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Editör’den Bahar ve Bedbinlik

Merhaba,

Yeni bir sayının heyecanı ve kıvancı içindeyiz.
Üstelik bahar sayımızla.

Bahar sayısında baharın bütün mana ve ruhuna muvafık bir yaşama sevinci, bir şetaret bir taravet
nakletsin isterdik dergimiz, bizim gönlümüzden sizin gönlünüze.

“Şu alemde yaşama sevinci verecek bir iyi şey mi kaldı” desek karamsarlığımızın teşhiri olacak.
“Dünyada bu kadar kötülük hükümferma iken iyi şeylerden bahsetmek veya iyimser olmak insanın
kendini kandırmasından başka ne olabilir” desek iyi ile kötünün dengesini bozuşumuzun tenkili
olacak. “Sanatçı ruhumuz işte, her şeyden inciniyor, her şeyden kırılıyor, hassasiyetlerimiz idrakimizi tevsi edeceğine tenkis ediyor” desek eserinden çok kendini önemseyenlerin derekesine tenzilimiz olacak.
Ne yaparsak yapalım, ne dersek diyelim hâlimizdeki bedbinlik sözümüze, yazımıza bir şekilde
yansıyor. Halbuki, “her gördüğünde iyi ve güzel bir şey bulma” emrini unutmuş değiliz. Bir köpek
leşine bile “ne güzel dişleri varmış” gibi harikulade bir misali zihnimizin en mutena köşesinde muhafaza etmek zaruretinden bigane değiliz.
Her şeye rağmen bir dergi hazırlamanın heyecanı ve kıvancı bütün bedbinliklerin ötesinde hayata
“ne güzel dişleri varmış” misalinden bakabilme çabasıdır belki. Verdiği sözü tutmakla ilgili anlatılan
o meşhur hikayenin bitiş cümlelerinde dendiği gibi, “hiç ehli himmet kalmamış” demesinler diyedir.

Hakkıyla ehli himmet olmaktan çok uzak olduğumuzun idraki içindeyiz. Ancak Ahenk Dergisinin
hayata geçişi merhalesinde gayelerinden biri de buydu. Bir okul olacaktı. Edebiyata, sanata, şiire
her yaştan meraklının kendini ifade edeceği bir mahfil, yetişeceği bir mektep olacaktı. Kendi vüsatı
miktarınca oldu da, fakat vardığımız merhaleden baktığımızda ne matluba muvafık ne sadra şifa
olamadığını ifadeden içtinap etmeyelim.
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Yayın hayatına başladığı yıllarda dergiye omuz veren, hayat verenlerden Adnan Şerifoğlu
hocamız bir taraftan şiirleriyle diğer taraftan Yusuf İmran imzasıyla “Genç Kalemler”
köşesiyle derginin payandalarından biri olma vazifesini hakkıyla ifa ediyordu. Gençlerden gelen
yazıları irdeliyor, yol gösteriyordu.
Sözü dergimize eser gönderen değerli okuyucularımıza getirmek istiyorum.

İletişim köşesinde belirtmiş olmamıza rağmen; gelen çalışmaların büyük bir kısmı başka yerlerde yayınlanmışlar. Yine büyük bir kısmı henüz pişmemiş, üzerinde epeyce tetebbu ve ter
zarureti olan şeyler. Yine hemen hepsi imkanımız olmadığını beyan etmemize rağmen özel
–hatta acele- cevap beklemekteler. Şiiri yayınlanırsa ne ücret alacaklarını soranları, cevap
vermediğimiz için tehevvür edenleri ayrıca saymaya bilmem lüzum var mıdır? Gönderilen
çalışmaların yayınlanamamış olması onların değersiz olduğunu göstermez. Yayın kurulunun
seçtikleri de kesinlikle şaheserdir diye iddiası olan da yok.
Gönül isterdi ki her çalışmanın her satırını olan, olması gereken, olabilecek olan gibi
kıstaslarla kayda geçirip gönderen ile gönderilen arasında bir bağ kurabilelim. Ama
imkanlarımız kadar var olabiliyoruz. Keşke imkanlarımız ile ihtiyaçlarımız arasında makul bir
muvazene olabilseydi.
Selamlarımız ve esenlik dileklerimizle.

İnkar
Nice bir ahu gözler günü geldi yumuldu
Kimse bilmez acaba bunlar ne canlar yaktı
Ne bir duman görüldü ne de bir iz bıraktı
Bilinen de yerinde öylece unutuldu
Kimi çelik pazuydu kimi tunçdan bilekti
Şimdi kaşığa bile hükmedecek takat yok
Kimisine rahat yok kimine meşakkat yok
Kimse bilmez tenhada adem ne çile çekti
Acıda da hazda da aranan hakikat yok
Madem bunların hepsi ama hepsi geçici
Madem ki her bir nefis o şerbeti içici
Sonsuzun karşısında yok’un hükmü nedir ki
Ah vah etmeye değmez madem burda rahat yok
Gerçek hayattan başka gerçekten bir hayat yok
Artunç İskender

Mesnevi Dersleri - “Tahtadan Kılıç”
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Cevizler kırıldı. Ceviz kırılmadan önce içinde ilik vardı, kırıldıktan sonra ortaya latif ruh çıktı.
Cevizin en dışında yeşil kabuğu onun altında sert kabuğu onun altında da cevizin içi bulunur. Asıl olan cevizin yenilecek
kısmı olan içidir. Ceviz içinde insan vücuduna faydalı maddeler, kendine mahsus tadı ayrıca dikkatimizi çekmelidir. Ki
insan beynine en çok benzeyen meyve cevizdir. Beynin ihtiyacı olan gümüşle ilgili kimyasal maddenin doğal olarak sadece
ceviz de bulunduğu söylenmektedir.
İnsanların tıpkı ceviz gibi içlerinin özellikleri yani ruhları ölümden sonra ortaya çıkacaktır. Cevizin kabuğu kırılmadan
nasıl içine ulaşılamazsa insanın sahip olduğu manevi değerlere de öldükten sonra ulaşılabilir. Ölüm bir bakıma cevizin
kabuğunun kırılmasıdır.

Ölüm bedenin nakşında olur, nar kırmak elma kesmek gibi.
Makbul olan narın ve elmanın kabuğu değil içidir. Elmanın ve narın içine ulaşmak için kırmak ve kesmek gerekir.
Ölüm insanın içine ulaşmak için gerekli olan bir şeydir. Ancak ölüm anında insanın içinin iyi mi kötü mü olduğu ortaya
çıkacaktır.

Ey sûretperest! Git mânâya çalış, çünkü mânâ, baş üstündeki kına gibidir.
Bu dünyada ki varlıkların biçimlerine takılıp kalan, onların sırlarını, içlerindeki anlamları merak etmeyen kişi,
sûretperesttir. Onlar hep kabukta kalır içe nüfuz edemezler. Oysa kabuk içi saklamaktan başka bir işe yaramaz. İçe, öze
ulaşabilmek için kırılması gereken kabukta kalanlar o asıl olan içten, özden mahrum kalırlar. Kuşa göre kanat neyse varlığa
göre anlam odur. Yükselebilmek için anlamlara yönelmek gerekir.
Ey sûretperest! Maddi âleme, varlığın şekline biçimine ne kadar çok takılırsan, onlara ne kadar çok ülfet eder,
muhabbet gösterirsen o kadar çok alçalırsın. Süflileşirsin. Mânâlara ulaşabilmek için ne kadar çok çaba gösterirsen o
kadar çok yücelir, arınırsın.

Mânâ ehlinin dizinin dibinde otur onlara muhabbet göster,
böylece onlardan ihsanlar görürsün, adam olursun.
Varlığın maddi kısmını aşıp, anlamlara ulaşabilmenin yolu düzgün bir hayat yaşamaktır. Bunun çaresi ise mânâ ehli
olan üstün insanlarla beraber olmaktır. Kalbini ve aklını diri tutmak, onları öldürecek durumlardan kaçınmakla mümkün
olacaktır.

Teninde taşıdığın ruh; mânâsız ise, şüphesiz kınında tahtadan bir kılıç taşımaktasın.
Bir kılıcı kınında görürsek verdiğimiz değer kının içinde gerçek bir kılıç bulunduğunu zannetmektendir. Tıpkı bunun
gibi insana gösterdiğimiz itibar da içinde değerli bir ruh taşıdığına hükmetmemizdendir. Karşımızdaki insanın içinde aklı,
gönlü, ruhu, övülmüş ahlakı, değerli inancı saklı olduğunu zannettiğimizden itibar gösteririz. Kılıç kınından sıyrıldığında
karşımıza demirden emek verilerek üretilmiş, işe yarar, güzel bir kılıç yerine tahtadan kılıç şeklinde yapılmış bir ağaç
parçası görünce verdiğimiz değer biter. Bir ağaç parçasının itibar ve faydası olmayacaktır. İnsanın içindeki ruhu mânâsız
ve gayretsiz ise önemsiz ve değersiz bir tahta kılıç hükmünde olacaktır.

Tahtadan kılıçlar kınlarının içinde saklıyken kıymet verilir,
kınından sıyrılmış tahta bir kılıcın değeri ne olur ki, sadece yakmaya yarayacak bir tahta parçası.

Sûretperestlerin kılıcın kını hükmündeki tenleri kırılınca değersiz bir tahta parçası oldukları ortaya çıkar.
Hakikat ortaya çıkınca verilen itibar düşer. Artık o yakmaktan başka hiçbir işe yaramaz bir ağaç parçasıdır.
Manevi feyizlerden nasipsizlerin hissesine düşecek olan cehennem ateşidir.
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Savaşa gireceksin, tahtadan kılıçla gitme oraya,
önceden durumuna bir bak sonra işin figan olmasın.
Bu beyitten şu üç ince noktayı anlamalısın;
Birincisi, Salih amelin, ilmin ve irfanın olmadan bir dünya savaşından binlerce kat fazla şiddeti olan ahiret âlemine
gitme. Sonun hüsran olur.
İkincisi; dünya işlerinde de tedarikli olmak işin esasıdır. Tedarik ve hazırlık yapmadan hiçbir işe, hele savaş gibi zorlu
bir işe kalkışma. Sebeplere sarılmadan başarıya ulaşamazsın.
Üçüncüsü; dirayet ve iktidarın yoksa, tasavvufun derinliklerine dalma, ince işlere girme, zira sonunda mağlup olur
mayup (ayıplanmış) kalırsın.

