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Kış mevsimi hükmünü sürüyor. Bu sene son yirmi yılın 
en sert kışlarından birini yaşıyoruz. Sert veya yumuşak 
nasıl olursa olsun kış insanlar için meşakkatli bir mevsim. 
Soğuk, kar ve buzun günlük hayatın akışına koyduğu engel 
bu meşakkatin sadece bir tarafı. Kış gelince ihtiyaçlar gibi 
hayaller, beklentiler, hayata nasıl baktığımız bile değişiyor. 
İşte bu yüzden eski şairlerimiz “şitaiyeler” yazarlarmış. 
Kışı anlatan, kıştan şikâyet eden veya toplumun yaşama 
tarzında meydana gelen zorunlu değişiklikleri anlatan 
şiirler. 

Oysa tek başına mevsimler değil zaman zaten şiirin de 
hayatın da dördüncü boyutu. Zaman; filozofların kolayca 
tanımlayıp cebimize tıkıştırdıkları şeylere benzemiyor. 
Mesela maddenin üç hâli var; katı, sıvı, gaz gibi veya 
dört temel unsur, hava, toprak, ateş, su gibi bir tarifi yok 
zamanın. Şu günlerde her şeyi metalaştırıp paraya tahvil 
eden düzenek zaman ile ilgili gerçeküstü duyumlarını 
görselleştirip piyasaya sürüyor. “In The Time” filminde 
insanlığın sonsuz yaşamanın yolunu buluşu işlenmiş. 
Bu nasıl olacak? Elbette bildikleri araçlarla anlatıyorlar. 
İnsanlık evrim geçirmiş, zamanı alınıp, satılıp değiştirilebilir 
kılmışlar. Böylece kim ne kadar çok zamana sahipse o 
kadar yaşıyor. Sahip olamayanlar hâliyle ölüyor. Zaman 
paranın yerine geçmiş ve para gibi iş görmeye başlamış. 
Zaman soyguncuları, zaman bağışçıları, zaman zenginleri, 
zaman fakirleri, zaman tefecileri, zaman muhafızları, 
zenginden alıp alıp fakire dağıtan zaman kahramanları var 
filmin hikâyesinde. Medeniyetler arası ittifak arayanları 
umutsuzluğa düşürecek kadar keskin ayrım noktasını 
gözler önüne sermesi filmin hikâyesinden çok daha 
ilginç gibi görünüyor. Bir tarafta insanı yaratılmışların en 
şereflisi sayıp onu amaç olarak gören anlayış var. Diğer 
tarafta çıkarlarını elde etmek için kurdukları sistemde 
araç olduğunu varsayanlar var. Bizim şairlerimiz istedikleri 
kadar şitaiye yazsınlar, istedikleri kadar şiirlerinde zamanı 
bir diğer boyut olarak görsünler. Zamanın alınıp satılır bir 
meta hâline dönüşmesine onların hiçbirinin hayal gücü 
yetişemez. 

Keşke medeniyetler, insan, zaman, ölüm, sonsuzluk 
gibi kavramlar hakkında şöyle kısacık kolayca anlayacağımız 
ve zahmet çekmeden aklımızda tutabileceğimiz kapsamlı 
ve mutlak doğru metinler olsaydı. Böylece asırlar 
boyu bitmeyen münakaşalardan, arayışlardan, doğru 
zannettiğimiz yanlışlardan, doğruların yanından gafilce 
geçip gidişimizden kurtulurduk. Gerçeğe ulaşma çabası 
bu kadar yorucu, yanlışın egemenliğine boyun eğişimiz 
bu kadar alçaltıcı olmazdı. 

Ne yazık ki böyle değil. Böyle metinler algı düzeyimizin 
çok üzerinde olduğu için açıklamak, yorumlamak, yapılmış 
yorumlar arasında mukayeseler yapmak gibi bir tırmanışa 
mahkûmuz. Veya okyanusta inci arar gibi okumak, her 
okuduğumuz metinde işimize yarayacak inci taneciği 
bulma gibi bir tırmalamaya mecburuz. 

Bülbüller Baharı Bekler
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Ahenk Dergisi’nin 37. sayısında “Medeniyetler” konusunda M. Cahid Hocaoğlu imzalı bir inceleme yazısı 
var. Meraklısına bir açılım getirecektir. Mevlana; Mesnevi’de “Kargalar kışın öter, bülbüller baharı bekler” demiş. 
Mevlana’nın kış mevsimi ile insan ruhu arasında kurduğu ilintiyi “Ashab-ı Kehf” başlıklı yazıda bulabilirsiniz. Bahri 
Akçoral, insanın en temel ihtiyacı olan kitapları metalaştırıp züyuf akçe gibi hileli yayın yapanları işliyor “İhtisar” 
başlıklı yazısında. Mevzu kitaplar olunca iş ehemmiyet kesbediyor. Çünkü kitap medeniyetin meyvesidir. “Kültürel 
Kimlik” başlıklı makale de kitap, üretim ve kimlik arasında ki bağıntıyı incelemeye çalışıyor. Medeniyetin günlük 
hayatımıza aksedişi, birey olarak kendimizi gerçekleştirdiğimiz alan ve o alanın biçimi üzerine düşünülmüş. Beyaz bir 
sayfa açmak klişesi ile temize çekmek arasındaki farka dikkat çekilmeye çalışılmış. Buradan itiraf ve tövbe arasındaki 
ayrım noktasına gidilmeye çalışılmış. Tebyiz başlıklı yazıda bunlara işaret etmeye çalışan bir metin okuyabilirsiniz. 

Artunç İskender “Saat” başlıklı şiirinde, 

“Biçer ümitlerimi sonbahar her varıyla
Ölgün kanatlarıyla hazan yapraklarıyla
Hain saat kemirir geceyi ve gündüzü
Aşınmaz dişlerinin sonsuz tik-taklarıyla” 

Mısralarıya;

B. Nuri Demircan “Eyleme” başlıklı şiirde

Gel ey gönül burda karar eyleme
Kalıp da kendine zarar eyleme
Madem geldin buralara nasılsa
Kalkıp gitmekten de hazer eyleme

Mısralarıyla;

Meriç Çetin “Susuz Sahralar” başlıklı şiirde

Miadı dolunca yiter vuslatlar
Şaşıyor tutmuyor bütün hesaplar
Sabır yoldaş ise doğar şafaklar
Beyhude bu zaman bilinmelidir

Mısralarıyla;

Dilruba Kutlu “Şimdiki Zamanın Hikâyesi” başlıklı şiirde “zaman” kavramına gönderme yapmışlar. Umarız ki 
beğenirsiniz. 

Sağlık ve esenlik dileklerimizle.

Editör’den   
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Saat

Artunç İskender

Dalmışken hayalimde dalgaların seyrine 
Bir çift kanat çırpınır birden bulut yerine 
Gölge oyunları mı akşam karanlığında
Yoksa efkâr mı esti uzaklardan derine

Teselli ne arasın şu donduran rüzgârda
Birileri bilmeden sanki bir şey arar da
Ümitsizlik getirir zaman ufuklarıyla
Aşinasız kalmak zor bu nihai diyarda 

Biçer ümitlerimi sonbahar her varıyla
Ölgün kanatlarıyla hazan yapraklarıyla
Hain saat kemirir geceyi ve gündüzü
Aşınmaz dişlerinin sonsuz tik-taklarıyla
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Ashab-ı Kehf

Mesnevi Sohbetleri

Mesnevi

Sen topraktan daha mı aşağısın? 
Bak bahar gibi bir dost bulunca nasıl süslenir, 
çiçeklenir

Ağaç; dostunu bulup bahara erer 
Dostun dostluğu ile bahtı yücelir

O ağaç dostu olmayan hazanı görünce 
Yüzünü yorganın altına çeker

Ve der ki: dost olmayan âleme beladır 
Öyle birini görünce âdetim uyumadır

Uyumak ashabı kehf gibi olmaktır 
Ashabı kehfe uyku Dikyanus’a hizmetten evladır

Uyanıkken Dikyanus’un korkusu vardı 
Uyku Ashabı Kehf’e Allah’ın korumasıydı

Âlimin uykusu şüphesiz uyanıklıktır 
Uyanık bile olsa cahille arkadaş olanın vay hâline

Kargalar kış gelince coşar da coşar 
Bülbüller ise bir köşeye çekilir de susar

Gülşen yoksa bülbülde şetaret yoktur 
Güneş gurub edince verdiği his uykudur

Sen topraktan daha mı aşağısın? Sen topraktan yaratıldın 
evet, ama Allah ruhundan nefhetti, artık toprak değilsin. 
Toprağa nasıl olman gerektiğini anlamak için ibret nazarıyla 
bak. Mademki aslını aştın, ondan daha ileri özelliklerle 
bezendin de o sana hizmetkâr olarak görevlendirildi o zaman 
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sen ondan daha aşağı olmaya razı olamazsın. 

Toprağa bir bak, dön de ibret nazarıyla bak bakalım. Bak bahar gibi bir dost bulunca nasıl süslenir, 
çiçeklenir. Bahar toprağın dostudur. Baharla toprak buluştuğu zaman iki dost hemhal olduğunda 
ortaya çıkan güzellikler gibi güzellikler çıkar ortaya. Bahar toprağa gelmiş, toprak bahara kavuşmuştur. 
Bahar kışın şiddetli soğuğunu uzaklara kovalayan ılık nefesini gezdirince toprağın yüzünde; toprak içinde saklı 
güzellikleri ortaya çıkarıverir. Ağaçlara su yürür yaprakları yeşerir. Pembeli morlu envai çeşit çiçek boynunu 
uzatır gökyüzüne doğru. Bu yeşillikler, çiçekler, dallar, yapraklar dostunu gören toprağın süslenmesine benzer. 
Toprakla beraber su yürümüş ağaçlar da boylanır, poslanır, süslenir öyle arzı endam eder bakanlara ve de 
özellikle bakmayı bir adım geçip de görebilenlere.  Ağaç dostunu bulup bahara erer .  Artık asık suratı gitmiş 
yerine mutlu gülümseyişi gelmiştir. 

Biz bahar geldiğinde toprağın neşesini içimizde hissederiz. Toprak dostuna kavuşmuş olmanın saadetini 
bizim geçirgen ruhumuza zerketmiştir. Ağaç da topraktan nasibini almış dostuyla buluşmanın vuslatın neşesini 
dışa vurmuştur. Toprak ağaç ve diğerleri baharla buluşmaktan mutlu oldukları için bizde aynı mutluluğu 
içimizde hissederiz. Ağacın; Dostun dostluğu ile bahtı yücelir. Biz o baht yüceliğini de içimizde hissederiz. 

Oysa aynı toprak çok kısa bir müddet önce böyle değildi. O ağaç dostu olmayan hazanı görünce, Yüzünü 
yorganın altına çekerdi. Hazan dost değildi, bir felaket habercisiydi. Sanki gelmekte olan kışın vereceği zahmet 
ve meşakkat ona bir haz veriyor gibi onu taklit ederdi. Bahar ne kadar dost ise sonbahar o kadar uzak hâlden 
bilmez bir ağyar idi. Ağaçlar onu görünce sevinmek şöyle dursun saklanırdı. Yorganın altına girer, yüzünü 
göstermez, uyur gibi görünmeye çalışırdı. Saklanır Ve der ki: dost olmayan âleme beladır, Öyle birini görünce 
âdetim uyumadır”

Uyumasın da ne yapsın? Uyku insanın bütün acılarından kaçıp saklanmaya çalıştığı bir sığınak değil mi? 
Böyle ağyar ile hemhal olmaktansa uyumaya sığınmak en doğrusu değil mi? İnsanın aklının başında olması 
esastır. Uyku gaflettir, yarı ölümdür. Uykudayken ruhlar bedenden çıkar, gezerler. Uykudayken insan dünya 
zevklerinden mahrumdur. Ama dünya dertlerinden, meşakkatlerinden, eziyetlerinden de masundur. Belki 
uykudayken sevinemez ama üzülmez de, hatta bir uyku vakti kadar üzüntülerinden kurtulur. Böylece dimağı, 
bedeni dinlenir rahat bulur. 

Geçmiş zamanlarda yaşamış yedi genç saklandıkları mağarada üç yüz yıldan daha fazla uyumuşlardı. Bu 
yüzden onlara “mağara ashabı; ashabı kehf” denmişti. Yedi uyurlar da denirdi onlara. Yaşadıkları ülkenin kralı 
Dikyanus’tan kaçarak saklandıkları mağarada Allah’ın nimetine kavuşmuşlar yüzlerce yıl uyutulmuşlardı. Bu 
yüzden bizim için Uyumak ashabı kehf gibi olmaktır. Uykudayken ağyarın zulmünden kurtulur kendi içimize 
saklanırız. Böylece putperest kral Dikyanus gibi olan nefsimizin baskısından emin olduğumuz bir zaman 
dilimine ermiş oluruz. Çünkü; Ashabı kehfe uyku Dikyanus’a hizmetten evladır.

