline nasıl dönüştüğünü, oradan, “Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme
di Rodi e di Malta” yani “Kudüs, Rodos ve Maltalı Aziz Yahya Egemen Askeri Hastabakıcılar Tarikatı” olduğunu şaşkınlık
içinde okuyorsunuz. Dahası, bu tarikatın yüzyıllar boyu hangi yöntemlerle varlığını devam ettirdiğini, tarihin en önemli
savaşlarında nasıl kritik roller üstlendiğini, kırmızı bir haç etrafında kıvrılmış bir engerek yılanı, yılanın ağzında yarısı
yutulmuş bir insan figürü olan armalarının yine yüzyıllar boyu bu tarikatı simgelediğini okuyor, şaşkınlıktan küçük dilinizi
yutacak raddeye geliyorsunuz. İş burada da bitmiyor, bugün bir araba markasının aynı amblemi kullandığına, bu tarikatın
dünya üzerinde bir karış toprağı olmadığı hâlde Birleşmiş Milletlerde resmi gözlemci olarak bulunduğuna, 100’e yakın
ülkeyle diplomatik ilişkisi olduğuna gelince “pes artık” demek sırası size gelmiş oluyor.
Don Kişot’tan, Cervantes’den nereye? Evet, Şövalye nedir, Haçlı Seferi nedir? Neden Haçlı Seferlerine ihtiyaç
duyulmuştur? Tarih boyunca hangi düşüncenin -veya saplantının- dürtüsüyle bu kadar kan dökülmüştür? İspanyanın
buradaki rolü nedir? Don Kişot’u okumak, doğru anlamak için bu bilgiler işin olmazsa olmazıdır. Sadece edebiyat açısından
değil, bu günü doğru anlayabilmek için de bu bilgilere ihtiyaç vardır.
İşte şimdi döngü tamamlanır. Don Kişot; sadece bir gülmece eseri değildir. İşin aslı yüzlerce yıldır süregelen, bugün
bütün şiddetiyle devam eden bir medeniyet savaşının eksen kişisinin hikâyesidir.
Belki sadece Don Kişot’u değil, bütün Batı Uygarlığının kaynaklarını, temel eserlerini bir de bu medeniyet savaşı
açısından yeniden okumak gerekir. Ama öncelik, bu savaşın temel ayrım noktaları üzerinde bilgi -malumat değil- kesinlikle
bilgi sahibi olmanın gerekliliğindedir.
Mahzun Şövalye; bu bilgiyi, insanın kafasına taş atar gibi değil, ince üslubu, mükemmel ifade kudreti, sağlam kurgusu,
sadece gerçeği arayan ve bilgiye dayanan retoriği ile adeta damardan zerk edilen serumun içine karıştırılmış ilaç gibi
aktarıyor.
Yazıyı bitirdiğiniz zaman, kesinlikle başladığınız zamanki gibi olmuyorsunuz.
Dördüncü ve beşinci bölümlerde yazarla ilgili mufassal bilgi buluyor, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerde hikâyenin
tam tamına bir özetini okuyorsunuz.
Onuncu ve sonuncu bölüm; o da bu sayıda yayınlandı zaten.
Sağlık ve esenlik dileklerimizle.
Editör

Tanır beni şiirin pazar yeri
Bir kez bile gözyaşımı silmedi
Derman olamadı çare bilmedi
Dertlerime o elem çiçekleri
Ne Ferhadın külüngüydü emelim
Ne Mecnunun iksirini diledim
Kerem gibi yanıp tütsem demedim
Fuzuli'den bir yudum su gelmedi
Kendisi tek sureti çok bir büyü
Bendetmiş herkesi varsa bir gönlü
Diri bilir kendini burda ölü
Kimse gelip namazını kılmadı
Vakit olsa belki başlardım baştan
Mecal olsa kan çıkarırdım taştan
Bir intikam alırdım ki yavaştan
Kalmadı ah vakit mecal kalmadı
Artunç İskender

Kalmadı

Mesnevi Dersleri - “Tevil”
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Hazreti Âdem'in gözü öyle pâk bir nur ile gördü ki isimlerin sırları ve ruhu ona aşikâr
oldu.
Hazreti Âdem'e isimler öğretilmişti. Dünyadaki olmuş ve olacak bütün varlıkların isimleri, o
varlıkların isimleriyle beraber akıbetlerinin ne olacağını da görmüştü. O varlıkların hakikatine
de ermiş, ruhanî nurların ve sırların sonuna kadar varmıştı.
Melekler onda Hakk'ın nurunu bulunca secdeye kapandı, onun hizmetine koşuşturdu.
Hazreti Âdem'in; Allah'ın nuru ile gördüğü, o görüşüyle varlıkların sırrına erdiği şuradan da
anlaşılır. Hak Teala Hazretleri meleklere ferman buyurduğunda melekler "ona isimler öğretildi
– ALLEMEL ESMA" sırrındaki nurların kendilerine aşikar olduğunu görmüşler ve Hazreti Âdem'e secde etmekten iftihar
etmişlerdi.
Adını anmakta olduğum Hazreti Âdem'i kıyamete kadar överim desem yine de noksan kalırım.
Bütün insanlığın babası olan Hazreti Âdem'in üstün özellikleri o kadar çok, o kadar büyük, manevi faziletinin derecesi
o kadar yüksektir ki bir insan değil ömrü boyunca kıyamete kadar bunları sayabilse yine hakkıyla tamamlanamaz. Bir
tarafı noksan kalır. Bu onun şu dört özelliği dikkate alınarak düşünülürse daha iyi anlaşılır:
Birincisi; Hazreti Âdem hakkında, Kuran-ı Kerimde Hicr Suresinin yirmi dokuzuncu ayeti kerimesinde "ona ruhumdan
nefhettim" ferman buyrulmaktadır.
İkincisi; Ona bütün isimler öğretilmişti. Ve o bütün varlıkların hakikatine muttali idi.
Üçüncüsü; Melekler ona secde etmişlerdi.
Dördüncüsü; O akıl ve irfan sahibi olmak gibi üstün özelliği olan bütün insanlık türünün atasıydı.
O bütün isimleri hakikatleriyle biliyordu ama kaza gelince bir yasağın bilgisi hataya dönüştü.
Bahsi geçen "yasak" cennette yaklaşılması yasaklanan ağaçtır. Hazreti Âdem isimleri ve hakikatlerini bildiğine göre o
yasağı da biliyordu. Ama kaza gelince o bilgisi hata yapmasını engelleyemedi. Bilmesine rağmen ağaca yaklaştı. Cenneti
terk etmek zorunda kalmak gibi bir mihnete düştü.
Acaba bu yasak "tahrim" için mi, "tenzih" için mi diye tevile başvurdu.
Burada iki türlü yasaktan bahsediliyor. "Nehy-i Tahrim" ve "Nehy-i Tenzih" Nehy-i Tahrim, haram kılınmış olan yasak,
bu yasağa uymayanın ceza göreceği davranış demektir. Nehy-i Tenzih ise daha iyiye ve daha güzele yönlendirmek için
yasaklanmış olan şeylerdir. Bunların yapılmaması güzeldir. Ama yapılması hâlinde insana bir ceza terettüp etmez. Mesela;
soğan sarımsak yiyenlerin mescide girmemesiyle ilgili yasak nehy-i tenzihtir. Yapılmaması gerekir, yapılırsa herhangi bir
ceza terettüp etmez. Hazreti Âdem cennette malûm ağaca yaklaşılmamasıyla ilgili yasağı bilmesine rağmen, “acaba bu
yasak nehy-i tahrim mi, yoksa nehy-i tenzih mi?” diye bir tereddüde düştü. Bu tereddüt onu tevil yapmaya götürdü. O
tevil ise şeytanın kendilerini iğfal etmesine yol açtı. Ağaca yaklaştılar. Yasağı çiğnediler. Sonuç "Ey Rabbimiz nefsimize
zulmedenlerden olduk" feryadına kadar gitti.
Gönlüne tevil tercihi düşünce tabiatı buğday tarafına koşmaya başlar.
İnsan apaçık yasak olan bir şeyi tevile yeltenirse devreye yaratılıştan var olan toprak ve tane düşkünlüğü girer. Akıl bir
yasağı çiğnemeye meyleden insana tevillerle yorumlarla yardım eder, gerekçelerini hazırlar. Sonra bir gaflet anını bulur o
yasağı çiğneyiverir. Hazreti Âdem de böyle olmuştu. Cennette yasaklanan ağaca yaklaşmıştı.
İşlerde tereddüt ve şaşkınlık gaflet doğurur. Gafletten de ortaya musibet çıkar. Akıllı insana düşen bir işi yeteri kadar
düşünmektir. Tefekkürden sonra tereddüde veya teehhüre (geciktirmeye) meydan vermeden kararı uygulamaya geçmek
gerekir. Gerektiğinden fazla düşünmek tereddüdü, tereddüt teehhürü doğurur. Gecikmiş bir karar genellikle zarar ve
sıkıntı getirir.

Mutlak olarak kusursuz, sırf fayda olan bir iş çok azdır. Her işin bir tarafında mutlaka fayda diğer tarafında
zarar olacaktır. Kararsız insanlar işlerin faydaları ve zararlarını hesaplarken zihinleri faydadan daha çok zararlı
kısımların tespitine takılır. Bu ise tereddüt demektir. Tereddütler karar vermekte gecikmeye, gecikmeler ise
fırsatları kaçırmaya sebep teşkil eder.
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Bahçıvanın ayağına diken batınca, onun acısını fırsat bilen hırsız onun eşyasını çalar.
İnsanın kalbine veya aklına vesvese girerse tereddüde düşer. Tereddüt ayağa batmış bir diken gibi insana acı ve
eza verir. İşte tam bu durumdayken şeytan insanın itikadından çalmaya başlar. Bu yüzden akla ve kalbe gelen her türlü
vesvese bilinen bilinmeyen bir çok zarara ziyana yol açar.
Vesveseden kaçınmak, apaçık hükümlere uymak ise saadet ve selamet sebebidir.
Şaşkınlıktan kurtulup yola tekrar girince hırsızın eşyasını kapıp götürdüğünü fark eder.
Hazreti Âdem de yasağı çiğneyip, yaklaşma denilen ağaca yaklaştıktan sonra onun sonuçlarını görmeye başlamıştı.
Büyük bir pişmanlık içinde inleyerek, ağlayarak Allah'ın affını ve merhametini istemeye başlamıştı.
"RABBENA İNNA ZALEMNA (Ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmeyledik) vah bize dedi, yani karanlık çöktü, yol
kayboldu.
Şeytanın gaflete düşürmesiyle yasaklanan ağaca yaklaşan Hazreti Âdem ve Hazreti Havva'nın pişmanlıkları ve
tövbekar oluşları Araf Suresinin yirmi ikinci ayeti kerimesinde hikaye buyrulmaktadır. Bu pişmanlıkları ve yalvarışları
sonucunda affedilmişler dünyada ve ahirette her ikisi de yüce ve makbul kılınmışlardı. Allah saklasın Allah'ın emirlerini ve
yasaklarını bir an için olsa da unutan insanın hemen pişman olması, af dilemesi, emirlere eskisinden daha sıkı sarılması
gerekir.
Kaza; güneşi örten bulut gibidir, o gelince aslanlar ejderhalar fareye dönüşür.
Kaza, Allah'ın ezelde takdir ettiğinin vukua gelmesidir. Onun kazası karşısında insan son derece aciz ve çaresizdir.
İnsanın aklı ne kadar parlak, kalbi ne kadar sağlam ve cesur olursa olsun kaza geldiğinde akıllar kararır, kalbe ve dehşet
ve korku gelir. Onun kazasından yine ona sığınmaktan başka hiç bir çare yoktur.

M. Sait Karaçorlu

Mahzun Şövalye X
Berzahta Bir Sohbet

“İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar”

(Hadisi-i Şerif)

Uzakta bir şey parlıyordu, batmakta olan güneşin ışıkları
bir şeye vurup yansıyordu demek. Ama burda güneş
batmaz ki, ne doğar ne de batar. Neyse, parıltının olduğu
yere gitmek istedim ve ordayım. Bir Ortaçağ şövalyesi bu,
parlıyan da zırhı; yoksa bizim Mahzun Şövalye mi? Hayır,
hayır onun babası.
-Merhaba Mikail!
dedim ve pişman oldum. O benim dilimi bilmez ki.
Yoksa bilir mi? Yoksa “Saludos” veya “Hola” falan mı
demeliydim? Desem ne olur ki, devamını getiremem ki;
demeye kalmadan
-Merhaba Cahid
diye cevap verdi. Dilimi mi biliyor? Hayır! Burda işler
böyle, birbiriyle konuşup anlaşmak isteyenler için dil engeli
yok, herkes birbirini sorunsuz anlıyor işte. Sonra birden
bu birkaç kelime esnasında ağızlarımızın açılmadığını,
seslerimizin çıkmadığını farkettim. “Zihinsel iletişim”
buydu demek. Burda işlerin nasıl yürüdüğünü anlamam
uzun sürecekti anlaşılan.
Ama benim daha önemli ve öncelikli işlerim vardı, ona
soracak bir yığın soru vardı aklımda.
Yüksek bir tepeydi burası. Yemyeşil, yer yer irili ufaklı
korularla kaplı, ortasından ışıltılı bir dere akan bir vadiye
yukardan bakıyorduk. Ağılına dönen bir keçi sürüsünün
çıngırak sesleri çobanın hüzünlü kaval sesine karışıyordu.
Bir ağacın gölgesindeydik ve onunkine yakın bir ağaç
kütüğü oturmamı bekliyordu.
İlişirken sordum:
-Nasılsın?
-Nasıl görünüyorum?
diye soruyla cevap verdi.
“Ne demeliyim, nasıl cevap versem uygun olur acaba?”
diye duraklamam bir an bile sürmedi.
-Gayet iyi görünüyorsun
dedim ve farkettim: burada gerçek düşüncenin
dışında bir şey söylenemiyordu; zaten söylenmiyordu ki,
düşünceler aynen karşıdakine aktarıyordu işte.
-Biraz…
-“Biraz” ne?
-Mahzun. Şey gibi…
-Ne gibi?
-Son günlerinde yapılmış bir portrendeki gibi, yani
dünyadaki son günlerinde…
-Anladım, dedi, haklı olabilirsin…
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Miğferi yoktu. Uzun ama
bakımlı
saçlarının
telleri
akşam rüzgârında hafif hafif
kımıldanıyordu. Kılıcı, gürzü,
kalkanı da yoktu, sadece
zırh. Yere bakıyor, elindeki
kuru bir değnekle toprağa
hep birbirini bozup dağıtan
anlamsız şekiller çiziyordu ağır
ağır. Sıkıntılı görünmüyordu,
mutlu da değildi. Durumunu
kabullenmiş, kanıksamış, yapacak hiçbir şeyi olmadığını
anlatan bir dinginlik yansıyordu halinden. Benim
oradaki varlığımdan da etkilenmiş görünmüyordu. Sanki
geleceğimi biliyordu, belki kendisi çağırmış veya gelmemi
sağlamıştı. Belki de benim varlığımla yokluğum arasında
bir fark yoktu onun için.
Birikmiş bir yığın soruyu erteleyip o anda en merak
ettiğim şeyi sordum:
-Bu zırh da ne?
-Oğlumun zırhı.
Bunu tahmin etmiştim ama “Sende ne arıyor” dememi
beklemeden açıkladı:
-Onun bana bıraktığı lanet bu, son güne kadar sırtımda
taşıyacağım.
Açıklamasına gerek yoktu, “son gün” dediği buradaki
hayatın son günüydü, yani büyük günün, hesap gününün
bir öncesi. Burası tamam da,
-Lanet?
diye sordum.
-Ben ona zırhını hep sırtında taşıtmışım, hemen
hemen hiç çıkarttırmamışım, çıkarttırıp da biraz olsun
nefes aldırmamışım; bir insan zırh denilen şeyin
içinde, kaplumbağa gibi, aralıksız ne kadar uzun süre
yaşayabilirmiş; bu nasıl masal üstü gerçekçilikmiş falan
diye bana çok kızdı; bu öfke işte böyle bir lanete dönüştü.
Doğrusu şövalyenin yakınması pek de yersiz sayılmazdı.
Ama,
-Sanal bir kişiliğin öfkesi nasıl lanete dönüşebilir ki?
diye sordum. Keşke sormasaymışım, ayağa fırladı, bir
an elindeki değnekle bana vuracak sandım, elini kaldırdı
da; ama sonra vazgeçti, arkasını dönüp bir-iki adım attı.
İşte bu hareket beni çok korkuttu, değnek yemekten daha
kötü olurdu beni burada bırakıp giderse. Ya bu korkumu
da algıladı veya kendince geçerli başka sebeplerle önce
durdu, sonra bana döndü, öfkesini bastırmaya çalıştığını
açıkça belli eden bir şekilde, değneğini bana doğru
sallıyarak:
-Sanal mı...? Sanal mı dedin?
diye sordu. O zaman hatamı anladım.
-Özür dilerim, dedim

Bu onu yumuşatır gibi oldu.
-Hâlbuki… Hâlbuki…
dedi; kesmedim, arkasını bekliyordum, üstelik ne
diyeceğini de biliyordum. Gerçekten çok büyük bir
hata yapmıştım. Suskunluk uzayınca bari cümleyi ben
tamamlıyayım dedim:
-Hâlbuki ben seni anlamıştım
dedim. Gözleri parladı, bu itirafım hoşuna gitmişti, ama
devamını bekliyordu.
-Senin o, onun da sen olduğunuzu anlamıştım,
biliyordum dedim
Tamamen sakinleşti ki, yerine oturup değneğiyle
oynamaya yeniden başladı.
Çok kısa sürmüş de olsa bu kriz beni daha dikkatli olmaya
zorlamalıydı, ağzımdan çıkan… hayır, hayır zihnimden
geçen her şey, her düşünce için. Bunu düşünürken
farkettim: aslında her düşüncemiz karşıya yansımıyordu,
söylemeye karar verdikten sonra, sanki söylemişiz gibi
aktarılıyordu karşıya. İşte burası çok iyiydi. Gene de fazla
rahat olmamalı, her şeye dikkat etmeliydim.
-400 küsur yaşında bile sevilmek, sayılmak, takdir
edilmek nasıl bir şey?
diye sordum. Önce gene ters ters baktı, gene kızacak
diye korktum. Sonra gülümsedi, birinin saflığı karşısındaki
bir gülümsemeyle.
Gene falso yapmıştım, uyarılmadan düzeltmeliydim:
-Biliyorum, sen böyle bir şey beklemiyordun.
-Hedeflemiyordum ki… diye tamamladı.
-Evet ama, şimdi biliyorsun, bunu bilmek seni nasıl
etkiliyor?
Gene “amma da safsın” gibilerden baktı. Bu sefer
anlamamıştım. Açıkladı:
-Bunun burda bana ne faydası olur ki?
Öyle ya, dünyaya ait duyguların hangisinin burda anlamı
ve yeri olabilir ki, bunun olsun. “Bundan sonra ortamı da
hesaba katmalıyım soru sorarken” diyerek bir sonraki
soruya geçtim.
-O kadar çok eserin nasıl kayboldu?
-Basılmadığı için
-Bastırma imkânı mı olmadı?
-Hayır, ondan değil; hepsi de oyun, yani tiyatro eseriydi.
Elle yazılır, tiyatro sahibine teslim edilir, parası alındıktan
sonra da artık peşine düşülmez, araştırılmaz, oyunculara
parça parça dağıtma dışında çoğaltılması akla bile
gelmezdi.
-Yazık, değil mi?
-Yazık olan nedir?
-Okuyucunun bunlardan mahrum kalması.
-Tiyatro eseri okunmak için yazılmaz ki, seyredilmek için
yazılır.
-İyi ya işte; elde olsaydı kimbilir ne kadar çok sevilir, ne
kadar çok oynanır ve seyredilirdi.