Eğer kılıcın tahtadan ise yürü git işine bak,
yok eğer elmas gibi keskin ve parlak bir kılıcın varsa beri gel, ilerle.
Üstün özelliklere sahip değilsen, tahtadan bir kılıç isen, aklın ve ruhun mânânın peşinde değilse, suretlere takılıp
kalmış isen, ahlakın zayıf, bedenin güçsüz ise ümitsizliğe kapılma. Önce durumunu bil. Sonra o durumdan kurtulmak
için çalış, çabala, gayret et. Sakın kendini yeterli görüp kibre düşme. Kılıcı keskinlerin arasına katıl. Onların sohbetlerinde
bulun. Onlardan güzel ahlakın kokusunu duy. O koku senin de üzerine sinsin. Değiş. Dönüş. Kömürken elmas ol. Elmas
gibi keskin ve parlak bir kılıç gibi ol.
Eğer kılıcın zaten elmas gibi keskin ve parlak ise, o zaman korkma, çekinme, tereddüde düşme, meydan senindir. Atıl
ve ilerle. Ten kının kırıldığı zaman ortaya çıkan kılıcın sana zaferlerin haklı saadetini getirecektir.

M. Sait Karaçorlu

Trenlerin Geçişini Seyreden Adam

7

Şöhretiyle yazarını geçmiş, ismi yazarının ismini bastırmış sanal
kahramanlar vardır; Don Kişot, Hamlet, Makbet, Harpagon, Monte
Kristo Kontu, Pardayanlar… gibi. Resimli romanlarda zirve yapan bu durum, daha çok popülaritesi
yüksek eserlerde, en çok da polisiye alanında oluyor; Şerlok Holmes, Mayk Hammer, Herkül Puaro,
Filip Marlov gibi.
Bunlara 2P türü eserler deniyor, yâni Popüler ve Polisiye. Bir de 3P var ki, üçüncü P, ‘Psikolojik’
anlamına geliyor. Bunun örneği pek fazla değil, ama başta geleni Komiser Megre (Maigret) olsa
gerektir.
Komiser Megre’nin “baba” sı George Simenon (1903-1989) Fransızca yazan bir Belçikalı (zaten
“Belçikaca” diye bir dil yok). Doğum yeri olan Liege şehrinde, Paris’de, Newyork’da ve İsviçre’de
yaşamış. Babasının ağır hastalığı sebebiyle öğrenimini yarım bırakıp hayatını kazanmak için
çalışmaya başlıyor. Kısa sürelerle kitapçı ve fırıncı çıraklığı yaptıktan sonra hayatının akışını
değiştirecek adımı atıyor ve muhabir olarak yaşadığı şehrin gazetesine giriyor. Burada tanıyıp yakın
temas kurduğu suç dünyası artık başta gelen ilgi alanı ve eserlerinin ana tema’sı olacak, buradan
edindiği izlenimleri hikâye ve romanlarında işleyerek unutulmaz eserlere imza atacaktır.
Çok genç yaşta (17) doğduğu şehir ona dar gelmeye başlayınca soluğu Paris’de alır ve eserlerini
peşpeşe vermeye başlar. Burada tanışıp katıldığı sanat çevreleri de onun yazar ve sanatçı kişiliğinin
oluşup gelişmesinde etken olmuştur. Önceleri “Sim” takma adıyla yazan Simenon, eserlerinde daha
başka isimler de kullanmıştır.
Çok üretken bir yazardır Simenon, Balzac’ı bile imrendirecek derecede üretken. Yalnız Megre’li,
75’i roman, 28’i kısa hikâye olmak üzere 103 tane eseri var. Toplam 117 tane romanı yayınlanmış
ki 25 bin sayfa tutuyor. Son yıllarında anılarını yazmış: tam 27 cilt! 44 ülkede 55 dile çevrilmiş olan
kitaplarının 500 milyon’un üzerinde sattığı hesaplanıyor. Bir yazar daha ne ister? Kitaplarından
ayrı çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış binlerce makalesi var. Eserlerinde geçen mekân
sayısının 2 bine yakın, çizdiği karakter sayısının ise 9 binden fazla olduğu hesaplanıyor.

Simenon’un üretkenliğini anlatan fıkra gibi bir anekdot var
ki, sözü edilmese olmaz: Bir gün kahvaltıda karısına soruyor :
“bu gün canım çok sıkılıyor, ne yapsam acaba?”. Kadıncağız “Otur bir
kitap yaz” deyince verdiği cevaba bakın: “İyi de, öğleden sonra ne
yapacağım?”
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İlk kitabı Au Pont Des Arches, 1920’de, Megre’li ilk romanı Pietr-LeLetton 1930’da yayınlanır. Bunu bir yıl içinde yayınlanan 10’dan fazla
Megre romanı izler. Artık olan olmuş, Megre ile Simenon özdeşleşmiş ve
şöhret beraberce yakalanmıştır.
Megre ile Simenon’un yayın dünyasındaki bu özdeşliğinin ötesinde
benzerlikleri de vardır: ikisi de pipo içer; pipo adeta bu ikilinin ortak simgesidir. Günlük hayata
ait pipodan başka tercihleri ve alışkanlıkları da vardır. İkisi de orta sınıfın örneği denecek kadar
mensubudur. Zaten benzerlerinden belirgin farkları, üstünlükleri olmayan bu sıradan polis
detektifini kabul etmekte yayıncılar epeyce zorlanmış, o zamanki şöhretinden başka bir dayanağı
olmayan Simenon ise kahramanını görünür üstün özelliklerden uzak tutabilmek için direnmiştir.
Neticede bu direniş meyvesini vermekte gecikmemiştir. Çünkü aslında Megre’nin emsallerinde,
yani rakiplerinde olmayan çok önemli bir üstünlüğü vardır ki başarıya ulaşmaya yetmiştir. Bu
üstünlük psikolojik analiz yeteneği ve yöntemidir. Problemleri çözmek için Şerlok Holmes’in
analitik tümevarım yönteminden oldukça farklı bir yaklaşımdır Megre’ninki. O, olayları değil,
insanları, insanların psikolojilerini inceler. Şu hareketi yaptığına göre nasıl bir iç dünyasına
sahiptir, bunu hangi düşünceyle yapmıştır, ne yaparken ne düşünmüş, hangi dürtüyle buna
yönelmiştir? Nasıl giyiniyor, ne yiyor, ne içiyor; buna göre nasıl bir psikolojik yapıya sahip? Çoğu
klasik araştırmacı için anlatıldığı zaman bile anlam taşımıyan bu ayrıntılar Megre’nin başarı
anahtarlarıdır. Ve tabii asıl önemlisi bu usul ve düşünce tarzını okuyucu beğenmiş ve tutmuştur.
İlk defa 1938’de yayınlanan L’homme qui Regardait Passer Les Trains (Trenlerin Geçişini
Seyreden Adam) Simenon’un, anlatım tarzı bakımından Dostoyevski’yi en çok hatırlatan hikâyesi
olarak biliniyor. Gene Megre’li bir roman. Genellikle olduğu gibi burada Megre başlangıçta
ortalarda yok. Roman Kees Popinga adında Hollandalı bir muhasebeciyi, bir gemi ikmal
şirketinin muhasebecisini, özellikle günlük hayatını, hayat tarzını anlatarak başlıyor. Şirketin
önceki sahibiyle uzun yıllar çalışmış, başarılı çalışmalara hem şahitlik hem de iştirak etmiştir.
Şimdi de onun yerine geçen oğluyla çalışmaktadır. İşler eskisi gibi değildir ama, çok kötü de
değildir. Kendisi de evinde ailesiyle mutlu bir hayat yaşamakta, alışkanlıklarla örülü dünyasında
yarınından belirgin bir endişe duymaksızın yaşayıp gitmektedir. Şehir kulübünde, belirli
günlerde gidip satranç oynamasını sağlayan bir üyeliği, evinde uzun kış akşamlarını karşısında
geçirdiği, sahip olmakla gurur duyduğu, taksitle alınmış pahalı bir çini sobası vardır. Her şey
yolunda, ama aynı zamanda tekdüzedir.
“Trenlerin geçişini seyreden adam”, işte bu sıradan adamın bir tesadüf sonucunda rutin bir
hayattan çıkıp cinayet ve çılgınlığa düşüşünün hikâyesi. O, ailesi dâhil herşeyin mantıksal bir
düzen içinde yer aldığı, üst dereceden kaliteli ve tekdüze bir hayat yaşayan küçük bir adamdır.

Ama onun (çoğu insan gibi ve onlar kadar) macera hayalleri de vardır. Gece trenleri onun
için başka bir hayatı simgelemektedir. “Onlarda, acaip, belki de ahlak dışı bir şeyler bir şeyler
seziyordu.” Ona öyle geliyordu ki bu trenlerdeki insanlar herşeyi bu şekilde terkediyordu.
Kesinlikle böyleydi, çünkü Kees de buna, bu terk edişe yoğun bir arzu ve özlem duyuyordu.
İzlediği katı bir rutin olan hayatının, bir noktası vardı ki onu bir aşarsa kendisini artık hiç bir şey
durduramazdı.
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Sonunda bir olay, daha doğrusu bir tesadüf, bu tekdüzeliği beraberindeki mutluluk tablosuyla
beraber yıkar, yok eder. Bir akşam yürüyüşü esnasında sokakdan geçerken, üçüncü sınıf bir
meyhanenin camından, içerde demlenen patronunu görür. Gözlerine inanamaz, o olduğundan emin
olmak için içeri girer, adamı yakından inceler, onun da kendisini tanıyıp masasına davet etmesi
üzerine emin olur ama hayretler içindedir. Ama asıl sürpriz geridedir ve patronun olup biteni, niye
burada olduğunu anlatmasıyla açığa çıkar.
Şirketin işlerinin çok da kötü olmadığı görüntüsü pek de gerçeği yansıtmamaktadır. Patron şirketin
önemli miktarda parasını kendi zimmetine geçirip harcamıştır. Aslında şirket çoktan batmış, iflas
etmiştir, sadece iflasın resmen kesinleşmesi kalmıştır ki o da yarın gerçekleşecektir. Ödemeleri peşin
yapıldığı halde sipariş edilen malzemelerin teslim edilmeyişinden yakınan
gemi sahibi ve acente sayısının gün geçtikçe arttığından muhasebecinin
haberi vardır ama, bunun şirketi iflasa götüren bir süreç olduğunu
anlayamamıştır.
Şimdi patron pılı pırtısını toplayıp ufak bir çanta içinde yanına almış,
gecenin ilerlemesini beklemektedir burada. Sonra intihar ettiğinin
zannedilmesini sağlayacak bir mizansen hazırlayıp uygulayacak, daha
sonra da ortalıktan kaybolacak, izini kaybettirecektir. Şirkete ait paraya
çevrilebilir ne varsa çevirip yanına almıştır.
Bu kısa ama basit ve net açıklama Popinga üzerinde gerçek bir şok etkisi yapar. Yalnız işini değil,
şirkete yatırdığı bütün birikimini de kaybetmiştir.
O anda, öteden beri şüphelendiği bir gerçeği farkeder: içinde yaşadığı düzenli ve mantıklı dünya,
herkesin sürdürdüğü sözsüz bir anlaşma, herkesin ortak olduğu bir yalandır. Hayatın sunacak daha
neleri olduğunu öğrenmek ve geleneklerin şimdiye kadar yasakladığı herşeyi yapmak için dayanılmaz
bir istek duymaktadır artık. 40 yaşındadır ve fazla geç kalmadan kanundan ve âdetlerden korkmadan,
hoşlandığı gibi yaşamaya karar vermiştir.
Doğal olarak ilk iş gece trenine atlamaktır. Nereye mi? Doğru Amsterdam’a. Orda patronunun metresi,
adresini önceden beri bildiği Pamela vardır. Olaylar pek de tasarladığı veya hayal ettiği gibi gelişmez.
Pamela yüzüne karşı yüksek sesle gülmeye başlayınca onu susturması gerekir ve bunu sözle