Dikyanus Putperest bir kraldı. Tevhit inancına tahammülü yoktu. Kendi gibi düşünmeyen kendi gibi 
inanmayanları böyle olmaya zorlardı. Yedi genç köpekleri Kıtmir ile birlikte bir mağaraya saklandılar. Bu 
gençler mağaranın dışında yani uyanık kalmaları halinde zalim kralın baskısına maruz kalacaklardı. Uyanıkken 
Dikyanus’un korkusu vardı. O yüzden mağaraya saklanmayı tercih ettiler. Boyun eğmektense günlük hayatın 
nimetlerinden mahrum kalmayı yeğlediler. Mağarada üzerlerine gelen uyku hâli onları korktuklarından emin 
eyledi. Uyku Ashabı Kehf’e Allah’ın korumasıydı.

Bu macera Kuran-ı Kerim’de Kehf Suresi’nin 9. ve 14. Ayet-i kerimelerinde şöyle hikâye edilir. 

~9~ “(Resulüm) Yoksa sen, bizim ayetlerimizden Ashabı Kehf ve Ashabı Rakim’in 
durumlarını şaşırtıcı mı buldun?”

~10~  “O gençler mağaraya sığınmışlar ve ‘Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve 
bize (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla!’ Demişlerdi. 

~11~  “Bunun üzerine biz de o mağarada onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk 
(uykuya daldırdık)”
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M. Sait Karaçorlu

~12~  “Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap 
edeceğini görelim diye onları uyandırdık.”

~13~  “Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten 
onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık.”

~14~ “Onların kalplerini metin kıldık. O yiğitler ayağa kalkarak dediler ki bizim 
Rabbimiz göklerin ve yerin rabbidir. Biz ondan başkasına tanrı demeyiz. Yoksa saçma 

sapan konuşmuş oluruz.”

İşte böyle, bazen uyku uyanıklıktan daha iyidir. Hatta bazı insanların uykuları diğer bazılarının uyanık 
hâlinden daha bereketli daha güzel daha faydalıdır. Mesela âlimler ile cahiller arasında öylesine büyük bir 
fark vardır ki âlimlerin uykusu cahillerin ibadeti sayılır. Çünkü Âlimin uykusu şüphesiz uyanıklıktır. 

Âlimin gözü uyusa kalbi uyumaz. Âlimin dili sussa kalbi zikrine devam eder. Âlim uyuduğunda zihninde 
ilmine katacağı yeni şeylere yer açmaktadır. Fakat cahiller böyle değildir. Âlim uyanıkken Salih amel ile 
iştigal eder, cahilin uyanıklığı günah kazanmasının vesilesidir. Ahaliye zulmüyle maruf şerli bir padişah âlim 
bir zata kendisine Allah’ın rızasını kazanacağı bir amel tavsiye etmesi talebinde bulunur. Bu zat o şerli şahsa 
“sizin için en hayırlı amel uyumaktır” diye cevap verir. Bu cevaba öfkelenen Padişaha o zatın izahı şöyle olur: 
“Etrafınızdaki ahaliye o kadar şerriniz dokunuyor ki, ancak uykudayken sizin şerrinizden emin oluyorlar. Bu 
yüzden uyumaktan çok sevap tahsil edersiniz”. Böyle şerli, salih bir amel işlemekten mahrum, lehinde ve 
aleyhinde olanı bilemeyecek olanlara cahil denilir. Uyanık bile olsa cahille arkadaş olanın vay hâline!

İşte böyle, bazen bir köşeye çekilip uzlete girmek gerekir. Ama uzlet ağyardan ve ağyarın vereceği 
zarardan kaçıştır. Dosttan uzlet olmaz. Dost olmayınca uzletin de bir anlamı olmaz. İnsan kışın meşakkatine 
baharın vuslatı için katlanır. Uzletin gayesi dosta visal olmalıdır. Ağyar kış gibidir. Soğuktur. İnsana eziyet 
verir. Eza çektirir. Ağaçların hazan gelince yüzünü yorganın altına saklaması gibi, ağyardan uzaklaşmak, 
saklanmak hatta uyumak gerekir. Çünkü kışın karı yağmuru soğuğu bülbülleri mutlu etmez. Kış gelince coşan 
bülbüller değil kargalardır. Kargalar kış gelince coşar da coşar. Kış gelince coşan karga gibi olma. Bülbül 
gibi ol. Kış gelince, Bülbüller ise bir köşeye çekilir de susar. Bülbülün ötüşündeki o nağme zenginliğinin, 
o hiçbir bestekârın ulaşamayacağı musiki kudretinin sebebini biliyor musun? Bir seher vakti bülbül sesiyle 
uyanmadıysan bilemezsin. Gürültüye müptela kulağın o sesteki inceliği, doğallığı, etkiyi ve insan ruhuna 
geçiveren duyguyu ayırt edemez. İşin mahirleri bülbülün ötüşünde yedi bine yakın birbirinden farklı nağme 
olduğunu ve bülbüllerin sürekli bu nağmeleri artırdığını tespit etmişler. Bülbülün sesindeki kudret onun 
minicik kalbindeki aşktan doğar. Onun sesindeki her bir nağme esmanın birinin tecellisini izhar eder. Ama 
Gülşen yoksa bülbülde şetaret yoktur. Gülzarı kaybeden bülbül susar. Ona o musiki kudretini veren gül 
bahçesinin aşkı olduğundan kış gelince bülbüller uzlete çekilir. Meydan kargaların bet sesine kalır. Onun 
sesi şarkı değil bir gürültüdür. Belki bir ihtiyacını belki öfke veya bencilliğini dışa vurmaktadır. 

Mağaraya sığınmış yedi genç nasıl zalim kralın zulmünden korundu iseler, uzleti de onların uykusu gibi 
bilmek lazım. Nefsimiz putperest kral Dikyanus gibi bize hep kötülüğü emreder. Ondan kaçıp bir mağaraya 
sığınmak gerekir. Dost çekilince kış gelir, kargalar doluşur etrafımıza. Uzlet baharı beklemek gibidir. Zaten 
dosttan ayrı düşünce bir karanlık çöker ruhumuza. Güneş gurub edince verdiği his uykudur. Uykunun 
güvenli kucağına kendimizi bıraktığımızda tıpkı o gençler gibi “Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize 
(şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla!”  demeli ve onun rahmetini beklemeliyiz. 
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“İslamiyet, bir "medeniyet davası ve daveti" 
midir? Muhafazakâr-dindar aydınlar iki yüz senedir 
bir medeniyet rüyası görüyorlar.”

diye başlıyor yazar söze ve

“Rüya görene bir şey anlatmanın yolu onu 
uykudan uyandırmaktan geçer.” ...

“Müslümanların uzun zamandır "mede-niyet"ten 
anladıkları ihtişamlı iktidarlar, refah toplumları, bilim 
ve teknolojide üstün ilerleme, ekonomik büyüme, 
yüksek askerî güç ve elbette Batı uygarlığına 
yüceltilmiş bir dünya imparatorluğuyla meydan 
okumaktır.”

diye devam ediyor.

Üç cümleyle ne kadar çok şey söyledi, ne kadar 
önemli hakikatleri dile getirdi ve ortaya ne kadar çok 
hikmet ve hüküm koydu değil mi?

Siyasi bir söylem’e cevap olarak yazılmış, siyasi 
bir ortamda (gazete) yayınlanmış, siyasi içerikli, 
konusuyla, ifade tarzıyla ve ulaşmayı hedeflediği ve 
(muhtemelen) ulaştığını düşündüğü neticesiyle siyasi 
bir yazı bu.  Ama bizi siyasi boyutuyla değil, kültür ve 
fikir boyutuyla ilgilendiriyor.

Birileri bir rüya görmektedir, uyandırılmaları 
gerekmektedir ve yazar bu görevi üstlenmiştir. 
Buna göre kendisi “onlardan” değildir. Kimlerden ?  
Müslüman mı, muhafazakâr-dindar mı değildir, aydın 
mı değildir yoksa rüya görenlerden mi?

“İslamiyet, bir "medeniyet davası ve daveti" 
değilse, bir vahşet davası ve daveti midir?

Evet, bu son soru yazarın sanatına iştirak oldu; 
yani mugalata’ya. 

“Mugalata” temelde “yanlış” ve “yanılma” 
anlamına gelen “galat” kelimesinden türemiş olsa da 
içinde “kasıt” vardır ve “yanıltmak maksadıyla yanlışı 
doğru gibi gösterme” anlamına gelir ki bunun bir adı 
da “demagoji” dir.  

Bizim yaptığımız mugalata, “medeniyet değilse 
vahşettir” önyargısını doğru kabul etmekti. Ama 
yazarınki bu kadar basit değil. O, mugalata sanatının 

Medeniyet Dediğin



10

önde gelen tekniklerinden birini kullanıyor ve bir kelimeye yüklenebilen farklı anlamlardan birini 
öne çıkararak, tek bir anlam varmış gibi, tezini onaylayacak şekilde kullanıyor. Bununla da yetinmiyor, 
bir tesbiti genelleme haline getirerek bütünü yanılgı içinde olan bir topluluğun karşısına yanılmayan tek 
kişi hüviyetiyle çıktığını ima ediyor. Bu genellemeden “Muhafazakâr-dindar aydınlar” ve “Müslümanlar” 
derken cümlenin başına bir “bazı” koyarak kurtulabilirdi. Ama böyle yapmak kendi mümtaz konumunu 
zedelerdi haliyle.

Yazar ayrıca “medeniyet” kelimesini “mede-niyet” (niyet’e kadar) şeklinde yazarak bir kelime oyunu 
da yapmış. Ama bunu yaparken kültürümüzde bir “mimsiz medeniyet” tabiri yokmuş, bunu da anlayan 
çıkmaz, hepimiz konuya yanlış cepheden bakan gafillermişiz gibi bir tavır takınıyor ne yazık ki.

“Medeniyet”, “medine” ve “medeni” kelimeleriyle ilgili bir kavram. “Medine”, “şehir” demek, 
“insanların yerleşik olarak ikamet ettikleri, yaşadıkları mekân anlamına” geliyor. Buna göre “medeni” 
de şehirli oluyor. Ama ince bir ayrım var: “Her mânâ kendi zıddıyla kemal bulur” kavlince “şehir değilse 
nedir?” diye sorsak, bu gün için aklımıza ilk önce “köy” gelir. Ama tarifdeki “yerleşik” kelimesine öncelik 
verirsek soru’nun cevabı “dağ” veya “çöl” olur. Nitekim böyledir, medenî olmayan köylü değil, göçebedir; 
daha doğrusu bedevî. Buna göre “medeniyet” in zıddı da “bedeviyet” olur. 

Bu kavram üzerine fikir üreten aydınlarımızın başında gelen Cemil Meriç’in tesbitlerine göre medeniyet 
kelimesi dilimize “Civilisation” karşılığı olarak girmiştir. Tanzimat Fermanından önce Paris ve Londra’da 
büyükelçilik görevlerinde bulunan Reşit Paşa “Civilisation”  kavramıyla Avrupa’da tanışmış, Paris'ten 
yolladığı resmi yazılarda Türkçe karşılığını bulamadığı bu kelimeyi "terbiye-i nas ve icray-i nizamat" (halkın 
terbiyesi ve (toplumsal) düzenin sağlanması) olarak tarif etmiştir. 

Ancak kavramın medeniyet adıyla Türkçe’ye aktarılması fazla zaman almamıştır. Namık Kemal'in 
coşkun belagatı bu yeni çıkmış kelimeyi kamuoyuna şöyle takdim eder: 

Medeniyet asayişte (dirlik, düzen) kemaldir (olgunluk)", …. 

Medeniyet aleyhine daha fazla kıyam etmek (karşı durmak), ecel-i kazaya (zamansız ölüme) katillerden, 
haydutlardan ziyade muin (yardımcı) olmaktır. 

Medeniyeti zaid (lüzumsuz) görenler, insanı tanımayanlardır. 

Tabiat-i beşer hüsn-ü intizama maildir (eğilimlidir). 

Üstelik medeniyet, hürriyet ve istiklalin de kalesidir: 

Medeni olmayan milletler akvam-i mütemeddinenin (medenileşmiş milletlerin) esiri olmağa 
mahkûmdurlar. 

Ananeperestlik (geleneklere aşırı bağlılık) nice kavimleri esarete sürüklemiş. Medeniyetsiz yaşamak 
ecelsiz ölmek gibi bir şey. 

Bu yaklaşımların o zamanki Avrupa görmüş aydınlarımızın çoğunun ortak görüşleriyle ne kadar 
mutabakat halinde olduğuna dikkat çekmek zorundayız: 

-Osmanlı Avrupa’ya göre “geri” kalmıştır.

-Bunun sebebi Avrupa’nın sahip olduğu “üstün değerlere” bizim sahip olmayışımızdır.

-Bunu çaresi de ne yapıp edip, nelerden feragat etmek gerekiyorsa edip vakit geçirmeden 
Avrupalılaşmaktır.