-Bir o kadar da hem taklit edilir, hem de eleştiri
bombardımanına hedef olurdu.
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-Ama senin hakkında pek eleştiri yok ki, hep
övgü ve alkış var.
-O eleştirmen denilen fasilenin yazdığı her şey eleştiridir;
ister övsün, ister yersin.
-Övgülerden hoşlanırsın sanırdım.
-Hiç de bile. Öncelikle burda bir anlamı yok. Orda
olsaydım da benim için anlamı yoktu. Ben yazdıklarımın
hiçbirini övülmek veya alkışlanmak için yazmadım.
“Ya ne için yazdın?” diye sorayım mı diye düşünürken o
devam etti:
-Üstelik onların beni övmek gibi bir gayeleri de yok.
Yazdıklarımı sadece kendi gayelerine ulaşmak için araç
olarak kullandılar hep.
“Asıl gayeleri neydi ki?” sorum da bir öncekiyle aynı
akıbete uğradı:
-Hem biliyor musun? Nerden bileceksin ki? Yazdıklarımın
laboratuar masasında kurbağa inceler gibi kesilip biçilmesi,
didik didik edilmesi kadar bana azap veren bir şey olmadı
bu güne kadar.
Buna karşı söylenecek bir şey yoktu, yerden göğe kadar
haklıydı Mikail.
-Özetlenip özetlenip özet olduğu belirtilmeden basılması
bile…
Araya kaynayan iki sorumu hatırlamaya çalıştım. Bu
soruların ikisi de anlamsız kalmıştı şu an için. Konuyu
değiştirmeliydim.
-Okumak mı, seyretmek mi?
-Nasıl yâni?
-Yâni insanlar okumalı mı, seyir mi etmeli?
-Bunu kurallaştırmanın ne anlamı olabilir ki?
-Seyretmek okuma eğilimlerini körleştirmez mi?
-Olabilir. Ama insanlar da şunu yapıp şunu yapmama
konularında yönlendirilmekten pek hoşlanmazlar.
-Yönlendirmekten ziyade yön göstermeye çalışsak?
-Meselâ?
-Meselâ onlara şöyle desek nasıl olur?
“Seyretmek sizi başkalarının hayal dünyalarına mahkûm
eder; okumak size kendi elinizle kuracağınız yeni hayal
dünyalarının kapılarını açar, okuyun ve kendi hayal
dünyanızı kendiniz oluşturun.
Her okuma ayrı bir yolculuktur. Kalkın şu kurgulanıp
sahnelenmiş görüntülerin karşısından, Zamandan ve
mekândan bağımsız yolculuklara çıkın.”
-Şunları da eklemelisin:
“Gerçekler acıdır, gerçekler acıtır; bırakın acı gerçeklerin
acıttığı, acılaştırdığı şu acımasız dünyayı, hayal dünyasına
gelin. Burada göreceğiniz, yaşayacağınız her şey sizi daha
tecrübeli ve daha bilgili yapacak, bu da "gerçek" denilen
dünyaya katlanmanızı kolaylaştıracaktır; gelin, gelin”
Görüşümü desteklemesi hoşuma gitmişti, bu konuyu
geliştirmeliydim:

-“Yaşamak tecrübedir ve bir kişinin ömrü yetmez
kendisine gereken bütün tecrübeyi yaşamak için. Okumak
ise başkalarının tecrübelerinden yararlanmaktır bir
bakıma. Varsın hayal ürünü olsun, yalan-yanlış olsun, varsın
inanılmaz derece uçuk - kaçık, katlanılmaz derecede uzun
ve sıkıcı olsun. Şunu unutmayın, her yazan, ne yazıyor,
nasıl yazıyor, neyi nasıl anlatıyor olursa olsun yalnız ve
ancak kendini anlatır, yazar. Yazdıkları, yapmak isteyip de
yapamadıkları, olmak isteyip de olamadıklarıdır aslında.
Siz o anlatılanların altında yazanı tanırsınız, tanımaya
çalışırsınız. Çünkü okumak, yazanla okuyan arasında
kurulan zihinsel bir iletişimdir; zamandan ve mekândan
bağımsız bir iletişim.”
O da devam etti:
-“Birilerine anlatmak için, neler okuyup öğrendiğiniz, ne
kadar bilgili olduğunuz üzerine kurulu övünme nutukları
atmak için okumayın; kendiniz, ama yalnız ve yalnız
kendiniz için, kendinizi geliştirmek için okuyun. Bırakın
herkes kendi yolculuğunu kendi yaşasın. Hem zaten
bilirsiniz, her yolculuk herkesde aynı etkiyi yapmaz, aynı
izlenimleri bırakmaz, aynı sonuçlara götürmez. Yolculuğu
bizzat yapmak nerde, yapanlardan dinlemek nerde?”
O anda çok kötü bir şey farkettim. Bıyık altından, gizli
gizli gülüyordu. Üstelik her cümleden sonra azar azar
büyüyen, genişleyen bir tebessümle. Açıkçası çok canım
sıkıldı. Bir an kalkıp gitmeyi düşündüm. Hayır, bunu
yapamazdım. Onun bana bir ihtiyacı yoktu ki, ihtiyaç sahibi
bendim. Hem önce bu alayın dayanağını öğrenmeliydim.
Ne alaycı bir adam olduğunu bilmeyen yoktu. Ama bu
kadarı da fazlaydı doğrusu. Fazlamıydı, yoksa alayın
hedefi ben olduğum için mi böyle etkilenmiştim? Şimdi
konuyu kesip sorsam belki inkâr eder, “yok canım, alay
falan etmedim, sana öyle gelmiş” diyebilirdi. En iyisi
farketmemiş gibi yapıp oyuna devam etmekti. Büyük bir
ihtimalle tebessümün büyüyüşünü engelleyemeyecek, bir
yerde farkedilmeme sınırını aşacaktı; belki de tebessüm
kahkahaya dönüşecekti.
-“Suyu kaynağından için. Boşverin onun bunun
yorumlarını, değerlendirmelerini; kendiniz okuyun,
kendiniz yorumlayın, kendiniz değerlendirin. Hattâ
gerekirse tekrar tekrar okuyun.”
Bu cümlem beklediğimin tam tersi bir etki yaptı. Alaycı
tebessüm aniden yok olurken yüzünü gene öfkeyle
çaresizlik karışımı bir bulut kapladı. Aynı anda ben de
hata’mı anladım; “yorum”, değerlendirme” diyerek sözü
gene eleştiriler, eleştirmenler konusuna getirmiştim.
Ama onu üzmekten çok bana niye güldüğünü anlama
imkânı kalmayacak diye canım sıkıldı. Neyse ki korktuğum
olmadı:
-Keşke insanları gerçeklere inandırmak bu kadar kolay
olsaydı; her söyleneni doğru anlasalar, her doğruyu
farkedip hemen uysalar, boyun eğselerdi…
Anlamıştım, haklıydı; bana gülmekte haklıydı.
-Oğlum ve onun aracılığıyla benim için yazılıp çizilenler,
okuyup öğrenmeye ömürlerin yetmiyeceği boyutlara
ulaştı.

Duraksadı; sanki devam edip etmemeye karar
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veremiyor gibiydi. Kısa bir süre sonra devam etti:
-Meselâ şu “delilik” meselesi.
Bu konuyu bilip bilmediğimi anlamak ister gibi yüzüme
bakıyordu.
-Evet, Erasmus dedim
-Yalnız o mu ya, Aristo da dâhil daha kimler var kimler.
Benim oğlum deli falan değildi, bütün deliler ve deliliğin
her türünde olduğu gibi onu anlayamayanlar deli sandılar.
Benim de deliliğe methiye falan yazma gibi bir maksadım
olmadı hiçbir zaman. Sadece deli gibi görmenin,
göstermenin iyi bir mizah unsuru olduğunu biliyordum;
bunu dolaylı olarak kullandığımı kabul edebilirim, daha
fazlasını asla.
-Bu benim ve oğlum hakkında yazılıp çizilenler içinde
ortak, muhtemelen birbirinden alınma benzerlikler olduğu
gibi tutarsızlıklar da var elbette. Genel yaklaşım benzerliği
ise şu: Oğlum ve benim hakkımda yazanlar hep kendilerini
bizden çok daha yüksek yerlere yerleştirdi, yüksekten
bakmayı tercih etti. Buna hakları olduğundan şüphe dahi
etmediler, çünkü onların herbiri genellikle akademik
ünvan sahibi uzmanlar; "Karşılaştırmalı Edebiyat" gibi,
"Edebiyat Sosyolojisi " gibi, "Edebiyat Epistemolojisi "
gibi sıradan insanların anlamını bile bilemeyeceği dalların
uzmanları. Zaten mesele hakkı olup olmadığı meselesi
değil, bu uzmanlar kendi fildişi kulelerinde yaşarlar ve
kendileri gibi fildişi kulelerde yaşayanlara hitabederler,
sıradan insanlara, "uç" okuyuculara değil.
Hitabettikleri kişilerin kendilerini ne kadar ciddiye
alıp almadıklarını da önemsemezler, çünkü kendileri de
kimseyi ciddiye almazlar. Anlaşılmak da onlar için bir
endişe kaynağı değildir. Anlaşılmıyorsa sorun anlatanda
değil, anlama konumunda olandadır çünkü onlara göre.
Başka bir soruya geçmeli veya merakımı giderecek ama
ona azabını hatırlatmayacak, mümkün olursa azaltacak
şekilde, başka türlü sormayı denemeliydim.
-Onlar bir yandan da senin başarının sırrını çözmeye,
formülünü bulmaya çalıştılar belki de? dedim.
Bu sefer acı acı güldü:
-Evet, sanki bir sır, bir formül varmış veya olabilirmiş
gibi.
Duraksadım. Doğrusu onun başarısının altında yatan
itici gücü ben de merak etmiştim. Ama benim bulabildiğim
muhtemel cevaplar sır veya formül şeklinde değildi.
Öyleyse bu soruyu niye sormuştum ki? Belki de artık soru
sormamalı, kendisinin anlatmasını beklemeliydim. Bir
yandan da burada bulunuş süremin bir sınırı olmasından
korkuyor, işimi bir an önce bitirmek, merak ettiklerimi
vakit kaybetmeden sormak zorunda olduğumu düşünüyor,
için için telâşlanıyordum. Gene de susmayı tercih ettim.
Bu sabrımın ödülünü görmekte de gecikmedim doğrusu.
Kaldığı yerden devam etti:
-Bir kere benim oğlum doğru yerde, doğru zamanda
doğdu. Bu benim değil onun şansıydı. Bütün toplumsal
şartlar onun gelişini bekler gibiydi. Ben bunu yazmaya

başlamadan önce sezmiş olsam da bilemezdim, ancak
piyasaya çıkıktan sonra emin olabildim.
Gene uzunca bir suskunluk. Sanki “sözümü kesmezsen
devam ederim” der gibiydi. Bekledim ve devam etti:
-Sonra, benim ustalığımın da iki dayanağı var: birincisi
de Allah vergisi kabiliyetim. Buna “tahkiye” (hikâye etme,
anlatma) kabiliyeti derler.
-Kabiliyet dâd-ı Hak’dır her kula olmaz nasip
diyecektim ki zihnimden kapıp kendi söyledi. Bunu
da susup sabırla dinlemem yolunda bir uyarı olarak
algıladım.
O devam etti:
-İkincisi hem çok gezip, çok okuyarak, hem de oğlumun
hikâyesine kadar çok şey, özellikle birçok tiyatro eseri
yazarak tecrübe kazanmış olmam.
-Başarının bir sebebi de şu olabilir: Galiba herkesin
içinde bir Don Kişot, bir de Şanso Panza var. İnsanoğlu
kapalı kutu, kimbilir daha kimler vardır.
Bunu söylerken gözlerini ufka çevirmiş, düşünceye
dalmıştı. Ne’den sonra kaldığı yerden devam etti:
-Bazıları nedense içindeki Don Kişot’u besler
büyütürken kimileri de Şanso’yu geliştiriyor. Yani kimi
her şeye rağmen idealist ve kuralcı, her şeye rağmen
hakperest ve adil, her şeye rağmen cesur, insanları
kendinden çok düşünüp kayıracak kadar fedakâr; kimi de
olabildiğince bencil, hedonist ve menfaatperest bir tipi
tercih ediyor, besliyor, büyütüyor içinde.
-Ama kimse Don Kişot’unu senin kadar somutlaştıramadı
dedim
Yüzüme bakarak şimdiye kadarki en büyük
tebessümünü takındı:
-Şanso’sunu somutlaştıran çok ama! dedi.
Gene haklıydı.
Bu bilgiler beni oldukça rahatlatmıştı. Kalan son soruyu
sorup sormamak arasında bocalarken gene zihnimi
okudu:

-Don Kişot da dâhil bütün yazdıklarımın
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öncelikli gayesi tekdi: nafaka!
Bu sefer gerçekten şaşırmıştım. Bir insan nasıl
bu kadar samimi olabilirdi? Sonra birden gerçeği anladım:
bu içtenlik ortamın gereğiydi, öyle değil mi?
-Aşırı derecede borçlu, bir o kadar da çâresizdim;
geçim için yazmaktan başka bir şey de gelmiyordu
elimden. Yazdıklarımın değerini bulması için de elimden
geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor, “insanlar neye,
nelere meraklı, neleri seviyor, neler istiyor?” ve tabii
“neye para verir?” sorularına doğru cevaplar bulmak için
çırpınıyordum.
Gene bir sessiz bekleyiş.
-Her şeye rağmen, Don Kişot’u yazmaktaki tek gayem
para kazanmak değildi; çünkü dediğim gibi, onun bu kadar
piyasa başarısı göstereceğini hayal bile edemezdim.
-Bir gayem de beni bu hallere düşürenlerden intikam
almaktı; toplumdan ve yönetimden. Bunu doğrudan
yapamazdım; çünkü kitabın basılması bile yönetimin
iznine tâbi idi. Ben de dolaylı bir yol çizdim kendime.
Sonuçta ortaya Don Kişot çıktı. Kimse, tıpkı planladığım
gibi, kitapta asıl eleştirilenin kendisi olduğunu
farkedemedi. Sonraki dönemlerde de çok az kişi mesajımı
anlayabildi.
-Meselâ o anlı şanlı eleştirmenler ve edebiyat
araştırmacıları farkına bile varamadı ne demek
istediğimin.
…
Bu seferki sessizlik hepsinden uzun sürdü. Şairin
dediği gibi, “düşmüş kaleler gibi” idim, ne söyleyecek
sözüm, ne de soracak sorum kalmıştı; dalgın dalgın yere
bakıyordum, bir şey görmeden. Sanki Mikail’in hüznü
bütün ağırlığıyla bana geçmişti.
Ne’den sonra başımı kaldırdığımda onu göremedim,
gitmişti.