M. Cahid Hocaoğlu
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Vahdı Geçdi
Buradan bir atlı geçdi
Yarama bahdı geçdi
Tabib yaram elleme
Yaramın vahdı geçdi

Bu kül yığını da ne? demek ocahdı geçdi
Hangi mübarek eller acaba yahdı geçdi
Canlı tutan nesiller unuduldu gitti de
Akran da ahibba da yâran da ahdı geçdi

Garadenizden geldi civan bir sanat eri
Göynü deryadan engin, gayaların ömeri
Tutuldu buralara buralıdan ileri
Ağrıdan duramadı terhisen çıhdı geçdi

Hani uzun çarşıda biri bakır dögerdi
Tunca gatar oyadan şiir de mi tökerdi
Cenan mı üstad mıdı dost ve düşman ögerdi
Şerare midi nedi sanki de çahdı geçdi

Goç gibi bir Alinin reis midi torunu
Yohsa avcı mıdı ne, düşürür vurduğunu
Memleket sevdalısı tarihinin tutkunu
Ocağın duvarına bir kaç mıh çahdı geçdi

Gençosmanın soyundan bir yıldırım töremiş
Niyaz etmiş destanca seller gibi gürlemiş
Duyan der ki bir gaplan yahut aslan kükremiş
Çakal yuvalarını sesinnen yıhdı geçdi
Kelime guyumçusu bir tüten duman vardı
Sormadan gonuşmazdı lâkin aslı haydardı
Ağıtta da usdadı hicivdeyse namdardı
Kenarda bir zuvağa isim bırahdı geçdi

Gıymeti bilinmedi, dediler son osmanlı
Belki de en son şair goltuğunda divanlı
Tenhalarda yaşadı oysa bedirdi aslı
O da gönül sazına iki tel tahdı geçdi
Bir Memişoğlu vardı vurgunu diyarının
Ehemmiyeti yokdu hayatının varının
Her dalında yektaydı kelam sanatlarının
Geride bir muazzam destan bırahdı geçdi
Fikretmeye adanmış bir hayatdı ki ancak
Sanata bir çatıydı sanatkâra sığınak
Bir adı da yolcuydu ey yolcu dur da bir bak
Tek başına hem okul hem de bayrahdı geçdi

B. Nuri Demircan

Bu Günlere Nasıl Geldik?
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Bu günlere nasıl geldik? Nasıl oldu da bu denli bozulduk,
kokuştuk?
Sapkın yaşlılar, arsız gençlerden oluşmuş bir toplum
olmayı hangi aşamalardan geçerek başardık?
Tarihin övünç dolu sayfaları külliyen yalan mıydı?

Vatanı milleti bayrağı namusu inancı için kendini feda
eden kahramanlar, piyasada bol miktarda dolaşıp duran
ucuz silahşorlar mıydı? Başını vermeyen şehitler, üzüm
bağından geçen ordunun yedikleri üzümün parasını
asma dallarına asan askerleri aslında birer yağmacıydı da biz mi aldatıldık?
Annesini satırla parçalayıp internette yayınlayan gençler, annesini ekmek bıçağıyla öldüren yüksek
tahsilli genç kızlar nereden türedi? Hangi bataklığın ürünleriydi bunlar?

İçinde hiçbir manevi değer barındırmayan bencil, küstah, cahil ve cesur sayısının toplumun neredeyse
karar yeter sayısını geçiyor olması normal midir?

Eğer bütün bunlar normal değilse, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu konusunda hemfikir isek, bu
hayat zincirinin hangi halkasında hata yaptık? Kimler hata yaptı? Bu sonucun müsebbibi kim? Suçlu
kim?
Konuya suçlu arayarak girdik mi, herkes mebzul miktarda suçlu bulacaktır. Çünkü herkes için suçlu
kendi gibi düşünmeyen, kendi kampına mensup olmayandır. Suçlu her zaman ötekidir. Kendine
benzemeyendir.
Dindar için suçlu dine saygısız olanlardır. Dinden behresi olmayan için suçlu dindar olanlardır.
Çağdaşlar için gelenekçiler, gelenekçiler için Frenk mukallitleri, sanatçılar için davar hükmündeki
yığınlar, halk için azgın sanatçılardır.
Bu bölünmeyi daha derin –daha tehlikeli- biçimlere de sokabiliriz.

Sosyoloji biliminin ukala terminolojisine başvurarak üst perdeden bir şeyler söylense peşine düşülüp
üzerinden yanardağlardan püsküren kül yağmurları gibi ciddi ve ağırbaşlı fikirler uçuşturabilinirdi.
Ama hiçbiri aradığımız suçluyu ortaya çıkarmazdı.

Suç belki de bu bölünmüşlüğün içinde insan geçirmez kalın duvarların arkasına saklanıp koloniler
halinde yaşamaktadır. Suçluyu ararken de “egemen güçler bizi yönetmek için bölünmüşlüğümüzden
yararlanmaktadır” gibisinden mağdur edebiyatı da yapılabilir.
Sözün burasında zihne takılmış üç sahneyi kayda geçirmekte fayda var.
Birincisi;

Yakın tarihimizin karanlık sayfalarından biridir. İzmir Suikastı meselesi; Lazistan Mebusu Ziya
Hurşit’in Gazi Paşa’ya suikast tertip etmek üzere yanına iki haydut alarak Gülcemal vapuruyla İzmir’e
yola çıkması. Hükümetin suikast tertibinden haberdar olması. Yakalanmaları. Bunun üzerine yolları
çok önceden ayrılan İttihatçıların temizlenmeye başlanması. İçlerinde birçok sergerde komitacı
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barındıran ittihatçılara sürek avı emrinin verilmesi. Bunlar Kemal Tahir’in “Kurt Kanunu”nda
ince detaylarıyla anlatılır. Ayrıca Mithat Cemal’in “Üç İstanbul”unda da eksen olay budur.
İttihatçıların üst kadrosundan hatta en önemli adamlarından Küçük Efendi lakaplı “Kara Kemal”
(Büyük Efendi Talat Paşa’dır) ile silahşorlardan Abdülkerim kaçaktırlar. Güvendikleri dostlarının
evlerinde saklanmakta sürekli yer değiştirmektedirler. Korku içinde en büyük sorunları güvenecek
adam sorunudur. Koca teşkilat çözülmüştür. Hiç ummadıkları kabadayılık erkeklik cesaret timsali
adamlar arkadaşlarını gözlerini kırpmadan satmaktadırlar. Küçük Efendinin bir doktor arkadaşının
evine sığınırlar. Abdülkerim doktorun evine girer girmez Küçük Efendinin kulağına eğilip evin
ve doktorun güvenli olmadığını hemen buradan çıkmaları gerektiğini söyler. Diğeri arkadaşına
güvenmektedir. Sebebini sorduğunda verilen cevap son derecede ilginçtir. “Görmüyor musun, der,
her taraf kitap dolu.” Ne alakası olduğunu anlamamıştır. Diğeri şöyle tamamlar cümlesini. “Kitap
okuyan adamın kafası karışıktır, güvenilmez böylelerine, hemen çıkalım”
İkincisi yine yakın tarihimizden.

Yeni Cumhuriyetin üç temel meselesi vardır. Maarif, ziraat, sanayi. Ama öneminden ama kolay
olduğundan önce maarife el atılır. Proje köy enstitüleridir. Anadolu’nun her tarafına yatılı okullar
kurulacak, köylerden toplanan gariban halk çocukları bu okullarda eğitilecek, sonra tekrar köylerine
gönderilerek kalkınmaya köyden başlanacaktır. Çocuklar inek bakıcılığından, duvar ustalığına,
eğitmenlikten sağlık görevliliğine kadar insanların ihtiyacı olan her şeyi öğrenecek sonra bununla
kendi yörelerinin dertlerine derman olacaklardır. Bu yüzden kendi okullarını harç yaparak,
sırtlarında taş taşıyarak kendileri yapmaktadırlar. Tonguç köy enstitülerinin genel müdürüdür. Bir
okulu teftiş etmektedir. Sağlık öğretmenine durumun nasıl olduğunu sorunca öğretmen çocukların
kabiliyetsizliğinden şikayetlenir. “kaval kemiğinin Latince adını bile öğretemedim” der. Tonguç’un
cevabı çok çarpıcıdır. “Ne yapacaklar kaval kemiğinin Latince adını sen bunlara pratik işlerine
yarayacak şeyleri öğretsene” der.
Üçüncüsü biraz daha yakın zamandan.

Bir şair bir başka şairi eleştiriyor. Şiiri hakkında tek cümle yok. Kimden etkilenmiştir, hangi imgeleri
kullanmıştır, hangi dize onun bilinçaltındaki hangi soruna işaret etmektedir, şiiri heceyle mi serbest
mi yazmıştır, biçimde yenilik var mıdır, yoksa birinin takipçisi midir? veya benzeri konuların hiç
birinden dem vurmuyor. Diyor ki; “bu adam kendini her şeyi bilmeye zorunlu hisseden Osmanlı aydın
tipinin son temsilcisidir. Mayonezin nasıl yapılacağından tutun da Elazığ sözcüğünün etimolojik
anlamına kadar her şeyi bilirler”
Bu üç sahnenin birbiriyle ilintisi her ne kadar yok gibi görünüyorsa da var.