-Bunun için de ilk adım onlar gibi düşünmeye, onlar gibi inanmaya …

Koskoca cihan devletinin çökmesinde önemli rol oynayan bu aşağılık kompleksini, o zamanlar için 
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ülkelerinin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu farkeden bazı aydınların bakış açısı olarak 
görebiliriz. Ancak bu bakış açısının doğru olmadığı bu gün açıkça ortadadır. Birinci maddedeki teşhis 
doğrudur ve bu gün için de geçerlidir. Ancak ikinci maddedeki “üstün değerler” bütünüyle yanlış bir 
değerlendirmedir. “Üstün” olan bütün toplumsal değerler değil, sadece fen ve teknolojidir. 

Nitekim bu gün için çeşitli kaynaklar tarafından başka sebepler ve gayelerle diri tutulmaya çalışılan 
bu aşağılık kompleksi, o zaman da var olan ancak tabiatı gereği daima perde gerisinde kalan dış kaynaklı 
ihanet çemberinin ürettiği bir araç olarak varlığını sürdürmektedir.

Tanzimat aydınlarının bu yaklaşımını Cemil Meriç:  “Yeni tanıdıkları bir dünyanın şaşaasiyle gözleri 
kamaşan hayalperest nesiller için, medeniyet bir teslimiyet veya temessüldür (benzeşme) .” şeklinde 
yorumluyor.

Ancak mefhumu ilmi çerçevesine oturtan bir yazar vardır: Cevdet Paşa. 

Medeniyet, toplulukların hayatında ileri bir merhaledir, Paşa’ya göre. Önce devlet kurulur, insanlar 
düşman korkusundan azad olurlar. Sonra "ihtiyacat-i beşeriyelerini tahsile" (insani ihtiyaçlarını gidermeye), 
"kemalatı insaniyelerini tekmile" (insanî olgunluklaını tamamlamaya) koyulur, yani medenileşirler. Demek 
ki, medeniyetin iki unsuru var: beşeri ihtiyaçların (bunlara maddi ihtiyaçlar da diyebiliriz) giderilmesi ve 
ahlâk ve zekâ bakımından olgunlaşma. İnsanlar bedeviyetden haderiyet (uyuşma) ve medeniyete geçerler. 
Medeniyet ne bir ülkenin imtiyazıdır, ne bir kavmin. Paşa’ya göre, büyük medeniyetler "ulûm (ilimleri)  ve 
sanayi'leri, maarifleri ve bunca tecemmülat (güzelleştirici unsurlar) ve tekennüfat (birlik, beraberlik) ve 
letaifleriyle (incelikleri, ince zevkleriyle) beraber kıtaat-ı arzda" yer değiştirirler.

Yabancı bir kavrama karşılık olarak düşünülmüş olsa da “civilisation” ile “medeniyet” arasında daha 
işin başında “yapısal” bir uyumsuzluk vardır: yalın kelime anlamı olarak “medeniyet = medenilik” iken 
“civilisation”, “medenilik” değil, “medenileştirme” demektir. Yani, bize göre her toplum, her millet için 
medeni olmak imkânı varken “medeni” batı’ya göre bu kendilerine has bir özelliktir; onlar için medenileşme 
değil, medenileştirme söz konusudur.  Bu da Batı’nın ezeli hastalığı olan narsizm’e gayet uygun düşen bir 
yaklaşımdır. 

Burada “sivil” şekliyle dilimize de girmiş olan “civil” kelimesinin de analizini falan yapmaya ihtiyaç yok. 
Aslından Batı’nın konuya bakışı da pek fazla önemli değil. Önemli olan şu : biz ne anlıyoruz “medeniyet” 
ten ? Eğer yalnız “fen ve teknoloji” yi anlıyorsak yazarın tarif ettiği “rüya gören” zümrenin içindeyiz 
demektir. Buna göre de medeniyet; deniz aşırı ülkelerden kalkıp gelip, ekonumileri en ilkel usullerle tarım 
ve hayvancılıktan ibaret insanların üstüne bomba yağdırmak, silahlı-silahsız, genç-yaşlı, kadın-erkek, 
çocuk-büyük ayırımı yapmadan toplu kıyımlar yapmak demek olur.

M. Cahid Hocaoğlu
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Süleyman Çelebi ve Vesiletü’n-Necat

Mesnevi tarzında yazılmış eserlerin en 
önemlilerinden biri de on beşinci yüzyılda telif 
edilmiş olan Vesileütü’n-Necat’tır. 1450 – 1510 
yıllarında yaşadığı tahmin edilen Süleyman 
çelebi’nin bu muazzam eseri “Mevlid” adıyla 
bilinir. Mesnevilerin bazılarının konularına göre 
isimlendirildiği, konuları da yazılış amaçlarına göre 
belirlemenin daha doğru olacağının bahsi daha 
önce geçmişti. 

Hazret-i peygamber sevgisiyle yazılmış şiirler 
kendi katmanı içinde ayrıca değerlendirilmiştir. 
Bu tarz şiirler farklı isimlerle anılır. Naat, Mevlid, 
Miraciye, Mucizat gibi isimler Hazreti Peygamber 
sevgisiyle yazılmış şiirlerin eksen konusuna göre 
verilmiştir. Bu gelenekte Süleyman Çelebi’nin 
eseri bir dönüm noktasıdır. Ondan sonraki bu 
tarz eserlere “mevlid” ismi verilmiş ve kalemine 
güvenen birçok şair bu vadide kendini denemiştir. 

Hasibe Mazıoğlu, makalesinde Türk 
Edebiyatında mevlid yazan müelliflerden 59 
tanesinin ismini ve eserlerini tespit eder. Ancak 
hepsinin bunlardan ibaret olamayacağını, araştırma 
yapıldıkça mevlid yazan daha birçok şairin ve 
eserinin ortaya çıkacağını söyler. 

Yüzlerce denilebilecek kadar çok mevlid 
yazılmış olmasına rağmen Süleyman Çelebi’nin 
eseri aşılamamıştır. Bu kadar çok sevilmek, 
bilinmek ve etkisini yüzyıllar boyu hatta bugüne 
kadar devam ettirmek dünya üzerinde çok az esere 
nasip olmuştur. 

Bilindiği gibi, Osmanlı döneminde devlet 
protokol düzenine girecek kadar yaygınlaşmış, 
belirli gün ve gecelerde bestesiyle okunması dini 
hayatın bir parçası hâline gelmiş, bu gelenek 
bugüne kadar devam edebilmiştir. 

Eser; “Münâcât”, “Velâdet”, “Mûcizât”, 
“Mi'rac”, “Vefat” ve “Duâ” olmak üzere altı 
bölümden oluşur:

Münacat yani Allah’a yakarışla başlar. 
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Allah âdın zikr edelim evvelâ
Vacib oldur cümle işte her kula

Birdir ol birliğine şek yok dürür
Gerçi yanlış söyleyenler çok dürür

Cümle âlem yok iken ol vâr idi
Yaradılmışdan ğani cebbar idi. 

Veladet bahrinde Hazreti Peygamber’in doğumu 
işlenmektedir.

Amine hatun Muhammed annesi 
Ol sadeften doğdu ol dür danesi 

Çünki Abdullah´dan oldu hâmile 
Vakt erişdi hefte vü eyyam ile 

Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn 
Çok alametler belirdi gelmedin 

Ol Rebiul evvel ayı nicesi 
On ikinci gice isneyn gecesi 

Ol gice kim doğdu ol hayrûl beşer
Anesi anda neler gördü neler

Dedi gördüm ol Habibin ânesi 
Bir acep nur kim güneş pervanesi 

Berk urup çıktı evimden nagehan 
Göklere dek nur ile doldu cihan

Gökler açıldı ve feth oldu zulem
Üç melek gördüm elinde üç alem

Biri meşrık biri mağribde anın 
Biri damında dikildi Kâ´benin

Bildim anlardan kim ol halkın yeği
Kim yakin oldu cihana gelmeği

Mevlidin ilk mısralarından itibaren insan ruhunu 
en ince yerinden yakalayan bir ortama girilir. Bu, 
şiirin gücüdür. Nesirde sözün bu yükselişi mümkün 
değildir. Şairler herkesin görüp geçtiği bilip yürüdüğü 

bir nesneyi bir hadiseyi bir oluşu duyuş hâline 
getirirler. Elbette önce onu algılayış biçimleri 
herkesten farklıdır. Sonra onu dile getirişleri, ifadeleri 
sıradanlık sınırını geçer. 

Mesela, herhangi birisinin gözüne takılsa bile 
zihninde yer etmeyecek alelade bir kasımpatı 
çiçeği bir şairin gözünde ölümü, ölümden sonrasını, 
ölüp giden bir insanın geride bıraktığı hatıraları, 
yaşayanların onun ardından bilinçlerinin en derin 
yerinde sakladıkları nesnel varlıklarını adeta bir 
başka katmanda soyut bir hatıra olarak yaşayışlarını 
canlandırır. Bunları sözcüklerin sihirli gücünü 
kullanarak sese dönüştürdüğünde o olağanüstü 
algısı ete kemiğe bürünür. 

Okuyucunun algısına, oradan onun da bilincinin 
derinliklerine geçer. İnsan ruhunun geçirgenliği şairin 
duygusunu kopyalar, çoğaltır, tekrarlar, büyütür. 

Tarih gibi okunduğunda cümle şöyledir. “Hazreti 
Peygamber, rebiülevvel ayının on ikinci gecesinde, 
Mekke’de dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Âmine, 
babasının adı Abdullah’tır.” Bu cümlede bilgi var 
ama duygu yoktur. O hadisenin dünya tarihini 
değiştirecek önemi yoktur. Heyecan yoktur. Fakat şair, 
Rebiülevvel ayının on ikinci gecesini ona duyduğu 
aşkın, muhabbetin, hayranlığın, inancın, saygının 
yücelttiği bir farklı algı katmanından hareket ederek 
aktarmaktadır.  

“Annesi Âmine hatundu. O inci tanesi, o sedeften 
doğmuştu. Babası Abdullah’tan hamile kalmış, vakti 
tamamlanmış, gelmesi yaklaşmıştı. Gelmesine yakın 
o güne kadar görülmemiş alametler belirmeye 
başlamıştı. Nihayet rebiülevvel ayının on ikinci 
gecesinde, o insanlığın en üstünü dünyaya geldi. 
Annesi o anı şöyle anlatır; bir garip nur belirdi 
evin içinde, güneşe doğru uçan kelebekler gibiydi. 
Kanatlarını çırpıp çıktı evin içinden aniden. Gökler 
açıldı, karanlıklar fetholdu, nur doldu cihan. Üç 
melek gördüm. Biri doğuyu diğeri batıyı kaplamıştı. 
Üçüncüsü Kâbe’nin damındaydı.”

Bu mısraları duyduğunuz andan itibaren cümle 
kuru bir bilgi, bir malumat olmaktan çıkar. Dünya 
tarihini değiştirecek muazzam vakıaya şahitlik eder 
gibi olursunuz. 

Mucizat bölümünde Hazreti Peygamber’in 
mucizeleri anlatılır. Özellikle merhaba bölümü en 
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Yaradılmış cümle oldu şaduman 
Gam gidip alem yeniden buldu can 

Cümle zerrat-i cihan edip nida 
Çağrışuben dediler kim merhaba 
Merhaba ey âl-i sultan merhaba 
Merhaba ey kân-i irfan merhaba 

Merhaba ey sırr-ı fürkan merhaba
Merhabâ ey nûru râhman merhabâ

Merhaba ey bülbül-i bağ-ı Cemâl
Merhaba ey âşinâ-yi Zülcelâl

Merhaba ey cân-ı cânan merhaba
Merhaba ey derde derman merhaba

Merhaba ey mah-ü hürşid-i Hüda
Merhaba ey Hakk´dan olmayan cüdâ

Merhaba ey asi ümmet melcei 
Merhaba ey çaresizler eşfai

Merhaba ey can-ı bâki merhaba
Merhaba uşşaka saki merhaba

Merhaba ey kudreti ayn-ı Halil 
Merhaba ey has-ı mahbub-u Celil 

Merhaba ey rahmeten lil´alemin 
Merhaba sensin şefia´l müznibin 

Merhaba ey Padişah-ı dû cihân 
Senin için oldu kevn île mekân

Keza, Miraç bölümünde onun mucizelerinden 
biri olan miraç mucizesi işlenmiştir. Ölümü ve dua 
faslı ile eser biter. Toplam 770 beyitten ibarettir. 

Hak-Teâlâdan erişdi bir nidâ
Ya Muhammed ben sanâ kıldım ata 

Ümmetini sanâ verdim ey Habib 
Cennetimi anlara kıldım nasib 

Ey habibim nedir ol kim diledin 
Bir avuç toprağa minnet eyledin

Ben sanâ aşık olucak ey latif 
Senin olmaz mı dü alem eş şerif 

Zatıma mir´at edindim zatını 
Bîle yazdım adım ile adını 

Hem dedi kim ya Muhammed ben seni 
Bilürem görmeğe doymazsın beni

Liyk varıp davet et kullarımı 
Ta gelüben göreler didarımı 

Bir alıntı:

Kapağında Dersaadet Necm-i İstikbal Matbaası 
1329 kaydı olan ve yazarı bölümünde “Muharriri 
Osmanzade Hüseyin Vassaf” ismi belirtilen 
“Vesiletün’n Necat” isimli kitap, konuyla ilgili dikkate 
değer bir içeriğe sahip. Yine kapağında şu açıklayıcı 
cümleyi okuyoruz. “Süleyman Çelebi hazretlerinin 
meşhur-u afak olan mevlidi Nebi manzumeleri 
hakkında tetkikat-ı tarihiye ve mütelaat-ı zevkiyeyi 
havi bir risaledir.” 