M. Cahid Hocaoğlu
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Cehalete Övgü
Modern zamanlarda yaşıyoruz. Artık her şeyin bir algı meselesi olduğunu öğrendik. Meselenin püf noktası ne
olduğun değil nasıl göründüğün. Nasıl göründüğünü ayarlayabilirsen bir şey olmak zorunda kalmazsın. Hatta hiçbir
şey değilsen bile bir şeymiş gibi görünmeyi başarabilirsen akıl almaz çıkarlar elde edebilirsin.
Diyelim ki iğrenç bir domuzsun. Ne bulursa yiyen, aç kalınca kendi çocuklarını, hiçbir şey bulamazsa dönüp kendi
pisliğini yiyen, saldıran, parçalayan, yıkan, yok eden, tüketen, etrafını bir dakika bile durulamayacak pislikten bir
bataklığa çeviren, karşı cinsin her türlüsü ile derhal işlem’e giren bir domuz. Ustasının eline düşersen, seni allar,
pullar, bir şekil bir biçim verir. Gözlerini süzgünleştirir. Burun deliklerini gamzeleştirir. Kulaklarını fiyonklaştırır. Rengini
dünyanın en tatlı rengine dönüştürür, pembeleştirir. İyiliksever, arkadaş canlısı, fedakâr, tehlikelere karşı gözünü
kırpmadan atılacak denli cesaretli biri olursun. Çocuklar sabah akşam senin maceralarını izler. Sana hayran olurlar.
Seni taklit ederler. Kendi aralarında senin söylediklerinle şakalaşırlar.
Ne olduğunun veya ne olmadığının hiç önemi kalmaz. Seni nasıl algıladıklarıdır çünkü önemli olan.
Baksana, korkunç gürültüler ritmini bulunca dinleyenleri trans hâline geçiren büyüleyici bir müziğe nasıl dönüşüyor?
O trans hâli insanı insan yapan bütün kayıtları nasıl siliyor? Kayıtları silinmiş gövdeler kendilerinden geçince nasıl ona
bağımlı hâle geliyor. Nasıl satın almak için varını yoğunu elden çıkarıyor? Nasıl hesaplanması bile ancak yüzlerce
makine, binlerce insan gücü gerektiren bir endüstriye dönüşüyor?
Bütün bunlar önemli olanın bir algı meselesi olduğunun göstergesi değil mi?
Bilgi, ancak ne kadar çok şey bilmediğimizi öğretmiyor mu bize?
O hâlde işin başından hiçbir şey bilmediğimizi utanmadan, çekinmeden, sıkılmadan ilan ettik mi iş biter. Artık
hiçbir şey öğrenmeye ihtiyacımız kalmayacaktır. İyi görünüyorsak, güzel görünüyorsak bilgiye ne ihtiyacımız olabilir ki?
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İyi görünmek, güzel görünmek de bir algı meselesi. İşin doğrusu kimsenin bizi iyi ve güzel bulmasına da fazla
ihtiyacımız yok. Nasıl olsa birisi bizi ilgi çekici bulmayacak mı? İlgi çekici olmak iyi ve güzel olmaktan daha
önemlidir her zaman. Çünkü işin sırrı “görünmek” sözcüğündedir. “olmak” ikinci dereceden önemlidir. “Görünmek”
çoğu zaman “olmanın” bütün önemini giderir.
Ayrıca işe yaramayan ne kadar çok bilgi var? Bunları öğrenmeye ne ömür yeter ne de güç. Öğrendikçe daha işe
yaramaz hâle gelir, o bilginin içinde boğulur insan. Somut faydası olmayan kafa konforu sayılacak şeylere zaman
ayırmaya değmez. İşte tam da burada iki kavramın yerini değiştirmek gerekir. “İyi” ve “güzel” yerine “fayda” ve
“eylem”. Fayda sağlayacak olanı elde etmek için eyleme geç. Öğrenmek için kılını bile kıpırdatma. Okuma. Kitap
karıştırma. Bütün kitaplar kalksa yeryüzünden hayat yine de devam eder. Dünyanın sonu gelmiş farzet, dünya birden
soğumuş, eksi atmış derece soğuktasın, sığınmışsın New York kütüphanesine, hayatta kalmak için ne yapacaksın?
Kitapları yakarak ısınacaksın tabi.
Başka çaren mi var?
İşte bu yüzden her zaman hayatın gerçekleri, olan bitenler; olması gerekenleri yenmiş, silip atmıştır. Hatırla
okullarda yaşadıklarımızı. Okuyanlar, ders çalışanlar, gözlüklü, içe dönük, kafa dengi olmayan tipler olurdu. Böyleleri
ne kadar sevimsiz idiler. Onların sevimsizliği “inek” gibi yöresel de olsa bir parça kutsallık bulaşmış bir hayvan adıyla
ifade edilirdi. Ve kızları hep gitar çalan sevimli çocuklar tavlardı. Bir de babası zengin, arabalılar.
Modern zamanlarda yaşıyoruz. İlerledik. Geliştik. Uygarlaştık. Geçmiş zamanların değer yargılarına bağlı değiliz.
Bağlı kalmadığımız için ilerledik zaten. Bağlı kalsaydık böylesine çağ atlayabilir miydik?
Kitap, okuma, bilgi, öğrenme gibi eylemler yerlerini, konuşma, gösteriye çıkma, eğlenme, hayatı dolu dolu
yaşama gibi ayinlere bıraktılar. Dışa dönük her devinim karşındakinin algısına yönelik olduğuna göre, o algıyı önceden
yönlendirmek yaptığından daha anlamlı olacaktır.
Bilgili olmak yerine cahil olmayı tercih edebilirsin. Cahilliğinle övünebilirsin de. Hatta cahil olmayanları aşağılayabilir
onlara karşı cehaletinle üstünlük kurduğunu da iddia edebilirsin.
“Bu kadarı da olmaz artık” demeyin. Meselenin bir algı meselesi olduğunu hâlâ anlayamamışsınız derim ben de.
Saçlarınızı atkuyruğu yaptırın, sakalınızı itkuyruğu. Kıllı mağara adamı suratınıza muhtelif metal parçaları yerleştirin.
Kulağınıza takacağınız irice bir küpe maksadı hâsıl edecektir. Bu görüntü yeteri kadar ilgi çekicidir. Dolayısıyla yeteri
kadar karşınızdakilerin algısıyla oynayacaktır.
“Ne kadar, özgüveni gelişkin bir adam”
“Ne kadar konusunda uzman bir adam, baksana dünya umurumda değil diyor”
“Farklı olmanın bedelini ödemeye hazır bir kişilik görüntüsünde”
“Sıradanlığın mağarasından çıkmış”
“Herkes gibi olmak zorunda olmadığının bilincinde”
“Ay, bu değişik birisi ayol, nasıl da kendine özgü bir tavrı var”
“Adam sırf karizma kardeşim”
İşlem tamamdır. Şimdi gerilerek ve kasılarak cevherlerinizi yumurtlamaya başlayabilirsiniz:
“Ben kitap okumam. Kitap okumak insanı sınırlar. Zaten kitap okuyanlar sırf okudukları kitapların adını
söyleyebilmek için okurlar. Hiç kimse bir diğerinin okuduğu kitabı okumadığı için herkes birbirine okuduğu kitabın veya
yazarının ismiyle üstünlük kurmaya çalışır. Birincisi böyle bir üstünlük kurmaya ihtiyacım olmadığı için okumuyorum.
İkincisi ben reklâmcıyım. Reklâmcının sınırsız düşünebilmesi gerekir. Eğer kitap okursam düşüncelerim sınırlanır.”
*

Atilla Gagavuz

Gidem
Senin tadın tuzun yok
Ey dünya bırak gidem
Tezgahımda bezin yok
Kefenimi tak gidem
Her yanın hile tuzak
Üstünde nakış bezek
Canıma eyledi tak
Bes senden uzak gidem
Başkasına sözüm yok
Merasime lüzum yok
Hil'atlarda gözüm yok
Varsın yalnayak gidem
Ne ilim var ne sanat
Ne de elimde berat
Yalnız sende mi hayat
Öyleyse de yık gidem
Seni sevmek hastalık
Baştan kokarmış balık
Bizden uzak ustalık
Gidem de çırak gidem
Kalmaya yok dermanım
Hesaba yok gümanım
Bu korkuyla amanım
Gidersem korkak gidem
Zamanını kim yazdı
Aklın fikrin kim bozdu
Burda boşa kim gezdi
Ot geldim palak gidem
Belki bu bir bilmece
Sorma nasıl ve nice
Duam gündüz ve gece
Bulandım berrak gidem
Ya uzun ya da kısa
Tükenecek gam gussa
Gidilecek nasılsa
Bari yüzü ak gidem

B. Nuri Demircan

Kadının Adı Var
İncidir inceliği
Zarafeti kimliği
Yüreğinde çığlığı
Çilesinin İlmeği
Besmeleden sonraki
Kadının adı Elif
Yoktan var eder aşı
Şefkati de katığı
Hak’tan bilir geleni
Şükürdür hep azığı
Kadının adı Sena
Yansa şikâyet etmez
Bir tas suyu istemez
Başına ne gelirse
Hikmeti vardır elbet
Başka bir söz söylemez
Cennetin çağlayanı
Kadının adı Kevser
Emir buyuran Rabbim
Can içinde can verdin
Dokuz ay taşı dedin
Elbette sen cevvalsin
Bayram sabahı sevinç
Geceye nuru erinç
Kadının adı Şevval
Aklı varsa bir beyin
Dünya malı neylesin
Süleyman mülkü evin
Her köşesinde zemzem
Bir nefes gibi her dem
Bedir hazinesinin
Kadının adı Enfal
Ozan; kâğıt biter, der
Söylenmedik yüz binler
Sayısız bu isimler
Hepsinde ayrı hüner
Bilen verecek değer
Kadının adı dua

Meriç Çetin
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Hikâye: Paslı Kilit
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Uzun boyluydu. Aşırı denilebilecek kadar zayıftı. Beyazı siyahından çok
fazla sakalının örttüğü kavruk yüzünde hep acınacak bir ifadeyle gülümsüyordu.
Mütebessimdi. Ama gülümseyişi canı yanarmış gibi dudaklarının kıvrılmasından
ibaretti. Gülüyor mu ağlıyor mu belli değil denenler gibi bir yüz kasılması geziniyordu
yüzünde. Yüzü; uzun yıllar boyunca çölde yaşamış bir bedevinin güneşten kavrulmuş
yüzüydü.
Yıllar derin izler bırakarak oyuklar, çizgiler oluşturmuş, esmer bir tabakaydı
görünen. Çıplak ayaklarında sandaleti, iyice eskimiş pantolon ve gömleğiyle ilk bakışta
cami önünde dilenen biriymiş hissi veriyordu. Gözleri garip bir şekilde değişmemişti.
Yıllar öncesinden saklı kalmış, sıcak ve sevgi dolu bir bakışı vardı. Ama bu sıcaklık
yorgunluğun ağır yüküyle kapanan gözkapaklarının arkasına saklanıyor, sadece kısık sesiyle konuştuğu zaman aralanan
daracık bir koridordan sızan ışık huzmesi gibi görünüyor, susunca tekrar kayboluyordu.
İlk karşılaşma her ilk gibi zor oldu. Belli belirsiz bir çekingenlik. Zamanın derin kuyusundan çekip çıkarılmaya
çalışılan hatıralar. O hatıraların arasında saklanmış duygular. Toprak altında yüzlerce yıl kaldıktan sonra bir tesadüfle
yüzeye çıkmış bir eski zaman aleti. Mesela bir asma kilit. Toprak metalin üzerine kaynamış gibi. Birkaç darbeyle bu
toprak tabaka dökülebilir. Ama pas ikinci daha kalın ve hiç çıkmayacak gibi bir başka tabaka oluşturmuş. Asma kilidin
yuvaya giren ve sabit olmayan ayağı açıkta kalmış. Anahtarın gireceği yuvanın üzerindeki metal parça pasla beraber
kilidin üzerine kaynamış.
Elinde oynuyor asma kilitle. Eskiden de meraklıydı tamir bakım işlerine.
- "Ben bununla biraz uğraşayım, hidroliğin içinde bekletirsem çözülür, açabilirsem mekanizmayı çalıştırabilirim,
anahtar uydurmak zor olabilir. Ama anahtar yapıları basittir bunların, antika bir şey" diyor.
Konuşması açıklama yapmaktan, karşısındakine bir şey iletmekten daha çok kendi kendine konuşur, kendi içinde
mırıldanır gibiydi.
Konuştukça ve zaman geçtikçe açılıyor. Kesik kısa cümleleri uzuyor. Yaşı belirsiz. Ellili yaşlarında da olabilir. Seksen
doksan da. Bir müddet sonra ilk anın çekingenliği hemen neredeyse tamamen bitecek kırk yıl öncesi sanki dünmüş gibi
ayrıntılarıyla hatırlanmaya başlanacaktır. Zamanın derin kuyusundan hatıralar yüzeye çıktıkça arkadaşlık, bağlılık, vefa
ve diğer duygular da yüzeye doğru hızla tırmanacaktır. Konuşmalar, üçüncü kişilerin hayret ve şaşkınlık dolu ünlemli
katılımları buğulu sisi kaldırmaya yardım edecektir.
- "Selahattin, sevgili kardeşim, ben seni ne kadar aradım biliyor musun? Belki on beş yıldır izini takip ediyorum.
Sonunda geçen sene Keban'a gittim. Oraya da yıllar önce bir kere gitmiştim. Girişte baktım birkaç kişi var, durdum,
arkadaşlar, ben TEK de çalışan birini arıyorum dedim. Adamın biri hemşerim Keban'ın hemen hepsi TEK de çalışıyor, sen
kimi arıyorsan onu söyle dedi, adını soyadını söyledim, biri tamam dedi, şimdi telefon ediyorum. Senin aradığın bizim
eşek selodur. Telefonu çevirip bana verdi, ses yabancı ama emin olmak mümkün değil, adamla birkaç cümle konuştum.
Adımı söyledim. Baktım olmuyor, Selahattin bey, sen kaç yaşındasın dedim. Kırk deyince benim aradığım Selahattin
sen değilsin,dedim. Sonra yeniden araştırmaya başladılar. Birisi ben siteye gidiyorum buyurun gidelim biraz da orada
araştıralım dedi. Babanın adı, köyünün adı, kardeşlerinin akrabalarının adı. Hafızamda bunlardan hiç kimse yok. Benim
bildiklerim onların bildikleriyle bir türlü örtüşmedi. Ben hemşire veya ebe olan ablandan bahsediyorum, onların buna
dair bir bilgileri yok. TEK'in sitesinin girişindeki yaşlıca güvenlik görevlisi kontrol için bizi durdurunca yanımızda ki adam
ona sordu. "Haa, evet dedi, tanırım, o emekli oldu, sonra hanımının köyünden arazi aldı, o araziyi işliyor, çiftçilikle
meşguldür." Yanımızdaki adama kardeşinin adını verdi. Sitenin içinde kafeteryaya gittik. Orada kardeşinin hanımı
tarafından hısımı olan birisiyle görüştük. O kardeşini aradı. Kardeşinden senin telefon numaranı alınca artık arayışım
tamamlandı. Çok şükür bak, nihayet ve yine kavuştuk. Kırk yıl sonra oldu belki ama oldu."
Selahattin bütün anlatılanları aynı donuk gülümsemeyle dinliyor, sözü hiç kesmiyor, sanki kendisinin söyleyecek
hiçbir şeyi yokmuş gibi anlatılanların bitmesini bekliyordu. Üçüncü kişiler biraz garipseyen ama gittikçe artan bir ilgiyle
dinliyorlardı.
- "Bakın!" dedi. "Bakın! Size günlerdir bahsettiğim, çocukluk arkadaşım, Selahattin kardeşim. Neredeyse kırk yıldır
görüşmüyorduk"
"Yok" dedi kısık bir sesle, itiraz ediyordu. Ama itiraz etmekten daha çok kabul eder bir ses tonuyla
konuşuyordu.
- "Yok o kadar olmadı, Rahmetli annen sağdı, bir kere görüşmüştük, bu bahçede, burada oturmuştuk."

- "Tamam kırk yıl içinde bir defa görüşmüşüz işte."
- "Asıl maceramız kırk yıl öncesine dayanır. Biz ilkokulda beraber okuduk. Selahattin yetiştirme yurdundaydı.
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O zamanlar yurt öğrencilerini pek orta okula devam ettirmiyorlar. Bir sanata veriyorlar. Sonra Selahattin Keban
barajının inşaatında çalışmaya başladı. Ama irtibatımız kesilmedi. Hafta sonları buraya gelir, bana bir kesekağıdının
içinde Bafra sigarası getirirdi, okuyan kardeşe, çalışan kardeşin desteği. Sen oku adam ol, ben seni desteklerim jesti."
Selahattin mahcup bir şekilde kıpırdadı. İtiraz etmeye yeltendi sonra vazgeçti. Dinleyenlerin merakı artmış "sonra ne
oldu" der gibi bakıyorlardı.
- "O yıllarda nasıl başardık bilmiyorum ama irtibatımız hiç kesilmedi. Selahattin İstanbul'a gitti. Yine haberleştik."
Selahattin gittikçe gevşemişti Gerginliği gitmişti. Daha belirgin gülümsüyordu.
"Mektuplaşırdık" dedi.
- "Evet, mektuplaşırdık, o yıllarda değil cep telefonu sabit telefonlar bile tuhaftı. Evlerde olmaz iş yerlerinde yıllarca
hat bağlanması için sıra beklenirdi. Şehirlerarası görüşme yapmak için postaneye gidilip yazdırılırdı. Yazılan telefonun
bağlanması bazen saatler bazen günler sürerdi."
Anlatılan konular genişledikçe hüzünlü bir hikayeye dönüşüyordu.
- "Haberleşirdik. Sonra ben lise üçüncü sınıftayken okulu bıraktım. Evden kaçtım. İstanbul'a Selahattin'in yanına
gittim. O bir kuru temizlemecide çalışıyordu. Onun çalıştığı dükkanda yatıyorduk. Dükkanda iş yoktu. Boğaz tokluğuna
çalışıyordu. Dükkan sahibinin getirdiği birkaç dilim ekmekle yemeği paylaşıyorduk. Çok acıklı günlerdi onlar. Sonra baktık
olmayacak, ben ayrıldım. Selahattin kol saatini sattı, benim otobüs biletimi alıp beni geri yolladı."
Konu iyice çığırından çıkmış konuşulan cümlelerin sonunda ses titremeye başlamış, sevinçli bir buluşma hüzünlü bir
başsağlığı ziyaretine dönüşmüştü. Dinleyenlerin gözleri doldu. O aynı tepkisizlik aynı tebessüm aynı yarı kapalı gözleriyle
etrafı süzüyordu.
- "Allah'ım nasıl günlerdi onlar? O günlerden bu günlere nasıl geldik?"
Bakımsız, neredeyse çöplük denecek kadar kirli bir bahçenin temiz bir köşesinde plastik sandalyelerde, plastik
ve çarpık bir masanın etrafında oturuyorlardı. İkisinin de gözleri dolmuştu. Gözlerindeki nem bir damla gözyaşına
dönüşemedi. Selahattin'in yorgun gözkapakları daha çok aralanıyor, sıcak bir dostluk ışıltısı daha çok yayılıyordu. Çaylar
geldi. Sigaralar yakıldı. Çayın yanında birkaç parça yiyecek bir şeyler de vardı. Üçüncü bardak çayı içerken hemen bitişikteki
caminin minaresinden hoparlörün hırıltısı yükseldi. İkisi de kıpırdadılar. Kalkıp camiye doğru yürüdüler. Konuşmuyorlardı.
Aralarındaki sessiz anlaşmadan ikisi de rahatsız değildi.
Cami çıkışında Selahattin daha bir kendine gelmişti. Uykudan uyanmış, hayata dönmüş gibiydi. Birbirlerinin yüzüne
gülümseyerek baktılar. Selahattin kolunu uzatıp yanındakinin boynuna koydu. Diğeri de karşılığını verdi. Sonra el ele
tutuştular. O vaziyette kahveye kadar yürüdüler. Mırıltılı bir ses tonuyla konuşuyorlardı. Küçük iskemlelere oturdular.
Selahattin;
- "Bizim oralarda beni de ablamı da pek tanımazlar" dedi.
Anlamaz gözlerle kendisine bakıldığını görünce devam etti;
- "Hani, Keban'da tanıdık buluncaya kadar uğraşmışsın ya, benim de ablamın da bizim akrabalarla pek alakamız
olmadı."
- "Annen ölünce baban tekrar evlendi, üvey anne ikinizi de istemedi, baban da ikinizi getirip yetiştirme yurduna
bıraktı değil mi?"
- "Hayır, öyle değildi. Annem babam askerdeyken ölmüş. Ben üç, ablam yedi yaşındaymışız. Babam askerde olduğu
için bir anda hem annesiz hem babasız kalmışız. Köylüler, belki amcam bizi alıp Çocuk Esirgeme Kurumuna bırakmış.
Ablam ebe okuluna başladı, yatlıydı okul. Zaten belli bir yaştan sonra yetiştirme Yurduna geçiş oluyordu. Ben öyle geçtim
yetiştirme yurduna. Ablamdan ayrı kalmak da çok zor gelmişti. Yetiştirme yurdundaki şartlar da. Kabus dolu günlerdi.
Küçük çocuklar büyüklerin her türlü istismarına açıktı. Müdür, öğretmenler, görevliler son derecede ilgisizdi. Yemekhane,
yatakhane, çamaşırhane, Allahın belası bir pislik içindeydi. O kadar dayak vardı ki, dayağı artık kanıksamıştık. Dayaksız bir
gün geçmezdi. Kimin gücü kime yeterse döverdi. Bir sağlıkçı Ahmet vardı. Sağlıkla ilgili hiçbir şeyini hatırlamıyorum. Tek
hatırladığım şey vicdansızca merhametsizce dayak atmasıydı. Nasıl döverdi, nasıl döverdi, öldüresiye. Dövme sebepleri
de hep sudan şeylerdi. Mesela; banyo günleri hepimiz banyonun önünde sıraya dizilirdik. Çırılçıplak soyunmamızı isterdi.
Herkes elinde iç çamaşırıyla sıraya geçerdi. Bu gelir çocukların külotlarını kontrol ederdi. Kirli çamaşırı görünen ayrılırdı.
Zaten hepsi on bir ile on yedi arasındaki yaşlarda çocuklardı. Mutlaka yarısının çamaşırı kirli çıkardı. Bu sağlıkçı Ahmet
elinde kalın bir sopayla dövmeye başlardı. Yoruluncaya kadar döverdi. Nefes alışları sıklaşır, dayak yiyenin o dayaktan tek
kurtulma şansı adamın yorulması olduğu için sık nefes almaya başlayınca içimizi bir sevinç kaplardı."
Selahattin sustu. Kısık sesi, kırk yıl öncesinin dayağının acısı veya korkusu veya onur zedeleyen aşağılayan etkisiyle
titriyordu."
- "Siz gündüzlü öğrenciler bizim için o kadar erişilmezdiniz ki, ders bitince okuldan çıkar evlerinize giderdiniz. Biz okulda
kalırdık. Dersten sonra siz annenizin babanızın yanına giderdiniz, biz alt kattaki yemekhaneye üst kattaki yatakhaneye,