Hatta “Türk Şiirinde Toplumsallık” adı altında kitap yazan bir cahilin yazdıklarıyla da ilintisi var.

Adamın akademik olsun diye alıntılarla süslediği kitabında başvurduğu kaynaklar bile cahilce. “Tekke
Şiiri” diye bir başlık atmış, sonra tekkenin, tarikatın ne olduğunu anlatmak için bir kaynaktan alıntı
yapmış. Alıntı cümlesi şöyle; “Batıni karakter taşıyan tarikatlar, din kurallarının dünya düzeni için
konduğunu; bunlara bağlı kalmakla yükümlü olunmayacağını kabul ederler.”
Bu cümleyi yazan kişi için adının baş tarafında profesör gibi bir unvan bulunsa da “cahil” demekten
başka çareniz yoktur. Bir başka cümlesi şöyle; “İlk tekkeler bir çeşit iş okulu, köy enstitüsü gibidir.
Herkes bir iş görür orda. Kimi toprakta kimi işlikte çalışır, kimi duvar örer, kimi aş pişirir.”
Gördünüz mü adam yüzyıllar öncesine dayanan bir geleneği, bir disiplini, bir felsefeyi iki cümlede
nasıl analiz etmiş! Nasıl çözümlemiş ve işi bitirmiş.

Kitabın yazarı cehaletini adeta paylaştığı diğer cehalet timsalleriyle katmerleştirmektedir. “Divan
şiirinin çürük yanı, içerik yoksulluğudur. Bu şiirin güzel ustaca söylenmiş dizelerinde herhangi
uzaktan bile olsa değinildiği az görülür. Bütün gazellerde bütün kasidelerde hatta rubailerde
dönüp dönüp söylenenler çok kez aynı şeylerdir.”
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Bir başka derin analiz(!) de bu. Divan şiiri de keza yüzyıllardır süregelen bir disiplin, bir gelenek, bir
felsefedir. Ama ne önemi var, bilim adamımız hoşlanmıyormuş.
“Bu şiirin diline doladığı sevi ve cinsel istek, bir yaşam gerçeğidir, hele Türk toplumu için önemli bir
sorun.”

İfadenin müthişliğine bakın, demek ki neymiş? Cinsel istek bir yaşam gerçeği imiş. Başka? Türk toplumu
için büyük bir sorunmuş. Neden acaba, geri kalmışlık, batının maymunsu taklitçiliği, üçüncü değil on
üçüncü bir dünya ülkesi olmanın rezil utancı gibi sorunların temeli acaba bu Türk toplumu için önemli
bir sorun olan cinsel istek olmasın?
Devam ediyor cahilliği bilim adamı kisvesinin altında saklı yazarımız;

“ Ancak divan şiirinde sevinin de gerçekle ilgisi yok. Güzeli maskaraya çeviren abartmalar, benzetmeler,
genelleşmiş genelleşen her şey gibi özgünlüğünü yitirmiştir. Yaşama sevincinin simgesi olan bade, gül,
bülbül için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Kasidelerde görülen yiğitlik, iyilik, tüze övgüleri de genelleşmiş
ve uydurma hiçbir gerçeğe değinmezler.”
Soruyu tekrarlayarak daireyi tamamlayabiliriz.
Bu günlere nasıl geldik?

Bugünlere; cahillerin egemenliğine boyun eğerek geldik. Onlar egemenlik kurabilmenin her türlü kusur
ve küsuru yok edeceğine inanarak sürdürdüler egemenliklerini. Yanlış, hatalı, yalan, çirkin, aşağılık ne
varsa yaldızlayıp allayıp pullayıp öyle çıkardılar vitrinlerine çoğu zaman. İyice pervasızlaştıklarında;
“efendiler, bu budur” diyerek aleniyete döktüler işlerini. İçlerinde ağzı laf yapanları “başarı en etkili leke
ilacıdır” şeklinde özdeyişler bile yumurtladı. Oysa başarı ile kazanım arasındaki fark ahlak ile ahlaksızlık
arasındaki münasebete göre tebeyyün ederdi.
Bunu biliyorlardı, bilmezlikten geldiler.
Haklı değillerdi ama güçlülerdi.

Alim değillerdi ama cehaletlerini cesaretlerine dayanak etmişlerdi.
“Kitap okuyanın kafası karışıktır” dediler.

“Latince isimleri boş ver, bilimin ne önemi var, pratik işe yarayacak bir şeylerle uğraşalım” dediler.

“Bunlar her şeyi bilmeye kendilerini zorunlu hissederler, hâlbuki bilmesek daha mutlu oluruz” dediler.
“Bunları boş verin, beş para etmez şeyler” diyerek genellediler, itelediler, ötelediler.

Çünkü ne değillerse, onu yok ederek var olabileceklerini biliyorlardı. Varlıklarını yok ettiklerinin
üzerinden gerçekleştirdiler.
Biz de böyle, böyle, bu günlere geldik.

Atilla Gagavuz
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Gözümün İnci Tanesi
İlkelerin, kuralların,
Beni koruma adına yasakların,
Anlamsızdı bir zamanlar,
Anne olmadan,

başlangıçlar gezgini
bir çiçeğe yürüdüm
su nedir, yokuş nedir bilirim
yollarımdan öp beni
başlangıçlar gezginiydim önceden
düğüm nedir, çözüm nedir hep sordum
her kapıda bir cellat vardı
bak, girdim
sırlarımdan öp beni
kendimeydi, insanaydı yolculuk
sanaydı…
okuduğum her kitabı bir adım bildim
hep yarımdım ne öğrendimse
eksiğimden öp beni
üç tarafı deniz bir cennet
yasaksız, yalansız bir rüyaydı gördüğüm
ellerim yeterdi, eğer sen de olsaydın
say ki ben hala başlangıçlar gezgini
geç değil, suç değil
düşlerimden öp beni
hayrettin geçkin

seni anlamak zormuş annem
Sen olmasan, İzmit sırtlarına korkusuzca;
Yatar mıydı babam!
Eğilmez, bükülmez çeliktin, hatundun sen.
Bosna’nın narin gelini,
Dört emanetin kalesi,
Gözümün inci tanesi,
Düşersen ölürüm annem.
Üzülünce teselliyi sende aramak
Korkularımda, göğsüne sığınmak,
Anne olsam da, çocuk olmak, koynunda,
Sevgi, şefkat yumağısın sen
Sarmasan ölürüm annem.
Gönlümün saba makamında sesi,
Geceyi ısıtan güneşi
Boynumda inci tanesi,
Üşürsen, ölürüm annem.
Yârin salına düştü diye;
Mayıs çiçeklerine küsen
Nefesi dualı, gül kokulumsun sen
Lalezar sensin, Gülizar sen
Solarsan ölürüm annem.
Hüzünlü yılların yorgunu,
Sevdası, kaderi yaz yağmuru,
Sesi çağlayanda buğu,
Duymasam ölürüm annem.
Meriç Çetin

15

Hikâye: Babasının Meazarını Açan Adam
Sıcak bir temmuz günüydü. Kahvenin çardağının altında hafiften gelen esintinin
cılız serinliğine sığınmıştık. Küçük iskemlelerin üzerine yayılmış, sıcağın içimizi yakan
hararetini demleneli en az iki saat olmuş koyu çayla bastırmaya çalışıyorduk. Kahveci
Hacı, yeleğinin bir cebinden diğerine sarkıttığı saatinin kösteğiyle oynuyordu. Çırağın
ısrarla çay içer misin diye sorarak taciz ettiği müşteriye, bildik tanıdık birine torpil
yapar gibi;

- “Bırak oğlum, sorup durma içmeyecek çay, Kudret bey iki dakikalığına oturdu, çay içmeyecek” diye
çıkıştı.
Kudret bey dediği adam gülümseyerek kahveciye dönüp baktı. Sonra yavaşça kalkarak karşıdan
gelen minibüsü durdurdu. Bindi ve uzaklaştı.
Karşı masada, sekiz köşe kasketinin, gri şalvarının, ceketinin içinde kaybolmuş gibi görünen zayıf
Mustafa ağabey,
- “Vay, dedi, demek Kudret bey, öyle mi?”
Kahveci Hacı cevap vermedi.

- “Ulan bu bizim bildiğimiz darbukacı Kudret değil mi? Ne zaman bey oldu?”

Üç gün sonra, aynı mekanda, Kudret bey veya Darbukacı Kudret ile tekrar karşılaştık. Aynı masaya
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oturmuştuk. Biri beni tanıştırdı. Ben;

- “Ağabeyi tanıyorum, ama o beni tanımaz, rahmetli Zülfiye abla, sizin ablanızla aramız çok iyiydi,
beni çok severdi.”

Kudret bey çok memnun oldu. Uzaktan gelmiş beyefendi bir aile dostu ile sohbet etmek imkanı
bulmuştu.

Hiç zorlanmadan sohbet konusu açmış, lafa girişiyle masaya egemenlik kuruşu aynı anda olmuştu.
Her yaşlı adam gibi, geçmişten ve kendinden bahsediyordu. Aralıksız konuşuyordu. Kalkıp gidersek
elinden oyuncağı alınmış bir çocuk kadar üzülecekti. Yetmiş üç yaşında olduğunu söyledi. O kadar
göstermiyordu. Renkli gözleri, iyice incelttiği bıyıkları, çoğu dökülmüş olsa da yine de varlığını
devam ettiren saçlarıyla daha genç bir görüntüsü vardı. Hatta bakımlı bile denilebilirdi. Kalbine pil
takıldığını söyledi. Ameliyatın bütün safhalarını oldukça detaylı bir şekilde anlattı.

Bizim orada bulunuş sebebimiz piç olup gitmek üzereydi. Konuşacağımız konu vardı ama
Darbukacı Kudret’ten ne sıra geliyordu, ne gelecek gibi görünüyordu. Arkadaşım canımın sıkıldığını
görünce;
- “Kudret ağabey, şu babanın ölümüyle ilgili konuyu bir daha anlatsana” dedi.

Demek ki daha önce anlattığı için diğerleri tarafından bilinen ama benim bilmediğim bir konuyu
anlatacaktı. Hiç ikiletmedi, hemen bana doğru döndü ve anlatmaya başladı.
- “Babamla ben birbirimizi çok severdik. O beni çok severdi ben onu çok severdim. 1950 yıllarıydı.
O yıllarda fakirlik, parasızlık bu günkü gibi değildi. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. İkinci dünya savaşının
hemen sonrasıydı. Kıtlık yıllarında geçti çocukluğumuz. Biraz aklımız başımıza geldiği yıllarda
da babamla beraber çalışmaya başladım. Hamallık yapardık. Buğday meydanının hemen yanında
peynirciler çarşısı vardı. Buğday peynir işte ne varsa taşınacak onları taşırdık. şehre her gün gidip
gelmek zor olduğundan ikimiz bir han odasında aynı yatakta yatardık. Ancak hafta sonlarında eve
gelir, yıkanır temizlenir, bir gün dinlenir ertesi günü yine hana dönerdik.