Alıntılayacağımız metin şu şekilde: 

“Süleyman Çelebi Hazretlerinin telifine 
hâmeran-ı himmet oldukları mevlidi şerif 
manzume-i merğubesi filhakika tanziri ve taklidi 
gayrı kabil asarı makbuledendir. Ki her türlü 
tabiriyle sehl-i mümtenidir. Sihr-i helaldir. Beş yüz 
seneden beri şuarayı Osmanî tarafından veladet-i 
Hazret-i Risalet-Penahi hakkında lisan-ı Türkî 
üzere layuad asarı bergüzide keşide-i silki tazim 
kılınmış ve fakat hiç biri Süleyman Çelebi’nin 
manzumesi ka’bına varamamıştır. 

O şeref ve rağbeti ancak o nazmı muhterem 
kazandı. Harabat mukaddimesinde bu manzume-i 
âşıkane hakkında
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Dört yüz seneden beri efazıl
Bir söz demedi ona mümasil
Tanzirine çok çalıştı yaran
Kaldı yine misli bikr-i Kuran

Muharrerdir ki hakikate bihakkın tercümandır. 
Süleyman Çelebi’nin mazhariyet-i vakıası kendine 
has bir tecelli eseridir. Onun manzumesini tanzire 
çalışmak adeta guşiş-i bi-faide kabilindendir.

Mesela İmamı Busuri’nin “Kaside-i Bürde”si, 
İbni Fâriz’in “Kaside-i Taiye”si, Hakanî’nin “Hilye-i 
Saadet” manzumesi, Nabi Dede’nin “Mi’raciye”si, 
Şeyh Galib’in “Hüsn ü Aşk”ı, Fuzuli’nin “Leyla vü 
Mecnun”u, Neşatî’nin “Hilye-i Enbiya”sı tanzir 
olunamayacak asar-ı âliyedendir. Hazreti müşarün 
ileyhimin kendilerine mahsus bir zevk-i kalbisi, bir 
neşe-i kalemiyesi, bir sayha-i bergüzidesi vardır. 

Süleyman Çelebi cidden âşık-ı resuldür. 
Fazilet ve marifet-i zatiyesiyle meşhurdur. 
Nazm-ı bediinde o kadar esrar ve hakayık o kadar 
nükat ve dekayık cem eylemiştir ki insan nazar-ı 
em’an ile bakacak olursa o âşık-ı sadık-ı nebevinin 
irfanına meftun ve vüsat-i tasvir ve azamet-i 
tahayyüldeki iktidarına hayran olur. Mevzunun 
derece-i ulviyesini beyanda lisanın kasir olduğu 
ezcümle 

Şeş cihetten ol münezzeh Zülcelal
Bi kem ü keyf ona gösterdi cemal

Bi huruf u lafz ü savt ol padişah
(Mustafa)ya söyledi bi-iştibah

Ebyat-ı latifesinin tarz-ı beyanındaki sanat- 
rakika doğrusu hazreti Nazım-ı muhtereme 
mahsustur denilebilir.”

Mehmet Harputlu
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Gel ey gönül burda karar eyleme
Kalıp da kendine zarar eyleme
Madem geldin buralara nasılsa
Kalkıp gitmekten de hazer eyleme

Burda herkes düşman olmuş herkese
Kavga döğüş eksik olmaz nedense
Her oyun var tırpan künde el-ense
Kesb-i kısbet aba şalvar eyleme

Herkes âlim olmuş kulakdan dolma
Koyu bir lâkaydi haksıza zulme
Hak güçlüye sanki atadan kalma 
Sen de keyfe göre kantar eyleme

Alıcı kuş nasıl geçer avından
İddiacı vaz geçemez tavrından
İsbatlara bakmaz dönmez savından 
Mücadele etme ısrar eyleme

Pes etsen de koyuvermez yakanı
Eli bırak öpsen bile tabanı
Yıkmak ister otağını obanı
En iyisi baştan pazar eyleme

Anla artık bilmek yetmez doğruyu 
Ayırmak gerekir yaşla kuruyu
Ard niyetle sorarlarsa soruyu
Sözüne imsak ver iftar eyleme

Sen seni bil fayda umma nizadan
Cidal varsa sen uzak dur oradan
Pişman olmaktansa aman sonradan
Yâri incitip de ağyar eyleme

Eyleme

B. Nuri Demircan
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Dertli : Ooof, of!

Galesiz : Hayırdır inşallah!

D: Ooof hocam, of!

G: Hayır diledik ya!

D: Ne çâre hocam, ne çâre?

G: Ne oldu gene Dertli, bir şeyler kaybetmiş gibisin?

D: "Bir şeyler" de söz mü hocam? Gitti hocam gitti, 
canlarım, ciğerlerim gitti!

G: Ağır ol Dertli, gerçek canın ciğerin gitmesin; hem de 
böyle büyük konuşma

D: "Gerçek" de ne demek hocam? Yâni benim derdim 
sahte mi? Keşke gerçekten canım çıksaydı da bu acı günleri 
görmeseydim ...

G: Neymiş bakalım bu canından kıymetli olan?

D: Benim kıymetli neyim var ki Hocam, ailemden 
çocuklarımdan gayri?

G: Kitapların mı yoksa?

D: Hay ceddine rahmet, nasıl da biliyorsun!

G: N’oldu ki, yangın falan çıkmış olsa duyardık

D: Yok, yangın falan değil

G: Öyleyse hepsi de değil, değil mi?

D: Yok hocam, hepsi de değil

G: Hırsız desek?

D: Hayır

G: Zaten hangi hırsız ne yapsın ki senin küflü kitaplarını?

D: Hocam, zaten canım burnumda, sen de üstüme gelme 
lütfen

G: Peki, peki; küflü olmasın, süflü olsun

D: O da ne demek hocam, hiç duymamışım?

G: Pardon, sürç-ü lisan ettim; süslü diyecektim ... galiba

D: Sakın süflî demek istemiş olmayasın?

G: Olur mu hiç, seninkileri bırak, herhangi bir kitaba 
böyle bir sıfat yakıştırır mıyım?

D: Ne bileyim; benimkiler bir yana, hiç süslü kitap da 
duymamıştım.

G: Şu karanlık etvardan biraz olsun uzaklaşman için ne 
gerekiyorsa söylerim arkadaş

D: Etvar ne kelime hocam?

G: Tavır’ın cem’i, yani çoğulu

İhtisar
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D: Galiba haklısın hocam, galiba ben olayı biraz 

fazlaca abarttım

G: Aramıza geri geldiğine sevindim Dertli; ama 
merakım zail olmadı daha

D: Hangi merakın Hocam?

G: Nasıl oluyor da, yangın yok, hırsız yok, 
kitaplarından bir kısmını kaybediyorsun?

D: Aslında ...

G: Dur! Galiba buldum! Sen yakında ev taşıdın 
mı?

D: Yoook! Niye ki?

G: Bir yakınım evini taşırken bazı kitaplarını 
kaybetmişti de, belki senin ki de öyledir dedim.

D: Yok, ben ev falan taşımadım da, o senin 
yakının nasıl kitap kaybetti ki? Kamyondan koli mi 
düşmüş?

G: Bunun ne önemi var ki Dertli?

D: Olmaz olur mu hocam, belki bir gün biz de ev 
taşırız; bilirsek ona göre tedbir almaya çalışırız

G: Peki, koli falan düşmesi değil; taşıma 
görevlilerinden biri sigara izmaritini uzağa atayım 
derken kitap kolisinin içine düşürmüş

D: Ve fark edilmemiş?

G: Evet maalesef. Tâ ki dumanı çıkıncaya, yâni iş 
işten geçinceye kadar

D: İşte bak, sen anlamıyorsun ama, belki işte 
o senin yakının anlar, benim şimdiki hâl-i pür-
melâlimi

G: Anlarım, anlarım; ben de bir kitap hastasının 
halinden anlarım ama hâlâ senin olayını 
çözümleyebilmiş değilim

D: Aslında olayın başlangıcını biliyorsun da bu 
olumsuz gelişmelerden haberin olmadı

G: Yâ? Nasıl bir başlangıçtı ki?

D: Bir kısım kitaplarımı üniversite kütüphanesine 
götürmesi için bir yakınıma vermiştim ya?

G: Evet, hatırladım

D: İşte o kitaplardan bir kısmı benim meslekî 
kitaplarımdı

G: Eeee?

D: Ne olacak hocam, yıllardır el değmeyen kitaplar 
birden lâzım oluverdi

G: Sakın "geri istedim" deme!

D: Niye demeyim hocam, lâzım oldu 
işte. Hem temelli değil, ödünç alacaktım, 
bulabilseydim

G: Niye bulamadın ki, kütüphanede değiller 
miydi?

D: Yok hocam, değillermiş

G: Ya nerdeymiş?

D: İşte asıl mesele burda,  nerde oldukları belli 
değil 

G: Nasıl yani?

D: Kütüphane almamış mı, "bunlar eski kitaplar, 
kimse okumaz, bir işe yaramaz" mı demiş neyse; 
bizim akıllı da kitapları bir yere yığmış, üstüne de 
"isteyen alabilir" diye bir etiket mi koydu artık, 
bilmiyorum.

G: Anladım, kim vurdu’ya değil de kim kaptı’ya 
gitmiş senin kitaplar

D: Aynen öyle hocam

G: Canım, Dertli; nasıl olsa sen onları gözden 
çıkarmamış mıydın, niye bu kadar üzülüyorsun ki? 

D: Çıkarmasına çıkarmıştım da, böyle olacağını 
bilsem çıkarır mıydım?

G: Ne fark eder ki, ha bilinen kişilere geçmiş, ha 
bilinmeyene; alan da herhalde bir işine yarayacak 
ki almıştır

D: Ya götürüp kiloyla hurdacıya sattıysa?

G: Satarsa satar kardeşim, demek ki o üç kuruşa 
ihtiyacı var. Senin işin de kediyi azıtıp arkasından 
ağlamaya benziyor, farkında mısın?

D: Farkındayım hocam ama, o kitaplar bana neye 
mal olmuştu bir bilsen

G: Neye mal olmuş olursa olsun, bir kere senden 
çıktı, hem de senin gönül rızanla, hatta kendi 
tercihinle, özgür iradenle; kimse senden böyle bir 
şey istememişti.  Hem neye mal olmuş olabilir ki, 
alt tarafı kitap işte.

D: Hocam, öyle deme; meslekî kitaplardı dedim 
ya

G: Eeee, n’olmuş? Normal kitaptan daha mı pahalı 
olur meslekî kitaplar? Hem o kadar lâzımsa yenisini 
alamaz mısın?

D: Haa, bak işte orda dur hocam. Bir kere bunlar 
piyasada bulunacak, öyle harc-ı âlem kitaplar değil; 
siparişle falan da bulamazsın, alamazsın artık.
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G: Niye ki, tedavülden mi kalktı?

D: Aynen öyle, artık o konularla ilgilenen kalmadı

G: Gördün mü bak, kendi ağzınla düştün; kimsenin 
ilgilenmediği konularla sen niye ilgilenesin ki?

D: İlgilenmeyenler çağ atladılar, yeni versiyonlara 
geçtiler; ben atlayamadım, çağın gerisinde kaldım 
da ondan

G: Sen niye yeni versiyonlara geçmiyorsun peki?

D: Yeni versiyonlarda kitap yok hocam

G: Kitap olmadan insanlar konuyu nasıl öğreniyor 
o zaman?

D: Kitap yok dediysem, bizim bildiğimiz anladığımız 
mânâda kitap yok

G: Ya ne mânâda kitap var?

D: e-kitap var artık hocam

G: Anladım, şu mesele

D: Evet, o mesele

G: Yahu Dertli; sen gerçekten çağın gerisinde 
kalmışsın!

D: Gerisinde, merisinde, ben buradayım, böyleyim; 
kâğıt üzerinde olmayan kitabı okuyamıyorum işte!

G: Alış, alış. Gün gelecek hiç bulamayacaksın

D: Farkındayım hocam ama, o günlere ben 
yetişmem herhalde diye teselli buluyorum

G: Aslına bakarsan ben de pek sevmiyorum bu 
e-kitap dalgasını

D: Ben "pek" değil, "hiç" sevmiyorum ama belki 
de sebeplerimiz farklıdır

G: Sayalım öyleyse: birincisi bu işte büyük 
boyutlarda telif hakkı ihlâli oluyor

D: Hadi buna telif hakkı sahibiyle çalan korsan 
arasında bir mesele diyelim

G: Demiyelim, bizi de ilgilendiriyor ve etkiliyor

D: Haklısın hocam, çalıntı malı satın alan gibi 
oluyoruz, değil mi?