sağlıkçı Ahmet'in merdivenlerden duyulan sopasının sesine giderdik. Öğretmenler de çok döverdi, müdür de
çok döverdi. Ben dayak yemekten çok korkardım. Hep uslu, hep ne derlerse onu yapan bir çocuk olmak için
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uğraşırdım. Ablam ebe okulundaydı. Beklerdim gelmezdi, gelemezdi galiba."
Artık ilk andaki çekingen uzaklık kaybolmuştu. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak konuşuyorlardı.
Selahattin sustuğu zaman göz kapakları yine yorgunca yarıya kadar kapanıyordu. Konuşmaya başladığında aralanıyor, o
aralıktan dostluktan başka yılların silemediği acıların hüznü sızıyordu.
- "Aslında bizim de hayatımız çok iyi sayılmazdı, bizde de şiddet vardı, babamız annemizi hiç yoktan sebeplerden
döverdi, demek ki o yıllarda toplum şiddetle yoğrulmuş, her yerde ve her kesimde şiddet yaygınmış"
Bu cümle acının dozunu hafifletmek, hayatın içinde gülünecek şeyler de vardı, hadi onları bulup konuşalım, anlamına
gelecek bir teselli cümlesiydi. Selahattin mesajı almıştı. Konuyu çok keskin bir dönüşle değiştirdi.
- "Kaç çocuğun var? Torunun oldu mu? Benim üç torunum var" dedi.
Konu değişmişti. Bir müddet çocuklardan, çocukların işlerinden konuştular.
İki zaman yolcusuydu onlar. Bir geçmişin karanlığına, bir bu günün yorgunluğuna gelip gidiyorlardı. Bu gidiş gelişlerinde
silinmeyen, unutulmayan arkadaşlık duyguları zaman yolculuğu yaptıran araçlarıydı sanki.
Konuşmalarının aralarına birkaç kahkaha karıştı. Selahattin Keban barajının inşaatında çalışırken, bazı hafta sonları
arkadaşını ziyarete gelirdi. Bir hafta sonu barajın yapımında çalışan İtalyan bir ailenin kendi yaşındaki çocuklarını da
getirmişti. On beş yaşlarında bir arkadaşları daha olmuştu. Kıt Türkçesiyle çok komik konuşmalar geçerdi aralarında.
Onları hatırlayıp onlara gülüyorlardı. İtalyan çocuğun adı bir türlü akıllarına gelmedi. "Köpek adı gibi bir şeydi" dedi biri,
diğeri hatırladı. "Hah, Gladyo, Gladyo idi çocuğun adı"
- "Karnımız acıktı, gidip bir şeyler yiyelim"
Teklife yine yorgun gözlerle, itiraz etmek istese bile buna hâlinin olmadığını gösteren bir bakışla olumladı. Kalktılar.
Yine kol kola girdiler. Yürürken geçmişe dair hatırladıkları ayrıntıları konuşup gülüyorlardı. Yanlarından geçen birkaç
kişiyle öylesine selamlaştılar. İkisi ayrı bir dünyada yaşar gibi çevrelerinde olan bitene kayıtsız idiler. Belki Selahattin'in
dünyadan kopuk görüntüsü daha belirleyiciydi.
Yemek masasına oturduklarına Selahattin, masaya koyulan tabaklara şöyle bir baktı, sonra kendisini gösterdi.
"Bunları yiyecek bir hâlim var gibi mi görünüyorum", anlamına gelecek bir hareketti. Ama yine de yediler. İkisi yalnızdı.
Yemeklerin üzerine çaylarını yudumlarken gözleri yine boşluğa daldı. Bir çeşit uyku hâlindeymiş gibiydi. Yine aynı kısık
sesiyle konuşmaya başladı.
"Sen İstanbul'a benim yanıma geldiğin zaman sene kaçtı?" diye sordu.
Biraz ortak çabayla on iki mart muhtırasından hemen sonra olduğunu hatırladılar. Askerler yönetime müdahale
etmişler büyük şehirlerde, sıkı bir denetime başlamışlardı. Ankara ve İstanbul askerlerin elindeydi. O yaşlarda henüz
bunun ne anlama geldiğini anlayamazlardı. Yine de ucundan köşesinden onlara dokunan bir tarafı olmuştu.
- "Ben tam olarak seneyi hatırlayamıyorum. Lise üçüncü sınıftaydım. Okulu erken bitirmek için birinci dönem
çabalamıştım, olmamıştı. Olmayınca ben de tamamen bırakmıştım. Bir yirmi üç nisan günü okula gitmemeye karar
verdim. Mayıs ayının sonuna doğru devamsızlıktan kaldığıma dair yazı geldi eve. Babam ne yapacağımı sorunca buna bir
cevabım olmadığını gördüm. Sonra Bursa'ya gitmek üzere otobüse bilet aldım. Otobüs İstanbul'a gidiyordu. Ankara'da
inip Bursa'ya devam edecektim. Ankara'ya girişte askerler çok sıkı bir arama tarama kimlik kontrolü yaptılar. Bir subay
Arap radyosundan Kuranı Kerim dinleyen şoförü "yabancı yayın dinlemek yasak" diye azarladı. Ankara'ya girdikten sonra
baktım otogara gireceğine İstanbul yoluna saptı gidiyor. İneceğimi söyledim, "seni unuttuk, istersen burada in" dediler.
Sokağa çıkma yasağı vardı. İnmeye cesaret edemedim. Cebimdeki paranın hemen hepsini vererek yola devam ettim.
Otobüs Lalelide indirdi. Senin adresini, ezberlemiştim. Hava kararmak üzereydi. Hafiften bir de yağmur başlamıştı.
Cebimdeki para yatmaya değil bir şeyler yemeye bir yetmezdi. Cihangir yokuşunu sorarak hızla yürümeye başladım.
Nerelerden geçtiğimi bilmiyorum. Galata Köprüsünü buldum. Oradan Taksim'e çıktım. Taksimden Cihangir yokuşuna,
oradan kapı numaralarına baka baka aşağı indim. Birkaç basamakla aşağı inilen kuru temizleyici dükkanının önüne
geldiğimde gücümde umutlarım da tükenmişti. Akşam olmuştu. Yağmur hızlanmıştı. Sen orada yoksan neler olacağını
düşünmek bile istemiyordum. Basamaklardan aşağı indiğimde ilk seni gördüm, senin şaşkınlıkla bana bakan yüzünü."
- "Evet, nefes nefeseydin, yüzün sapsarıydı, uzun kıvırcık saçların vardı, tam kıvırcık da sayılmaz, nasıl derler dalgalı
ve uzundu saçların."
Selahattin tıpkı o gün ki gibi, sıcak, yokluğu da varlığı da paylaşmaya hazır candan bir dost, sığınabileceğin bir arkadaş,
güvenebileceğin bir kardeş gibi gülümsüyordu.
Cihangir yokuşundaki beraber yaşadıkları yoksulluk ve yoksunluk o gün başlamıştı. Kuru temizleme dükkanı yalnız
yaşayan bir kadınındı. Dükkanda iş yoktu. İstiklal Caddesine çıkan Büyükparmakkapı Sokak ve civarındaki bazı kahve,
lokanta ve benzeri yerlerin masa örtüleri gelirse iş çıkıyor onun dışında boş kalıyordu. Kadın dükkanı Selahattin'e emanet
etmişti. Kendisi arada sırada geliyordu. Otuzlu yaşlarında güzel ve frapan bir kadındı. Dilek Tunalı. Selahattin Akyazılı bir
kereste tüccarıyla beraber yaşadığını söylemişti. Hiç yanından ayırmadığı buldok cinsi bir köpeği bardı. Selahattin'in iş

buluncaya kadar bir arkadaşını dükkanda yatırmasına hiç sorun çıkarmadan izin vermişti. Karşılaştıklarında son
derecede iyi davranıyordu. Dükkanda iş olmadığı için Selahattin'e para falan verdiği yoktu. Boğaz tokluğuna
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çalışan güvenilir bir sorumlu. Arada sırada evde pişirdiği yemeklerden getirirdi. Aç ve parasız günlerinde kadının
getirdiği yemek her ikisine de çok iyi gelirdi. Evi Beşiktaş'taydı. Annesi Ortaköy'de oturuyordu. Annesiyle pek arası
yoktu. Yaşlı kadın da arada bir dükkana uğrar Selahattin'e emirler verirdi. Bir sığıntı yetmezmiş gibi bir de memleketten
gelen arkadaşı yaşlı kadının canını iyice sıkmıştı. Ama kadını kızı da dahil umursayan yoktu.
Akşama doğru dükkandan çıkar ara sokaklardan Dolmabahçe stadının yanında sahile yakın küçük bir çay bahçesine
giderlerdi. Selahattin'in tanıdığı olan garson patron yoksa çaktırmadan çay verirdi. Çay içmeye paraları yoktu ceplerinde.
Günlerinin büyük bir kısmı iş aramakla geçiyordu. Bir de açlıklarını nasıl bastıracaklarını konuşarak. Dükkandan çıkıyor,
sahile kadar iniyor, Dolmabahçe sarayının önünden Beşiktaş'a doğru yürüyorlardı. Beşiktaş'a gelmeden bir duvar
yıkıntısının üzerinden atlayarak nasılsa boş kalmış dar bir alandan denize giriyorlardı. Sahile yakın dubalar vardı.
Dubaların dibine tutunmuş midyeleri keşfettiler. İkisi de iyi dalıyordu. Acemice ellerini jilet gibi kesen midyeleri, kesikleri
yakan tuzlu suya aldırmadan toplamaya başladılar. Karınlarını doyuracak bedava bir yiyecek bulmuşlardı. Günlerce kendi
elleriyle topladıkları midyelerle karınlarını doyurdular. Ama umutları tükeniyordu. Ne iş vardı ne ikisinde de çalışacak
bir beceri veya yetenek. Daha çok Büyükparmakkapı sokak civarında takılan iki arkadaş edinmişlerdi. Bir süre onlar da
midye yemeye katıldılar. Ama onların genellikle ceplerinde paraları oluyordu. Sonra kısa boylu olanın hırsızlık yaptığını
öğrendiler. Diğeri esrar satıyordu. Bu kadar sırlarını açmaları gelecek günler için artık hiçbir umut kalmadığını gösteriyordu.
Selahattin bir gün köpeği gezdirmesini isteyen dükkan sahibiyle tartıştığını söyledi. Sonra "Sen git, artık geri dön" dedi.
"Nasıl?" sorusunu beklemeden de "Saatimi sattım, yol parası var" dedi.
O günden sonra bir daha görüşemediler.
Aradan kırk yıl geçmişti. Kırk yıl içinde bir kere hanımı ve çocuklarıyla tesadüfen karşılaşmışlar kısa bir müddet
konuşmuşlardı.
- "O günden sonra neler oldu, neler yaptık, hiç konuşamadık. Çok merak ettim ben de ama senden aldığım haberler
çok azdı. Tekrar okuduğunu duydum. Kitaplar yazdığını duydum. Ama hiç şaşırmadım. Zaten senden böyle şeyler
bekliyordum. Çok kitap okurdun sen. Durmadan okurdun. Hatta bize de okuturdun. Senin verdiğin kitaplarla okuma
alışkanlığı kazandım ben. Hayatımın belirli dönemlerinde ben de kitap okudum."
- "Evet, hiç haberleşemedik, benden sonra neler yaptığını hep merak ettim. Biraz da vicdan azabı çektim sürekli.
O canavar şehrin ağzından kardeşini kurtarıp kendi kurtulamayan fedakar kardeş gibiydin. Seni orada bırakıp gitmenin
vicdan azabını hâlâ taşıyorum içimde."
- "Senin gidecek yerin vardı. Annen vardı, baban vardı, Ankara'da ağabeyin vardı. Benim için fark etmiyordu. Ne
kimsem ne gidecek bir yerim vardı."
- "Ama sattığın saat senindi, bilet parası benim işime yaramıştı."
- "Senin gitmen benim yükümü azalttığı için daha bile iyi oldu. Bu hiç kimsesi olmamak çoğu yerde işe yarıyor,
biliyor musun? Senden sonra Dilek Tunalının işinden tamamen çıktım. Görüşmedim de. O gittiğimiz çay bahçesindeki
garson arkadaş başka bir iş bulmuştu, patrona beni söylemiş onun yerine garsonluk yapmaya başladım. Bir gün bir
bayan yalnız başına otuyordu. Her gün müşterilerden biriydi. Arkadaşı mı nişanlısı mı her neyse onu bekliyordu. Tipin
biri kızcağıza musallat oldu. Önce karşısına geçip oturup sürekli bakarak taciz etti. Sonra lafla taciz etmeye başladı, sonra
kalkıp masasına yanaştı, dayanamadım müdahale ettim, o civarın kabadayı geçinenlerinden bir tipti. Beklemediği anda
bir kafa attım. Öylece uzandı. Sonra biraz tehdit etmeye çalıştı. Adamlarıyla haber yolladım. Allah'a bir can borcum
var, hiç kimsem yok, yatacak yerim bile yok, vururum, gider yatarım, dedim. Peşimi bıraktı. Epey adamın canını yakmış
ki benim itibarım arttı. Hani o satıcı olan çocuk vardı ya, onun babası zenginmiş meğerse, Büyükparmakkapı sokakta
bir dairesi varmış. Bu meseleden sonra onunla takılmaya başladım. Onun evinde kalmaya başladım. Yaptığı işe satıcı
olarak bulaşmadım amma bir yönüyle bulaştık tabi. Bazen çalıştım, bazen işsiz gezdim. Sabahlara kadar İstiklal caddesi
civarında gezerdik. Gündüz bir köşeye kıvrılır yatardım. O günlerin uyku tahribatı hala üzerimde. Sürekli uyuyorum.
Koltukta, otururken, hatta yürürken bile daldığım oluyor. Askerdeyken içtimada uyumuştum da tüfeği düşürmüştüm.
O günlerde en istikrarlı çalıştığım iş terzilik oldu. Biraz da elimden geliyordu terzilik. Yetiştirme yurdunda o şerefsiz
müdür bana kızdığından orta okula yazdırmamış terzinin yanına çırak vermişti. Terzilik işi iyi gidiyordu. Askerlik geldi. Ben
askerliği de İstanbul'da yaptım. Askerlik yaparken de eski arkadaşlarımla irtibatım devam etti. Askerden sonra terziliğe
devam ettim. Patrondan mal alan adamla samimiyetimiz ilerledi. Bir gün bana, sen kendi işini kursana dedi, iki makine
alabilirsen, mesele hallolur, ben de yardım ederim sana, haftada altı yüz pantolon alırım senden. Teklif çok güzeldi.
Bir makine de yeterdi. Tek başıma bir haftada altı yüz pantolon çıkarabilirdim. Makineyi almaya acaba babam yardım
eder mi diye memlekete geldim. Babam bana makine almak yerine evlendirmeye kalktı. Ben de serserilikten bıkmıştım.
Ablamın da aşırı ısrarına dayanamadım. Kız bakmaya başladılar. Bir iki tanesi beni istemedi. Sonra şimdiki hanımla
birbirimizi hiç görmeden nişanladılar. Evlendik. O arada Keban'da TEK de muvakkat işçi olarak çalışmaya başladım. Hanım
İstanbul'a dönmemizi istemedi. Böylece burada kaldım. Muvakkat, kadrolu derken bir baktım emeklilik dolmuş. Bir ev
aldık. Çocukları büyüttük evlendirdik. İki kızım bir oğlum var. Evde sadece bir kız kalmıştı onu da bugün evlendiriyoruz.
Önce kayınvalide sonra kayınpeder yatalak oldular. Her ikisine de biz baktık. Kayınpedere bakabilmek için onun köyüne

taşınmak zorunda kaldık. Taşınınca on iki dönümlük bir tarla aldım. O tarlayı meyve bahçesi yaptık. Ama artık
gücüm yetmiyor. Yoruldum, çok yoruldum."
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Selahattin sustu. "Öylesine yorgunum ki bunları sana anlatmaya bile mecalim yok der gibi sustu.
Gözkapakları yine kapanmaya başladı. Yine daracık bir aralıktan belli belirsiz bir ışık huzmesi sızıyordu. Yavaşça
doğruldu.
"Ben artık kalkayım" dedi. "Dedim ya bugün düğün günü, misafirler falan gelecek, bana ihtiyaçları olur."
Sessizce vedalaştılar. Arabasına bindi. Manevra yaparken diğeri;
"Bir dakika, bir şey unuttun" diyerek durdurdu.
Tekrar yanına geldiğinde paslı asma kilidi bir plastik torbaya sarmıştı. Hiçbir şey söylemeden eline tutuşturdu.
*

Coşkun Yüksel

Harmonie du Soir

şiir

defteri
Akşamın Ahengi
İşte geldi zamanı, titrer her yeni sürgün
Her bir çiçek dalında tüten birer buhurdan
İç bayıltan kokular döner akşam ufkundan
Malihülyalı bir vals bir baş dönmesi süzgün

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige,
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige.
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige!
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige...
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir!