Sonra ben müzisyenliğe başladım. Konser takip etmeye başladık. Düğün vesaire ne iş çıkarsa
giderdim. Kapalıçarşının hemen yanında Agop Emminin kahvesi vardı. Müzisyenler kahvesi.
Genellikle orada oturur iş çıkmasını beklerdik. İş de çok çıkmazdı ya, neyse iş çıkmadığı zamanlar
yine babamın yanına gider, ona yardım ederdim.
Bir gün Maden’de konser çıktı. Gitmek zorundayım amma babam çok hasta. Aklım onda kalacak.
Ne yapsak çaresi yok. Gittim. Konser dört gün falan sürecekti. Konseri düzenleyen adamlar, işi yarıda
bırakıp gitmeyelim diye nüfus cüzdanlarımızı alırdı. İş bitince geri verirlerdi. Birinci gün konser
bitince kaldığımız otele geldim. Uyuyacağım, ama ne mümkün, uyuyamıyorum. Sanki görünmeyen
bir el boğazımı sıkıyor, nefes alamıyorum. Sabaha kadar o vazyette debelenip durdum. Sabah güneş
doğar doğmaz kendimi dışarı attım. Gittim Maden postanesinin kapısının önüne oturdum. Görevli
memur geldi. Kapıyı açtı. Onunla beraber ben de girdim içeriye. Bir telgraf çektim. İki satırlık, babamın
durumu nasıl acele bilgi verin diye. Cevaplı bir telgraf çektim. Akşama doğru bizim ekip kaldığımız
otelciyle dövüşmüşler, başka bir otele geçtik. Otel katibine de sıkı sıkıya tembih ettim. Ben cevaplı
bir telgraf çektim. Bir haber gelirse bana ulaştırasın, dedim. Üç gün boyunca haber gelmedi. Haber
gelse de aslında yapacağım bir şey yok. Nüfus kağıtlarımız adamın elinde. Beni bırakmaz.
Neyse iş bitti. Şehre döndük. Agop emminin kahvesine gittim. Bir çay söyledim. Ne var ne yok
Agop emmi babam hastaydı, bir haber duydun mu, diye sordum. Benim bir şeyden haberim yok, hele

çayını iç öğrenirsin dedi. Meğerse biliyormuş. Söylememiş. Agop emminin kahvesinden çıktım.
Sebze meydanının oraya geldim. Bir iki bakındım kimseyi göremedim. Ben en iyisi eve gideyim,
dedim. Düştüm yola. Askeriyenin düzünde yarı yola gelmiştim ki yolun karşısından şehre doğru
gelen Leblebici Halit emmiyi gördüm. Beni görür görmez karşıdan bağırmaya başladı. “Ulan
ne hayırsız evlatmışsın sen, budur baban öleli bir hafta olmuş, sen darbuka çalıp gezmektesin.
Adamcağız senin adını sayıklaya, sayıklaya ruhunu teslim etti” dediğini duydum.
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O dakika bütün dünya başıma yıkıldı sanki, ne yaptım, ne kadar yürüdüm, yürüdüm mü, ne oldu
anlayamadın. Yıkıldım kaldım. Sonradan öğrendiğime göre epeyce yürümüşüm. Asker hastanesinin orda
karşılaşmıştık. Ben Aslan pınarının oraya kadar gelmiş, orada düşmüş bayılmışım. Bir askeri cip beni
almış, yukarıya kadar çıkarmış, sormuşlar, tanıyanlar eve haber vermiş. Gözümü açtığımda komşuların
etrafımı aldığını gördüm. Annemle ablam ortalık olmuş, dövünüp duruyorlar, yüksek sesle ağlıyorlardı.
Neyse beni eve götürdüler. Yüzümü yıkadılar. Biraz kendime geldim. Anlattılar dinledim. Tam benim
otel odasında boğazımı sıkıyorlarmış gibi nefesim kesildiği gece babam ölmüş. Götürmüş gömmüşler.
Nasıl olur diyor başka bir şey demiyorum. Babam ölürken nasıl olur da yanında olmam, onu son bir
kere görmeden nasıl götürür gömersiniz diyor başka bir şey demiyorum.
Sonunda babamın mezarını açıp bir kere görmeye karar verdim.

Mani olmaya çok çalıştılar ama dinlemedim. Ne yaptılarsa vazgeçmedim. Gidip mezarını açacak bir
kere yüzünü göreceğim. Sonra tekrar gömeceğim. Kazma küreği sırtıma vurup yola koyuldum. Duyan
birkaç kişi de yolda mani olmaya çalıştılar. Vazgeçmeyeceğimi görünce çekilip gittiler.

Mezarlık yolunda ki son ev, Abdullah dayının eviydi. Evlerinin önünden geçerken tam o anda o da
kapıdan dışarı çıkınca karşı karşıya geldik. Çok dirayetli bir adamdı rahmetli. Omzumda kazma kürek
mezarlığa doğru gittiğimi görünce niyetimi anlamış demek ki, ama hiç bahsi açmadan; “Evladım, Kudret,
başın sağ olsun, Allah sabırlar versin, baban bizim arkadaşımızdı, mekanı cennet olsun” diyerekten taziye
verdi. O kadar yumuşak sesle konuşuyordu ki ben de durdum ayakta konuşmaya başladık. Onun sükuneti
bana geçti, biraz sakinleştim. Dedim ki “Abdullah dayı, ben babamın mezarını açmaya gideceğim” onun
da diğerleri gibi bağırıp çağıracağını, olur mu öyle şey diyerekten üzerime geleceğini zannetmiştim. Ama
o çok sakin karşıladı söylediklerimi. Biraz düşündükten sonra dedi ki; “evladım, tamam git mezarı aç,
kefeni çıkar, yüzünü gör, iyi, güzel amma velakin, şimdi onun sorgusu suali birinci gece tamam olmuştu.
Sen yeniden gömeceksin, tahtaların üzerine toprak atmaya başladığında melaike yeni gömüldü zannedip
bir daha sorguya suale başlayacaklar. Açıp yüzüne bakmanda bir şey yok, bir şey olmasına bir yok amma
rahmetliye eza, eziyet etmiş olacaksın. Yine de sen bilirsin.”

Abdullah dayının söylediklerini daldım, düşündüm. Hak verdim, ben çok seviyorum diye babama eza
eziyet etmeye ne hakkım olacaktı. Vazgeçtim, geriye eve döndüm. Allah razı olsun Abdullah dayı o sakin
ikna edici sözleri söylemeseydi böyle bir delilik yapacak babamın mezarını açacaktım. Şimdi darbukacı
Kudret adımız belki o zaman babasının mezarını açan Kudret olacaktı.”

Coşkun Yüksel

Bilimselleştirmediklerimizen misiniz?
Dertli: İlim ilim
bilmektir // İlim
kendin
bilmektir
// Sen kendini
bilmezsin // Bu
nice okumaktır…

Galesiz:
Hayırdır
Dertli,
gene
hangi
cehaletimi
yakaladın?

D: Estağfirullah hocam, ne cehaleti?
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öyle düşünüyor olsalar da, olmasalar da öyle
davranıyorlar işte.
G: Tamam, ben de tam bunu anlatmak
istiyordum işte.
D: Peki ama, bundan ne sonuç çıkar ki?

G: Şu sonuç çıkar ki, belki de onların isbatlamak
istedikleri bilimin kendilerine ait olduğu değil,
başkalarına ait olmadığıdır.
D: Aynı kapıya çıkmaz mı?

D: Sözüm sana değildi hocam

G: Evet ama, buradan başka bir gerçek çıkar.
O da şu: bu meselenin bir değil, iki tarafı var:
bilimden yana olanlarla olmayanlar.

D: Sadece bu gün “bilmek” üzerine söyleşelim
diye düşünmüştüm

G: Evet, anlatılmak istenen bu.

G: Şimdi “Sen kendini bilmezsin” demedin mi?
G: Ya kimeydi?

G: Peki, hadi başla öyleyse

D:
Aslında
neresinden
başlıyacağımı
bilemediğim için söze böyle alıntıyla girdiydim

D: “Bilimden yana olmamak” nasıl bir şey
hocam? Bilime karşı olmak mı?
D: Peki ama…
G: Ama… ne ?

G: Öyleyse en çok merak ettiğin yerden başla

D: Ben böyle birini ne gördüm, ne duydum, ne
var olduğunu, ne de olabileceğini sanıyorum

G: Haa, evet! Gerçekten çok önemli bir konu bu
Dertli; iyi ki açtın

D: Peki ama, kim bunlar hocam?

D: Tamam. En çok merak ettiğim şu: niye bazıları
bilimi yalnız kendilerine ait gibi görmeye,
göstermeye çalışırlar?
D: Beğendiğine sevindim hocam, madem ben
açtım, sen de geliştir öyleyse
G: Peki, dediğin gibi olsun. “Bilimi yalnız
kendilerine ait gibi görmeye, göstermeye
çalışmak” aslında bir tavırdır, öyle değil mi?
D: “Tavır” derken?

G: Yani böyle konuşan, yazan, çizenlerin
gerçekten böyle düşünüyor olmaları gerekmez,
öyle değil mi?
D: Nasıl düşündüklerinin ne anlamı var ki,

G: İşte, bu imkânsıza toslamamak için iddiayı
buraya kadar getirmiyorlar da, “bilim, biz;
biz bilim…” diye papağan gibi tekrarlayıp
duruyorlar.
G: Bunlar dindarlar Dertli!

D: Hoppalaaa! Ben de tam tersi sanıyordum
G: Nasıl tersi?

D: Bilime karşı oldukları iddia edilenler
dindarlardır sonucu çıkacak sanıyordum
G: Bu da doğru

D: Nasıl olur hocam, bir şeyin hem kendisi, hem
zıddı doğru olabilir mi?
G: Asıl noktayı kaçırıyorsun Dertli

D: Nasıl yani?