G: Sakın "satın almıyoruz ki" deme

D: Demem hocam, öğrendim; ne kadar küçük de 
olsa ödemeyi tıklarla yapıyoruz, değil mi?

G: Aynen öyle. Ve bu âdi hırsızlığın  eser 
üretimi üzerinde nasıl caydırıcı etkiler yaptığını, 
yapabileceğini maalesef göremiyoruz

D: Caydırıcı, baltalayıcı, köstekleyici ..

G: Evet, öyle

D: Benim ikinci sebebim çok basit: ekrandan 
okumak kesinlikle kâğıttan okumanın yerini 
tutmuyor

G: Al benden de o kadar. Başka?

D: Bir ürünün yanında, onu tamamlayan, kullanım 
kılavuzu gibi e-kitaplar var ki, onlarda pek sorun 
yok

G: Sorun olanlar ne tip?

D: İşte, gerçek bir kitabın taranmasıyla elde 
edilenler.

G: Onlar da iki tür değil mi?

D: Evet, resim olarak kitap haline getirilenler ile 
metne çevrilmiş olanlar

G: İkisi de mi sorunlu?

D: Evet; birinci sorun bu işlerin genellikle baştan 
savma yapılmasında. Resimse karanlık, bulanık, 
yamuk; üstelik hacimce büyük

G: Metne çevrilmiş ise daha da beter. Kimse 
oturup hataları düzeltecek vakit bulamıyor

D: Tabii, hocam; bahşiş atın dişine bakılmaz

G: Dertli, bu yoğurt daha çok su götürür; sen, 
normal kitaplardan memnun musun, onu söyle

D: Hangi normal kitaplardan bahsediyoruz?

G: Son zamanlarda piyasaya çıkanlardan

D: Nesi var ki, ben pek bir problem gördüğümü 
hatırlamıyorum

G: Meselâ devlet tavsiyeli temel eserler

D: Evet?

G: Hiç eline alıp incelediğin oldu mu?

D: Ne bakımdan incelemeliydim?

G: Meselâ aslı bin sayfadan fazla olan bir 
kitabın nasıl olup da yüz sayfadan aşağı bir hacme 
sığdırılabildiğini merak etmedin mi?

D: Niye edeyim ki, biliyorum

G: Sahi mi? Ne olur bana da söyle

D: Çok basit hocam, ihtisar!

G: ???

D: Ne oldu hocam, tesbitimi beğenmedin mi?

G: Yoo, tesbitin güzel de ...

D: Eee, güzel olmayan ne?

G: Güzel olmayan, bu ihtisar hakkında kitabın 
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üzerinde her hangi bir bilginin olmayışı

D: Niye olsun ki, alan memnun satan memnun

G: İşte bu olmadı Dertli, burda bir kandırma yok 
mu?

D: Yok hocam, yok; liberal sistemde kandırma 
diye bir olay yoktur, olamaz; sadece ve sadece 
pazarlama teknik, taktik ve stratejileri vardır

G: ???

D: Sen şimdi bu tesbitimi de beğenmezsin

G: Tesbitin ne suçu olabilir ki; olanı, yaşananı 
söylüyorsun

D: Ayrıca bu ihtisar’ın bir sürü olumlu yan etkisi 
de var

G: Öyle mi, hadi say bakalım

D: Bir kere çağımızda insanların artık öyle uzun 
boylu kitap okuyacak vakitleri olmadığına göre 
ancak böyle muhtasar kitaplara vakit ayırabilirlerse 
ne mutlu. Böylece kitabın aslını okuması neredeyse 
imkânsız olan insanlara en azından özeti okutulmuş, 
böylece kitap zevki aşılanmış oluyor.

G: Vay canına, kitap zevki aşılamanın bu kadar 
kolay olabileceğini hiç düşünemezdim. Eee, sonra?

D: Sonra ürün maliyeti düşürülerek sürüm 
artırılmış oluyor ki bu da ekonomiye hareket ve 
canlılık, akışkanlık, likidite ...

G: Dur! Bu fazla liboşca oldu; başka?

D: Maliyetin azaltılması sadece hacim bakımından 
değil; yayımcı ne yazara ne mütercime telif hakkı 
ödemek zorunda olmadığından, ufak bir paraya, 
belki de bedavaya birisine bir özet yazdırıverince 
maliyet daha da düşmüş oluyor.

G: Geç, başka?

D: Alıcı da kârda. Hem kitabı ucuza satın almış 
oluyor, hem de paradan daha kıymetli olan vakitten 

tasarruf etmiş oluyor

G: Yahu, bunun ekonomik olmayan bir 
boyutu yok mu?

D: Var hocam, siyasî boyutu da var

G: O nasıl?

D: O temel eserler listesini çıkaran resmî kurum da 
bu işten kârlı çıkıyor. "Bakın, memleket kültürüne ne 
büyük hizmetler yaptık; kitap okumaya hiç de niyeti 
olmayan insanları kitap okur hale getirdik" diye bir 
öğünme, yani bir daha ki seçime bir propaganda 
vesilesi çıkarmış oluyor

G: Başka?

D: Okuyucu da ekonomik faktörlerin ötesinde bu 
işten fazlasıyla memnun; kendini şu kadar klasik 
eseri okumuş biliyor; bununla ne kadar övünse az 
değil midir?

G: Yeter Dertli, anlaşılan ben "başka" dedikçe sen 
bir şeyler bulmaya devam edeceksin

D: Ederim hocam. Meselâ bu kampanyanın hedef 
kitlesi öğrenciler olduğuna göre bir de velilerin 
mutluluğunu ve kıvancını düşün.

G: Yeter dedim Dertli! 

D: Vay canına!

G: Ne oldu, neye şaştın?

D: Sonunda seni kızdırmayı başardım hocam!

G: Ben daha büyük bir iş başardım ama

D: Nedir?

G: Seni o karanlık halden çıkardım

D: Haklısın hocam, Mevlâ’m razı olsun

G: Hepimizden Dertli, hepimizden

(*) İhtisar : Sözü kısa kesme. Kısaltma, lüzumsuz 
kısımları çıkarma. Sadeleştirme.

Bahri Akçoral
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Tedbir

Hürmüz-i Tacdâr bir gün geldi taht’a oturdu,
İlk işlerinden biri mucib-i hayret oldu:

Ne kadar yakın vezir bıraktıysa babası
Hepsini toplayarak dosdoğru hapse attı

Dediler "acep nedir suçu bu gariplerin,
Böyle elleri bağlı hepsini mahkûm ettin?"
 
Dedi "ne bir suçları ne de veballeri var
Hoş görmem mümkün değil kötü bir halleri var: 

Benden ve gazabımdan çok fazla korkuyorlar, 
Verdiğim sözlere de asla inanmaz onlar.

Ben de onlardan korktum; dağı bekler korkular
Belki bir gün toplanıp bana verirler zarar

Bilgeler bakın şöyle demişler bu konuda:
- Gücün yetse de senin yüz tane pehlivana

Dikkatli ol her kim ki senden korkuyor ise
Kanma o hale, ondan korkman gerek senin de

Görmez misin ki kedi bulamayınca çare
Kaplana da saldırır daha büyüğüne de

Taşla başımı ezer diye korkmasa yılan
Zavallı çobanları sokmazdı ayağından" 

Kaynak : Gülistan, Sadi-i Şirazî

Laedri
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Susuz Sahralar

Allaha küsmüş de bir deli kitle
İsyan, nefret, haset, şirk, fitne, kibir
Günah üç öğün aş, korku yok dilde
Kim kiminle nasıl ve nerededir

Gönüllerden çıkmış ebet duygusu
Unutulmuş ölüm gitmiş korkusu
Akıllarda bitmiş ecel sorgusu
Sahra susuz iken geçilmelidir

Miadı dolunca yiter vuslatlar
Şaşıyor tutmuyor bütün hesaplar
Sabır yoldaş ise doğar şafaklar
Beyhude bu zaman bilinmelidir

Hafıza tüllendi loş bir karanlık
Köreldi bilinçler seyir seyranlık
Bal aksa dilinden yine sağırlık
Suskunluk da olsa dillenmelidir

Sonsuzluk ötede burası yalan
Daha vakit varken haydi hazırlan
Temizlen arın da sapma yolundan
Maksudun böylece bellenmelidir

Meriç Çetin



23
Kitaplar Aydınlar ve Üretim Sorunları

Aydın kavramı daha çok toplumun okuyan, 
bilgili, fikri meselelerle, ilgilenen kesimi hakkında 
kullanılmaktadır. Daha eskilerde münevver, 
şimdilerde entelektüel tabirleriyle karşılanıyor. 
Fransız aydınlanmacılığına gönderme yapan ideolojik 
bir tarafı da var. Bir taraftan ideolojik göndermesi 
diğer taraftan sınıfsal bir vurgusu toplum nazarında 
bu tabirlerinin içinin boşaltılması sonucunu 
doğurmuştur. Sözgelişi çocuklarımıza şimdi sorsak 
“aydın” olmak gibi bir gaye taşıyanı zor bulunur. Ama 
“girişimci” daha bir itibarlı tabir olarak dolaşımdadır. 
Ayrıca bizim gibi “geri kalmışlık” yaftası boynuna 
asılmış ülkelerde doktorun, subayın, avukatın ve 
diğer meslek erbabının sahtesi mebzul miktarda 
bulunduğu hatta bilim adamının bile sahtesine 
rastlandığı için aydının sahtesi de çoktur. Aydınlığı 
işlevi, eseri, üretimiyle değil de görüntüsüyle 
üzerinde taşımak elbette daha kolaydır.

Fakat bütün bunlar konumuzun dışındadır. Keza 
genel olarak ekonomik değer üretmekten, cari 
açıktan, sanayileşmekten ve benzeri mevzulardan 
da bahis açmak haddimiz değil. Ancak hepsinin 
birbiriyle olan bağlantısı göz önünden uzak 
tutamayacağımız bir gerçeklik. Alanımızı sadece 
sanat, kültür ve bilim üretmek gibi aydın kavramıyla 
ilgili sınıra çekecek şekilde daraltabilirsek zamanı 
verimli kullanmış yani bir şeyler üretmiş oluruz diye 
düşünmek mümkündür. 

Üretimle ilgili bir sorunsalımız var mı?

Bunun tespiti için mevcut verilere şöyle kabaca 
bir göz atmak gerekiyor. 

Kültür Bakanlığı kendi birimlerinden Halk 
Kütüphanelerini ilgilendiren spesifik bir konuda 
bir araştırma yapıyor. Adı “Türkiye Okuma Kültürü 
Haritası” şeklinde konan bu araştırmanın sonuçları 
şöyle:

Kitap Rastgele Seçilip, Düzensiz Okunuyor (% 
45.3)

Seçici ve düzenli okuyanlar:

7-14 yaş grubundaki bireyler (% 35.4)

Kadınlar (% 29.1)

Yalnız yaşayanlar (% 32.4)

Eşi hayatta olmayanlar (% 30.1)

Bekârlar (% 29.0)

Aylık 5000 TL'den fazla geliri olanlar (% 41.2)

Evinde internet bağlantısı bulunanlar (% 26.4)

Yaşamının büyük kısmını kentte geçirenler 
(%30.5)

Kamu çalışanları (% 36.8

Yılda Ortalama 7.2 Kitap Okunuyor

Seçici ve düzenli okuyanlar (Yılda ortalama 14.5 
kitap okuyor)

7-14 yaş grubu bireyler ( Yılda ortalama 12 kitap 
okuyor)

Kadınlar (Yılda ortalama 7.3 kitap okuyor)

Erkekler (Yılda ortalama 7.1 kitap okuyor)

Bekârlar (Yılda ortalama 10.1 kitap okuyor)

Yaşamının büyük kısmını büyükşehirde geçirenler 
(Yılda ortalama 7.7 kitap okuyor)

Aylık 3001 -5000 TL arasında geliri olanlar (Yılda 
ortalama 10.9 kitap okuyor)

4 kişilik aile bireyleri (Yılda ortalama 7.6 kitap 
okuyor)

Evinde internet bağlantısı bulunanlar (Yılda 
ortalama 8.4 kitap okuyor)

Öğrenciler (Yılda ortalama 11.1 kitap okuyor)

En Çok Tavsiye Edilen Kitaplar Okunuyor (% 
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Kitap adı (% 25.6)

Dergi/ gazetelerin kitap ekleri (% 23.7)

Kitapevlerini gezme ( % 14.4)

Yazarın popülerliği ( % 14.3)

Kitap kapak tasarımı ( % 13.2)

İnternet sitelerindeki kitap tanıtım yazıları ( % 
12.8)

TV'deki kitap tanıtımları ( % 11.6)

Yayınevinin tanınmışlığı ( % 3.6)

2010 yılı sonuçlarına dair istatistik veriler:

TUİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) 2010 yılına 
ait ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) 
istatistiklerini açıkladığı haber bülteninde şu 
kayıtları görüyoruz:

2010 yılında 34.857 kitap yayınlanmıştır. 

2010 yılında yayınlanan materyallerin sayısı 
2009 yılına göre % 14,3 artmıştır.