Her bir çiçek dalında tüten birer buhurdan
İncitilmiş bir kalpdir ürperir durur keman
Malihülyalı bir vals bir baş dönmesi süzgün
Eski bir kutsal sunak gökyüzü gamlı mahzun
Ürperir durur keman incinmiş bir kalbe eş
Sonsuz siyah yokluğa hınç duyar hassas yürek
Gökyüzü gamlı mahzun eski bir kutsal sunak
Kendi donmuş kanında kendini boğdu güneş
Hassas yürekde bir hınç sonsuz siyah boşluktan
Zerreleri toplarken mazi ışık ve ateş
Kendi donmuş kanında kendini boğdu güneş
Bir avizedir parlar bende senin hatıran
Tercüme : Bicahi Esgici

Charles Baudelaire

Kitap: Yol Durumu
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Gezmeyi sevenler için Gezi yazıları da ilgi çekicidir. Ne kadar eskiye gidebiliriz?
Eskinin bir ucu İbni Batuta ve “Büyük Dünya Seyahatnamesi” ne, "Şefaat Yâ Resulullah"
diyeceğine "Seyahat Yâ Resulullah" diyen Evliya Çelebi ve onun Seyahatnamesine kadar
gider. Diğer ucu bir asrı geçmiş "Coğrafya Derneği"nin yayınlarına. Nil'in kaynağını
arayan yeniçağın kâşiflerinin maceraları hangimizi baştan çıkarmaz ki?
Kendi adıma çocukluk ve ilk gençlik yıllarımın hayallerini kışkırtan Hikmet Feridun
Es ve onun Afrika'nın balta girmemiş ormanları için -artık ne baltası dozerler, kepçeler,
büyük iş makineleri bile gire biliyor- yazdıklarıyla başladığımı söyleyebilirim.
Gezi yazıları, polisiyeden sonra okuyucusu en çok olan türdür. Bunun mutlaka
birçok sebebi vardır. "Yol Durumu"nu elime aldığım zaman gezi yazıları okuyacağım ön
kabulüyle çevirmeye başladım sayfaları.
Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış. İstanbul Ekim 2009 tarihi var kitabın künyesinde.
Yazarı: Münir Göle. İç sayfada yazarın diğer kitaplarının adı verilmiş. Yansılar Kitabı,
Uzak Bir Gölge, Sarı Zarf, Surat Buruşturmalık 52 Metin, Fısıltılar, Mnenosyne fotoğraf- kitaplarının yazarı diye bir
açıklama cümlesiyle. Bunun dışında yazar hakkında hiçbir bilgi yok. Bütün ağırbaşlı kitaplarda olduğu gibi yazarının
gizemi size; önemli olan içeriktir, onu merak edin, ona bakın diyor.
Kitabın arka kapağında yazarın boy fotoğrafı, adresi ve telefon numarasının olmaması, bu bilgileri olmazsa olmaz
gören yeni nesil yazarlarla arasındaki belirgin farklardan biri olarak çıkıyor karşımıza. Bu da bir kitabın Yapı Kredi
Yayınları'ndan çıkmış olmasının anlamını tamamlıyor elbette.
Kitap 119 sayfa. Uzunluğu birbirinden farklı bölümlerden oluşuyor. Her bölümde anlatılan yöreyle ilgili siyah beyaz
bir fotoğraf var. Fotoğraflar yazarın aslında bir fotoğraf sanatçısı olduğunu, dünyanın hemen hemen her bucağına
aslında fotoğraf çekmek için gittiğini bu arada kitabı kaleme aldığını düşündürüyor.
Bölümlerin adları şöyle; Yolağzı, Vermeer'in Babası, Üç Gümüş Kaşık, Endülüs'ün Kusuru, Bitirmeye Geldim,
Sicilya'dan Yatay Geçiş, Palladio Üzerine, Bir Mektup, Uzak Bir Balıkçı Köyünü Sunmak, Anlamamak, Honduras,
Dünyanın Ucundan, Yıkıntılarda İz Sürmek, Kutucuk, Iskalanan Yerler, Bir Deniz Mahsulü: Korsan, Sisler Kenti,
Çeviri Kentler, Kentler Terazisi, Yolsonu
Bölüm adlarından da anlaşılacağı üzere Münir Göle'nin "Yol Durumu", bildik gezi kitaplarından biri değil. Zaten
"Yolağzı" başlıklı giriş yazısında, Turist ve Yolcu arasına bir kavramsal ayraç getiriyor.
Göle'ye göre Yolcu turistten çok farklıdır: "Yolcu, geçmiş zamanlarda ulaşılan yöreleri keşfetmek ya da yasak
bölgelere yakalanmadan girmek için her çeşit kılığı denemiştir. Yöre kılığına girenler, gittikleri bölgenin dilini en
kusursuz şekilde öğrenenler, hatta cinsiyet değiştirenler bildik, az bildik yolcu örneklerindendir." (S: 12)
Yolcunun bu tanımına uygun örneklerle güçlendiriyor tespitini. Sonra, turistle ilgili söylediklerini okuyunca size
turist olmaktansa yolcu olmayı yeğlemekten başka hiçbir seçenek kalmıyor.
"Turistin gittiği yörenin içine işlemesi baştan olanaksızdır, buna karşın yerel renkler adı altında yöresel ilgi çekici
konulara değmesi ise bir zorunluluktur. Folklorik kıyafetler, danslar, yerel incik boncuk, yerel damak zevkini yansıtan
yiyecekler, hatta bir ürün şeklinde paketlenmiş misafirperverlik bile turiste bir yöreye dokunduğu anladığı yanılsaması
sağlayacak, beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Turist acınası konformizmini oradan oraya taşıyan
kişidir." (S: 14)
Sayfalar ilerledikçe alışıldık bir gezi kitabı okumadığınızı anlıyorsunuz. Gidilen ülkenin koordinatları, dünya haritası
üzerindeki yeri, diğer ülkelerden ayıran baskın özellikleri, demografik yapısı, kültürel öğeleri, sanatı veya sanatçıları,
para birimi, zenginliği, müziği, herkes tarafından bilinen meşhur tarafları, dikkat çekici, çarpıcı, keşke ben de görseydim
diyerek meraklanacağız yönleri gibi beklediğiniz veya alıştığınız hiçbir satır, hiçbir cümle bulamıyorsunuz.
Tam aksine, yazarın nesnel çok az şeyden bahsettiğini daha çok öznel konuları kaleme aldığını, kendini anlattığını,
hatta iç dünyasını dışa vurduğunu, gezdiği yerlerle duygu, düşünce ve hafızası arasında ilginç köprüler kurarak -kendi
ifadesiyle, bir "anlatı" oluşturduğunu fark ediyorsunuz.
Ama telaşa gerek yok. Kitap kendini okutuyor. Bir insanın hangi nedenle, hangi imkânla, hangi yolla dünyanın
bu kadar yerini gezebildiğini merak etmeniz, Japonya'dan Kutuplara, Honduras'tan Patagonya'ya, Sicilya'dan, dahası
Sicilya'nın en uzak köşesindeki Agricento'dan Rio de Janerio'nun çok uzağında yağmur ormanlarının arasına sıkışmış
küçük bir kulübeye kadar gidebilmesinin gizemli kışkırtıcılığı, kitabı elinizden bırakmanıza engel olmaya yeter sebep
oluyor. Okumaya devam ediyorsunuz.
Sözün gelişi;

"Delf sokaklarını oğlumla birlikte arşınlarken, Vermeer'in babasıyla burum buruna geldim. Adamın adı
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Reynier Janszoon (yani Jansoğlu). Soyad daha sık kullanılır hale geldiğinde kendine önce Vos, sonra Vermeer
demeyi uygun bulmuş. (S: 19)
satırlarını okurken, Delf'in Hollanda da bir şehir olduğunu, Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" isimli eserin ressamı
olduğunu benim gibi bilmiyorsanız, yazarın okuyucusuna 'bunları bilmek zorundasın yoksa elindeki kitabı bırak'
edasıyla yazması size kendinizi kötü hissettirecektir.
Mesela; "Üç Gümüş Kaşık" başlıklı yazının başlangıcında yazarımızın İrlanda'da olduğunu anlarsınız. İrlanda
hakkında birkaç cümle geçer. Sonra içinde aşk, yalan, entrika, ihanet geçen uzun bir hikâyeye başlar. İrlanda'nın
neresindedir, hava nasıldır oralarda, ahali ne yer, ne içer, nasıl yaşar, beklentileri, acıları nelerdir gibi soruların hiç
birinin cevabı yoktur. Okuyucu yatağın altına saklanan üç gümüş kaşığın hikâyesine dalıp gitmiştir. Hikâyenin büyüsü
olayın mekânını önemsizleştirmiştir. Demek ki insan her yerde insanmış gibi bir yargı cümlesine bile varamadan
İspanya'ya geçersiniz.
İspanya olduğunu keza "Endülüs'ün Kusuru" başlığındaki Endülüs bildik isminden siz çıkarmak zorundasınızdır.
Zil, Şal gül, Flemenko, Carmen ve benzeri muhabbetlerin hiç birine girmeden doğrudan Tarık Bin Ziyad'ın kıllı
sırtıyla ilgili bir kâhinlik hikâyesi okumaya başlarsınız. Oradan İbni Hazm ve Güvercin Gerdanlığı konusuna dalarsınız.
Nerede olduğunuz yine elinizin altından kaçmıştır.
Stockholm, Haninge, Dalarö kelimeleri geçer. Siz hangisi ülke, hangisi şehir, hangisi mahalle, bir atlas
bulmalıyım diye bakınmaya kalmadan yazarın iç dünyasındaki bir çalkantıya tanık olursunuz. "Bitirmeye geldiğini"
anlatmaktadır.
Yolcu gezmektedir ama gezilen yerlerle ilgili anlatım tarzı ya okuyucunun da oraları çok iyi bildiği ya da zaten
bilmesine gerek olmadığı varsayımına oturmaktadır; "Faial'a bugün geldim. Marinadaki kalabalıktan uzaklaşıp
ıssız Rua Nova'ya daldığımda bu daracık sokağın Porto Pim'e açılacağını bilmiyordum. (Bir Mektup)
Alışılmışın dışında bu üslubun hem gerekçesi hem biçimsel tabanı daha dikkatli bakmayı gerektirecek kadar
satır aralarına saklanmıştır. "Her yolcu kendi kuytusundaki bir hayaletin peşi sıra düşer yola" diyor "Kısaca Palladio
Üzerine" başlıklı yazıda. Daha önce vurguladığı yolculuğun turistik seyahatle, yolcunun turistle olan ayrımını
perçinleyerek.
Yazar gezdiği her yerde, gördüğü her şeyde farklı bir bütünleşme yaşıyor ve bunu öznel sözcükleri özenle seçerek
dillendiriyor; "Masum değil bu kayalıklar. Kapkara, gerçekdışı, karabasanı andıran çetin kütleler, denizin öfkesini
kamçılıyor, kışkırtıyor besbelli." (Anlamamak)
Kitabın içeriğinin gezindiği bu hareketli ve biraz da gizemli düzlemin tutunduğu yeri yine satır aralarında
buluyoruz.
"Yolda öyküler yolcunun yaşadıklarına karışırlar; onu bazen içine çeker bazen dışarı atarlar. Kimi kalıcı olur, kimi
uçucu." (S: 33) diyor.
"Derin değişimlere, dipten gelen sarsıntılara gebe kararlar, karayla deniz arasına konan mesafeye benzer bir
mesafeye tutunurlar. Fırtına patladığında, deniz azdığında sürüklenmekten, boğulmaktan başka yazgı olamaz.
Fırtına dindiğinde kıyıda oturup olan biteni gözden geçirmek, kanatan bir acıyla da olsa daha güvenli daha gerçektir.
Ben fırtına sonrasının dinginliğine sığınmaya geldim." (S: 29) diyor.
Sanki başka bir dilde yazılmış sonra çok da başarılı sayılmayacak bir şekilde Türkçe ye çevrilmiş gibi görünen
kitabın dili, biçimi ve üslubu kadar başarılı değil. Sadece okumanın hazzını duymak için okuyanları zorlar. Bunun
açıklamasını da şu satırlarda bulabiliyoruz.
"Aidiyetin kaybolduğu bir yerdeyiz. Bir yere, bir şeye, bir kavrama ait olmanın yoksunluğu aidiyetin saçma olduğu
inancını da getiriyor beraberinde. Bu boşlukta insan kendi yollarını, kendi kentini, kendi tarihini yaratabilir, dilden
kopabilir, aidiyette bağların düğümlere dönüştüğünü pusulaların kısıtlar olduğunu kavrıyorum. Hiçbir yere ait
olmamak, bağlanmamak, bağlı olmamak, bir bütünün içinde eriyip gitmemek istiyorum; aidiyete sarmalanmanın
parçaların hiç birine yer bırakmadığını hissediyorum. Güvenliğin yitirildiği, özgürlüğün başladığı eşiği algılıyorum.
Ne bekleyen bir yere, bir yöreye, bir soya, bir kişiye dönmek, ne de bir yerde huzur bulmak, dinlenmek istiyorum;
bunların hepsi birer uydurmaya, birer icada benziyor, anlaşılmaz geliyor bana. Kendimi bağlantı noktalarından
sökmek istiyorum. Gerçeğe varıyorum. Ya da gerçekten uzaklaşıyorum." (S: 58)
Küreselleşmek, globalleşmek, dünyanın küçük bir köy olması böyle bir şey galiba.

Mehmet Harputlu
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Tiyatro: Küheylan
Bu sezon Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen, 70’lerin başında yazılmış, orijinal adı
“equus”(Latince: atlar) olan oyun İngiltere’de geçiyor.
Alan Strang(Fatih Sevdi) psikolojik tedavi görmek üzere bir hastaneye yatırılmıştır. İşlediği suçtan ötürü yargılanması
istenmektedir. Mabedi bellediği haradaki altı atın gözlerini oyduğu için.
Alan 17 yaşındadır. Normal değildir yaptığı. Suçtur. Peki “normal” nedir? Alan neye göre, kime göre suçludur? Bu
çatışmayı çözmek, Alan’ın tedavisinden sorumlu olan ruh doktoru Martin Dysart’ın(Ufuk Aşar) işidir. Doktor Dysart bir
profesyoneldir. İşinde çok başarılıdır. Lakin malzemesi insan olan bu uzmanlık alanında çok özel bir vak’a olan Alan, kendi
açmazlarına, yüzleşmekten kaçtığı çıkmaz sokaklarına bırakır doktoru.
Doktor, Alan’ın aynasında kendi gerçeği ile yüzleşir; hepimizin gerçeğiyle. Normal olmak pahasına yok saydığımız,
kaçtığımız ama saklanamadığımız “başarısız” ilişkilerimiz ile.
Alan için tutku ve arzu nesnesi olan atlar, Dr. Dysart için yıllardır dokun(a)madığı karısı. Biri; yolun başında, henüz
kişiliği, kimliği yeni oluşmaktayken, verili olana başkaldırarak, arzusunun peşinden koşan ve başta ebeveynleri olmak
üzere toplum tarafından “anormal” olarak yaftalanan genç bir erkek. Diğeri; statatü, kabul görmek, takdir edilmek ve
benzeri ego kaygıları ile bilinçaltının tüm itkilerini bastırarak“normal” olmayı seçen olgun bir erkek.
Alan, altı yaşında kumsalda, ilk defa ata binmiştir. Coşkulu bir çocuktur. At sırtında yaşadığı bu ilk deneyim, henüz soyut
algılama dönemindeyken onda büyüdükçe saplantı haline gelecektir. Başka bir bedenle yekvücut olmak üzerine yaşadığı
bu ilk deneyim, ergenliğe geçişte karşı cinsi tanımaya başlaması sırasında aynı arzunun ortaya çıkmasıyla çatışmaya
dönüşür. Başka bir çatışmayı, kutsal ve erişilmez olanın, kendince anlam yüklediği başka bir erişilmezle yer değiştiren
imajının yer değiştirmesinin tahrip etkisiyle yaşar Alan. Odasına annesi tarafından asılan çarmıha gerilmiş Yüce İsa resmi,
iri gözleri ile çok güzel bakan bir at resmi ile değiştirilmiştir ansızın. Bu değişim cezbesine kapıldığı iki erişilmezi eşitler
Alan’ın zihninde. Yer değiştirmenin sonucu oluşan çatışmaya Alan’ı esir alır.
Eskiden öğretmen olan muhafazakâr anne Dora Strang(Zeliha Kaynak Çetinkaya), yetişme çağında Alan’ın üzerinde
babasından daha etkili olmuştur. Kutsal olanın öğretimi anne tarafından gerçekleştirilmiştir. Baba Frank Strang(İbrahim
Şahin) ise kendisini sosyalist olarak tanımlamakta, toplumda var olmayı seçtiği bu kimlik ile gurur duymakta ancak
içselleştirdiği politik görüşün ördüğü, evladına sevgi vermekten, onunla iletişim kurmaktan alıkoyan kalın duvarlarını
yıkamamaktadır. “Kim daha muhafazakâr?” sorusu ise izlerken kendimize yönelttiğimiz başka bir soru olarak cevap
beklemektedir.
Herkes gibi olmak. Anne-babasının Alan’a dayattığı, toplumsal yargıların hepimize dayattığı normallik budur aslında.
Farklı olmanın, farklı olduğunun bilincinde olmayan ama bir şeylerin ters gittiğinin ayırdında olan Alan’ın kişiliğinde
gerçekleştiği, bir duygu-durum bozukluğu olarak Dr. Dysart’ın ellerine bırakıldığı, çözülecek bir sorun olarak damgalanan,
başa çıkamadığımız açmazlarımızın düzenini bozmak istercesine eklenen bir yenisi. Tam da unutmaya başlamışken. Tam