G: Bir kısım dindarlar, bilimin kendilerine ait
olduğunu, bir kısım dindarların da bilime karşı
olduğunu iddia ediyorlar
D: O zaman bunlar farklı dindarlar?
G: Evet, farklı dinlerin dindarları

D: Hocam, gene kafamı iyiden iyiye karıştırdın.
Bilime karşı olduğu iddia edilen dindarların
gerçek dindarlar, yani bizler olduğunu
biliyorum; sen şimdi ötekilerin dindarlığını
açıkla

G: Bunu geçen sohbetimizin birinde
konuşmuştuk Dertli, hatırlarsın sanıyordum.
D: Yok hocam, hatırlayamadım, lütfen hatırlatır
mısın?

G: “din, insanların madde-ötesi alanda
düşündükleri ve inandıklarıdır. Kendini hangi
sisteme tabi görüyorsa insanın dini odur”
dememiş miydik?
D: Evet hocam, haklısın. Galiba üstünden
epey zaman geçti bir, bir de birden bağlantı
kuramadım işte, bağışla.
G: Estağfirullah

D: Öyleyse bu din’e bir isim verelim de,
ayağımıza dolanıp durmasın
G: İşte burası zor Dertli
D: Niye ki?

G: O kadar çok çeşidi var ki, hangi birini nasıl
isimlendireceğiz?

D: Ama bu “bilim tekelciliği” hepsinde ortak
özellik galiba
G: Kesin doğru

D: Öyleyse biz bunlara “bilimci” diyelim, olur
mu?

G: Olur ama, olumla anlamda değil, “tekelci”
anlamında

D: Tamam hocam, anlaştık. Şimdi konuyu
geliştirmeye çalışalım. Bu ‘bilimci’ taifesi tek

tip midir?
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G: Hayır değildir. Kendi dinlerine taassup
konusunda ve daha bir çok benzer konuda aynı
ağzı kullansalar da, çeşit çeşit, boy boy, sınıf
sınıftır
D: Bunları sayabilir miyiz?

G: Ürkütmeden sayılmaz Dertli, ama istersen
katmanlarını tanımlamaya çalışabiliriz
D: Aman, bir de katmanları mı var?

G: Onları doğru tanıyıp anlamak için bir
yaklaşım işte
D: Aman hocam, durma, başla.

G: Niye böyle heyecanlandın ki?

D: Benim asıl gayem bu hocam, tanıyıp
anlamak
G: Peki öyleyse, dinle: En altta sayısal olarak en
büyük grup yer alır. Bunlar şu veya bu sebeple,
şu veya bu gerekçeyle ilahi bir dine bağlanmayı
göze alamamakta, uygun görmemekte,
reddetmektedirler.
D: Hocam, ‘şu veya bu’ pek de bilimsel bir
yaklaşım olmadı. Şunu biraz açamaz mıyız?

G: Sebepler çok çeşitli ve muhteliftir Dertli,
bu da saymakla bitmeyecek bir saha. Ancak
örneklendirebiliriz: adam akşamcıdır veya
kumar gibi bir illete müpteladır, terkedemez;
kadın başını örtmeyi, kapanmayı onuruna aykırı
bulur. Günde beş kere temizlenip vücudunun
kirli olmayan yerlerini de yıkamayı, sonra da
"yatıp kalkma" yı mantıklı bulmayanlar, kendi
dili dışında, bilmediği bir dilde dua etmeyi
yanlış bulanlar vardır.
D: Anladım hocam. Peki bunların hepsi
gerçekten bilimci midir?

G: Hayır, bu en alt tabakanın önemli bir kısmı
"ismen" bilimcidir. Onları bilimci olmak değil,
bilimci görünmek ilgilendirir. Meselâ bu
konularda yazılmış kitapların isimlerini bile
bilmezler. Meselâ Darvin’in teorisini açıkladığı
en meşhur kitabının adının "On The Origin of
Species by Means of Natural Selection (Doğal
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Seleksiyon Yoluyla Türlerin Kökeni Üzerine)"
olduğunu söyleseniz, aslını bırakın, Türkçesini
bile telaffuz edemezler, etseler de anlamazlar,
anlasalar da akıllarında tutamazlar. "Doğal
seleksiyon nedir?" diye sorsanız doğru dürüst bir
cevap veremezler.

D: Ama bu orta katın mensuplarının ne
kadar bilim insanları oldukları da besbelli
yani.

G: Daha da kötüsü, gerçekten öyle sanır. Esasen
bunların çoğu bırak darvini, okul dönemleri dâhil
hayatında hiç bir kitabı başından sonuna kadar
okuma başarısını gösterememiştir. Çünkü onlar
başkalarından bir şeyler öğrenmeye ihtiyacı
olmayan süper zeki insanlardır. Zekâlarıyla
her problemi çözebilir, her engeli aşabilir, her
soruya cevap verebilirler. Onların lügatinde
"bilmiyorum", "anlamadım" kelimeleri yoktur.
Herşeyi bilir, herşeyi anlarlar; her davranışları
da mutlaka en iyi, en doğru, en mükemmel
olandır. Bütün bu sebeplerle bunlar kendini
eğitime kapatmıştır, bildiklerinden başka şeyi
öğretemezsin, anlatamazsın. Çünkü böyle bir
durumun olabileceğini kabul etmezler. Eğitime,
eğitilmeye kapalıdırlar, ama "bilimci" dirler.

G: Bu saydıklarının hiç birinden benim haberim
yok Dertli. Bunların tarihe geçmiş bir tek
başarıları var

D: Bütün bunlara rağmen kendini bilimci gibi
gösterir, öyle mi?

D: Hocam Darvin’den çok bahsediyoruz. Yoksa
bütün bu pislikler onun başının altından mı
çıkıyor?
G: Hayır Dertli, diğerleri gibi bu çirkef dehlizinde
o da bir köşe taşı sadece
D: Peki, bir üst kat?

G: Bir üst kat, yâni orta katta, alt kattan yükselip
akademik kariyer yapan (ismen) bilim insanları
vardır. Bir kere ‘bilimci’olmuştur, bunun geri
dönüşü yoktur; yapılacak tek iş vardır: akademik
kimliğinin
arkasına
saklanarak
ömrünü
‘birilerinin’ bilime karşı olduğunu isbatlamaya
vakfetmek.
D: Alt kat biraz da bu orta kat’ın eseri değil mi
hocam?
G: Elbette; böyle yapacaklarına hak ve hakikati
mürşit edinselerdi durum tam tersine olurdu
elbette.

G: Nasıl belli?

D: Yaptıkları buluşlardan, uluslar arası çevrelerde
kazandıkları başarı, ödül ve unvanlardan belli
değil mi hocam?

D: O nedir hocam?

G: Ne anayasada, ne herhangi bir yasada ne de
dünyanın herhangi bir yerinde kendisi değil
dayanağı bile olmayan bir yasağı yıllardır ve hâlâ
uygulayabilmiş olma başarısı
D: Peki hocam, ya bir üst kat?

G: Alttaki iki katmanın ‘bilimcilik’ dininin aslında
ne olduğu, neye hizmet ettiği, kısacası en üst
katman hakkında pek fikirleri yoktur. Söylendiği,
anlatıldığı zaman da şiddetle karşı çıkarlar.
En üst katman mı ?

Onu konuşabilmek için önce "dine karşı
düşüncenin tarihi" ni tâ en başından alıp
okumamız lâzım. Meselâ Darvin'in öyle gökten
zembille iner gibi birden bire ortaya çıkmadığını,
teorisini
kendinden
önceki
Lamarck'ın
düşünceleri üzerine kurduğunu; onu da anlamak
için Materyalizm, Pozitivism ve Determinizm
gibi felsefi akımların kökenlerini ve söylemlerini
bilmemiz lazım.
Aslında bu kadar derin tetkiklere lüzum yok;
insanların gerçek din’in mensubu yani dindarı
olmasının kimlerin hangi menfaatleriyle
çeliştiğini, olmamasının kimlerin ekmeğine yağ
sürdüğünü iyi düşünüp iyi anlamamız yeter

D: Hocam Allah razı olsun, Allah bizi, ülkemizi,
milletimizi bu ‘bilim cazgırları’ nın şerrinden
korusun
G: Âmin Dertli, âmin.

Bahri Akçoral

Haramzade
Bir takım haramiler tutmuş bir dağ başını
Gelen geçeni soyar alırlar haracını
Bunların şerlerinden elaman demiş çevre
Resmi kuvvetler bile bulamamış bir çare
Çok sarp bir yer bulmuşlar kuş uçmaz kervan
geçmez
Kaleye çevirmişler el erişmez güç yetmez
Civar memleketlerin ileri gelenleri
Toplanıp konuştular muhtemel tedbirleri
Bu eşkıya kalırsa az daha özgür böyle
Önleri alınamaz sonunda hiçbir şeyle
Yeni dikilmiş ağaç çıkıverir kim çekse
Ama bir süre sonra sökülemez öküzle
Çeşmenin akan suyu kolayca yönetilir
Birikir göl olursa fille de zor geçilir
Usta bir gözcü bulup oraya gönderdiler
"Uzaktan iyi gözle görünmeden" dediler
Bir zaman sonra fırsat göründü, geçti ele
Eşkıyalar toplanıp hepsi çıktı sefere
Kimbilir hangi masum canları yakacaklar
Acaba dışarıda ne kadar kalacaklar
Gözcü gizli yollardan koşarak döndü geldi
Yetkililer böylece olup biteni bildi
Seçme cengâverlerden bir takım zaten hazır
Hemen tepeye çıkıp mevzilendiler bir bir
Akşam oldu haydutlar döndü geldiler ine
Yığınla ganimetler yağmalamışlar gene
Bırakıp bir kenara silahları malları
Yatmaya çekildiler perişandı halleri
Çok çalışmış yorulmuş hakları var yatmaya
Güneş çoktan gitmişti yuvasına batmaya
Bilemediler oysa düşmanlarıydı uyku
Başlarına çökmüştü "uyu yorgunsun uyu"
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Çörek gibiydi güneş girmişti karanlığa
Sanki Yunus peygamber yem olmuştu balığa
Birkaç saat bekleyip bastılar cengâverler
Avladılar hepsini tuttular üçer beşer
Ellerini bağlayıp getirdiler şehire
Topladılar hepsini şöyle orta bir yere
Mahkemeler kuruldu dinlendi şikâyetler
Şahitler getirildi alındı ifadeler
Sonra karar verildi zaten belliydi ama
Mahkûm edildi hepsi istisnasız idama
İçlerinde bir tane çok genç bir çocuk vardı
Bir vezirinin bu gence merhameti kabardı
Padişaha yalvardı "ne olur bunu affet,
Baksana daha çok genç, hatta çocuk nihayet"
Padişah hoşlanmadı bu hususi talepten
"Soysuzun hissesi yok eğitimden edepten;
Terbiye alabilir soysuz kabiliyetsiz
Kubbenin üzerinde durursa eğer ceviz.
Adaletin hükmünde özel işlem bulunmaz,
Ateşi söndürüp de kor’u bırakmak olmaz.
Yılanı öldürüp de bırakmak yavrusunu
Hazır olmak demektir tatmaya ağusunu.
Ab-ı hayat yağsa da söğütten meyve bitmez,
Hasır kamışı nasıl şeker vermeye yetmez.
Soysuzlar da vaktini harcadığına değmez
Çünkü her şey boşadır çöplükte gül yetişmez."
Merhamet dolu vezir padişahı dinledi
Hepsini onayladı "gerçek böyledir" dedi.
"Padişahım mülkünüz baki olsun daima
İsabet buyurdunuz her sözde her kelamda.
Lâkin şunu dinleyin eğer izin olursa:
Eğer orda kalsaydı bu çocuk o ortamda
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Elbette onlar gibi azılı haydut olur
Ama henüz çok gençtir, adeta bir çocuktur

Bir gün vezir söz etti padişaha çocuktan
"İyi yetişti" dedi, "gören oluyor hayran;

Eşkıyalık ahlâkı yerleşmemiştir daha
Temiz muhit içinde iyiler arasında

Çok tesir etti ona aktarılan terbiye
Eski kötü ahlâktan kalmadı eser bile."