2010 yılında yayıncılar tarafından 34 857 kitap, 
330 elektronik kitap (dvd, vcd, cd), 305 elektronik 
kitap (web tabanlı), 36 kitap kaseti, 83 harita ve 
156 diğer materyaller olmak üzere toplam 35 767 
materyal için ISBN alınmıştır.

2010 yılında özel sektör tarafından yayımlanan 
materyaller 2009 yılına göre % 10,5 artmıştır.

2010 yılında yayımlanan materyallerin % 85'i 
özel sektör, % 11,1'i kamu ve eğitim kurumları, 
% 3,7'si ise sivil toplum kuruluşları tarafından 
yayımlanmıştır 

2010 yılında yayımlanan % 33,6'si sosyal 
bilimler konusu üzerine yayımlanmıştır 

2010 yılında sosyal bilimler konusu üzerine 
yayımlanan materyaller 2009 yılına göre % 2,4 
azalırken, edebiyat ve retorik konusu üzerine 
yayımlananlar ise % 34,2 artmıştır

2010 yılında yayımlanan materyallerin % 33,6'si 

sosyal bilimler, % 35,7'si edebiyat ve retorik, 
% 7,6'si coğrafya ve tarih, % 6,5'i din, % 
5,9'u teknoloji (uygulamalı bilimler) konusu 
üzerine yayımlanmıştır, yayımlanan materyallerin 
% 93,6'si Türkçe, % 3,9'u ise İngilizcedir

2010 yılında yayımlanan materyallerin basım 
adedi 141 milyon 345 bin 319 olup, 

2009 yılına göre % 8,6 artmıştır.

Ürettiğimiz kitapların dış itibarları ne 
durumdadır?

Türkiye'de 1923-2005 arası farklı dillere sadece 
200 eser çevrilirken 2005-2011 yılları arasında 900 
eserin çevirisi yapılmış görünüyor. 

63. Frankfurt Kitap Fuarı'na 600 çeviri eser ve 
16'si yetişkin olmak üzere toplam 27 yayıneviyle 
katılıyor. 

Kültür Bakanlığı'nın öncülüğünde 
gerçekleştirilen Türk Edebiyatını Dışa Açma (TEDA) 
projesi kapsamında 600 eserin çevirisine destek 
veriliyor. 

Fuarda en çok Alman, Fransız, İranlı, Mısırlı, 
Güney Kore ve Çinli okuyucuların Türk kültür ve 
edebiyat dünyasını keşfe çıktıkları ifade ediliyor. 

Güney Kore'de Orhan Pamuk'un bütün 
eserlerinin çevrilmesi ve "Benim Adım Kırmızı" 
eserinin 275 bin satması Güney Korelilerin ilgisini 
gösteriyor. 

Kitapları 62 farklı dile çevrilen Orhan 
Pamuk'un Brezilya’da 80 bin satışa ulaşması Türk 
romancılığının dışa açılımına büyük katkı veriyor. 

Kitaplarımızın sayısal durumu nedir?

Türkiye'de 1987'ye kadar yıllık kaç kitap 
yayınlandığı konusunda net bilgi bulunmuyor. Buna 
karşılık 1987-2011 arası toplam 314 bin başlıkta 
yayın yapıldığı belirtildi. 2000 yılında 9-10 bin olan 
yeni başlık sayısının ise 2011'de 36 bin olduğu 
açıklandı. Almanya'da ise yıllık 90 bin ayrı başlıkta 
kitap yayınlanıyor. 

Kitap basımında da artışın yaşandığı Türkiye'de 
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Üretilen kitap sayısı ise 408 milyon. Kültür kitapları 
baz alındığında kişi başına düşen kitap miktarının 
üç olması yıllarca her 10 kişiye bir kitap düşüyor 
söylentisinin gerçeği yansıtmadığını ortaya 
çıkarıyor. 

Yayınlanan kitaplar arasında ilk sırayı edebiyat 
alıyor. Bunu sosyal bilimler, politika ve tarih takip 
ediyor. Çocuk kitabı oranının yüzde 12 olduğu 
belirtilirken engelliler ve okul öncesi eğitim için 
yeteri kadar kaynak üretilmediği, okul öncesi eğitim 
için yüzde 4'lük, engelliler için yüzde 0-1 arası bir 
yayın yapıldığı dikkat çekiyor. 

Türkiye en çok İngilizce, Fransızca ve Arapça’dan 
çeviri yaparken yine Türkçe’den en çok İngilizce, 
Almanca, Arapça ve Fransızcaya eserlerin çevrildiği 
ifade edildi. Rusçaya yapılan çevrinin ise yüzde 1 
oranında olduğu tahmin ediliyor. 

Kitap sektörünün mali durumuna dair notlar:

Dünya yayıncılık sektörünün büyüklüğü 90 
milyar Dolar. Türkiye'nin ise 1, 25 milyar doları 
buluyor. Amerika 25 milyar Dolar ile birinci 
sırada yer alırken Almanya'nın payı 14 milyar 
Dolar. Türkiye'de bir türlü mücadelede başarılı 
olunamayan korsan yayıncılığın maliyetinin 250 
milyon Dolar olduğu tahmin ediliyor. 

Kitap basımı, üretimi ve satışı konusunda 
Amerika ve Çin'den sonra üçüncü büyük piyasaya 
sahip olan Almanya'da kitap basımıyla ilgili 22 bin 
kurum ve kuruluş bulunuyor. Sürekli kitap basan 
yayınevi sayısı 2 bin civarındayken 4 bin kitap satış 
mağazasıyla okuyucuya ulaşıyor. Ortalama 980 
milyon adet kitap piyasaya sürülürken bunun 90 
bini yeni başlıktan oluşuyor. 

Almanya'da yayınlarda roman ve hikâyeler 
birinci sırada yer alırken (yüzde 25, 2), ikinci sırada 
çocuk ve gençlere yönelik yayınlar geliyor(yüzde 
7). Diğer dillerden tercüme edilen kitap sayısı ise 
5 bin civarında. 

Almancaya en çok tercüme İngilizce (yüzde 
56, 8), Fransızca (yüzde10) ve İtalyanca (yüzde 3, 
3) olurken Almanca’dan başka dillere çeviri de başı 
yüzde 10 ile Çin çekiyor. Çin'i yüzde 7, 5 ile Korece, 
yüzde 6, 8 ile İspanyolca ve İngilizce takip ediyor.

Kitap adetlerinin yıllara göre dağılımı: 

1996 9.444

1997 10.765

1998 11.322

1999 11.805

2000 13.177

2005 26.000

2006 28.000

2007 29.312

2008 32.432

2009 31.414 

SEGMENTLER (MİLYON USD) :

DERS KİTAPLARI: 235 (%23,5)

YARDIMCI DERS KİTAPLARI: 235 (%23,5)

KÜLTÜR YAYINLARI: 370 (% 37)

AKADEMİK YAYINLAR: 90 (%9)

İTHAL KİTAPLAR 70 (% 7)

ISBN Tahsisi yapılmış kayıtlı yayıncı sayısı 2009 
yılında 1547 iken, 2010 yılı itibariyle 1605 yeni 
yayıncıya ISBN tahsis edilmiştir. Online sisteme 
geçilen 2007 yılı itibariyle 3 yıllık süreçte ISBN 
tahsis edilen toplam yayıncı sayısı 6387 olmuştur. 
Bu yayıncılar arasından halen aktif olarak faaliyette 
olan yayıncı sayısı 6375’tir.

Türkiye’de 6000 kitapçı, 150 dağıtımcı 
bulunmaktadır. Kitapların ortalama satış fiyatları 
ise şöyle; Okul kitapları, 1.2 USD – Kültür Kitaplar, 
10 USD – Akademik Kitaplar, 10 USD.

Kitapların konularına göre dağılımı:

2010 yılında üretilen 34.363 başlık kitap

Genel Konular 459 

Felsefe ve Psikoloji 1224 

Din 2229
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Toplum Bilimleri 11547

Dil ve Dil Bilim 515

Doğa Bilimleri ve Matematik        342

Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler   1996

Güzel Sanatlar 1144 

Edebiyat ve Retorik 12300 

Coğrafya ve Tarih 2599 

Diğer Konular 8 

Bu veriler ışığında meseleye baktığımızda bir 
üretim sorunumuz olduğu gerçeğine ulaşmaktayız. 
Bu sorunu aşmanın materyalist diyalektik içinde 
dört temel merhalesi var. Tespit, teşhis, tahlil ve 
çözüm. Sorunu tespit etmek mesele değil. Zaten 
gözümüzün içine girip dururken tespit yapmamak 
sorunu görmezden gelmemizden başka nedene 
dayanmaz. Ama teşhis? İşte tahlil ve çözüm 
merhalesine geçebilmemiz için asıl gerekli olan 
hayati derecede önemli olan aşama burasıdır. 
Teşhisin ne olduğu nasıl olacağı nasıl olması 
gerektiği konusunda hemfikir olmayı başarmış 
insanların tahlil ve çözümü başaracaklarına mutlak 
gözüyle bakabiliriz. 

Sağlam bir teşhis için ilk yapılacak iş düşünce 
sistematiğimizdeki basmakalıpçılığı kırmamızdır. 
Çünkü öğretilmiş bir daralmayla doğru düşünemeyiz. 
Doğru düşünemediğimizi fark etmemiz –elbette 
doğru düşünemediğimiz için- çok zordur. Bu fasit 
daireden kurtulabilirsek, doğru düşünmeye doğru ilk 
adımı atmış oluruz. Burada meseleye alışageldiğimiz 
yöntemin dışında bakmamız önerilebilir. 

Alışageldiğimiz yöntem, pozitivist, deneysel 
bilgiden başkasına itibar etmeyen yöntemdir. Bu 
yöntem on dokuzuncu yüzyılda insanlığın çok işine 
yaramıştı. Yenilik tabir edilen, gelişme denilen 
imkânlara bu yöntemin sayesinde ulaştık. Atomu 
parçalamaktan genetik mucizelere kadar ne varsa 
kullandığımız araç gereçten, yaşam tarzımızı 
belirleyen tüketim alışkanlıklarına kadar her şeyimiz 
deneysel bilgi ile oldu. Ama üretim sorunumuz gibi 
içsel bir meselede bu yöntemin fayda vermeyeceğini 
düşünmemiz gerekiyor. 

Çünkü deneysel bilgi aynı zamanda 
kendi egemenliğine kendini mahkûm 
edecek bir noktaya sıçradı. İşte bir fasit daire 
de tam burada başlıyor. Onun sınırlarının içine 
hapsolmuş mahkûmiyetimizden kurtulmak, 
yeniden insanlığımıza dönebilmek için yeni şeyler 
üretmemiz gerekiyor. Üretemeyişimizin teşhisini 
doğru yapabilmek için yöntemimizi değiştirmemizin 
zorunluluk nedenlerinden biri de budur. 

Neden üretemiyoruz?

Batının değer üreten sistematiğini alamadığımız 
için. Bunun yerine basmakalıp içi boş bir sürü 
sözcük ve kavramla yıllarca oyalandık. “İleri-geri” 
“çağdaşlık-gericilik” “medenilik-köylülük” “dincilik-
laiklik” “devlet-millet” vesaire, vesaire. Yönetim 
meselesinde Makyavel’in yöneticiliği neden-sonuç 
ilişkisine indirgeyerek bir bakıma mekanize eden 
determinizmi, bize kasaba politikacısı tiplemeler 
şeklinde yansıdı. Bilimi bilim olarak değil onu bir 
şeyleri yıkmak bir şeylere karşı olmak için bir araç 
görerek ilişki kurduk. Bu sahih olmayan ilişkiden 
sahte, yalan, yanlış, günü kurtarmaktan başka hiçbir 
değeri olmayan sakat doğumlar çıktı ortaya. O sakat 
doğumlarla uğraşmaktan bir şeyler üretmeye vakit 
bulamadık. 

Batılı olmak için batılı gibi olmak yeterli 
olmayacaktı. “Gibi olmak” basit bir taklitten 
öteye geçmeyecekti. Mehmet Akif’in Japonya 
örneği, batının sadece bilimini alalım, kendi ahlaki 
değerlerimize sahip çıkalım tezi yanlış bir tezdi. 
Çünkü bu konuda ya hep ya hiçten başka bir çare 
yoktu. Japonya’yı kimonosu kaldı diye Japon 
olarak kaldı zannetmek hatadan başka bir şey 
değildi. Hâliyle binlerce yıldan beri sürdürülen bir 
medeniyet temsilciliği bir anda yok edilip yerine 
yeni bir toplum yaratmak koyun kopyalamak gibi 
bir ham hayaldi. Olmadı. 

Taklit etmek üretmek değildi. Üretmek 
zannedilmesi de büyük bir hataydı. Atilla İlhan 
“Hangi Batı” da bunu çarpıcı bir şekilde anlatır. 
Fransız arkadaşları onun şiirlerine bıyık altından 
gülmekte, ama Fuzuli’den, Nabi’den duydukları bir 
mısraa şaşırmaktadırlar. Sürrealizm dehşet harika 
tepkileri onun şiirlerinin basit bir taklit olmasından 
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başka bir şeye dayanmamaktadır. 