da uyuşmaya, başlamışken.
Yüzümüze tuttuğu ayna ile bizleri allak bullak eden bu
sarsıcı oyun, Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın çıtasını yükseltti.
Alan Strang rolünü bir elbise gibi giyen Fatih Sevdi, bu
oyunda sergilediği performansla tüm alkışları hak ediyor. İki
perdelik oyunda, karakterin yaşadığı çalkantıyı hem fiziksel
performansı hem de işlek ezberi ile tam bir bütünlük içinde
başarı ile sunuyor.
Dr. Dysant olarak izlediğimiz Ufuk Aşar, geçen sezonun
en çok izlenen oyun “Rita”da zorlanmadan sergilediği
oyunculuğunun sınırlarını zorlayan bir karakter ile çıkıyor
bu kez karşımıza. Oyuncuyu keşfeden yönetmenin
onu abartmadan nasıl da parlattığını Ufuk Aşar’ın
performansında izliyoruz. Uzun repliklerinden seyirciye
geçen duygulanımlar, karakterin gerilimini oldukça başarılı
bir biçimde yansıtıyor. Yine de ezberden çıkıp oyunun
akışına odaklanmak için biraz zamana ihtiyacı var.
Dora Strang rolünde izlediğimiz Zeliha Kaynak Çetinkaya
ise bu roldeki başarısı ile kendini aşan bir performans
sergiliyor. Oyuncuya yeterli alanı ve gerekli özgürlüğü
sağlayan yönetmenin ekibiyle yarattığı sinerjinin en iyi
örneği demek hiç de abartılı olmaz.
Tiyatronun genç kadrosundan Pınar Ünal’ın can verdiği
Jill karakterinin de akılda kalıcı bir etki bıraktığı söylenebilir.
Ancak, Seda Güven tarafından canlandırılan “Hemşire” ve
Emel Pala’nın canlandırdığı “Yargıç Hester” karakterlerinde,
oyunculuğun değil oyuncunun öne çıktığı bir performans
sergilediklerini görüyoruz.
Tiyatronun en genç kadrosu, atlar performansında
sergiledikleri uyum ile son derece başarılı. Özellikle Ferdi
Yıldız’ın koreografik uyumu olağanüstü.
Sahne düzeni ile, günah ve ceza kavramalarını işleyişi
ile kadim tragedya geleneğine, diğer taraftan trajedilerde
yüceltilen kader, ahlak, töre ve gelenekleri eleştirerek
var olan sistemi olumsuzlayan yapısıyla Brecht’e selam
veren epik tiyatronun başarılı bir örneği olarak Küheylan
için, Şehir Tiyatroları’nın bugüne kadarki en iyi işlerinden
demek hiçte abartılı olmaz.
Sahne tasarımında dekorun, ışığın bir yargı salonu
gibi kullanılışı ve tüm oyuncuların oyun boyunca bu
tasarım içinde sahnede oluşu, epizotlarda role çıkan
tüm karakterleri adeta eşitleyen, bu bakımdan oyun
karakterinin aynasında seyirciyi de yargıya çıkaran dinamik
bir kurgu içinde gerçekleşmekte.
Yönetmen, tüm oyun süresi boyunca sahnede olan
oyuncuları kendi rollerinin dışında ve ötesinde, oyunun
bütünsel kurgusundan fiziksel varlıkları itibariyle de
sorumlu kılarak, seyircinin –ve belki oyuncunun daalıştığı hiyerarşiyi kıran bir yol izlemiştir. Böylece izleyen/
izlenen karşılıklılığını da bir bakıma minimuma indirmeyi
başarmıştır. Yolcu ve Irk Bitig gibi oyunlarda da kullanılan
video- görsellik Küheylan’da da kum resimleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar kayıttan yansıtılsa
da spontene izlenimi veren kum resimleri, lirik yanıyla

izleyiciyi hemen etkisi altına almakta. Ancak,
tiyatro eseri en temel tanımıyla, bir sahne düzeni
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içinde olayları oluş halinde gösterdiğinden, kum
resimleri tüm görsel cazibesine karşın kenar
süsü gibi kalmak tehlikesiyle karşı karşıya durmakta, bu
bakımdan gerekliliğini sorgulatmaktadır.
Diğer taraftan plastik etkisi, görsel cazibesi ve oturur
vaziyetteyken masa altından görünen toynaklar gibi
incelikle düşünülmüş, çözümlenmiş detayları ile atlar için
tasarlanan kostümlerdeki başarı ise övgüye değer.
Oyuncuyu parlatanın yönetmen olduğunu, tiyatronun;
oyuncuyla, yönetmenle, sahne tasarımı ile, müzikle,
dekorla, kostümle, ışıkla bir bütün olduğunu, bu unsurlar
arasında bir ahenk oluşturunca bizleri tekrar salonlara
çekmek için başka hiçbir şey yapmaya gerek kalmayacağını,
her şeyin birden bire ve kendiliğinden akmaya başladığını
ve en önemlisi, perde kapandıktan sonra baş başa bıraktığı
sorularla hayatımızın tam ortasında yer aldığını hatırlattığı
için emeği geçen herkese teşekkürler.
Alkışlarımız sizin için;
Yazar: Peter Shaffer
Yönetmen: Yunus Emre Bozdoğan
Koreografi: Cihan Yöntem
Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor
Kostüm Tasarımı: Funda Çebi
Müzik: Fatih Veli Ölmez
Işık Tasarımı: Cafer Yiğiter
Dramaturg-Yönetmen Yardımcısı: Sündüz Haşar
Kum Ressamları: Ramazan Yumrutepe, Veysel
Çelikdemir
Dekor-Kostüm Asistanı: Emine Kaynak Yıldırım
Oyuncular
Alan Strang: Fatih Sevdi
Dr. Martin Dysart: Ufuk Aşar
Dora Strang: Zeliha Çetinkaya
Frank Strang: İbrahim Şahin
Jill Mason: Pınar Ünsal
Hester Salomon: Emel Pala
Hary Dalton: Onursal Yıldırım
Hemşire: Seda Güven
Genç Atlı: Koray Onur
Atlar: Koray Onur, Aytek Mete Elgün, Destan Batmaz,
Bülent Baytar, Ahsen Gül Ever, Ferdi Yıldız

Saime Kırımlı
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Hikâye: Eşek Davası
(Bu hikâye gerçek bir vaka esas alınarak oluşturulmuştur.)
“Hasan oğlu Osman”
Miyadun’da ona böyle derlerdi: Hasan Oğlu Osman. Osman Efendi, yaşını başını almıştı. Oturduğu yerden kalkamaz,
kalktığı zaman da oturacak yer arardı. Beli bükülmüş, kafası külahının altında kaybolmuş; ufak tefek kalmış bu adamın
kamil yaşlarında bir insan azmanı olduğu söylenirdi. İnanması zor ama, öyle söylüyorlar.
Miyadun’un girişindeki alçak damlı evlerden üçüncüsünde oturuyor. Kuvvetli bir rüzgar esse ters türs olacak bir evde…
Ev diğer evlere göre çok eski, harabe. Evin üstünü örten damın bile şakulu kaymış, bir tarafa eğilmiş. Damın cisirleri
süyünk uçlarındaki toprağı üstünden silkelemiş, bilmem ne zamandan kalma püşürügün altındaki otlar çıkmış ortaya.
Öyle ki, sıvası dökülmüş duvarların üzerinde kuş yuvalarına benziyor, yer yer saçakları oyulmuş damın.
Sabahın gecikmiş saatleri… Osman Efendi’nin karısı Ukuş Hanım, iki büklüm , elindeki sakkavul süpürgeyle duvar
diplerindeki inek tezeklerini evin köşesindeki zibilliğe doğru itekliyor. Hasan Efendi çoktandır içinde tutunu dövülmemiş
sokunun üstüne oturmuş Ukuş’u seyrediyor. Biraz ötelerinde, ahır kapısının önünde, nahırı bekleyen iki inek kışlık için
yığılmış çalı-çırpının uçlarında kalmış yaprakları yemeye çalışıyorlar.
Bir gürültü koptu. İnek böğürmeleri, eşek anırmaları, keçi koyun sesleri birbirine karıştı. Bir iki dakika içinde evin önü
tozdan görülmedi. Köyün nahırı böyle köyün içinden geçiyor, arada burada kalmış, nahıra katılmayı bekleyen hayvanları
içine alıp çığ gibi büyüyerek köyün dışına çıkıyordu. Nahır gelip geçtikten sonra inekler yerine bir eşek bırakmış
kaybolmuşlardı. Nahırcı , hayvan namına ne varsa sürüye katıp götürmüştü. Ama kimin eşeği ise, bir eşek geride kalmış,
unutulmuştu. Osman Efendi’nin evinin karşısındaki ahırın kapısından fırlamış cisire sırtını sürüp duruyordu. Hasan Efendi
öylece, oturduğu yerden birkaç dakika izledi. Aklına ne gelmişti, bilinmez, küçük gözleri büyümüş, kafası genişlemişti
sanki! Kararsız kaldığı zamanlarda yaptığı gibi külahına el attığında külah kafasında zar zor dönmüştü.
Nahırın arkasında bıraktığı toz çekildikten sonra Osman Efendi bir gözü eşekte istemeye istemeye sokudan kalktı.
Ukuş’u bir iki dakika ayakta seyretti. Sonra gene eşeğe baktı. Ukuş da doğrulabildiği kadar, Osman Efendi’nin gözleyip
durduğu eşeğe yüzünü döndü:
“— Etminik’li Osehkan’ın eşeği!” Dedi. “Güzel eşek! Şimdi bizim olsaydı, Bozyamaç’taki odunları çekerdik.” Dedi ve iç
geçirdi. Bu iç geçirme, Osman’ı suçlamaydı. Osman Harput’a giderken bir eşeğe bile sahip olamamış, eşeği çaldırmıştı.
O günden sonra da Osman Camiye gitmemişti zaten. Namazlarını hep evde kılmıştı. Onun nazarında herkes suçluydu,
herkes hırsızdı.
Osman göz altından bir eşeğe, bir Ukuş’a baktı. Sonra:
“—Bu eşeği Osehkan’dan alacağım!” dedi. Dudaklarını buruşturdu, kafasını salladı. Kararlıydı, eşeği alacaktı. Ama
neyle? Zaten tam bu anda da Ukuş sormuştu:
“—Neylen alacaksın sen bu eşeği Osman? De bakalım, ne ile alacaksın? Yoksa benden sakladığın bir şey mi var?”
Osman’ın düşünceleri yara almıştı.
“—Sen karışma bu işe Ukuş!” Hele gidip şu Osehkan’la bir konuşup bakayım!”
Osman’ın gerçekten kafası karışmıştı. Arkada Ukuş’u öyle bıraktı, köy kahvesine doğru yürüdü, gitti.
Köy kahvesinde bir iki ihtiyar dışında kimsecikler yoktu. Onlar da bir ağacın altında divana kurulmuş ortaklaşa nargile
içiyorlardı. Bir o fokurdatıyordu bir o. Biraz beride oturdu. Kendi kendisine aldı, verdi, aldı verdi. Sonunda da kararını
verdi. Kalktı Mezre’nin yolunu tuttu. Mahkemeye gidecekti.
Öğlene doğru mahkeme kapısına vardı.
O zamanlar, miladi takvime göre 1867, hicri takvime göre de 1283’tü. Harput Mezre’ye taşınmıştı. Önce Mutasarrıf
(Vali) gelmişti Mezre’ye. Sonra Kadı ve ardından da tapu, nüfus ve diğer siciller gelmişti. Ama arşivler gene de
Harput’taydı. Hatta bazı mahkemeler de Harput’ta görülmekteydi.

Mahkeme kapısında tanıdık bir arzuhalci yüzü aradı. Sonra da içinden şunları geçirdi: “Ben bunları ne tanırım,
bunlar beni ne tanır.!”
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Tanıdık bir yüz aramaktan vazgeçmişti. Kalemi, okkası yanında, rahlesinde kitap okuyan bir arzuhalin yanına
ilişti:
“—Selamünaleyküm, Efendi!”
“—Aleykümselam, Efendi! Buyur!”
“—Buyurun var olsun Efendi! Benim eşeğim kayboldu. Birisinde buldum gibi. O adamı mahkemeye versem, alır mıyım
eşeği?”
“—Onu bilemem Efendi. Amma ben arzuhalini yazarım.”
“—Tamam! Yaz! Kaç para Efendi? Bilesin ki beş kuruşum var. Köye de döneceğim!”
Arzuhalci, Osman Efendi’ye başını salladı.
“—Orası kolay!” Dedi. “ Hele bir meseleyi anlat!”
Osman Efendi bin tereddüt içinde ağzını açtı:
“—Anlatacak bir şey yok. Bir Cuma günüydü. Yukarı şehere (şehire) çıktım. Eşeği caminin önündeki ağaca bağladım.
Çıktım eşek yok! O yanı bu yanı, eşek yok!... Çaresiz Miyadun’a yayan yapıldak döndüm. Amma o gündür, bu gündür
tadım yok. Camiye bile gitmez oldum. Bizim karı da her akşam başımın etini yiyor!”
Arzuhalci üzüldüğünü belirtmek için olsa gerek ki başını “Vah zavallı!” gibilerinden bir iki kez sağa sola salladı. Sonra:
“—Eşeği nerde buldun?” Diye sordu. Cevap alamayınca soruyu tekrarladı:
“—Eşeği nerde buldun?”
Hasan Oğlu Osman, zurnanın “zırt”ında olduğunu anlamıştı. Usul usul anlattı:
“—Ben bu eşeği bundan yirmi sekiz ay önce Sürsürülü Tavit’ten almıştım. Eşek boz, kancık bir eşekti. Dediğim gibi,
Harput’ta bir Cuma namazında zayi ettim onu.” (Kapının önündeki eşeği tarif etmişti.)
Arzuhalci:
“—Tamam!” Dedi. “Onu anladım. Eşeği nerde, kimde buldun? Kimi dava edeceksin. Eşeği adamdan istedin mi?
Vermedi mi?”
Hasan Oğlu Osman kendisini toparlamış, zurnanın “zırt”ından kurtulacak nefesi almıştı:
“—Ne gezer!” Dedi. Osman Efendi. “Ne gezer! Sen bilmez misin… (Cümlesini tamamlayamadı. Gafı lafını yemesin diye
Arzuhalcinin nereli olduğunu öğrenesi geldi. Yavaşça Arzuhalci’nin kolunu tuttu): Senin adın ne? Nerelisin sen?”
Arzuhalci bu durumdan rahatsız oldu amma cevapladı:
“—Adım Bekir. Yukarı şehirliyim!”
Osman Efendi, Arzuhalci Bekir Efendi’ye baktı. Biraz çekingence ama siyence siyence devam etti: “— Adam kâfir!
Epminikli. Ermeni Osehkan. Şimdi hep onların dediği oluyor! Amma ben eşeğimi istiyorum. Odunum dağda kaldı, ellerim
ahan görüyorsun ki böğrümde!”
Arzuhalci Bekir’i bir düşünce aldı. Osehkan zengindi. Nerdeyse “Amira” cinsinden… Onun bir de vekili vardı: Mosis,
veled-i Minas! Evet, Osehka’nın vekilinin adı böyleydi! Doğrudan vekili dava etmeye karar verdi. Böylece garip adamın
davası çabuk biter, eşeğine vaktinden önce kavuşurdu. Garip işini görürdü hiç mi değilse.
Arzuhalci elindeki kitabı katlayarak rahlenin altındaki sandukçaya koydu. Rahleyi ters çevirdi ve yazı masası yaptı.
Minderinde şöyle bir yerleşme hareketi yaptı. Masasının gözünden çıkardığı bir rulo kağıttan birini çekti, masaya yaydı;
hokkasının kapağını açtı, kartal tüylü kamışı okkaya daldırdı:
“— Adın ne? Baban adı ne? Tevellütün kaç? Nerde oturursun?”
“—Osman! Hasan! 1833! Meyadun!”
Arzuhalci Bekir Efendi yazdı da yazdı. Sonra kağıdı bir iki üfürdü. Açıkta bir iki dakika bekletti, kuruttu. Ferman gibi
tutarak yazdıklarını Osman Efendi’ye okudu:
“— "Bundan 28 ay önce Sürsürülü Tavit'ten aldığım tahminen beş yaşındaki boz ve kancık merkebi, yine bundan bir
yıl 9 ay önce şehire zahire getirdiğim bir sırada kazaen zayi ettim. Şimdi merkebi Ermeni Osehkan'ın elinde buldum, vekili
Mosis'ten taleb ederim." Miyadun Köyünden 1833 tevellütlü, Hasan oğlu Osman.
“—Olmamış bu Bekir Efendi, olmamış. Çünküm, ben eşeği zahirede mahirede kaybetmedim. Cuma namazında eşeğimi
çalmışlar! Eşeğim de Epminikli Osehkan’da.”
Bekir Efendi, etrafına bakındı, sonra Osman Efendi’nin kolunu tutarak:
“—Akıllı ol, akıllı! Cuma namazını söyleyip Müslümanlığını belli etme. Derler ki Müslümanlığına güvendi de Kafiri dava
etti. Sonra herifin hırsızlığından emin olmalısın. Herifin eşeğe ihtiyacı yok. Herif zengin. Biz eşeğin kasten adamın elinde
olduğunu ifade ettik. Alırsan ne ala. Almazsan cürmün helalini haramını almaya!”