Güzel bir edep alır o da akıllı olur
Eminim ki doğrular arasında yer bulur

Padişah gülümsedi : "Nice insan içinde
Büyüse kurt yavrusu gene de kurttur işte!"

Hadisde buyuruldu: "her çocuk temiz doğar
Müslüman fıtratında, her tarafa meyli var;

Çocuk hızla büyüdü, devirdi birkaç yılı
Aradan geçti zaman, oldu bir delikanlı

Sonra ana babanın ahlâkı ona akar
Ya Yahudi, Nasrani, ya da Mecusi yapar"

Buldu kötü ahlâklı birkaç ahbap çevreden
Onlarla düştü kalktı eve haber vermeden

Hazret-i Nuh’un oğlu kötülerle dost oldu
Ancak suyun dibinde neye lâyıksa buldu

Sonunda fırsat bulup hem veziri öldürdü
Hem de iki oğlunu; sonra aldı götürdü

Ashab-ı Kehf’in iti yakın durdu insana
Nail oldu sonunda insan gibi ihsana."

Evde her ne ki varsa kıymetli, para eder
O serseri ahbaplar, yarenlerle beraber

Bu sözler etkiledi erkândan bazısını
Onlar da tasdik etti vezirin arzusunu

Çıktı dağın başına kuruldu mağaraya
Babasının yerine başladı haydutluğa

En sonunda padişah, razı oldu, affetti
"Fazla ısrar ettiniz, lakin doğru değildi.

Padişah işitince gene de hayret etti,
"Kötü demirden iyi kılıç yapılmaz" dedi

Bilir misin, Rüstem’e ne dedi babası Zal?
"Düşmanı küçük görmek gafletle dolu bir hal;

"Atadan haramzade olunca böyle insan,
Haram yemişse bir de senelerce durmadan

Küçük bir kaynak suyu birikerek çok büyür
Sel olur, kervanları sürükler ve götürür."

Ne terbiye ne tahsil kâr etmez artık ona
Örnek almak istersen yağmura bir baksana

Sonunda vezir genci aldı götürdü eve
Sorumluluğu aldı üstüne seve seve

Aynı temiz ve tatlı sudur yağan her yere
O sudan bahçelerde yetişir güzel lâle

Besledi ve büyüttü bir eksik bırakmadan
Öğretmenler tutuldu her şubeden her daldan

Ama kıraç yerlerde sadece çerçöp biter
Çiçek bahçesi olmaz ne emek verirsen ver

Âdap erkân öğrendi ve oturup kalkmayı
İnsan içine girip insanca davranmayı

Böyle yerlere tohum ekip boşa bekleme
Ekersen de sonunda "kabahat kimde?" deme

Hızlı yetişti çocuk farkı yok beyzadeden
Takdir etti beğendi her tanıyan, her gören

Kötülere iyilik etmenin anla hemen
Farkı yok iyilere kötülükler etmekten

Lâedri
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Tress
I think that I shall never see
A poem lovely as a tree.

şiir

defteri

A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth’s sweet flowing breast;
A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;
A tree that may in Summer wear
A nest of robins in her hair;
Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain.

Ağaçlar
Asla göremem belli, ağaç gibi bir şiir
Hiç bir şiir bir ağaç kadar güzel değildir
Ağaçların aç ağzı açıktır hep semaya
Topraktan tatlı bir süt emer o bir yandan da
Ağaç ara vermeden gözler Yaradanını
Dualara uzatır yaprak ve dallarını
Bir ağaç süslenince giyinip yazlığını
Kuşların yuvaları doldurur saçlarını
Bağrını kaplayan kar sonra döner yalana
İçli dışlı olunca mevsiminde yağmurla
Şiiri ancak benim gibi deliler yazar
Halbuki bir ağacı ancak Yaratan yapar
Tercüme: Bicahi Esgici

Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.

Joyce Kilmer (1886-1918)

Okumakla İlgili Bir Kaç Not
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Yaygınlaştırılmaya çalışılan bir fikir için “kampanya” kelimesi kullanılıyor.
Necedir nicedir bilmem.

Bunların en tuhaflarından biri de okuma kampanyaları.

Okuyan okusun okumayan okumasın kardeşim, size ne oluyor? Bunun önemi faziletleri üstünlükleri
babından bir çuval laf edileceğine açılıp bir iki satır okunsa daha iyi olmaz mı?
*

Okuma babından en itici cümle şudur; “Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmalıyız” Neden ki?
Öğretmeni anası babası arkadaşı okumayan çocuk okuyup da içinde yaşadığı çevreye yabancılaşsın
diye mi? Sonra onu nasıl tedavi ederiz diye uğraşırsınız.
*

Okumak önemlidir. Gelgelelim, hiç kimse okumaya meyyal değildir. Biz okumuyoruz amma
çocuklarımızı bu yönde yetiştirmeliyiz. Büyükler hep yapamadığı şeyi çocuklarından bekler ya,
çocuklarımız bizim başaramadıklarımızı başarmak için vardır ya, bu da öyle.
*

Bir ilçenin kaymakamı “ilçemiz okuyor” diye okuma kampanyası başlatmış. Başarılı bir kaymakamı
vali yaparlar ama okuma zevki olmayan adamı zorlayarak okutmak ne teorik olarak ne pratik olarak
mümkün değildir. Buna rağmen, o ilçede bütün memurlar, işçiler, öğrenciler okuyor, okuduklarını
kaymakamlığa gelip ilgili masaya tescil ettiriyor, sonra da bir törenle en çok okuyanlara ödülleri
dağıtılıyor. Arkadaş, okuma bu, çiçek aşısı değil. Okumanın ödülü kendi içindedir zaten.
*

Bu konuda en doğal tepki, kitapla arası olmayanların, okuduğu kitapları ulu orta teşhir edenlere
duyduğu öfkedir. Onlar kitap okumayı kız tavlamak için gitar çalmaya çalışmakla eşdeğer görürler.
Haksız da değildirler. Okuyanların –veya okuduğunu iddia edenlerin- hatırı sayılır bir kısmı bu
kategoridedir. Okumayı egolarına eklemleyip sonra teşhire dökerler işi.
*

Oysa bütün bunlara gerek yoktur. Okursun veya okumazsın senin bileceğin iş. Ne senin okuduğun
başkalarını ilgilendirir ne de seni başkalarının okumaması. Çünkü mesele okuyanlar-okumayanlar
tasnifinde kalmıyor. İşin devamı var. Okuduğunu anlayanlar anlamayanlar. Roman okuyanlar-bilimsel
eserler okuyanlar. Çok okuyanlar- az okuyanlar. Okuduklarından bir şeyler üretenler –üretemeyenler.
İnsanoğlunun övünmek için her çareye başvurduğunu biliyoruz. Övünecek hiçbir şey bulamazsa
benim mezarın senin mezarını döver diyerek gidip mezar saydıklarını da biliyoruz. Bari işi, okuyanlar
okumayanları, şu kitabı okuyanlar bu kitabı okuyanları döver, derecesine düşürmemeliyiz.
*

Bütün bunların dışında pek bilinmeyen bir başka tarafı daha vardır meselenin. Ne teşhir için, ne
malumat füruşluk taslamak için, ne gitar çalmak için, ne ödül almak için, ne herkese ayıp olmasın
için, ne “olayın dışında kalmayalım” için okumamak. Okumanın izah edilemez tarif edilemez hazzı
için okuyanlar.

Bu taifeye okumanın kendisinden başka hiçbir tarafı kayda değer değildir. Bu taife, sadece
hazzı ve tadı için okurlar.
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Eskiler söylediklerinin önemine vurgu yapmak için “la teşbih ve la temsil” ibaresini ilave
ederlermiş. Benzetmek gibi olmasın, örnek de olmasın diyerek, açıklamaya çalışacak olursak,
şunları söyleyebiliriz. Süt, şeker, pirinç unu, damla sakızı, su ve ateşin bir araya gelip işlemin her
merhalesinde kendine mahsus şartları ile oluşan kıvama, tarçının kendi rayihasını ilave edin.
Ortaya çıkan muhallebiye temas eden dilin aldığı tat, o tadın beynin ilgili sinir uçları vasıtasıyla ilgili
merkezlerine ulaşmasına yavaş çekim bir belgesel görselliğiyle bakabilirseniz bütün bunlar akıl
almaz bir temaşa cümbüşüdür. Muhallebi deyip geçerseniz birçok şeyi kaçırırsınız. Hepsi muhallebi
değildir. Kazandibinden tavukgöğsüne, Dilberdudağından, Fıstık ezmesine uzanan neredeyse
sayılamayacak kadar çok farklılıktan bahsediyoruz. Bir de her bir ustanın elinden aldığı fizik ötesi
özellik, aralarında her bir ince farkın benzersizliğe doğru gittiğini fark edersiniz. “Ne olacak işte
hepsi de tatlı” diyenler tat alma hassası gelişmemiş veya zedelenmiş olanlardır. Meselenin alınan
tat da olduğunu görmeyip de yenilen ve yutulan kısmıyla sınırlı algılayanlar tamamen konunun
dışında kalanlardır.
İçerde kalanlar birbirlerine okuduklarını anlatmaktan da haz alırlar. Bu ortak bir hazzın paylaşıldıkça
artması gibi de görülebilir. “karşı masadan ikramdır” şeklinde de değerlendirebilir.
Ahenk dergisinde yayınlanan kitap tanıtım yazılarına bu gözle bakılsa gerektir.