Bu süreç bir kimlik bunalımı çıkardı ortaya. 
Tıpkı etnik kimlik gibi kültürel bir kimlik bahis 
mevzu idi. Kurgulanan yeni bir millet yaratma 
projesinde bu nokta atlanmıştı veya hafife 
alınmıştı veya devlet zoruyla başarılabilinir 
zannedilmişti. Belki de yöneticilerin görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olmaları böyle ruhsal 
bir sapmaya neden olmuştu. Ama kültürel kimlik 
her şeyden önce bir gelenek halkasıyla bir önceki 
ve bir sonrakiyle kurulacak bağla mümkün 
olabilirdi. “Ben kökleri mazide olan atiyim” 
söylemi hamasetten ibaret kaldı. Kimliksiz olmak 
ne üreteceğini bilememek gibi bir girdaba sebep 
oldu. “Yeni” olsun da ne olursa olsun, “eskiye 
karşı olsun” da ne olursa olsun gibi bir saplantıya 
düşüldü. 

Bu saplantının üç vahim neticesi çıktı 
ortaya. Birincisi; “yenilik” adına ortaya konan 
her garabet, her tuhaflık, her saçmalık sanat 
böyle bir şey zannedilmesi ve bunların kendine 
alan bulmasıydı. İkincisi; sanatın tıpkı bilim gibi 
sınıflaşmaya araç olmasıydı. Toplum kendine 
mahsus bir refleks göstererek bu bapta önüne 
konan hiçbir şeyi yemedi. “Bayburt, Bayburt 
olalı böyle zulüm görmedi” diyerek arkasını 
döndü. Üçüncüsü; her şeyi metalaştıran, satılan 
ve satın alınan bir düzeneğe çeviren sistem 
kendine baskı kurarak toplumun hoşuna gidecek, 
onun beğenisini okşayacak ve dolayısıyla satın 
almasını sağlayacak şeyler üretmeye başladı. Bu 
da yozlaşmayı, çürümeyi, basitleşmeyi doğurdu. 
Bu son netice adeta yılanla kertenkelenin zehir 
alışverişi gibi biri diğerini besleyerek büyümek 
gibi daha vahim bir sonuç doğurdu. Neden bu 
çapaçulluğu yapıyorsunuz sorusuna “halk böyle 
istiyor” cevabı geldi. “Halk neden bunu istiyor” 
sorusunun cevabı ise “ona sadece bu verildiği 
için” idi. 

Kimlik bunalımı kişilik bozulmasına yol açtı. 
Kimlik bunalımını doğuran asıl sebep “baskı” bu 

kişilik bozulmasının da sebebiydi. Özgüveni 
eksik, birey olmanın bilincine erememiş, emek 
harcamak yerine fırsatları değerlendirmeyi marifet 
zanneden, kendi başına var olamayacağının 
farkında olduğu için hep kendini bir yerlere, 
guruplara, oluşumlara bağlayarak var olmaya 
çalışan bir karakter yapısı çıktı ortaya. İşte asıl 
üretme probleminin kaynağı burasıydı. Sanat 
kültür ve bilim için olmazsa olmaz şart özgüvendi, 
kendi olabilmeyi başarabilmekti. Üretilen şeyler 
kendine mahsus değil de kendi dışındaki faktörler 
göz önünde bulundurularak ortaya konduğu için 
üretim değil öykünme seviyesinde kalıyordu.

Üretmenin şartları oluşturulamadı. Kültürel 
kimlik, kişilik, maziyle olan bağlantı, geleceğe 
dair hayal gibi içsel şartlar kadar üretilen şeye 
duyulan ihtiyaç da önemliydi. Yine basmakalıp 
ifadesiyle arz ve talep dengesi kurulamadı. Çünkü 
sanatı bilimi kültürü üretme makamında olanlar 
ile onlara ihtiyaç duyanlar arasındaki mesafe asla 
gerektiği ölçekte olmadı. Çoğu zaman halk kitlesi 
denilerek, taban denilerek aşağılanan ahalinin 
sanatsal kültürel düzeyi bunu üretme makamında 
olanlardan daha yukardaydı. Çevre şartları ancak 
bu dengenin kurulmasıyla oluşabilirdi. Oluşmadı. 
Çok bilinen herkesin sevdiği şiirlerin sahibi 
sanatçıların adını bilen bulmak zor oldu. Ama bir 
çoğunun adı eserinden daha fazla önem taşıdı.

Bu ve benzeri düşüncelerin kıymet arz 
etmesi için belki sadece bu meseleyle ilgili 
olarak “Türk Aydınının Üretim Sorunsalı” üzerine 
daha disiplinli daha tertip ve düzenli bir çalışma 
başlatılabilir. Adına “çalıştay” veya “atölye” veya 
benzeri herhangi bir sözcük seçilebilir. Böylece 
kayda geçecek bulgulara ulaşılabileceğine dair 
hiçbir şüphe söz konusu değildir. Sadece tespit 
merhalesini geçebilmeye bağlı. Bunu kendine 
dert edinmiş bir ekip mutlaka sağlam teşhiste 
bulunmayı başaracaktır. Ondan sonraki tahlil 
ve çözüm ise daha kolay olacaktır. İşte bu Türk 
Aydının üretim sorunsalı üzerine hayırlı bir adım, 
başarılı bir üretim sayılabilir. 

M. Sait Karaçorlu
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Tebyiz

“Tebyiz” eski ve unutulmuş 
kelimelerden bir tanesidir. Kalıp olarak da 
hoş, anlam olarak da hoş bir kelimedir. 
Kalıp olarak benzeri birçok kelime güncel 
olarak dilimizde kullanımdadır. Mesela, 
“teşvik” deriz. Mesela “tahrik” deriz. 
Mesela, “tercih” deriz. Mesela, “temsil, 
teşbih, tespih, tespit, tenkit, teşkil” 
gibi benzeri kelimeler çok geçer günlük 
konuşmalarımızın içinde. 

Belki bunların gramer yapılarıyla ilgili 
teferruat artık önemsizleşmiştir. Teşvik 
kelimesinin şevkten türetilmiş yönlendirme 
anlamı için ve olumsuz olarak kullanıldığı 
veya tahrik kelimesinin hareket ile aynı 
kökten türetilmiş ve kullanım alanı dışında 
olumlu bir anlam yüklendiği çok da 
umurumuzda olmayabilir. Biz grameriyle 
ilgili teferruatı önemsizleştirdiğimiz için 
teşvik kelimesini ticaret terimi gibi algılıyor 
bir de “teşvik kredisi” veya “teşvik primi” 
gibi tamlamalarla işin içine üçkâğıt karışan 
bir olumsuzlama düzlemine indirgiyor 
olabiliriz. Keza tahrik kelimesini düşüncenin 
eyleme geçişine destek veren daha geniş 
ve kesinlikle olumlu anlamını çok daha dar 
bir alana indirgemiş de olabiliriz. Gramerin 
teferruatıyla ilgili bilgi önemsizleşince 
kelimelerin anlamlarında bir daralma hatta 
sapma meydana çıkması kaçınılmaz sonuç 
oluyor. 

Tebyiz böyle değil, anlam daralmasına 
veya sapmasına uğramamış. Basbayağı 
unutulup gitmiş. Kullanım dışı kalmış. 
Dilimizden çıkmış. Ne anlamı ne anlamının 
üstlendiği kavramsal işlev artık hayatımızın 
içinde değil. 

Acaba bir kelimenin anlam sapması mı 
tercih edilmeli yoksa unutulup gitmesi mi?

Kırk satır mı kırk katır mı diye bir deyim 
vardır ya işin burasında onunla karşılaşmak 
durumundayız. Ne ağır bir ceza imiş? Sanki 
mücrime tercih hakkı, seçme hürriyeti 
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veriyormuş gibi sorulan bu soru aslında insanı çaresiz bırakışı anlatıyor. İki cezan var. Birisi, kırk satırla 
doğranman, ikincisi kırk katıra bağlanıp sürüklenmen, hadi seç bakalım hangisini istersin? 

Tebyiz “beyaz” sıfatından türetilmiş bir fiil idi. Beyaza çekmek, beyazlatmak anlamına gelmekteydi. 
Bir zamanlar yazı yazmak için kâğıt ve kalem kullanılırmış. Yazılar kalemle kâğıtlara yazılırmış. Beyaz 
renkli kâğıt ender bulunduğundan kıymetliymiş. Bu yüzden yazan önce müsvedde yazar, üzerinde 
çalışır uğraşır, gerekli gördüğü düzeltmeleri yapar, yazının son şekline ulaştığı kanaati hâsıl olunca 
onları beyaz bir kâğıda aktarırmış. İşte bu işleme “beyaza çekme” denirmiş. Tebyiz ise bu işlem için 
kullanılan bir terim imiş. 

Şimdi klavyenin bin bir marifetli tuşlarıyla her türlü cambazlığı yapmaya hem kudretimiz hem 
yetkimiz hem de imkânımız var. “Del” tuşuyla siler, “bul değiştir” fonksiyonuyla her türlü hatamızı 
toptan düzeltebiliriz. İşaretler kopyalar istediğimiz miktarda yapıştırır istediğimiz uzunlukta metinler 
üretebiliriz. Hatta yazdıklarımızın kendi fikirlerimiz olması bile çok önemli değildir. Hoşumuza giden 
bir başka metinden kendi metnimizin içine kelimeler, cümleler paragraflar aktarabiliriz. Bu ne intihal, 
ne çalmadır. Yerinden eksilmedi ya, merak eden arama motorlarından birine yapıştırıp cümlenin izini 
sürebilir. 

Bizim gibiler, hazırlıklı olmadığımız bu teknolojik sıçramaya maruz kalacak kadar yaşadığımız için 
mücrimiz. 

Hem uzun yaşamak hem hazırlıklı olmamak hem de bu dönemin öncesine dair terimleri, kavramları, 
değerleri zihnimizin bir tarafında taşıma gafletinde bulunduğumuz için bir kere daha mücrimiz. 

Kelimelerin ve anlamların insanın yaşadığı hayat tarzıyla var olduğunun bilincine eremediğimiz 
için bir kere daha mücrimiz. 

Hayatımızda yaşadığımız ne varsa hatta kim varsa uzun bir metin hâline getirip imla hatalarını, 
ifade bozukluğu olanları, yapısal olarak uygunsuz olanlarını bir defa daha gözden geçirmeliydik. Bir 
de kenara çekildiğinde paragrafın bütünüyle anlamsız hâle getirecek olan olmazsa olmazları tespit 
etmeliydik. Son düzeltmeleri yapıp şimdi yeniden başlıyorum yazmaya diyebilmeliydik. İşte bu tebyiz 
olurdu. Beyaz bir sayfa açmak değil tebyiz. Beyaz bir sayfa açmaya çalışmakta geçmişte ne varsa yok 
saymak gibi bir nadanlık tebyiz de ise geçmişi hatalarından ayıklamak gibi zor ve meşakkatli bir sarp 
yokuşa tırmanış var. 

Kullan at, muadilini bul, sayısız seçeneğin içinden bir tanesini, en ucuz ve en kolay olanını, kredi 
kartına taksitle sahip olabileceğini, mülkiyeti gerekmez kiralama da yeter diyebileceğin bir hayat 
yaşıyorsan temize çekme ihtiyacı hissetmeyeceksin. 

Böylece tebyiz kelimesi de işlemi de hayatının içinden çıkıp gidecek.

Atilla Gagavuz
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Sonnet III

Şu aynaya bir bak da gördüğün yüze söyle 
Görünmek zamanıdır şimdi bir başkasında
Şimdi yenilemezsen kendini eğer böyle 
Mahrum kalır dünya ve nice mustakbel ana

Hangi tazelik kaldı el değmemiş ve bakir
Kibrin mi engel oldu toprağını sürmene 
Hiç hevesli görmüş mü şu hep bekleyen kabir
Kendine aşkından mı bu son verme nesline

Sen annenin aynası ve o da senin aynan
O sende gençliğinin erdi ilkbaharına
Senin de görmen lâzım kocayacağın zaman 

Şimdi buruşuksuzken kendi altın çağında
Hatırlanmadan yaşa emelin buysa eğer
Zürriyetsiz yokol git görüntünle beraber

William Shakespeare

Tercüme : Bicahi Esgici

Sonnet III

Look in thy glass, and tell the face thou viewest
Now is the time that face should form another;
Whose fresh repair if now thou not renewest,
Thou dost beguile the world, unbless some mother.

For where is she so fair whose unear'd womb
Disdains the tillage of thy husbandry?
Or who is he so fond will be the tomb
Of his self-love, to stop posterity?

Thou art thy mother's glass, and she in thee
Calls back the lovely April of her prime:
So thou through windows of thine age shall see

Despite of wrinkles this thy golden time.
But if thou live, remember'd not to be,
Die single, and thine image dies with thee.