Arzuhalci Bekir’in söyledikleri Osman’ın aklına yattı. Bekir’e “tamam” der gibilerinden baktı. Bekir Efendi:
“—7.5 kuruş! Öğlen oldu. Öğleden sonra mahkemeye götür ver. Ordan sana gün verirler.” Sonra kağıdı
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yuvarlayıp Osman’a uzattı: Osman’ın kendisine uzattığı parayı aldı: “İşin rast gelsin!” dedi ve kalktı.
Osman, rahatlayacağına sıkıntıya girmiş gibiydi. Aklı karmakarışık, kalbi korku içinde, az ötedeki gölgesi
kendisine yetmez ağacın altına gitti, uzandı. Kendi söylediğine inanmış, camiye gitmemeye karar vermişti. Hem zaten
abdesti de yoktu.
Bir iki şekerleme yaptı da saati doldurdu. Tek tük mahkeme kapısına geliyorlardı. Kalktı. Kağıdı cebinde yokladı. Biraz
kırışmıştı ama önemi olmasa gerekti. Doğru binaya girdi. Kendisine söylenilen yere gitti. Mahkeme kalemine uzattı kağıdı.
Adam kağıdı aldı, okudu, Osman’a baktı. O da arzuhalci gibi başını salladı. Yazdı, çizdi. Osman’a:
“—Yarın uğra!” Dedi.
Osman tam çıkacakken hatırladı, geriye döndü:
“—Ne vakit geleceğim Efendi, dedi.
Kalem katibi:
“—Erken gel. Sabah erken. Güle güle!”
Osman Efendi yolu tepti, Miyadun’a geldi. Ukuş’a hiçbir şey demeden ekmeğini yedi, erkenden yattı. Zaten yorgundu.
Sabah erken kalktı ve Mezre’nin yolunu tuttu.
Mahkeme binasına geldiği zaman saat sekiz gibiydi. Külahını çıkarıp eline aldı, katibin yanına gitti. Katip:
“—Bekle! Çağıracaklar seni.” Dedi ve önündeki kağıtlara daldı. Osman Efendi sırtını duvara verdi ve bekledi. Fazla
geçmedi ki:
“—Meyadunlu Hasan oğlu Osmaaaaaan!” diye seslenen mübaşirin tok sesi ile duruşma salonunun kapısına geldi.
Külahı hep elindeydi. Evirip çeviriyordu. Bu arada mübaşirin tok sesi “Dava vekili Mosiiiiiiis!” diye salonda patlamaya
devam ediyordu. Kendisinin arkasından Mosis de içeriye süzülmüştü.
Dava vekili Mosis Efendi, orta boy, tıknaz, yuvarlak çehreli, tek kulağa takılan gözlüğünün arkasında yuvalarından
fırlayacakmış gibi şişik gözleri ve kalın kaşları vardı. Küt bir burnu şarap içmekten kanlanmış yanakları kırmızı kırmızı
parlıyordu.
Kadı Beyzade Efendi , müftü kıyafeti ile salonda boydan boya uzanan bir masanın arkasında oturmuş, önündeki
arzuhalleri okuyordu. Masanın önünde küçük bir masaya oturmuş mahkeme katibi, elinde kalem bekliyordu. Sonra
Kadı Beyzade Efendi yüzünü kağıtlardan kaldırarak Osman Efendi ve Mosis’e baktı. Osman Efendi’nin kendi kendisini
tanıtmasını istedi. Katip yazıyordu.
Osman Efendi, Arzuhalcinin yazdıklarını aynısıyla tekrar etti.
Kadı:
“—Sürsürülü Tavit Efendi’nin şehadeti gerekiyor.” dedi.
Dava Vekili Mosis, Osman Efendi’den önce davrandı:
“—Tavit Efendi, iki ay önce sizlere ömür efendim!”
Kadı Osman Efendi’ye baktı ve :
“—Başka şahidin var mı Efendi?” Diye sordu.
Osman Efendi, bütün bir Sürsürü’yü, Meyadun’u şahit gösterdi. Ama hangi birisini getireceğini bilemedi. Kadı Mosis’e
baktı, onu dinlemeye hazır olduğunu söyledi: Mosis:
“—Müvekkilim Osekhan, bu merkebi 1281 (1864 m.) senesi, yani bu tarihten 32 ay önce, Adana'da oturan Manok
adlı hıristiyandan 200 guruşa satın aldı." diyerek merkebin müvekkiline ait olduğunu ısrarla söyleyip Etminik’ten iki
Müslümanın şahitliğini belirtti ve onları çağırttırdı. Kadı şahitler olan Etminik köyünde oturan Mehmed bin Mustafa ve
Ali bin Ahmed'i dinledikten sonra davacı Hasan oğlu Osman’ı reddederek eşeğin Osehhan’ın olduğuna karar verdi.
Osman Efendi başı önünde mahkemeden ayrılmış Meyadun yoluna düşmüştü. Arkasından birkaç atlının gelip yanında
durdu. Bunlardan ikisini tanıdı. Beyaz atın üstündeki Osehkandı. Yanındaki alacalı atta da Mosos vardı. Diğer siyah attakini
tanımıyordu. İçini bir korku aldı. Ama bozuntuya vermeden durdu ve Osehkan’a baktı. Osehkan:
“—Bak Osman Efendi, sen yanlıştın. Bunu sen de biliyorsun. Ama adalet doğru işledi. Beni teselli eden bir şey var:
Daha vicdan ölmemiş! Sizinkiler dahi seni reddetti. Ama sana bir müjdem var! Eşek, işini bitirinceye kadar senin olsun. Aç
koymazsan, öldürmezsen, işin biterse eşeğimi getir. Sizin adaletinize karşı bu da bizim adaletimiz olsun.
Fazla bir şey söylemeye gerek var mı? Görüldüğü gibi bir Zimmî, bir Müslüman’a karşı yürüttüğü davayı, yine müslüman
şahitler vasıtasıyla kazanıyordu.

Sıtkı Döner
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Adem-i Merkeziyet ve Teşebbüs-i Şahsi
Vatanımız her şeyden evvel vahdetine halel getirmeyecek ve cümlemizin hukukuna
aynı suretle riayet edecek afif ve muntazam bir idareye muhtaç! İlk adım şüphesiz
Mebusan Meclisini açmak, can, mülk ve hukuk-ı saireyi tecavüzden kurtarmaktır.
Onu müteakip ahaliyi yavaş yavaş idare-i hükümete teşrik yani hükümetle milleti
yek diğerine muarız iki kuvvet olmaktan kurtarıp birleştirmek ciheti kalır ki, bu da
adem-i merkeziyetten başka bir şey değil. Eğer halk canının sahibi olduğu kadar
malının da sahibi ise o
[*] Bu makaleyi üslubunun metanetine binaen intihap ettim. Islahat-ı idare,
meşrutiyet, adem-i merkeziyet- ıslahat-ı askeriye: kuvve-i tecavüziyenin temini,
kuvay-ı bedeniye, fikriye ve ihtilafiyenin tezyidi- terbiye-i milliye ve ıslahat-ı şahsiye:
terbiyemizin mahvı, görenek neticesi esaret- hürriyet terbiyemizin mihverini
görenekten teşebbüse çevirmekle temin edilebilir.
(2)
halde verdiği verginin de sahibi olmak ve binaenaleyh mahalli sarfını teftiş ve tayin
hakkına temellük etmek lazım gelir. Eğer bu hakkı bir hükümdara bırakırsa memleket
müstebit bir idare altında kalır. Merkeze göndereceği mebuslara tevdi ile iktifa
ederse o idare merkeziyete müstenit bir meşrutiyet olur ve millet bir yerine birkaç
yüz müstebite esir olur. Eğer hakkını hiç kimseye vermez de bir taraftan mebusları vasıtasıyla idare-i merkeziyeye
tevdi ettiği suret-i istimalini teftiş diğer taraftan mesalih-i mahalliyeyi intihap eyleyeceği muteberanı vasıtasıyla –fahri
olarak- rüyet ettirirse o meşrutiyet adem-i merkeziyete müstenit olur. Bizim taraftarını çoğaltmaya çalıştığımız usul-i
idare bu üçüncü tarzdır. Yani kanun-u esasimize dercedilen 108. Maddenin icrasını istiyoruz. Şu madde hakkıyla
tatbik edilirse memurlardan kısmı azamının anasır-ı muhtelifenin nispet-i nüfusuna göre ahali-i mahalliyeden tayini
yalnız büyük memurların merkez tarafından nasbı lazım gelir. Bu takdirde muktedir ve muhterem adamlardan intihap
olunacak valilerin iktidarları tevsi’ edilmeli fakat ahali tarafından bir şikayet vukuunda ve bu şikayetin aslı mahkemece
tebeyyün ettiği takdirde derhal cezalandırılmalı. Valilerin her sene riyaset-i idaresinde bulundukları vilayetin idari,
iktisadi, siyasi, mesail-i muhtelifesine tatbik edilen veyahut edilmeye ihtiyaç hasıl olan

(3)
27
Islahata dair mufassal bir layiha tanzim edip hükümet-i merkeziyeye,
mahalliyeye ve matbuat-ı dahiliyeye tebliğ etmelidir. Şu suretle ahali
hükümet ve meclis-i mebusanın nazar-ı dikkati mesalih-i umumiye
üzerine mütemadiyen celb edilmiş olacağı gibi memurlar da vazifelerini imkan
derecesinde hüsnü ifaya teşvik edilmiş olur.
Biz kabil-i tatbik olan ve tatbikine cidden ihtiyaç hisseden ıslahat-ı idarenin
hutut-u esasiyesini çizmekle iktifa ediyoruz. Teferruata girişmedik. Çünkü
kanun yapmak hakkını haiz olmadığımız gibi hürriyetin kanun kuvvetiyle temin
edilemeyeceğinden katiyen eminiz. Devama kabiliyeti olan kanunlar mücerret
adet-i ictimaiyyeden doğanlardır. Onun için bu adatın ıslahına ve ıslahatın
cümlesine karşı koyan idare-i hazıranın lağvine çalışmak mesaimizin üssül-esasını
teşkil ediyor
Medeniyetin bugünkü halinde hizmet-i askeriyenin mecburiliği mübrem
bir ihtiyaç olduğu için bu hizmet cins ve mezhep farkı gözetilmeksizin umum
Osmanilere teşmil edilmelidir. Ordumuzda nazar-ı dikkate alınacak üç esaslı ıslahat
var. Evvela; vatanın her hangi düşmana karşı olursa olsun müdafaasını temine kafi bir kuvvet teşkili. Avrupa’nın en büyük
(?) askeriyesini dinleyecek olursak görürüz ki muharebede kuvve-i tecavüziye malik olamayan bir ordu müdafaadan aciz
kalıyor. Bu sözle memalik
(4)
Sairenin hukukuna tecavüze hazırlanalım demek istemiyoruz. Dahilde olduğu gibi biz hariçte de tecavüz politikasının
külliyen aleyhindeyiz. Yalnız zamanımızda muharebeyi men edecek en müessir çare yine kuvvetli olmaktır. Bir kuvvet
de ordunun kuvve-i tecavüziyesini devletin kuvve-i maliyesi ile mütenasip bir surette artırmakla doğabilir ki hiçbir vakit
milis askeri şu maksadı temin edemez. Saniyen: efradın hizmeti askeriyeleri müddetince kuvayı bedeniye fikriye ve
ahlâkiyelerini artırmak.
Ezmine-i kadimeden beri “sağlam fikir sağlam vücutta” hakikati teeyyüd edegeliyor. Kuvvayı bedeniye vücudu her gün
en muvafık şerait dâhilinde işletmekle artırılabilir. Şu halde umumi talimlerden maada efradı az zamanda yapılabilecek
cimnastiklere alıştırmalı. İsparta ve Romalıları ezmine-i kadimenin en büyük kahramanları yapan cimnastiklere verdikleri
müstesna bir ehemmiyettir. Zamanımızda Anglo saksonları milel-i sairenin cümlesinden tevaffuk ettiren esbabın
başlıcalarından biri şüphesiz yine vücutlarına ettikleri hizmettir. Cimnastikleri memleketimizde tamim için her sene
yüzbinlerce efradı buna alıştırmak, ırkın istikbal-i maddisine büyük bir hizmet olur. Bir faideyi ancak fiilen takdir edenler
ve adat-ı yevmiyeleri sırasına geçirenlerdir ki onu evlatları üzerinde hakkıyla tatbik
edebilirler.
(5)
Hizmet-i askeriyenin imtidadı müddetince melekat-ı bedeniyenin tezyidine
çalışırken melekat-ı fikriyenin de tevsiine her gün kısa fakat muayyen bir zaman
tahsis edilmeli. O suretle ki askerliğini bitiren her vatandaşımız Türkçeyi oldukça
okuyup yazabilsin. Coğrafya ve tarih hakkında mücmel de olsa esaslı birkaç fikir
edinsin. Eğer kışla böyle ameli bir mektep haline getirilirse vatanın müdaafasını daha
iyi temin ettikten başka ve Müslim ve gayrı Müslim gençlerimiz sıhhat-i bedeniye ve
fikriyelerinin tahkimine ciddi surette hizmet etmiş olur. Salisen: hizmet-i askeriyeyi
umum efradı vatana teşmilin anasır-ı muhtelife arasındaki rekabetlerin tedricen
bir uhuvvet-i ictimaiyeye tahvili nokta-i nazarından da büyük faydası var. Fakat
İslam, Hıristiyan bütün Osmanlıların diğer memuriyetlerde olduğu gibi askerlikte
de en yüksek mevakii işğal etmeleri için yegâne şart iktidar ile ahlaktan başka
bir şey olmamalıdır. Gayrı Müslim vatandaşlarımıza bu suretle göstereceğimiz
emniyet ve cümlemizin aynı sancağın altında aynı hukuku müştereken muhafazaya
alınmışlığımız zelil husumetlerin aramızdan bir an evvel kalkmasına uhuvvet-i
Osmaniyenin o nispette artmasına şüphesiz büyük yardımı dokunacak.

Prens Sabahattin

Bir Gemi Yelken Açtı

şiir

defteri

Bir gemi yelken açtı hayâl iklimlerine,
Civarından çığlıkla yorgun martılar kaçtı
Rüzgâr sürüklenirken derinlerden derine;
Hayâl iklimlerine bir gemi yelken açtı.
Beyaz yelkenlerinde ölgün bir kızıllığın
Titrek son akisleri dalgalandı belirsiz;
Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın
Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz.
Ufuklarda solarken altın şafak gülleri
Yabancı âlemlerden sâadetler, emeller,
İhtiraslar bekliyen kimsesiz gönülleri
Gizlice sıkıyordu kızgın demirden eller.
En katı yüreklerinin bile bu sabah iki,
Üç damla yaş kurudu solgun yanaklarında;
Açılan yolcuların hepsi hissetmişti ki
Bugün de erişilmez o diyâra, yarın da...
Mâdem ki o iklime erişmeye imkân yok,
Neden böyle vakitsiz enginlere çıkışlar?
Bulutlar toplanıyor, ufukta dalgalar çok,
Kış geliyor, yelkenler emin bir yerde kışlar!
Yolcular diyorlar ki: -Erişmek ümidi az;
Biliriz dalgaların her biri mezarlık.
Belki de içimizden hiçbiri ayak basmaz ,
Lakin yolunda ölmek, bu da bir bahtiyarlık!
Ufkun dört duvarına kanadını vurarak
Rüzgâr sürüklenirken derinlerden derine,
Gümüş yelkenlerini yüksekten savurarak
Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine.

Ali Mümtaz Arolat
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Neci?
Dertli : Hocam, izniniz olursa bir önceki konuya geri
dönmek istiyorum.
Galesiz : Olmaz!
D: Sebep?
G: Ben mürteci değilim!
D: Ne alâka?
G: Geri dönmek irtica demek değil mi?
D: Bence tam tersi.
G: Nasıl yani?
D: İrtica geri dönmek demek.
G: Ne farkı var ki?
D: Her mürteci geri dönendir, her geri dönen mürteci
değildir!
G: ...
D: N’oldu hocam, niye sükût buyurdunuz?
G: Nasıl düzelteceğimi bilemedim
D: Öyleyse yanlışı söyle de düzeltme çaresini beraberce
arayalım
G: Asıl zorluk orda ya... Galiba yanlış şurda: ben kelime
anlamlarından bahsediyorum, sen terimlerden
D: Terimler de kelime anlamlarına göre olmaz mı?
G: Öyle ama sen saptırma yaptın
D: Nasıl becerdim bunu?
G: Terim, kelimeye yüklenmiş özel bir anlam demektir ve
özel bir alana aittir
D: Biraz açar mısın?
G: Çalışayım. "İrtica", "rücu" kökünden türetilmiş bir
kelimedir ve bire bir "geri dönmek" anlamına gelir.
D: Bu tamam
G: "Mürteci" de bu fiilin faili, yani "geri dönen" demektir.
D: Kelime anlamı olarak.
G: Evet öyle.
D: Peki terim olarak?
G: Galiba terim olarak karşılığı "gerici".
D: Şüphe niye?
G: Bu "ci", "cu", "çi", "çı", "cü", "çü" ekleriyle yapılan
kelimelerde genellikle problem olur da ondan
D: Meselâ?
G: Bu ekler, eklendiği kelimeye "yapan, imal eden, alıp

satan" anlamı verir, öyle değil mi?
D: Evet, "kalaycı", "sebzeci", "ekmekçi", "sucu", "sütçü"...
gibi
G: Bunlar "nesnel" örnekler, yani ek, bir nesneye ekleniyor;
fiillere eklendiğinde anlam değişir mi acaba?
D: "Boyamacı" (boyacı), "korucu" (koruyucu), "bekçi"
(beklemeci) ... Hayır, değişmiyor Hocam.
G: Buradan yola çıkarak "bu ek meslek ifade eder" diyebilir
miyiz?
D: Evet, deriz
G: Peki, örnekler hep somut kavramlardı; soyut
kavramlarda durum nasıl acaba?
D: Meselâ?
G: Meselâ : "şüpheci", "gerçekçi", "yalancı", "doğrucu",
"koğucu", ...
D: Bunlar "gelir getiren" anlamında değil ama, "alışkanlık",
"huy", "ahlâk" anlamında gene devamlılık ve biraz da
değişmezlik veya süreklilik ifade eden, geniş anlamıyla
gene "meslek" denilebilecek ifadeler oluyor sanırım
G: Evet, öyle. Peki şunlar ne oluyor: sanatçı, kiracı, inşaatçı,
yolcu, çaycı, şakacı, duacı, milliyetçi, Türkçü, halkçı, sözcü,
tiyatrocu, kemancı, gazeteci, şakacı..
D: Hocam, galiba konuyu dağıtıyoruz?
G: Belki ama hâlâ amacımıza yaklaşamadık.
D: Amacımız neydi ki?
G: "Gerici" teriminin anlamını çözümlemek.
D: Peki. Son saydıklarında anlam açık değil mi ki?
G: Say öyleyse.
D: Peki. Sanatçı: sanat yapan.
G: Sanat için "yapmak" fiili pek uygun düşmüyor ama
yapan mı, satan mı?
D: Ne fark eder ki; yapmak da satmak için değil midir?
G: Her zaman değildir bir. İkincisi sanatı yapanla satan
aynı kişiler olmayabilir ve genellikle de olmaz. Kaldı ki,
"yapmak" da farklı öznelere ait olabilir.
D: Nasıl yani?
G: Meselâ bir şarkının güftesini yazan başka, besteleyen
başka, okuyan başka olabilir. Böylece "yapan" üç oldu; yani
"bu şarkının sanatçısı" dediğimizde bu üç kişinin hangisini
kastetmiş oluyoruz? Tabii gazinosunda, kanalında, kasetCD vs ile pazarlıyan da var; madem ki "cı" eki "satan"