Bazen teferruata dalınmış, bazen aralarındaki irtibat noktalarına dikkat çekilerek mesele temdit
edilmiş. Bazen de şimdi ki gibi açık büfe kahvaltı tarzında her birinden küçük bir parça alınıp tabak
zenginleştirilmiş olabilir.
Nasıl olursa olsun hepsi de karşı masadan ikramdır. Buyurunuz.
*

KATHERİNE HEPBURN’UN HATIRLADIKLARI
Katharine Hepburn. 1907 de doğmuş 2003 de 96 yaşında ölmüş
Amerikalı film yıldızı. Onu sinema tarihine geçmiş birçok büyük filmden
tanıyoruz. Zaten “Bütün Zamanların En Büyük Kadın Oyuncusu” olarak
ilan edilmiş. Bunda Oscar’a on iki defa aday gösterilmesi, dört defa da
Oscar’ı kazanmış olması tek başına sebep değil. Uzun bir ömür, başarılı
bir kariyer çizgisi, onu tanımanın aynı zamanda Hollywood tarihini
tanımak anlamına gelmesi; hayatını anlatan bir kitabı okumayı gerekli
kılıyor.

Ondan bahseden bütün kitapların içinde; A. Scott Berg’in kaleme aldığı
kitabın bir adım öne çıkmak durumunda olması kitaba eklemlenmesi
gereken bir başka özelliktir. Bu yazar, ABD’nin en önemli biyografi
yazarlarından biridir. Yazdığı “Lindberg Biyografisi” ile iki ödül birden
almıştır. Pulitzer ödülü ve Amerikan Ulusal Ödüllerinin sahibidir. Ayrıca
Katharine Hepburn’ın yakın dostudur. Bir kanadı uzun süren dostluk
diğer tarafı usta bir yazarlık olunca kitap okunmayı hak ediyor.
Kitapta Hollywood’un elli yıllık tarihini takip ediyorsunuz. Aynı zamanda başarılı fakat yalnız bir
kadının iç buran hayat hikâyesini okuyorsunuz.
Epsilon yayınlar’dan 2005 yılında çıkmış. Güneş Günter tarafından tercüme edilmiş. 294 sayfa.

PABLO NERUDA
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Pablo Neruda’nın değişik tarzda yazılmış bir biyografisi.
Yazar; Neruda ile birlikte onun doğduğu ilk gençlik yıllarının
geçtiği yerlere gider. Uzun süren bu gezi şairin doğum günü
kutlamasını da içine alacak bir hatıra ve hafıza tazelemesidir.
Şairin geçmişinde kalan ve elbette onun kişiliğinin oluşmasında
birinci dereceden etken kişiler, olaylar, mekânlar adeta yeniden
yaşanır.

Kitabın künyesinden Yazar, Volodia Teitelboim’in 1916 yılında
Şili’nin Chillan kentinde doğduğunu öğreniyoruz. 60 yıl ülkesinin
siyasal ve edebi yaşamında önemli bir rol oynamış. Bu kitap
Volodia Teitelboim’in üçlememsinin ilk kitabı. Kapitalizmin
Doğuşu, Amerika’nın Fethi, İnsan ve İnsan, Yurttaşlık Mesleği,
Ekmek ve Kan, Yüreğin Yazısı, Yasak Ülkede diğer eserleri.

Kavram yayınlarından çıkmış. Aytekin Karaçoban tarafından
tercüme edilmiş. 1.Basım Ekim 1999 tarihini taşıyor. 546 sayfa.

DOKSAN DAKİKADA HEGEL

Paul Strathern İngiliz.Yazar ve akademisyendir. Bilim, Felsefe,
Edebiyat, Ekonomi, Tarih alanlarında kitapları yayınlandı. Roman da
yazdı. Londra’da yaşıyor, bilim ve felsefe okutmanlığı yapıyor.
Yazar Paul Strathern ağır felsefe metinlerinin doksan dakikada anlaşılabilir olacağı
iddiasıyla ortaya çıkmış. Doksan Dakikada Platon. Doksan Dakikada Konfüçyus.
Doksan Dakikada Aristotales. Doksan Dakikada Sartre. Doksan Dakikada Kant.
Doksan Dakikada Sokrates. Doksan Dakikada Descartes.

“Doksan Dakikada Hegel” bu serinin bir parçası. Gendaş yayınlarından Ekim 1997
tarihinde çıkmış. 80 Sayfa. Çeviren; Yücel Sivri

Mehmet Harputlu
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Edebiyatımız ve Üdebamız
Edebiyatın efkâr ve hissiyat-ı insaniye ile üzerine ehemiyyet-i hakikisi layıkıyla takdir
edilmeyen bir memlekette bir sanatkâr-ı güzinin iki büyük düşmanı vardır. Birincisi
avamdır. Çünkü bir edib-i bedi’perverin pak ve şeffaf zarif ve müzeyyen üslub-ı
teraşidesi onları ziyade düşündürdüğünden yorar ve çalışıp anlamağa
(249)
mecbur eder. Bundan dolayıdır ki avam-ı nas asar-ı aliye-i sanattan bir türlü mahzuz
olamaz. Tıpkı gece bahçede mehtaba karşı geviş getiren koyunlar gibi bu yolda bedayi-i edebiye kıraat olunduğu zaman
can sıkıntısından esnemeğe başlarlar. Sade ve sehlü’t-tefhim mevzuu vekayi-i fevkaladeyi musavver, mübalağalı,
heyecan-engiz eserlere bir meyli umumi bundan neşet eder. Mithat efendi ve emsalinin mücelledatı gibi. Hakiki
sanatkarların kariin-i güzini mahdud bir fırkai mümtazeden ibarettir. Daima sislerle
muhat şevahık-i müfekkire gibi masdar-ı ulviyyat olan o ali cebheler hiçbir zaman
halkın seviye-i idrakine sükut edemez. Mahsulatı edebiyelerinin revacı ise diğer
efsane ve destan tarzındaki acabiyat-ı avam pesendaneye nispeten pek azdır. Galiba
bu hakikat-ı müellemeyi ima etmek isteyen bir münekkit sahibi nazarımız “üdeba
halk arasında gurebadır” diyor.
İkincisi hükümeti mutlakadır. Çünkü hükümet bir eserde kuvvet ve şiddet görünce
ondan ürker. Ve bittabi eser ve müessirin mahv u iclasına gayret eder. Hükümet
her ne suretle olur ise olsun kuvvet ve hakimiyeti çekemez. Kemal bey eseri gibi.
Bir hükümdarı müstebit tıpkı bir baykuş gibidir. Hükümdar olduğu harabe-zarın bir
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köşesinde peyda ve na-peyda bir nur-u i’tila görünce hemen ürkerek
siyah kanatlarının darbe-i meşumesiyle o ziyayı cevval
(250)
İrfanı söndürmeye çalışır. Bundan dolayıdır ki memalik-i cebabirede tek
tük yetişen üdeba gurebay-ı zulümdîde, edebiyat ise fakir ve dermandedir.
Baykuşlar harabelere aks eden şimşeklerden rencide olduğu gibi,
füru’ne-i hükümet de barika-i efkardan teşe’üm ederler. Daima mazinin
zulmet cihatından mahzuz ve ahalinin hab-ı gafleti sayesinde hayat ve
hükümetleri mahfuz olan müstebidan zaman-ı millete pişvalık etmek
isteyen efkar-ı aliye ashabını tebid ve saraylarını bekleyen kilab-ı istibdadı
üzerlerine teslit ederler.
Böyle bir devri musibeti idrak eden bedbahtan-ı edibden kimi canilere mahsus zindan-ı hakarette mazlumen
yılanlar akrepler refik-i iğtirab kimi de havf ve harras-ı can ile bir köşede pür-helecan ızdırap bazısı da saika-i
ye’s zaruretle fazilet-i insaniyesini muhafaza edemeyerek
Yokmuş ondan faide evlad-ı bî-dermana
Nevha-i iştika-amiziyle ikbal ve istikbali için kafile-i feyz-i cuyan-ı zamana dahil olur. Bir kısmı da memalik-i
hürreden birini menfa-i ihtiyari ittihaz ederek tıpkı serdi-i rüzgar-ı hodgama tahammül edemeyen kırlangıçlar
gibi afak-ı mukaddese-i vatandan birer birer nalan ve giryan uzaklaşır.
Bir milletin üdebası hükeması uleması
böylece dağıldıktan
(251)
Sonra onların aveze-i fazilet ve irfanı
yerine bir yevm-i harabe-i neşimenin
kahkahat-ı leyliyesi kaim olur.

Hüseyin Siret

Hep O

şiir

defteri

Akıl, bu dünyanın divanesinde
Tükenmez hazine, viranesinde.
Hey gidi hey müsbet bilgiler aslı!
Heykeller dizili puthanesinde.
Yeni insan hücre hücre kıvranır,
Gökdelen dediği kâşanesinde.
Mini şort giyimli kadın meşale;
Bin aygır kuvveti, pervanesinde.
Bir mes’ut teselli içinde herkes,
Herkes kendi aziz bahanesinde.
Çıkartma kâğıdı bir sahte dünya,
Özgürlük, uygarlık efsanesinde.
Şeytanı çatlatan mavallarda yok,
Okunanlar, devrim teranesinde.
Sor, kimdedir yolu düzeltecek güç?
İslâmın çelikten merdanesinde!
O’nun oturduğu taşta, hasretim
Ayağını öpen kum tanesinde...

Necip Fazıl Kısakürek
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Erdem
Bağdaş kur otur ve ruhunu seyret
Ayna davranışlarındır
Kölenin hakkı olmaz
Haklar yoksa sorumluluklar
Ve erdemin de olamayacaktır
Ve sen erdemli olabilmek için
Savaşmamayı göze aldın
Kim çevirdi gözlerini içine İçinin en içine
Görünmek istemeyen düşmanların mı?
Kölenin dostu yoktur
Düşmanı olur mu?
Dostun yoksa kölesin
Dostun yoksa kim beğenecek erdemlerini
Bağdaş kur otur ve ruhunu seyret
Ruhunu ve efendilerini
Utan üzül ve yıkıl
Kendine lanetler savur, noksanlığına
Kendini beğenme
Yalan söyleme
Çalma
Öldürme
Kendinin olmayanı yeme
Bakma yasağa
Mükemmel olabilmek için
Oysa efendilerin ne diyor biliyor musun?
"Isn't Nobady Perfeckt"
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