William Shakespeare

şiir  

defteri
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Yolculuklar İyidir

Şöyle bir hikâye vardır kayıtlarda;

“Adamın biri doksan dokuz kişiyi öldürmüştür. 
Kendisinin affedilme ihtimalinin olup olmadığını 
merak eder, bir bilene sorar. Aldığı cevap 
olumsuzdur. “Doksan dokuz cana kıymış birine 
cennetin bütün kapıları kapanmıştır” der soru 
sorulan. Adam “peki öyleyse” der, “ha doksan 
dokuz ha yüz fark etmez seni de öldüreyim”. Yüz 
kişinin katili bu sefer “yüz kişiyi öldürenin affedilme 
ihtimali var mı?” diye sormaya başlar. Bir bilge 
kişi, “evet” der “affedilebilirsin: seni bu kadar kötü 
yapan çevreni değiştirir, salih insanların yaşadığı 
bir şehre yerleşir, hayatının bundan sonrasını hep 
iyilik ederek geçirirsen, affedilebilirsin.” Adam o 
şehre gitmek üzere yola çıkar. Ama yolculuğunu 
tamamlayamadan yarı yolda eceli tamamlanır ve 
ölür. Cennet ve cehennem melekleri tartışmaya 
başlarlar. Cehennem melekleri “bu adam bizim” 
derler, “hayatı boyunca hiçbir iyilik yapmamış, 
yüz kişiyi öldürmüş birisi, bize gelecek.” Cennet 
melekleri, “ama pişman olmuş ve yola çıkmıştı, yola 
çıkmak için bir adım atmış olması onun iyi birisi 
olması için yeter sebeptir, ömrü vefa edip yaşasaydı 
günahlarını affettirecek iyilikler yapacaktı” 

Bu tartışmanın kararı şöyle verilir. Yol ölçülecek, 
eğer varmak istediği şehre daha yakınsa cennetlik 
kabul edilecek. Ölçülür, yarıdan bir adım fazla gittiği 
görülerek cennet meleklerine verilir. 
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Bu hikâyeden çıkarılacak birçok ders olacaktır. 

- Gerçeği bulmak için soru sormak gerekir. 

- Cevaplara çok fazla güvenmemek gerekir. 

- Güven veren cevabı bulunca eyleme geçmek, 
eğlenmemek gerekir. 

- İnsan isyan (veya itiraz) ile itaat (veya uyum 
arasında) bir paradoksun dengesini kurmak 
zorundadır. 

- Değişmek için asla geç değildir.

- Umut hayatın mayasıdır. 

- Alışkanlıklar hayatın prangasıdır. 

- Özgürlük değişimle mümkündür. 

- Karar verildikten sonra atılmış bir adımın bile 
çok önemi vardır. 

Ve nihayet onuncu dersi şöyle bağlayabiliriz;

“Yolculuklar iyidir”

Dağlar, ovalar, ağaçlar değişir her yeni yerde. 

Evler, yollar, duvarlar değişir. 

Güneş farklı doğar, mehtap farklı süzülür. 

İnsanların siması, kıyafetleri, konuşmaları 
değişir. 

Bazen yabancılaşır insan etrafında ne varsa

Alışkanlıklarının zinciri kırılır

Sonra yabancı bildiği her şeyde kendinden bir 
parça bulmaya başlar. 

Her biri ayrı şaşkınlıktır. 

Her biri bir başka hayranlık. 

Biraz kendini kaybeder, daha çok kendini 
bulur. 

Biraz korkar, daha çok cesaretini ölçecek 
mihenk keşfeder. 

Her yolculuk bir öze dönüş macerasıdır. 

Yolculuklar iyidir.

İnsanın birkaç temel özelliğinden biridir 
yolculuk. Mesela tıraş olmak, mesela bir şeyler alıp 
satmak, mesela yemek içmek gibi çağlar boyunca 
biçimsel olarak değişse bile özü aynı kalan temel 
özelliklerinden biridir insanın, seyahat etmek. Ve 
elbette çağlar geçse de asla değişmeyecek temel 
unsurlardan biri.

“Yol hikâyeleri” tanımlaması belki hikâyenin 
bütünü yolda geçenleri kapsaması açısından kabul 
edilebilir. Ama aslında bütün hikâyelerin içinde 
yolculuk olduğunu bu yüzden bir tarafıyla bütün 
hikâyelerlin aslında bir yol hikâyesi olduğunu 
unutmamak gerekir. 

Klasik edebiyatta yolculuğa ve yolcuya insanın 
oluşumu veya arınışı, veya değişimi ile ilgili daha 
derin anlamlar yüklenmiş bu yüzden. Yokluktan 
varlığa geçişten, evrime kadar varoluşsal bütün 
süreçlerin “yolculuk” metaforu ile açıklanması 
tesadüf değildir. 

En kısasından, en alışıldık, en sıradan en çok 
tekrarlananından en sıra dışı en maceralı en uzun 
amacı itibariyle en yüce olanına kadar bütün 
yolculuklar insanı değiştirir. 

Yolculuğa çıkan insan her şeyden önce bir 
bilinmez maceraya atılmıştır. Kazalar, iklimsel 
değişiklikler, hiç hesapta olmayan aksilikler, aniden 
gelişiverecek bir dizi beklenmedik hadise vesaire 
bir heyecan unsurudur. Adrenalin yükselir. Çoğu 
zaman yolculuktan alınacak keyfin ve tadın önüne 
geçer. Ondan daha sık rastlananı ise “nereden 
çıktım, ah evim neredesin” demek zorunda kalışın 
beklenenden daha önce gelmesidir. Her halükarda 
yolculuğa çıkanlar evlerine “evim, evim güzel evim” 
duygusuyla dönerler. Yorulmuşlardır. Alışkanlık 
kesp etmiş birçok şeyin, havlunun yerinden dış 
fırçasının asılı olduğu aynanın önündeki çiviye 
kadar her şeyin özlemi sarmıştır. 

Bu bile tek başına yolculuğun iyiliği için 
yeterlidir. 

Ama yolculuğun iyiliği bununla sınırlı değildir. 

Coşkun Yüksel



33

Şimdiki Zamanın Hikâyesi

memleketin ortasında bir kazan
sömürü zulüm talan 
yakıt sıkıntısı yok
  kaynar da kaynar
  kaynar da kaynar
  kaynamaktadır

K bulvarında mersedesli bir kadın
dışarıdaki yağmura inat sapsarı saçlarını
upuzun pilatinli parmaklarıyla
  tarar da tarar
  tarar da tarar
  taramaktadır

Mutu köprüsünde bir çocuk 
dumanlı dağlarca çaresiz ellerini
tezek kokulu bir sıcaklığa uzatmış
  ağlar da ağlar 
  ağlar da ağlar
  ağlamaktadır

soğuk sokaklarda bir grup köpek
gecenin en karanlık vaktinde
doğacak güneşe doğru
  havlar da havlar
  havlar da havlar
  havlamaktadır

Dilruba Kutlu
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Şehrin Viran Hâlleri

Zamane insanı mı, zamane şehirleri mi daha çok 
değişmiştir düne göre? 

Bir Doğubayazıt yolcusu sefer oldu bu şehirden. 
Uçak uçamıyordu. Mecburen otobüsle revan oldu 
yola. Keşke tren gitseydi Doğubayazıt’a. O yolcu yola 
o demir kuş ile revan olur, bu kış kıyamette adeta 
uçarcasına varırdı biiznillah Doğubayazıt’a. Ah keşke. 
Olsaydı ne iyi olurdu değil mi? O zaman  üşümezdi, 
yolda kalmazdı yolcular. “Yollar kış imiş yolcum 
üşümüş” demezdi sıladakiler. Hem sonra yüzlerce 
yıllık bu kervan yolunda sımsıcak vagonlarda demir 
ayazı delercesine seyahat etmek artık yolcuların  
hakkı değil miydi?  

Bu karmaşık duygular şehrin tren istasyonlarının 
susuvermesinden dolayı sardı bünyemi. Donakaldık 
istasyonlarda. Buz tuttu ruhlarımız. “Uzayıp giden 
o tren yolları” kopuverdi  bu şehrin kalbinden. 
Şimdi bahar gelecek ama artık bu şehirden 
şimendiferin savurduğu esintiler seher yeli ilen 
harmanlanamayacak. 

Upuzun bir yolu hiç durmadan, bıkmadan, 
ritmini/istifini bozmadan “ya Fettah” diyerek 
zikredercesine  arşınlayan demir atlar sürüsü 
süzülüp geçmeyecek bu şehirden. Esasında şehrin 
kalbini ılıtıp geçtiği günlerin hatırasına kadirşinaslık 
göstermeyişimizden belli idi başımıza gelecekler. 
Kargalar kadar olamamıştık. Onlar direnerek belki 
de Sırrı paşa ile olan akitlerine sadık kalırken, bir 
yandan da hatıralara  dokunmayın diyorlardı. Öyle 
ya Abdülhamid Han’dan beri bilmem kaçıncı kez 
geçen şimendiferlerin taşıdıkları sadece demir 
yığını vagonlar değildi ya. Vagonlarla taşınanlar, 
“Sakarya”nın taşıdıklarından az olmadığının şahitleri 
tek kargalardı sanki. Kargalardan kurtulmak için türlü 
şeyler yaptık. Ama bir  tek doğru olan yapamadık. 
Sahip çıkamadık şehrin “sarmaşığına”, “Demir yolu 
geçsin de isterse yatak odamdan geçsin” diyen 
Sultanların asırlık rüyalarının hatırasına  bigâne 
kaldık.  
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Haydarpaşa Treninin bir geçişi vardı şehirden ki sanki Üstadın “kovdum” dediği trendi. Ya Ankara 

Trenin gelişi, hâlâ Yahya Kemal’i Ankara’nın kasvetinden İstanbul’a kaçırmıyor muydu? Ama ister  
Ankara’ya gitsin, isterse gelsin mutlaka bütün trenler “Sakarya”yı terennüm ederdi. Bilirdik ki  birlikte yol 
alırlardı bir müddet. Geyve’den, Ali Fuat Paşa’dan, Pamukova’dan aldığı  tozları savururdu bu şehre. Hele 
Ada Treni hele de doksanlı yıllara kadar. Bu şehrin doğusundan batısına Ada Treni ile yolu kesişmeyen var 
mıdır acaba? Bu kadar sarmaş dolaş iken bu kadar kolay nasıl kopuverdik. 

İstanbullunun vapurları kadar şanslı olamadı İzmit’in şimendiferi. Oysa bir zamanların, zamanı ezan 
vakitlerine ayarlayan insanları gibi bizlerin de  birçoğu yaşantısının bir kısmını Ada Treni'ne göre ayarlamıştı. 
İşçiler, öğrenciler, satıcılar, gezginler; gidiş/gelişlerini,  uykularını (uykunun en tatlı kısmı trende uyunurdu), 
yemeklerini, kahve hayatlarını hatta okey masalarını,  duygu yoğunluklarını, müşteriye yetişmelerini, 
ziyaretlerini, eve varışlarını hep Ada Trenine göre ayarlamışlardı. İstasyonda hareket eden trene son anda 
kendini atanlarla uyuya kalıpta son anda uyanıp kendini hareket eden trenden atanlar ve durmayan trenin 
el frenine asılanlarla kondüktörlerin kapışmaları ve hepsinden daha etkilisi keskin düdük sesleri, ellerinde 
çantaları ile üniformalı görevliler bir de onların biletsizlerle kompartımandan kompartımana, istasyondan 
istasyona kapışmaları vardı ki sormayın. Ekmeğinin peşinde koşan simitçisinden pişmaniyecisine, 
sucusundan, incik boncuk satanına kadardı. Pendik pazarının, Salı pazarının, Mercan Yokuşunun 
müdavimlerinin paket paket yükleri ile yük katarına çevirdikleri Ada Treni bu şehirden geçiyordu hep. 

Ama artık geçmeyecek.

Evet, bir zorunluluktur, belli bir süre içindir. Eyvallah.

Fakat itiraf edelim ki İzmit, tıpkı birçok şehre yapıldığı gibi bir yandan yıkılıp bir yandan kurulan bir 
şehirdir. Bu süreçte Tren seferleri bir daha geri gelmese de pek  çoğumuzun dertleneceği yoktur. O biblo 
gibi cami (şehre kimlik kuşandıran tek camidir aslında, Pertevpaşa / Yemicuma Camii. Kalbidir aslında, 
sökerseniz kalpsiz, hor bakarsanız arsız bir şehir olur bu şehir) aslî hüviyetinden uzaklaştırılıp depo olurken 
de fazlaca umursanmadığı gibi. Bu gün bile birçok şey bilen ak saçlılarımız bu camiye bütüncül bakıp ta 
apartman temellerinde inim inim inleyen müştemilatını görmezden / bilmezden gelirler.

İzmit’i şehir yapan Tren İstasyonu değil mi idi? Şehrin içinden geçen raylar değil mi idi? Çan-çanları 
değil mi idi? Demiryolunu sağlı sollu sütunlamış  çınar ağaçları ile üzerlerini yurt edinmiş kargalar değil mi 
idi? Hepsini birer safra gibi atarken ölüyor mu / gençleşiyor mu bu şehir? Yoksa viran şehirle viran kalbin 
buluşma ayini midir ?

Nihat Şahin
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