anlamı da veriyor?
D: Hocam, nereye varmak istediğini, yani bu teferruatla
amacımıza nasıl ulaşacağımızı hâlâ anlayabilmiş değilim.
G: Öncelikle şu gerçeğe ulaşmak istiyorum: bu -ci
-cı eki aşırı yüklenmiş, kendisine yüklenen görevleri
taşıyamayacak hale gelmiş bir yapım eki.
D: Nasıl yani?
G: Şöyle ki, "sanatçı" örneğinde gördük. Diğerlerine de
bakalım :
Kiracı : 1) Kirada (kiraladığı bir mekânda) oturan, ikamet
eden. 2) Kira geliriyle geçinen
İnşaatçı: 1) İnşaat yapan 2) İnşaat işerinde çalışan 3)
İnşaat alıp satan
Çaycı: 1) Çay ticareti yapan 2) Çay demleyip satan 3) Çay
ekip biçen 4) Çay tiryakisi
Tiyatrocu: 1) Tiyatro işleten 2) Tiyatro oyuncusu veya
tiyatronun her hangi bir yerinde görev alan, yapan 3)
Tiyatro işlerini iyi bilen 4) Tiyatro eleştirmeni
Devam edeyim mi?
D: Yok hocam, sanırım anladım. Peki ama bir kelimenin
veya ek’in bir’den fazla anlama gelmesi pek de seyrek bir
dil olayı olmadığına göre ‘ci’ ek’ini diğerlerinde ayıran bir
özellik mi var?
G: Dertli; dil meselelerini içinden çıkılmaz hale getiren
sebeplerden biri de bu "ne mahzuru var?" anlayışıdır.
Kökü ve ek’in görevini bilen kelimenin anlamına ulaşır
diye düşünüyoruz. Bir de dilimizi öğrenmeye çalışan bir
yabancı gibi bakmaya çalışalım; bu o kadar kolay mıdır?
D: Ne yapalım hocam, ekşi tatlı bizim bağın koruğu; bu
bizim dilimiz ve böyle işte.
G: İşte burada dur Dertli! Meselenin aslı pek de göründüğü
gibi değil.
D: Nasıl peki?
G: Bak şimdi, şu kelimelere ne dersin? Ressam, attar,
cellâd, hattat, bakkal, hakkâk, kavvas, nakkaş, rakkas,
battal, fettan, gaddar...
D: İçinde bilmediğim kelimeler de var ama galiba hepsi
de meslek, âdet, huy bildiriyor
G: Aynen öyle ve de "ci" - "cı" eki almadan.
D: Evet hocam.
G: Şu gruba ne dersin? Sanatkâr, güftekâr, bestekâr,
cefakâr, cüretkâr, füsunkâr, fedâkâr, günahkâr, heveskâr,
hizmetkâr, hilekâr, hürmetkâr, ihmalkâr, kanaatkâr,
muhafazakâr, davetkâr, müsamahakâr, sahtekâr, sebatkâr,
sitemkâr, tamahkâr, tatminkâr, tövbekâr, vefakâr,
ziyankâr...
D: Keza Hocam.
G: Bir de şu gruba bakalım: hissedar, hükümdar, serdar,
alâkadar, alemdâr, bayrakdar, silahdar, çuhadar, mühürdar,
defterdar, tahsildar, veznedar, dildâr, dindar, dizdar,
emekdar, haberdar, havadar, kindar, manidar, makasdar,
mihmandar, minnetdar, namdar, sancakdar, sermayedar,

tarafdar, türbedar, ziyadar...
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D: Hocam yeter!
G: Sıkıldın mı?
D: Hayır ama bunun sonu yok ki...
G: Neyin sonu?
D: Eklerle türetilmiş kelimelerin.
G: Evet ama önemli bir fark var.
D: Neyle neyin arasında fark var?
G: "ci" - "cı" ekiyle türetilen kelimelerle, bu eski usulde
türetilen kelimeler arasında.
D: Nasıl bir fark var, ben göremedim.
G: Anlam bulanıklığı farkı.
D: Nasıl yani?
G: Meselâ "sanatkâr" kelimesinde "satan" anlamı yok.
D: E, gayet normal.
G: Nesi normal?
D: Zavallı "ci" eki tek başına bir ek; ama "eski usul" dediğin
türetme imkânlarında belirgin bir sayısal üstünlük var.
G: Ya ben deminden beri neyi anlatmaya çalışıyorum?
D: Yani gerici, "daha zengin yol ve yöntemlerle daha
tutarlı kelime türetme imkânlarını seven kişi" demek mi?
G: Allah heyrin vere Dertli. Ama "yeter" diye beni
durdurman iyi olmadı.
D: Niye ki?
G: Biraz da Batı’dan örnek vereyim diyordum.
D: Doğu bitti miydi?
G: Ne gezer, daha başlamış bile sayılmayız.
D: Öyleyse Batı, hocam.
G: Peki: Batı dillerindeki "ör", "ist" gibi meslek, alışkanlık vs
bildiren ekler de dilimizde genellikle "ci" ekiyle karşılanmış;
dansör: dansçı, sosyalist: toplumcu, nasyonalist: milliyetçi,
jurnalist: gazeteci, natüralist: doğacı, sembolist: simgeci,
realist: gerçekçi, sürrealist: gerçeküstücü...
D: Ne kadar marifetli bir ek’miş şu bizim "ci" eki de canım,
farkında değilmişiz meğerse.
G: Orası öyle de, dediğim gibi, aşırı yüklenmişiz garib’e.
D: Hocam, artık şu "gerici" ye gelsek?
G: Geleceğiz de n’olacak Dertli? Bir takım meczub’ların
kendileri gibi düşünmeyenleri aşağılamak için uydurdukları
içi boş bir kelime işte. Ne garipdir ki bu sıfatı kabul eden,
üstlenen yok ama kullanan pek çok.
D: Başkalarını aşağılamaktan maksat nedir hocam?
G: Ne olacak, böylece kendinin üstünlüğüne olan inancı
sağlamlaşıyor.
D: Ama bu marazi bir durum değil mi?
G: Aynen öyle, yani psiko-patolojik.
D: Öyleyse Allah kurtara hocam.
G: Âmin Dertli, âmin.
D: Ama daha da kötüsü var hocam.
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G: Neyin, psiko-patolojinin mi?
D: Hayır "gerici" nin!
G: Nasıl daha kötü?
D: Daha iğrenç bir suçlama, aşağılama kelimesi.
G: Öyle mi, neymiş peki?
D: Dinci!
G: Hiç düşünmemiştim ama, galiba haklısın Dertli.
D: Hocam, farkında mısın, bu gün bir ilk’i yaşadık.
G: Nasıl bir ilk?
D: Ben hep zannederdim ki ders kaynatmak talebelere
mahsus bir beceridir.
G: Eee ?
D: Bu gün sen resmen sohbeti kaynattın.
G: Öyle mi? Nasıl becerdim peki bunu?
D: Nasılını bilmem, senin becerin.
G: Yani ne oldu ki bu sonuca vardın?
D: Başlangıçta amacımız bir önceki konuya dönmek değil

miydi?
G: Niye çoğulladın ki, o senin isteğindi.
D: Öyleyse sen o konuya dönmemek için konuyu böyle
ustaca saptırdın?
G: Konuyu saptırma niyetim yoktu ama demek ki teklif
ettiğin gündem pek de hoşuma gelmemiş.
D: Sohbette gündem mi olurmuş hocam, komisyon
toplantısı mı niye bu?
G: Öyleyse niye bahtıma vuruyorsun ki?
D: Vurduğum falan yok hocam, sadece ben önceki konuya
dönmeyi arzu ediyordum; olmayınca biraz canım sıkıldı,
hepsi bu. Belki dedim bir dahaki sohbete şimdiden yer
ayırmış gibi olayım.
G: Hani gündem olmazdı?
D: Bağlayıcı bir gündem değil hocam, sadece bir teklif.
G: Öyleyse diyecek bir şey yok Dertli. Niyet hayır, akıbet
hayır inşallah.
D: İnşallah Hocam.
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Yıllar öncesinin o güzelim bahçesi şu anda nasıl bir hâlde bir
görsen?
Eminim bir kenara çöker saatlerce ağlardın.
Hanımannenin yaptığı senin devam ettirdiğin bahçe.
Taş kemerli büyük kapısından girilirdi içeri. Kemeri işlenmiş, emek verilmiş taşlardan
örülmüştü. Harcı çamur olan kemer taşlarının nasıl olup da orada öylece durduğu,
o büyük taşların çok yumuşak bir çizgiyle dönen kavisinden aşağıya nasıl olup da
dökülmediği çocuk aklımızın çözemediği sorunlarından biriydi. Köşe taşları da el emeğiydi. Diğer taşlar irili ufaklı hiçbir
özelliği olmayan taşlardı. Onları düzgün hem de cetvelle çizilmiş gibi düzgün bir duvara dönüştüren ustalık da baktıkça
hayranlık uyandırırdı. Biçimsiz taşların birbirleriyle uyuşan yüzünü bulamadan o duvar örülemezdi. Ustası "oğul, taşın
yedi yüzü vardır, ustalık hangi yüzün dışarıya geleceğini bulmaktır" derdi. O biçimsiz ve değersiz gibi görünen büyüklüğü,
şekli, hiçbir şekilde birbiriyle uyumlu görünmeyen taşlardan toprağın saman karıştırılmış harcıyla bir duvar örmek insanın
tabiatla uyumunu ispatlayan olağanüstü bir örnekti. Onlar yaptıkları işi o kadar insanlaştırırlardı ki, taşların birbirine
uyumunu bile "bu taşın diğeriyle öpüşmesi" şeklinde ifade ederlerdi.
Modern zamanların, kalıp, çimento, tünel, beton gibi üretimi artırmak amacıyla icat edilmiş hiçbir yapay aracına
başvurmaksızın örülmüş duvarlar belki çok uzun ömürlü değildi. Yağmura, kara, soğuğa, sıcağa, zamanın çürüten yıpratan
tahrip eden gücüne direnecek kadar uzun ömürlü değildi. Ama insan da öyle değil miydi? İnsanın yaptığı biraz insana
benzemeli değil miydi?
Taş kemerin altında ceviz, iki kanatlı bir kapı vardı. Kapının üzerinde o imkânsızlık içinde üşenmeden çekiçle dövülerek
estetik bir değer katılmış, süslenmiş, göze hoş görünecek her çaba harcanmış kapı tokmağı vardı. İç içe geçmiş iki halkadan
ibaret kapı tokmağının içerdeki halkası ince bir ses çıkarır, dışındaki daha büyük daha kalın bir metalden yapılmış olanı
daha kalın bir ses çıkarırdı. Kapı tokmağı kapının içinde kalanların mahremiyetini, farklı ses çıkarması kapıya gelenin
mahremiyetini korumak için tasarlanmıştı.
Kapı büyük avluya açılırdı. Ev avlunun sonundaydı. Kapıdan içeri girilince hemen sağ tarafta tuvalet kapısı görülürdü.
Tuvalet evin en uzak köşesine yerleştirilmişti. Avlunun zemini yassı taşlarla döşenmişti. Bu yassı taşlara neden "sal"
dendiği bilinemeyen bir çok şeyden biriydi. Yine taştan yapılmış zeminden daha aşağıda küçük şirin bir havuz vardı.
Havuza gelen su; taş bir oluktan akar tatlı bir şırıltıyla havuza dökülürdü.
Kapıdan içeri girer girmez taş zeminli avlu, taş havuz, su şırıltısından başka bir de müthiş bir gül kokusu karşılardı insanı.
Belki "hoş geldin" in en güzeliyle. Bahçenin düzensiz gibi görünen elma, dut, erik, kayısı, badem ağaçlarının aralarında
sarı ve beyaz renkli güller eğer mevsimindeysen neredeyse sokaklara kadar taşan müthiş bir kokuyla karşılardı gelenleri.
Her ağacın cinsi olduğu gibi bir de alt türü vardı. Ahmedî elma. Bağdat Hurması. Çekirdekli dut. Çekirdeksiz dut. Karadut.
Sadece gül değildi o kokunun kaynağı. "Tevrüzü Gül"
Yıllar sonra konuyu derinlemesine incelemiş bir gazeteciden o gül cinsinin "Tebriz"den geldiği için yörede "Tevrüzü
Gül" diye isimlendirildiğini iki yüze yakın gül cinsinin içinde en keskin kokusu olanın bu tür gül olduğunu ve tevrüzü gülün
dünyada sadece burada yetiştiğini dinlemiştim.
Adamcağız konuyla ilgili bir de proje dosyası hazırladığını, kaybolmakta olan bu gül türünün yeniden yetiştirilip dünyaya
tanıtılmasını amaçlayan dosyayı bir süre gezdirdiğini ama kimsenin ilgilenmediğini anlatmıştı.
Uzmanlara yetkililere işi bu olanlara ne gerek var ki, sen tevrüzü gülü hanımannenden aldığın bir miras özeniyle
yetiştirmeye devam etmiştin. Senin o yıllarda havuzun suyu kesilince akıl almaz bir çaba ile plastik hortumlarla aralıklarla
delikler açarak bahçeyi sulama çaban yıllar sonra modern bir yöntem olarak keşfedildi biliyor musun? Şimdilerde plastik
hortumlarla sulanıyor bütün bahçeler. "Damlama sistemi" diye güzel de bir isim uydurmuşlar.
O çeşitli ağaçların, o tevrüzü güllerin kokusuyla çölde bir vaha gibi insanı karşılayan bahçe artık yok.
Su yok. Havuzlara akan su kurumuş. Havuzların taşlarının işe yarayanları sökülüp çalınmış. Havuz oldukları bile
neredeyse belli olmayacak gibi. Çöplerle dolu bir çukur görünümündeler. Güllerin izi bile kalmamış, bahçenin hemen
her tarafı deve dikenleri ve viranelerde yetişen üzerlik denilen bitkiyle kaplı. Köpeklerin, kedilerin, tavukların diğer börtü
böceğin eşelenip gezindiği bir çöplük görüntüsünde. Taş kemerli kapının bir kanadı çalınmış, kapının üzerindeki süslü
kapı tokmağı yerinden sökülüp götürülmüş, taşlar kapının boşluğunu doldurmuş. Kemer hâlâ direniyor. Ama galiba bu
kış o da terkedilmişliğin acımasız çöküntüsüne kendisini teslim edecek.
Sanki nefesi keskin birinin "evin yıkıla, kapın kapana" bedduasına uğramış gibi.
Ekip yetiştirdiğin bütün çiçeklerden, meyve ağaçlarından hiçbir iz kalmamış. Görenler ve eski hâlini bilmeyenler bu
bahçenin binlerce seneden beri böyle olduğunu düşünebilirler. Direnen dört beş tane dut ağacı, iki tane badem ağacı

mektubu

kalmış geriye. Bir de senin "kızım, kızım" diye sevdiğin leylaklar duruyor. Diğerleri susuzluğa dayanabilen uzun
ömürlü ağaçlar ama o leylaklar nasıl olmuşta bugüne kadar ayakta kalmış. Akıl alır gibi değil. Senin sevginin onu
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hayatta tuttuğunu söylerse birisi, buna ilk inanacak benim.
Çünkü sen de tabiatla bütünleşerek yaşayan bir taraf vardı. O senin bir parçan, sen onun bir parçası gibi
bütünleşik, uyumlu bir o kadar da durmadan üreten tarafınla tabiat gibi cömerttin Belki o yüzden kime bel bağladıysan,
kimi sevdiysen, kime bir fayda sağladı, ayakta tuttu, yaşattıysan hep kötü bir nankörlükle karşılaştın. Tüm iyiliğine rağmen
büyütüp beslediklerinden gördün en büyük zararları. Tabiat ana denmesinin seninle bağdaşık bir tarafı var mıydı,
bilmiyorum.
Bir gün kapının çıkıntısında oturuyordum. Sıcak bir yaz gününün tam öğle vaktiydi. Karşıdan başımın üzerine doğru
bakıp, biraz endişeli sesle, "Hadi dön, hadi git, hadi evine gir" demiştin. Kiminle konuşuyordun, söylediklerin kim içindi
anlayamadım. Gözlerinin baktığı yöne doğru, tam arkama dönüp baktığımda taş duvarın arasından başıma doğru sarkmış
boz yılanı görmüştüm. Yılana "Hadi git, evine dön" demek nasıl bir şeydi? Ya yılanın uslu bir kedi gibi yavaşça duvardaki
oyuktan içeri süzülüşü nasıl olmuştu?
Elbette tesadüf derler buna, öylesine olmuştur.
Ama, temizlik maksadıyla kuru dikenleri yakanlara kızışın, "yakmayın günahtır, otlarla beraber altlarındaki karıncalar,
böcekler de yanıyor" deyişine karşılık bulabileceğin tesadüfle açıklanamaz değil mi?
Ya, elma ağacı?
Küçük ve yumuşak cinsli elma ağacı. Isırdığın zaman un kurabiyesi gibi ağzında dağılan elmaları olurdu. Birkaç yıl üst üste
hiç meyve vermemişti. Bir gün bana "git şu baltayı al, tersiyle yavaşça elma ağacının köküne birkaç tane vur, ben sana ne
yaptığını sorduğumda meyve vermediği için keseceğini söyle"
Gülünç biraz da aptalca bir oyun gibiydi. Yaptım dediklerini. Sonra sen "bırak kesme, belki bu sene meyve verir" demiştin.
Sonra da şimdi bu elma ağacı kesilmekten korktuğu için seneye meyve dökecek demiştin.
Tesadüf idi. Gülünçtü. Aptalcaydı.
Ama elma ağacı o sene bütün mahalleye yetecek kadar meyve verecekti. Toplamakla bitiremediğimiz kadar çok. O yılki
elmanın çokluğuna canlı tanıklar var. Ama sebep sonuç zinciri arasındaki irtibat tamamen öznel.
Nankör çocuklarını durmadan vazgeçmeden küsmeden besleyen tabiat ananın, belki çok ayrıcalıklı birkaç dostunu
tanıyacak bilinci vardır.
Mezarının başındaki çam ağacı nasıl büyümüş biliyor musun, hem de hiç sulanmadan, bakılmadan, çapalanmadan.

Coşkun Yüksel

Romalılar
Romalı yalan söylemez, Romalı çalışkandır, Romalı
Bilginin ve paranın hakimi senin efendindir
Sen Romalılarla hizmetle yücelebilirsin ancak
Bütün düşüncelerini ve hayallerini sil kafandan
Çağı geçmiş kalıpları bırak ve uy
Uyumlu olmak en büyük erdemdir
Sen niçin böylesin biliyor musun?
Sen, sen olduğun için
Romalı olmayı denemelisin
Romalı olman mümkün değil biliyorsun
Romalı olamazsın ancak
Romalıya benzemelisin
Bırak bütün alışkanlıklarını
Sıyrıl çirkin elbiselerinden
Yemeğini ne kadar Romalı gibi yiyebiliyorsan
O kadar uygarsın
Ne kadar Romalı gibi düşünebiliyorsan
O kadar Romalıya benziyorsun
Romalılar putlara taparlar
Ama halkın inançlarına saygılıdırlar
Hatta onlar inanmaz ama halkın ölüm sonrası hayata inançlarını

Çok takdir ederler
Efendilerin erdemli olması gerekmez ama
Halkın erdemli olmasını isterler
Ve benim halkım hem erdemli kalabilmek hem Romalı olabilmek için
Akıl almaz uzletlere dalmışlar
Çok ama çok çilelere girmişler
Çelişkileriyle beraber kendileriyle savaşmışlar
Savaşmak hiç akıllarına gelmemiş
Çünkü Romalılar barışçı insanlarmış, savaşı hiç sevmez
O kadar erdemli imiş ki benim halkım
Romalıları üzmemek için savaşı göze alamamışlar
İçlerinden çıkan bir kaç soylu sesi
Kendi elleriyle boğup
Romalılara erdemlerini kanıtlamışlar
Tarih çok eski bir zaman değilmiş yakın
Ama ben daha dünyada yokmuşum
Dedem hiç bir şey yapamayacak kadar yaşlı
Acı çekecek kadar gençmiş
Babam
Babam hiç bir şey anlayamayacak kadar
Çocuk
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